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ضٌبسبیی هَلفِّب ٍ ضبخعّبی کالًتری تراز اًمالة اسالهی در فرهبًذّی
اًتظبهی استبى کردستبى (ثب ًگبّی ثِ ثیبًیِ گبم دٍم اًمالة)
ضریف سلطبًیبى2؛ جویل هفبخریثبضوبق
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تبضید زضیبفت1400/07/12 :
تبضید پصیطش1400/08/30 :

چکیذُ
رفتبر ٍ هٌص کبرکٌبى ضبغل در ًیرٍّبی هسلح هیتَاًذ هجیي رأفت اسالهی ٍ ًطبىدٌّذُی التذار الزم در هسیر
رسیذگی ثِ هَضَعبت ٍ هسبیل هرتجط ثب حَزُّبی هختلف اهٌیت عوَهی ٍ اجتوبعی ثبضذّ .ذف همبلِ حبضر،
ضٌبسبیی هَلفِّب ٍ ضبخع ّبی کالًتری تراز اًمالة اسالهی در فرهبًذّی اًتظبهی استبى کردستبى (ثب ًگبّی ثِ ثیبًیِ
گبم دٍم اًمالة) هی ثبضذ .در ایي پصٍّص ضوي اتخبر رٍیکرد کیفی ،رٍش تحمیك تحلیل توبتیک هَرد استفبدُ لرار
گرفتِ است ٍ جبهعِ آهبری ضبهل تعذادی از فرهبًذّبى ٍ هذ یراى اًتظبهی در فرهبًذّی اًتظبهی استبى کردستبى است.
ثرای ًوًَِگیری از رٍش ًوًَِگیری ًظری استفبدُ ضذُ است .عوذُتریي ضبخعّبی استخراج ضذُ عجبرتٌذ از :اهٌیت
هردمپبیِ؛ علنثبٍری عولگرایبًِ؛ هبهَریت ثرًبهِدار؛ اخالق آییٌی – خَدپیرٍ؛ تحَل فضبی اًگیسضی .ثٌبثرایي ،راّکبر
سبختي پلیس ٍ کالًتری اًمالثی ٍ اخالق هذار کِ ّوسهبى ًوبد اًمالة ٍ اهٌیت ثبضذ در چٌذ ٍیصگی هْن خالغِ هی-
ضَد .دیٌذاری ٍ تعْذ ثِ اغَل اسالم ٍ اًمالة؛ تخػع ٍ عاللِهٌذی ثِ ضغل؛ تبهیي ثَدى از لحبظ هعیطتی ٍ
خلَظ ًیّت در ارایِ خذهبت اجتوبعی ثِ ضْرًٍذاى.

ٍاشگبى کلیذی :کالًتری ،اهٌیت ،ثیبًیِ گبم دٍم اًمالة

ٔ .1مبِ ٝحبضط اظ عطح پژٞٚطی ٔػٛث ٝضٛضای پژٞٚطی زفتط تحمیمبت وبضثطزی ٘بجب زض استبٖ وطزستبٖ ،ثب ٕٞیٗ فٙوٛاٖ اسوترطا
ٌطزیس ٜاست.
 .2وبضضٙبس اضضس پژٞٚص فّ ْٛاجتٕبفی ٔ ٚسضس زا٘طٍبٛ٘ .ٜیسٙسٔ ٜسئsoltanyan@gmail.com َٛ
 .3زا٘طجٛی زوتطای جبٔقٝضٙبسی التػبزی  ٚتٛسق ٝزا٘طٍب ٜتٟطاٖ.

2

فصلناهه دانش انتظاهی کردستاى ،سال دوازدهن ،شواره سوم (پیاپی ،)74پاییس 0711

طرح هسئلِ
ضٞجط ٔقؾٓ ا٘مالة اسالٔی(ٔسؽّ ٝاِقبِی) ،اظ سبَ  1379و٘ ٝمط ٝضا ٜا٘مالة اسالٔی ضا زض ٔ 5طحّٚ ٝ
ٌبْ (ایجبز ا٘مالة اسالٔی؛ ٘ؾبْ اسالٔی؛ زِٚت اسالٔی؛ جبٔق ٝاسالٔی؛ تٕسٖ جٟب٘ی اسالٔی) تقطیف
 ٚتططیح وطز٘س .ثطای تحمك ٞط یه اظ ٔطاحُ ٌ ٚبْٞبی پٙجٍب٘٘ ٝمط ٝضا ٜا٘مالة اسالٔی ،اِعأبتی
ٚجٛز زاضز و ٝذبظ آٖ ٔطحّ ٝاست .ث ٝعٛض عجیقیٔ ،طحّ ٝس ْٛاظ ٘مط ٝضا ٜا٘مالة اسالٔی ،یقٙی
ایجبز زِٚت اسالٔی ٘یع ضبذعٞب ٚ ٚیژٌیٞبیی زاضز و ٝتحمك زِٚت اسالٔی ٔٛٙط ث ٝایجبز آٖ
ضبذعٞب ٚ ٚیژٌیٞب زض وبضٌعاضاٖ حىٔٛتی ،اظ جّٕ ٝزض فطٔب٘سٞبٖ  ٚاحبز وبضوٙبٖ ٘یطٞٚبی ٔسّح،
ثرػٛظ ٘یطٚی ا٘تؾبٔی است .ایٗ وبض ث ٝتحمك زِٚت اسالٔی وٕه ٔیوٙس (ضحٕب٘ی.)14 :1396 ،
٘یطٞٚبی ٔسّح جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ،یه ٔجٕٛف ٝثعضي اظ ٟ٘بزٞب  ٚزستٍبٜٞبی ٘ؾبضتی ،ا٘تؾبٔی
 ٚأٙیتی جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ٞستٙس و ٝجبیٍبٕٟٔ ٜی زض ٘ؾبْ  ٚزِٚت اسالٔی زاضت ٚ ٝث ٝزِیُ
اضتجبط ٘عزیه ثب ٔطزْ  ٚوبضٚیژٜٞبی ٕٟٔی و ٝزض ضاثغ ٝثب ٘یبظٞبی حیبتی ٔطزْ ،یقٙی ثطلطاضی أٙیت ٚ
استمطاض ٘ؾٓ  ٚلب٘ ،ٖٛزاض٘س٘ ،مص ٕٟٔی زض ایجبز  ٚسبذتٗ زِٚت اسالٔی ٔس ٘ؾط ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی
زاض٘س .ضفتبض ٙٔ ٚص ٘یطٞٚبی ٔسّحٔ ،جیٗ چٟط ٚ ٜتػٛیط زِٚت اسالٔی ذٛاٞس ثٛز ٔ ٚیتٛا٘س ٘ؾطٞب ضا
ث ٝسٛی ایٗ زِٚت جّت وٙس یب اظ آٖ زٚض سبظز؛ چطا و٘ ٝیطٞٚبی ٔسّح ٞط وطٛض ٕ٘بز حبوٕیت آٖ
وطٛض ٞستٙس ٞ ٚط ضفتبضی اظ آٟ٘ب جبضی  ٚسبضی ضٛز ،ث ٝحسبة ٘ؾبْ  ٚحبوٕیت ٌصاضتٔ ٝیضٛز.
ثیب٘یٌ ٝبْ ز ْٚا٘مالة زض ٚالـ تسٟیٌُط زستیبثی ثٔ ٝطاحُ س ْٛتب پٙجٓ ٘مص ضا ٜضٞجطی ٔیثبضس وٝ
او ٖٛٙزض ٔطحّ ٝس ْٛایٗ ٘مط ٝضاٞ ٜستیٓ .ایجبز زِٚت اسالٔیٔ ،طحّ ٝس ْٛاظ ٘مط ٝضا ٜا٘مالة اسالٔی
است و ٝتٛسظ ضٞجطی تطسیٓ ضس ٜاست .ثطایٗ اسبس زِٚت اسالٔی ،ثٔ ٝف ْٟٛایجبز سبذتبضٞبی
زِٚتی  ٚتطىیالت سبظٔب٘ی ٘یست ،ثّى ٝثٔ ٝقٙبی تغییط زض ضفتبض ٔ ٚطی  ٚضٚشٞبی فطزی ،اجتٕبفی ٚ
ٔسیطیتی ٔسئٛالٖ  ٚوبضٌعاضاٖ حىٔٛتی  ٚجٟتٌیطیٞب  ٚوبضوطزٞبی اسالٔی ٟ٘بزٞب  ٚزستٍبٜٞبی
حىٔٛتی است (ٕٞبٖ.)24 :
ثٙبثطایٗ ،زستیبثی ث ٝاٞساف ثیب٘یٌ ٝبْ ز ْٚا٘مالة٘ ،یبظٔٙس ثستطسبظی ،ضٙبسبیی اِعأبت  ٚضٚشٞب
ٔیثبضس .زض ایٗ پژٞٚص ث ٝز٘جبَ ایٗ ٞستیٓ تب ضبذعٞبی وال٘تطی تطاظ ا٘مالة ثطاسبس ثیب٘یٌ ٝبْ
ز ْٚا٘مالة ،ضٙبسبیی ٌطزز .ثّى ٝثتٛاٖ پّی ثطای زستیبثی ث ٝاٞساف ثیب٘یٔ ٝصوٛض زض حٛظ ٜوال٘تطی
ایجبز ٕ٘ٛز (ثحطیٙیظاز.)41 :1391 ،ٜ
ٔبٔٛضیت  ٚاضظشٞبی ٞط سبظٔبٖ پّیسی تٟٙب زض غٛضتی ث ٝتٕبْ ٔقٙی لبثُ زستطسی است و ٝثیبٖ
ضٚضٙی اظ لٛافس ٘یُ ث ٝایٗ اٞسافٚ ،جٛز زاضت ٝثبضس .ایٗ ثیبٖ ث ٝضىُ آییٗ٘بٔٞٝبی اذالق  ٚا٘ضجبعی
حبوٓ ثط ضٚاثظ ثیٗ پّیس  ٚجبٔقٕٞ ٚ ٝچٙیٗ لٛافس زاذّی ضفتبض ٘یطٞٚبی پّیسیٕٛ٘ ،ز پیسا ٔیوٙس .زض

ضٌبسبیی هَلفِّب ٍ ضبخعّبی کالًتری تراز اًمالة اسالهی در فرهبًذّی اًتظبهی استبى
جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ،یىی اظ ایٗ لٛافس ٘یُ ثٞ ٝسف ،ثیب٘یٌ ٝبْ ز ْٚا٘مالة اسالٔی است و ٝزض
ث 97 ٕٟٗتٛسظ ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی (ٔسؽّ ٝاِقبِی) ،ذغبة ثّٔ ٝت ایطأٖ ،تطط ٕ٘ٛز٘س .ضئیس پّیس
پیطٍیطی ٘بجب زض ٔػبحج ٝثب ایطا٘ب ،فٛٙاٖ وطزٜا٘س و 50 ٝزضغس ضضبیتٔٙسی ٔطزْ اظ پّیس ٔٛٙط ثٝ
ضفتبض ضبیست ٝوبضوٙبٖ ثب اضثب ضجٛؿ استٚ .ی فٛٙاٖ وطز ٜو ٝثطاسبس ثطضسیٞبی غٛضت ٌطفت ٝثیٗ
ضفتبضٙٔ ،بثـ ،تجٟیعات ،ذطٚجی وبض  ٚتبثیط زیٍطاٖ زض ٔبٔٛضیت پّیس ،ثیص اظ  50زضغس ضضبیتٔٙسی
ٔطزْ ٘ ٚبضضبیتی ٔطزْ زض ٌط ٚضفتبض پّیس استٕٞ .چٙیٗ ،زض ز٘یب ث ٝاظای ٞط ٞ 10عاض ٘فط 7 ،پّیس
ٚجٛز زاضز و ٝزض ایطاٖ ایٗ ٔیعاٖ ٘ 1/8فط است و٘ ٝسجت ثٔ ٝیبٍ٘یٗ جٟب٘ی زض ٚضقیت ٔٙبسجی لطاض
٘ساضیٓ (ایطا٘ب .)99/06/03 ،ثٙبثطایٗٔ ،سئّ ٝپژٞٚص ایٗ است ثب تٛج ٝثٚ ٝضقیت و٘ٛٙی وال٘تطیٞب،
ضغس ٚیژٌیٞبی وال٘تطی تطاظ ا٘مالة ،ث ٝفٛٙاٖ یه ٔسئّٔ ٝغطح است .ثٙبثطایٗٔ ،سئّ ٝایٗ است وٝ
تٛسق٘ ٝفٛش  ٚاثطٌصاضی فیٙی وال٘تطیٞب زض سغٛح ٌستطزٕٞ ،ٜچٙیٗ فٕكثرطی ٔقطفتی  ٚافعایص
ثػیطت وبضوٙبٖ وال٘تطیٞب ثب وساْ ضبذعٞب ٔیسط ٔیضٛز تب ٔسئّ٘ ٝؾبضت  ٚغیب٘ت اظ اٞساف ٚ
اضظشٞبی ٔىتجی زض وال٘تطیٞب تحمك یبثس.ثب تٛج ٝثٔ ٝغبِت پیص ٌفت ،ٝزض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝز٘جبَ
پبسرٍٛیی ث ٝایٗ سئٛاَ ٞستیٓ و ٝزض تطاظ ا٘مالة اسالٔیِٛٔ ،فٞٝب  ٚضبذعٞبی وال٘تطیٞب ،وسأٙس؟

ادثیبت تحمیك
فرازّبی از ثیبًیِ گبم دٍم اًمالة
ًیرٍی اًسبًی هستعذ ٍ کبرآهذ ثب زیرثٌبی عویك ٍ اغیل ایوبًی ٍ دیٌی؛ هْنتریي ظرفیت
اهیذثخص کطَر
ٟٔٓتطیٗ ؽطفیّت أیسثرص وطٛض٘ ،یطٚی ا٘سب٘ی ٔستقس  ٚوبضآٔس ثب ظیطثٙبی فٕیك  ٚاغیُ ایٕب٘ی ٚ
زیٙی است .جٕقیّت جٛاٖ ظیط  40سبَ و ٝثرص ّٕٟٔی اظ آٖ ٘تیجٝی ٔ ٛجٕقیّتی ایجبزضس ٜزض زٝٞی
 60است ،فطغت اضظضٕٙسی ثطای وطٛض استٔ 36 .یّی٘ ٖٛفط زض سٙیٗ ٔیب٘ٝی  40 ٚ 15سبٍِی،
٘عزیه ثٔ 14 ٝیّی٘ ٖٛفط زاضای تحػیالت فبِی ،ضتجٝی ز ّْٚجٟبٖ زض زا٘صآٔٛذتٍبٖ فّٟٙٔ ٚ ْٛسسی،
ا٘ج ٜٛجٛا٘ب٘ی و ٝثب ضٚحیٝی ا٘مالثی ضضس وطز ٚ ٜآٔبزٜی تالش جٟبزی ثطای وطٛض٘س ٚ ،جٕـ چطٍٕیط
جٛا٘بٖ ٔحمّك  ٚا٘سیطٕٙسی و ٝث ٝآفطیٙصٞبی فّٕی  ٚفطٍٙٞی  ٚغٙقتی  ٚغیط ٜاضتغبَ زاض٘س؛ ایٟٙب
ثطٚت فؾیٕی ثطای وطٛض است وٞ ٝیچ ا٘سٚذتٝی ٔبزّی ثب آٖ ٔمبیسٕ٘ ٝیتٛا٘س ضس (پبیٍب ٜاعالؿ-
ضسب٘ی زفتط ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی.)1394/2/16 ،

3

4

فصلناهه دانش انتظاهی کردستاى ،سال دوازدهن ،شواره سوم (پیاپی ،)74پاییس 0711

هعٌَیّت ٍ اخالق
ٔقٛٙیّت  ٚاذالقٔ :قٛٙیّت ثٔ ٝقٙی ثطجست ٝوطزٖ اضظشٞبی ٔقٛٙی اظ لجیُ :اذالظ ،ایثبض ،تٛوُّ،
ایٕبٖ زض ذٛز  ٚزض جبٔق ٝاست  ٚاذالق ثٔ ٝقٙی ضفبیت فضیّتٞبیی چ ٖٛذیطذٛاٞیٌ ،صضت،
وٕه ث٘ ٝیبظٔٙس ،ضاستٍٛیی ،ضجبفت ،تٛاضـ ،افتٕبز ث٘ٝفس  ٚزیٍط ذّمیّبت ٘یى ٛاستٔ .قٛٙیّت ٚ
اذالق ،جٟتزٙٞسٜی ٕٝٞی حطوتٞب  ٚفقّبِیّتٞبی فطزی  ٚاجتٕبفی ٘ ٚیبظ اغّی جبٔق ٝاست؛ ثٛزٖ
آٟ٘بٔ ،حیظ ظ٘سٌی ضا حتّی ثب وٕجٛزٞبی ٔبزّی ،ثٟطت ٔیسبظز ٘ ٚجٛزٖ آٖ حتّی ثب ثطذٛضزاضی ٔبزّی،
جٔ ّٟٓٙیآفطیٙس.ضقٛض ٔقٛٙی ٚ ٚجساٖ اذاللی زض جبٔقٞ ٝطچ ٝثیطتط ضضس وٙس ثطوبت ثیطتطی ث ٝثبض
ٔیآٚضز؛ ایٗ ،ثی ٌٕبٖ ٔحتب جٟبز  ٚتالش است  ٚایٗ تالش  ٚجٟبز ،ثسٕٞ ٖٚطاٞی حىٔٛتٞب
تٛفیك چٙسا٘ی ٘رٛاٞس یبفت .اذالق ٔ ٚقٛٙیّت ،اِجتّ ٝثب زستٛض  ٚفطٔبٖ ث ٝزست ٕ٘یآیس ،پس حىٔٛت-
ٞب ٕ٘ی تٛا٘ٙس آٖ ضا ثب لسضت لبٞط ٜایجبز وٙٙس ،أّب اّٚالً ذٛز ثبیس ٔٙص  ٚضفتبض اذاللی ٔ ٚقٛٙی زاضتٝ
ثبضٙس ٚ ،ثب٘یبً ظٔی ٝٙضا ثطای ضٚا آٖ زض جبٔق ٝفطا ٓٞوٙٙس  ٚثٟ٘ ٝبزٞبی اجتٕبفی زضایٗثبضٔ ٜیساٖ زٙٞس
 ٚوٕه ثطسب٘ٙس؛ ثب وبٖ٘ٞٛبی ضسّ ٔقٛٙیّت  ٚاذالق ،ث ٝضیٜٛی ٔقم َٛثستیع٘س  ٚذالغ ٝاجبظ٘ ٜسٙٞس
و ٝجّٕٟٙیٞب ٔطزْ ضا ثب ظٚض  ٚفطیت ،جّٕٟٙی وٙٙس.

عذالت ٍ هجبرزُ ثب فسبد
فساِت ٔ ٚجبضظ ٜثب فسبز :ایٗ ز ٚالظْ ّٔ ٚع ْٚیىسیٍط٘س .فسبز التػبزی  ٚاذاللی  ٚسیبسی ،تٛزٜی
چطویٗ وطٛضٞب ٘ ٚؾبْٞب  ٚاٌط زض ثس٘ٝی حىٔٛتٞب فبضؼ ضٛز ،ظِعِٝی ٚیطاٍ٘ط  ٚضطثٝظ٘ٙس ٜثٝ
ٔططٚفیّت آٟ٘ب است؛  ٚایٗ ثطای ٘ؾبٔی چ ٖٛجٕٟٛضی اسالٔی و٘ ٝیبظٔٙس ٔططٚفیّتی فطاتط اظ
ٔططٚفیّتٞبی ٔطسٔ ٚ ْٛجٙبئیتط اظ ٔمجِٛیّت اجتٕبفی است ،ثسیبض جسّیتط  ٚثٙیب٘یتط اظ زیٍط ٘ؾبْٞب
استٚ .سٛسٝی ٔبَ ٔ ٚمبْ  ٚضیبست ،حتّی زض فََّٛیتطیٗ حىٔٛت تبضید یقٙی حىٔٛت ذٛز حضطت
أیطإِؤٔٙیٗ (فّیٝاِسّالْ) وسب٘ی ضا ِغعا٘س ،پس ذغط ثُطٚظ ایٗ تٟسیس زض جٕٟٛضی اسالٔی  ٓٞوٝ
ضٚظی ٔسیطاٖ ٔ ٚسئٛال٘ص ٔسبثمٝی ظٞس ا٘مالثی  ٚسبزٜظیستی ٔیزاز٘سٞ ،طٌع ثقیس ٘جٛز٘ ٚ ٜیست؛ ٚ
ایٗ ایجبة ٔیوٙس و ٝزستٍبٞی وبضآٔس ثب ٍ٘بٞی تیعثیٗ  ٚضفتبضی لبعـ زض لٛای سٌٝب٘ ٝحضٛض زائٓ
زاضت ٝثبضس  ٚثٔ ٝقٙبی ٚالقی ثب فسبز ٔجبضظ ٜوٙس ،ثٛیژ ٜزض زض ٖٚزستٍبٜٞبی حىٔٛتی.

جَاًبى؛ هحَر تحمك ًظبم پیطرفتِی اسالهی
أّب ضا ٜعیضس ٜفمظ لغقٝای اظ ٔسیط افتربضآٔیع ث ٝسٛی آضٔبٟ٘بی ثّٙس ٘ؾبْ جٕٟٛضی اسالٔی است.
ز٘جبِٝی ایٗ ٔسیط و ٝثٌٕ ٝبٖ ظیبز ،ث ٝزضٛاضیِ ٌصضتٞٝب ٘یست ،ثبیس ثب ّٕٞت ٞ ٚطیبضی  ٚسطفت فُٕ

ضٌبسبیی هَلفِّب ٍ ضبخعّبی کالًتری تراز اًمالة اسالهی در فرهبًذّی اًتظبهی استبى
 ٚاثتىبض ضٕب جٛا٘بٖ عی ضٛزٔ .سیطاٖ جٛاٖ ،وبضٌعاضاٖ جٛاٖ ،ا٘سیطٕٙساٖ جٛاٖ ،فقّبالٖ جٛاٖ ،زض
ٕٝٞی ٔیساٖٞبی سیبسی  ٚالتػبزی  ٚفطٍٙٞی  ٚثیٗإِّّی ٘ ٚیع زض فطغٞٝبی زیٗ  ٚاذالق ٚ
ٔقٛٙیّت  ٚفساِت ،ثبیس ضب٘ٞٝبی ذٛز ضا ث ٝظیط ثبض ٔسئِٛیّت زٙٞس ،اظ تجطثٞٝب  ٚفجطتٞبی ٌصضتٝ
ثٟطٌ ٜیط٘سٍ٘ ،ب ٜا٘مالثی  ٚضٚحی ٝی ا٘مالثی  ٚفُٕ جٟبزی ضا ث ٝوبض ثٙس٘س  ٚایطاٖ فعیع ضا اٍِٛی وبُٔ
٘ؾبْ پیططفتٝی اسالٔی ثسبظ٘س (ٕٞبٖ.)1394/2/16 ،

علن ٍ پصٍّص
فّٓ  ٚپژٞٚص :زا٘ص ،آضىبضتطیٗ ٚسیّٝی فعّت  ٚلسضت یه وطٛض است .ضٚی زیٍط زا٘بیی،
تٛا٘بیی است.

ذالغ ٝثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض ذػٛظ ٘یطٚی ا٘تؾبٔیٚ :یژٌیٞب  ٚثبیسٞب(ثطٌطفت ٝاظ
پبیٍب ٜاعالؿ ضسب٘ی زفتط ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی(ٔسؽّ ٝاِقبِی))1399 ،
جوعثٌذی ثیبًبت رّجری
استحىبْ  ٚالتساض ٘یطٞٚبى ٔسّّح ضا ٟٔٓتطیٗ فبُٔ زض ضا ٜحفؼ أٙیّت ذبضجىِ ّّٔت ایطاٖ ٚ
جٕٟٛضى اسالٔى ایطاٖ ٔیزا٘یٓ.
آ٘چ ٝثطاى ٘ؾبْ جٕٟٛضى اسالٔى حبئع إّٞیّت است ،استحىبْ سبذت زض٘ٚىِ ٘ؾبْ جٕٟٛضى اسالٔى
است،اتّحبز ّّٔى ،تٛجّ ٝث ٝآضٔبٖٞبى ٚاالى ٘ؾبْ جٕٟٛضى اسالٔى ،تٛجّ ٝث ٝفعّت ّّٔى.
س٘ ٟٓیطٞٚبى ٔسّّح زض ایٗ ٔیبٖ فجبضت است اظ ایٙى ٝذٛز ضا آٔبز ٍٝ٘ ٜزاض٘س ،ذٛز ضا ثب ضٚحیّٝى زفبؿ
اظ آضٔبٟ٘ب  ٚاظ ّّٔتى و ٝث ٝآٟ٘ب افتٕبز وطز ٜاست  ٚتىی ٝوطز ٜاست ،حفؼ وٙٙس.
٘یطٚی ا٘تؾبٔی ،ضا «ٔؾٟط حبوٕیت  ٚأٙیت» جٕٟٛضی اسالٔی ذٛا٘س٘س  ٚثب تأویس ثط ایٙى ٝایجبز أٙیت
فطزی ،اجتٕبفی ،اذاللی ٚ ،ضٚحی  ٚضٚا٘ی زض جبٔق ٝاظ ٟٔٓتطیٗ ٔسئِٛیتٞبی ٘یطٚی ا٘تؾبٔی است،
ٌفتٙس :الظٔ ٝثطلطاضی أٙیت« ،التساض پّیس» است أب ایٗ التساض ثبیس ٕٞطا ٜثب فساِتٔ ،طٚت  ٚتطحٓ
ثبضس.
ایجبز أٙیت ٔمِٝٛای تجّیغبتی ِ ٚسب٘ی ٘یست ثّىٚ ٝجٛز أٙیت ضا ثبیس ٔطزْ احسبس وٙٙس.ضٞجط ا٘مالة
اسالٔی جٛالٖ زازٖ ثطذی جٛاٖٞبی سطٔستِ غطٚضِ ثطٚت ثب ذٛزضٞٚبی ٌطاٖ لیٕت زض ذیبثبٖٞب ضا
یىی زیٍط اظ ٔؾبٞط ایجبز ٘بأٙی ضٚا٘ی زض جبٔق ٝثطضٕطز٘س  ٚتأویس وطز٘س٘ :یطٚی ا٘تؾبٔی ثبیس ثطای
اثقبز ٔرتّف ٘بأٙی ثط٘بٔ ٝزاضت ٝثبضس  ٚثب آٟ٘ب ٔمبثّ ٝوٙس.
ایطبٖ لبٌٖ٘ٛطایی زض ز ٚثُقس ٔٛاج ٟٝثب ٔطزْ ٕٞ ٚچٙیٗ زض زض ٖٚسبظٔبٖ ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ضا ضطٚضی
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 ٚثب إٞیت ثطضٕطز٘س ٌ ٚفتٙس :ثسِیُ سغح ٌستطزٌی اضتجبط ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ثب ٔطزْ ،سالٔت ٘یط ٚزض
ایٗ سبظٔبٖ ثسیبض ٔ ٟٓاست ثٍ ٝ٘ٛای و ٝیه ٘یطٚی زضست وبض  ٚلبعـ ٔیتٛا٘س ٔبی ٝآثطٚی ٘ؾبْ
جٕٟٛضی اسالٔی زض ٔمبثُ زیسٌبٖ ٔطزْ ضٛز.
تأویس ثط ِع ْٚاضتمبی جٟبت افتمبزی  ٚاذاللی ٕٞ ٚچٙیٗ اتىبء ث ٝفّٓ  ٚاثتىبضات فّٕی زض ٘یطٚی
ا٘تؾبٔیٔ ،سئِٛیٗ ثرصٞبی ٔرتّف ضا ثٕٞ ٝىبضی ثب ایٗ ٘یط ٚتٛغی ٝوطز٘س (ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی
(ٔسؽّ ٝاِقبِی) .)1394 /02/16
أٙیت ضا ٔٛضٛفی «زضج ٝیه» ذٛا٘س٘س  ٚثب تأویس ثط ٘ؾبضت وبُٔ  ٚجسی ٔسئٛالٖ ٘یطٚی ا٘تؾبٔی
ثط «سالٔت فىط  ٚفُٕ  ٚاذالق وبضوٙبٖ» « ٚتأٔیٗ أٙیت اجتٕبفی  ٚاذاللی» ،افعٚز٘س :ثط٘بٔٞٝب ضا ثط
«فمُ ٙٔ ٚغك»« ،فعْ  ٚالتساض» « ٚلبٍ٘٘ٛطایی  ٚفغٛفت» استٛاض وٙیس تب تػٛیطی وبٔالً ٔغّٛة اظ ٘بجب
زض شٔ ٗٞطزْ لسضضٙبس تطسیٓ ضٛز.
حضطت آیت اهلل ذبٔٝٙای ثطضسی ضیطٞٝبی ٘بأٙی ضا تٛسظ ٘یطٚی ا٘تؾبٔی  ٚزستٍبٜٞبی ٔسئَٛ
حبئع إٞیت زا٘ستٙس  ٚثب تأویس ثط ِع ْٚوٕه  ٕٝٞزستٍبٜٞب ث٘ ٝیطٚی ا٘تؾبٔی ،ذبعط٘طبٖ وطز٘س:
سالٔت ،زلت  ٚاحسبس اٍ٘یع ٜثبال زض فطٔب٘سٞبٖ ضز ٜثبالی ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ،فطغتٞبی ٔغتٕٙی است
و ٝثبیس ثیص اظ پیص اظ آٟ٘ب ثطای ضسیسٖ ث ٝاٞساف ٔٛضز ٘ؾط استفبز ٜوطز (ٕٞبٖ.)1394/2/16 :
ایطبٖ ثب تأویس ثط ِع ْٚوٕه زِٚت ثطای اضتمبی وٕی  ٚویفی ٘یطٚی ا٘تؾبٔیِ ،ع ْٚتٛج ٝجسی ثٝ
ٔٛضٛؿ وٕهٞبی ٔطزٔی ضا ٔٛضز اضبض ٜلطاض زاز٘س.
ضٞجط ا٘مالة ثب اضبض ٜثٌ ٝستطزٌی اضتجبط ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ثب آحبز ٔطزْ ،سالٔت ایٗ ٘یط ٚضا ثسیبض ٟٔٓ
ثطضٕطز٘س ٌ ٚفتٙس« :سالٔت فىط ،فُٕ  ٚاذالق زض ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ضٕٗ جّت پطتیجب٘ی ٔطزْ ،اضتجبط
٘یط ٚثب لططٞبی ٔرتّف ٔطزْ ضا غٕیٕب٘ ٝذٛاٞس وطز».
حضطت آیت اهلل ذبٔٝٙای الظٔ ٝسالٔت ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ضاٚ« ،جٛز ٘ؾبضت زلیكٕٝٞ ،جب٘ج ٚ ٝزائٕی»
زا٘ستٙس
ضٞجط ا٘مالة اسالٔی ثب تأویس ثط ایٙىٛٔ ٝضٛؿ «أٙیت اذاللی»  ٚزغسغٞٝبی ٔطزْ زض ایٗ ظٔی ،ٝٙاظ
ٔٛضٛفبت ٕٟٔی است و ٝثبیس ٔٛضز تٛج٘ ٝیطٚی ا٘تؾبٔی لطاض ٌیطزٌ ،فتٙس :افتیبز ،ضطاضتٞبٚ ،
ٙٞجبضضىٙیٞبٛٔ ،جت تٟسیس أٙیت جسٕی ،جب٘ی  ٚاذاللی جبٔقٔ ٝیض٘ٛس ،ثٙبثطایٗ ثبیس ثب استفبز ٜاظ
زیسٌبٜٞبی وبضضٙبسب٘ ٝا٘سبٖٞبی ٔتفىط  ٚغبحت ٘ؾط ثٝذػٛظ زض زض٘ ٖٚیطٚی ا٘تؾبٔی ،ثطای ٔمبثّٝ
ثب ایٗ ٔسبئُ ،ثط٘بٔٝضیعی زلیك وطز.
ایطبٖ ضىٌُیطی یه تػٛیط وبٔالً ٔغّٛة اظ ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ضا زض شٔ ٗٞطزْ ضطٚضی زا٘ستٙس ٚ
تأویس وطز٘س :ثبیس تػٛیط یه «یبض ٟٔطثبٖ ٔ ٚمتسض» اظ ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ،زض شٔ ٗٞطزْ تطسیٓ ضٛز.
ضٞجط ا٘مالة اسالٔی افعٚز٘س« :التساض  ٚلبعقیت ثس ٖٚثیضحٕی»« ،سالٔت زض٘ٚی»« ،حضٛض ثٍٟٙبْ ٚ

ضٌبسبیی هَلفِّب ٍ ضبخعّبی کالًتری تراز اًمالة اسالهی در فرهبًذّی اًتظبهی استبى
سطیـ»« ،فغٛفت  ٚوٕه ثٔ ٝطزْ»« ٚ ،لبٌٖ٘ٛطایی» فٛأّی ٞستٙس وٛٔ ٝجت اضائ ٝتػٛیطی ٔثجت اظ
٘یطٚی ا٘تؾبٔی ذٛاٞس ضس.
ضٞجط ا٘مالة ٕٞچٙیٗ فقبِیتٞبی ثرص فمیستی -سیبسی ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ضا زض تمٛیت ؽطافتٔٙسا٘ٝ
اٍ٘یعٜٞبی زیٙی زض ٘بجب ،ثب اضظش  ٚلبثُ تمسیط ذٛا٘س٘س.
حضطت آیت اهلل ذبٔٝٙای (ٔسؽّ ٝاِقبِی)ٔ ٕٝٞ ،سئٛالٖ ٔ ٚطزْ ضا ثٔ ٝطالجت اظ ٚحست ٔٛجٛز زض
وطٛض فطاذٛا٘س٘س  ٚافعٚز٘س :ایجبز ز ٚجطیب٘ی ،ز ٚفطل ٝای  ٚز ٚلغجی اظ ضطثٞٝبی ّٟٔىی است وٝ
زضٕٗ ثٝز٘جبَ آٖ است .فطٔب٘س ٜوُ لٛا ٕٞچٙیٗ ثب اضبض ٜث ٝتغییطات سطیـ زض ثرصٞبی ٔرتّف اظ
جّٕ ٝپیططفتٞبی فّٓ  ٚفٙبٚضیِ ،ع« ْٚافعایص آٔبزٌیٞب  ٚثٝضٚظ ضسب٘ی تٛا٘بییٞب»« ،ضٙبذت  ٚا٘جبْ
وبُٔ ٚؽبیف» « ٚتجییٗ زلیك فقبِیتٞب  ٚذسٔبت ثطای ٔطزْ زض ضسب٘ٞٝب»ضا زض جٟت تأٔیٗ  ٚاضتمبی
أٙیت وطٛض یبزآٚض ضس٘س.
فطٔب٘سٔ ٜقؾٓ وُ لٛا ایٗ ٘یط ٚضا زض ٔقطؼ ٍ٘ب ٚ ٜلضبٚت فٕٔٛی زا٘ستٙس  ٚتأویس وطز٘س :ثبیس ثٝ
٘حٛی فُٕ وٙیس و ٝثطزاضت ٔطزْ اظ ٘یطٚی ا٘تؾبٔی یه ٘یطٚی ٔمتسض ،فبزَ ٛٞ ٚضیبض ثبضس.فطٔب٘سٜ
وُ لٛا ،الظٔ ٝضسیسٖ ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ث ٝجبیٍبٞی زض تطاظ ا٘مالة ٘ ٚؾبْ اسالٔی ضا پیططفت ثسٖٚ
تٛلف ذٛا٘س٘س  ٚافعٚز٘س :ثرصٞبی ٔرتّف ٘یطٚی ا٘تؾبٔی اظ جّٕ ٝوال٘تطیٞب ،پبسٍبٜٞب ٌ ٚطتٞبی
ا٘تؾبٔی زض پیص چطٓ ٔطزْ لطاض زاضز ٚ ،لضبٚت زضثبض ٜفّٕىطز ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ثٔ ٝجٕٛف٘ ٝیطٞٚبی
ٔسّح ٘ ٚؾبْ اسالٔی تقٕیٓ پیسا ٔیوٙس.
ایطبٖ ثب اضبض ٜث ٝپیططفتٞبی ذٛة ٘یطٚی ا٘تؾبٔی اظ جّٕ ٝثٟجٛز ضفتبض ثب ٔطزْ ٔ ٚطاجقبٖ زض ٔطاوع
ا٘تؾبٔی ٘سجت ثٌ ٝصضت ،ٝثط ِع ْٚاستٕطاض پیططفتٞب تأویس وطز٘س  ٚافعٚز٘س :فّٕىطز ٘یطٚی ا٘تؾبٔی
ثبیس فبلال٘ٔ ،ٝسثطا٘ ٚ ٝثطای ٔطزْ وبٔالً اعٕیٙبٖثرص  ٚافتٕبزآفطیٗ ثبضس.
حضطت آیت اهلل ذبٔٝٙای زض ایٗ زیساض« ،التساض» ٟٔ« ٚطثب٘ی» ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ضا ز ٚفٙػط ٔىُٕ
یىسیٍط ذٛا٘س٘س .یىی اظ ٔٛا٘ـ تحمك ض٘ٚك تِٛیس« ،لبچبق» است و ٝأطٚظ ث ٝغٛضت زٚعطف ٝزضآٔسٜ
است  ٚفال ٜٚثط ٚاضزات لبچبق ،ثطذی اجٙبس ٔٛضز ٘یبظ ٔطزْ  ٚثرص وطبٚضظی ٘یع اظ وطٛض ذبض
ٔیضٛز.
تأٔیٗ أٙیت فضبی ٔجبظی٘ ،ىت ٝزیٍطی ثٛز و ٝضٞجط ا٘مالة اسالٔی ث ٝآٖ اضبض ٜوطز٘س ٌ ٚفتٙس:
فضبی ٔجبظی أطٚظ زض ظ٘سٌی ٔطزْ ٌستطش ظیبزی پیسا وطز ٜاست  ٚزض فیٗ ٔٙبفـ  ٚأىب٘بت،
ذغطات ثعضٌی ٘یع زاضز .ایطبٖ ٘بأٗ ضسٖ فضبی ٔجبظی ضا ٔٛجت ضطض  ٚظیبٖ ثٔ ٝطزْ زا٘ستٙس  ٚثط
ٚؽیف٘ ٝیطٚی ا٘تؾبٔی زض تأٔیٗ أٙیت فضبی ٔجبظی تأویس وطز٘س (پبیٍب ٜاعالؿضسب٘ی ضٞجطی/07 /13 :
.)1392
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ضبخع ثیبًبت در سخٌراًی همبطع هختلف هتٌبست ثب هبهَریتّبی ًیرٍی اًتظبهی
اِف) ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ٘ ٚمص ٔٛثط زض تحمك ضقبض ض٘ٚك تِٛیس:
 - 1تأٔیٗ أٙیت الظٔ ٝتحطن  ٚض٘ٚك التػبزی؛
ٔ - 2جبضظ ٜجسی ثب لبچبق:
 - 1 – 2لبچبق ،اظ ٔٛا٘ـ تحمك ض٘ٚك تِٛیس
 - 2 – 2ث ٝغٛضت زٚعطف ٝزضآٔسٖ لبچبق زض ایٗ ضٚظٞب
ٚ - 1 – 2 – 2اضزات لبچبق
 - 2– 2 – 2ذبض وطزٖ ثطذی اجٙبس ٔٛضز ٘یبظ ٔطزْ  ٚثرص وطبٚضظی
ة) ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ٘ ٚمص ٔٛثط زض تأٔیٗ أٙیت فضبی ٔجبظی:
ِ - 1ع ْٚتأٔیٗ أٙیت فضبی ٔجبظی:
ٌ - 1 – 1ستطش فضبی ٔجبظی زض ظ٘سٌی ٔطزْ
 - 2 – 1ذغطٞبی ثعضي فضبی ٔجبظی زض وٙبض ٔٙبفـ  ٚأىب٘بت آٖ
ِ - 2عٔ ْٚمبثّ ٝثب فٛأُ ٘بأٗوٙٙس ٜفضبی ٔجبظی:
٘ - 1 – 2بأٗ ضسٖ فضبی ٔجبظیٛٔ ،جت ضطض  ٚظیبٖ ثٔ ٝطزْ
 - 3التساض ،وبضایی  ٚپیططفت؛
 - 4التساض» ٟٔ« ٚطثب٘ی» ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ث ٝفٛٙاٖ ز ٚفٙػط ٔىُٕ یىسیٍط؛
 - 5پیططفتٞبی ٘یطٚی ا٘تؾبٔی زض سبَٞبی اذیط ،ث ٝفٛٙاٖ حمیمتی ثباضظش:
ِ - 1 – 5ع ْٚضسیسٖ ث ٝسغح ٔغّٛة ثب تالش  ٚوبض ٔساْٚ؛
ِ - 2 – 5ع ْٚاغالح فٛأُ ظایُ وٙٙس ٜفضیّتٞب  ٚافتربضٞبی ٘یطٚی ا٘تؾبٔی؛
ِ - 6ع ْٚجٌّٛیطی اظ ذطیس  ٚفطٚش سالح زض وطٛض:
ٔ - 1 – 6مبثّ ٝثب ٔٛاضزی ٘ؾیط لبتُ ضٚحب٘یِ ٕٞسا٘ی و ٝثب چٟبض ٘ٛؿ اسّح ٝاظ ذٛز زض غفحٝ
ایٙستبٌطاْ تػبٚیطی ٔٙتطط وطز ٜثٛز.

پیطیٌِ تجرثی
ضحٕب٘یٔ ،حٕس فّی ( )1396زض ٔمبِٝای ثب فٛٙاٖ٘ :مص  ٚجبیٍب٘ ٜیطٞٚبی ٔسّح زض تحمك زِٚت اسالْ
ٔجتٙی ثط ٔٙؾ ٝٔٛفىطی أبْ ذبٔٝٙای «ٔسؽّ ٝاِقبِى»؛ فٛٙاٖ وطزٞ ،ٜط حىٔٛت  ٚزِٚتى ثطاى تأٔیٗ
أٙیت ،حفؼ استمالَ  ٚتٕبٔیت اضضى  ٚتبٔیٗ اٞساف  ٚآضٔبٖٞبی ذٛز ٘یبظ ث٘ ٝیطٞٚبی ٔسّح لٛى،
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ٔمتسض  ٚسبظٔبٖ یبفت ٝزاضز .جٕٟٛضى اسالٔى ایطاٖ ٘یع پس اظ استمطاض ،ثطاى ثطلطاضی ٘ؾٓ ،حفؼ أٙیت
 ٚزفـ تٟسیسات زاذّى  ٚذبضجى  ٚزستیبثی ث ٝاٞساف  ٚآضٔبٖٞبی ذٛز ٘یطٞٚبى ٔسّحی ضا فطآٞ
ٕ٘ٛز ٜاست و ٝاظ جّٕ ٝآٟ٘ب ٔیتٛاٖ ث ٝاضتص ،سپب ،ٜثسیج ٘ ٚیطٚی ا٘تؾبٔی اضبض ٜوطز وٞ ٝط یه
ٚؽبیف ٔ ٚأٔٛضیتٞبی ٔطرػی ضا زض ٘ؾبْ اسالٔی ث ٝفٟس ٜزاض٘سٞ .سف ایٗ پژٞٚص ،تجییٗ ٘مص ٚ
جبیٍب٘ ٜیطٞٚبی ٔسّح زض تحمك زِٚت اسالٔی است.
زض ایٗ تحمیكٛ٘ ،یسٙس ٜسقی ٕ٘ٛز ٜاست ثب ٔطاجق ٝث ٝافىبض  ٚا٘سیطٞٝبی ضٞجط ٔقؾٓ ا٘مالة اسالٔی
حضطت أبْ ذبٔٝٙای (ٔسؽّ ٝاِقبِی) جبیٍب٘ ٚ ٜمص ٞط یه اظ ٘یطٞٚبی ٔسّح ضا زض تحمك زِٚت
اسالٔی  ٚضسیسٖ ث ٝآضٔبٖٞبی آٖ ث ٝثحث ثٍصاضز  ٚایٗ تحمیك ث ٝضٚش تجییٙی -تحّیّی  ٚثب ثٟطٜ
ٌیطی اظ ٔٙبثـ وتبثرب٘ٝاى  ٚفضبى ٔجبظى ا٘جبْ ضس ٜاست .زض ا٘سیط ٝضٞجطی أٙیت ٕٟٔتطیٗ ٘یبظ
وطٛض  ٕٝٞ ٚجٛأـ ثططی ثٛز٘ ٚ ٜیطٞٚبی ٔسّح ٟٔٓتطیٗ تِٛیسوٙٙسٌبٖ التساض  ٚأٙیت ّٔی ٞستٙس .اظ
سٛی زیٍط ٞط یه اظ ٘یطٞٚبی ٔسّحٚ ،ؽبیف جساٌب٘ٝای زض ٘ؾبْ اسالٔی زاض٘س و ٝث ٝلٛاْ  ٚزٚاْ
زِٚت اسالٔی  ٚتحمك آضٔبٖٞبی آٖ وٕه ٔیوٙس و ٝاظ جّٕ ٝآٟ٘ب ٔیتٛاٖ ث ٝزفبؿ اظ ٔطظٞب  ٚویبٖ
٘ؾبْ اسالٔیٔ ،مبثّ ٝثب تٟسیسات زاذّی  ٚذبضجی ،استمطاض ٘ؾٓ  ٚلب٘ ،ٖٛأط ثٔ ٝقطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط،
تحمك جبٔق ٝاسالٔی اٍِ،ٛوطٛض اٍِ٘ ٚ ٛیطٞٚبی ٔسّح اٍِ ٛاضبض ٜوطز.
ثحطیٙیظازٛٔ ٚ ٜسٛی ( )1391زض ٔمبِٝای ثب فٛٙاٖ «تجییٗ اثقبز  ٚضبذعٞبى ویفیت ذسٔبت
ا٘تؾبٔى وال٘تطىٞبى استبٖ ثٛضٟط اظ زیسٌبٔ ٜطزْ  ٚتقییٗ اِٛٚیتٞب  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞبى اضتمبى آٖ ثب
استفبز ٜاظ ٔسَ تحّیُ ضىبف سطٚوٛاَ» فٛٙاٖ وطزٜا٘س ،اضظیبثى ویفیت ذسٔبت پّیس ٘ ٚیطٞٚبى
ا٘تؾبٔى ث ٝزِیُ ٔبٞیت ٔطتطیبٖ ،تػٕیٓ ٌیط٘سٌبٖ  ٚپیچیسٌى ٔحیغى و٘ ٝیطٞٚبى پّیس تجطثٝ
ٔیوٙٙسٔ ،طىُ است .زض ایٗ پژٞٚص سغح ویفیت ذسٔبت ا٘تؾبٔى وال٘تطیٞب استبٖ ثٛضٟط اظ زیسٌبٜ
استفبز ٜوٙٙسٌبٖ اظ ایٗ ذسٔبت (ٔطزْ) ثب استفبز ٜاظ ٔسَ سطٚوٛاَٛٔ ،ضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٚ ٝثب
ضٙبسبیی ضىبفٞبی ٔٛجٛز زض اضائ ٝذسٔبت ٔغّٛة ،پیطٟٙبزٞبیى ثطای ضفـ ایٗ ضىبفٞب اضائٝ
ٌطزیس ٜاست .ایٗ پژٞٚص اظ ٘ؾط ٞسف ،وبضثطزی ،اظ ٘ؾط ٔیعاٖ ٚاپبیص ٔتغیطٞب ،تٛغیفی  ٚاظ ثقس
ضٚش اجطا ،پیٕبیطی است .ثٙٔ ٝؾٛض جٕـ آٚضی اعالفبت ،اظ پطسص٘بٔ ٝسٙجص ویفیت ذسٔبت
ثطاسبس ٔؤِفٞٝبىب ستب٘ساضز ٔسَ سطٚوٛآَ  ٚز ٚثقس اضبف ٝضس ٜچ )2010(ٛثطاى وبضثطزى وطزٖ ایٗ
ٔمیبس زض ذسٔبت پّیس استفبز ٜضس ٜاست .تقساز ٕ٘٘ 1000 ٝ٘ٛفط  ٚثطاى آظٔ ٖٛپبیبیی ٔمیبس ٚ
سبظٟٞبى ٔٛضز ٔغبِق ٝاظ ضٚش سبظٌبضی زاذّی  ٚضبذع اِفبی وط٘ٚجبخ ،جٟت آظٔ ٖٛافتجبض سبظٜ
ٞبى ٔٛضز ٔغبِق ،ٝفال ٜٚثط استفبز ٜاظ ٘ؾط ٔترػع آٖ  ٚغبحت٘ؾطاٖ اظ ضٚشٞبی آٔبضی تحّیُ
فبّٔى  ٚثطای آظٔ ٖٛفطضیٞٝب  ٚسؤاالت اسبسى اظ آٔبض ٜآظٔ ٖٛتفبٚت ٔیبٖ ٔیبٍ٘یٗٞب زض ٕ٘ٞٝ٘ٛبى
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ظٚجى استفبز ٜضس ٜاست٘ .تبیج تجعی ٚ ٝتحّیُ آٔبضى ثطاى ثطضسى ٔقٙىزاضى ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ازضاوبت ٚ
ا٘تؾبضات افطاز زض اثقبز ٞفتٌبٕ٘ٞٝ٘ٛ٘ ٝبى ظٚجى ضٚضٗ ٕ٘ٛز و ٝثیٗ ازضاوبت  ٚا٘تؾبضات ٔطزْ اظ
ٚیژٌىٞبى ویفیت ذسٔبت ثب استفبز ٜاظ آظّٕٔٛٔ ٖٛس ویفیت ذسٔبت ،لبثّیت اعٕیٙبٖ ویفیت
ذسٔبت ،ضغجت  ٚاضتیبق ث ٝپبسرٍٛیى ،تضٕیٗ  ٚافتجبض ویفیت ذسٔبتٕٞ ،سِى ویفیت ذسٔبت ،ثٝ
ٔٛلـ فُٕ ٕ٘ٛزٖ ظٔب٘ى ٔ ٚىب٘ى ٔ ٚططٚفیت ویفیت ذسٔبت ،تفبٚت ٔقٙىزاض ٚجٛز زاضز .ثب تٛج ٝثٝ
ایٙى ٝاضظیبثى ویفیت ذسٔبت زض ثرص ذسٔبت فٕٔٛى ث ٝعٛضوّى  ٚزض وال٘تطىٞب ث ٝغٛضت ذبظ ٚ
ثب استفبز ٜاظ ضبذع تقسیُ ضس ٜسطٚوٛاَ ثطٔجٙبى ز ٚثقس ٔططٚفیت  ٚالسأبت فٛضى ظٔب٘ى ٔ ٚىب٘ى
ثطاى ثٔٛی سبظى  ٚوبضثطزى وطزٖ آٖ زض ایطاٖ ثطاى اِٚیٗ ثبض ا٘جبْ ٔىضٛز ،ایٙتحمیك ٔیتٛا٘س
ضٚظ٘ٞٝبى جسیسى ضا ثطاى ا٘جبْ تحمیمبت ثقسى ثبظٕ٘بیس.

رٍشضٌبسی
زض ایٗ تحمیك ،ثب تٛج ٝثٛٔ ٝضٛؿ ٔٛضز ٔغبِق ٚ ٝذبظ ثٛزٖ ٔیساٖ تحمیك ،ثطضسی ٌ ٚطزآٚضی زازٜٞب
زض س ٝسغح وّی غٛضت ٔیٌیطز .زض سغح ا َٚثب ٔطٚضی تبضیری ٕٞ ٚچٙیٗ ثطضسی تئٛضیه زض ٔٛضز
ضبذع ٞبی وال٘تطی تطاظ ا٘مالة ثطاسبس ثیب٘بت ضٞجط ٔقؾٓ ا٘مالة ذٛاٞیٓ زاضت .زض سغح ز ْٚثب
ضٚضی تجطثی اثقبز ِٛٔ ٚفٞٝبی ضبذعٞبی ٔس ٘ؾط ضٞجط ا٘مالة ،اظ ٘ؾطٌب ٜافطاز ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق،ٝ
ثطضسی ٔیضٛز .زض ایٗ لسٕت وبض ٔیسا٘ی(ٔػبحجٝی ٘یٕٝسبذتبض یبفتٕٞ ،ٝطا ٜثب ٔطبٞس )ٜا٘جبْ ٔی-
ضٛزٞ .سف ،ضٙبسبیی ٔفبٞیٓ ،اثقبز ِٛٔ ٚفٞٝبی ،وال٘تطی تطاظ ا٘مالة است .زض سغح س ،ْٛتفسیط
ٔطبٞسات ٔ ٚػبحجٞٝب اِجت ٝثبظ ا٘جبْ ٔیضٛز .ثسیٗ ٔقٙب ؤ ٝحمك اظ ٔیساٖ فبغّٔ ٝیٌیطز تب فٟٓ
ٔیسأٖ ،ب٘ـ اظ اضظیبثی ا٘تمبزی آٖ ٘طٛز .اٌط چ ٝایٗ سغٛح ٔغبِق ٝث ٝایٗ زلت لبثُ تفىیه اظ ٓٞ
٘یستٙس ،أب تٕبیع ٔغطح ضس ٜتٕبیعی تحّیّی است تب ٚجٔ ٜٛرتّف ضٚش وبض ٔطرع ضٛز .جبٔقٝ
آٔبضی ضبُٔ فطٔب٘سٞبٖ ا٘تؾبٔی استبٖ  ٚضٟطستبٖ سٙٙس ٔ ٚقب٘ٚیٗ  ٚغبحت٘ؾطاٖ ٘بجب زض استبٖ زض
ایٗ حٛظ ،ٜوّی ٝضٚسب  ٚجب٘طیٙبٖ وال٘تطیٞبی سغح ضٟطستبٖ سٙٙس

ٔیثبضس .اظ ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی

٘ؾطی استفبز ٚ ٜاظ ٔبتطیس ٕ٘ ٝ٘ٛثطحست ٔٛضزٞبی ٔتفبٚت استفبز ٜضس ٜتب ظٔب٘یى ٝث ٝاضجبؿ ٘ؾطی
ضسیسیٓ .ضٚش تحّیُ ،تحّیُ تٕبتیه ٔیثبضس و ٝضٚضی ثطای ضٙبذت ،تحّیُ ٌ ٚعاضش اٍِٞٛبی
ٔٛجٛز زض زازٜٞبی ویفی است .ایٗ ضٚش ،فطایٙسی ثطای تحّیُ زازٜٞبی ٔتٙی است  ٚزازٜٞبی پطاوٙسٜ
 ٚتحّیُ ٔتٛٙؿ ضا ث ٝزازٜٞبی غٙی  ٚتفػیّی تجسیُ ٔیوٙس (ثطا ٚ ٖٚوالضن.)2 :2006 ،
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یبفتِّب
ضبخعّبی استخراج ضذُ
 - 1دارای اهٌیت هردمپبیِ
٘یطٚی ا٘تؾبٔی ث ٝفٛٙاٖ ججٔ ٟٝمسْ ٘جطز ثب ثی٘ؾٕی ٔسئِٛیت حفؼ ٘ؾٓ ضا زاضز٘ .یطٚی ا٘تؾبٔی ٔسئَٛ
ثطلطاضی أٙیت زض سغح جبٔقٔ ٝیثبضس  ٚاظ ایٗ عطیك زض جج ٟٝا َٚثطذٛضز ثب ثی٘ؾٕی  ٚاذتالَ زض
٘ؾٓ اجتٕبفی لطاض زاضز .ثیطتط وبضضٙبسبٖ ٔٛضز ٔػبحجٔ ،ٝطبضوت  ٚتقبُٔ ثب ٔطزْ ضا ٟٔٓتطیٗ فبُٔ زض
تبٔیٗ أٙیت زا٘ستٝا٘س  ٚثسٔ ٖٚطبضوت ٕٞ ٚطاٞی ٔطزْ ایجبز أٙیت ٕٔىٗ ٘یست.
اظ زیس وبضضٙبسبٖ ٘یطٚی ا٘تؾبٔی زض استبٖ وطزستبٖ ثیب٘یٌ ٝبْ ز ْٚا٘مالة ثسیبض ٔ ٟٓاست  ٚثبیس زض
تقبُٔ ثب ٔطزْ آٖ ضا فّٕی ٕ٘ٛز  ٚثرص ٕٟٔی اظ ذٛاست ٝضٞجطی ٘یع تبٔیٗ ذٛاست ٔطزْ  ٚأٙیت است
ز ٚاغُ ٔ ٟٓو ٝفمظ اظ عطیك تقبُٔ زضست ثب ٔطزْ أىبٖ پصیط ذٛاٞس ثٛز.
آٔٛظش  ٚث ٝضٚظ ثٛزٖ پّیس یىی اظ ٔمٛالت ٔ ٟٓاست و ٝث ٝزست آٔس٘ ٚ ٜیطٚی ا٘تؾبٔی ظٔب٘ی
ٔی تٛا٘س لسضتٕٙس ثبضس أب ث ٝضٚظ ثٛزٖ  ٚاستفبز ٜاظ اغٔ َٛطبٚضٕٞ ٚ ٜعٔبٖ فقبِیت زض حٛظٜٞبی
ٔرتّف ثبفث ٔیضٛز وبضایی ایٗ ٘یط ٚزض حفؼ أٙیت ثٟتط ضٛز  ٚیىی اظ ایٗ حٛظٜٞب حضٛض زض
فضبی ٔجبظی  ٚثطلطاضی أٙیت زض ایٗ فضبی ٔسضٖ است.
یىی اظ ٔػبحجٝض٘ٛسٜٞب زض ایٗ ظٔی٘ ٝٙؾط ظیط ضا زاضتٙس« :پس ٘مص  ٚوبضوطز وال٘تطی ،أٙیت فٕٔٛی
است أب ذٛز ٔطزْ أٙیت تِٛیس ٔیوٙٙس  ٚوال٘تطی فمظ حبفؼ أٙیت است .أٙتی پبیساض است ؤ ٝطزْ
پبی ٝآٖ  ٚزض آٖ ٔطبضوت زاضت ٝثبضٙس .ا٘تؾبض ایٗ است ؤ ٝطزْ زض حٛظ ٜاستحفبؽی وال٘تطی ،اضتجبط
٘عزیه زاضت ٝثبضٙس  ٚذٛز ضا زض تبٔیٗ أٙیت ٔحّ ٝسٟیٓ ثسا٘ٙس٘ .ؾٓ ضا ثبیس ٔطزْ ایجبز وٙٙس .پس ٔطزْ
زض ایجبز ٘ؾٓ  ٚأٙیت ثبیس سٟیٓ ثبضٙسٔ .طزْ ثبیس افتٕبز  ٚحٕبیت وٙٙس اظ وال٘تطی» .زض ٔٛضز أٙیت،
ایٗ ٔػبحجٝض٘ٛس ٜثط ضطٚضت ضطوت ٔطزْ  ٚفقبَ ٕ٘ٛزٖ تقبُٔ زض سغح ٔحّ ٚ ٝثٛ٘ ٝؿ پّیس ٔحّٝ
ٔطزٔی تبویس زاض٘س.
احسی زیٍط اظ ٔػبحجٝض٘ٛسٜٞب ٘یع ٘ؾط ظیط ضا زاضتٝا٘س« :اثتسا ٔطبضوت ٔطزْ زض تِٛیس أٙیت ٟٔٓ
است ٕٞچٙیٗ ثب تٛج ٝث ٝتجبضة سبیط وطٛضٞب ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ پطزاذت ٝضس٘ .یطٚی ا٘تؾبٔی ث ٝتٟٙبیی
ٕ٘یتٛا٘س أٙیت ایجبز وٙس پس ٔطبضوت ٔطزْ  ٚزیٍط زستٍبٜٞب حبئع إٞیت است .پس ث ٝتٟٙبیی ثبیس
وّی ٝأىب٘بت  ٚتجٟیعات ضا اضبفٔ ٝیوطز أب پّیس ث ٝز٘جبَ جّت ٔطبضوت ٔطزْ است».
 – 2علنثبٍری عولگرایبًِ
یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٚیژٌیٞبی ضٞجط ا٘مالة إٞیت زازٖ ث ٝزا٘ص ،ترػع  ٚفّٓ است  ٚایٗ ٔ ٟٓزض
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ثیب٘بت ایطبٖ ٕٞیطٛٞ ٝیساست ٔ ٚیتٛاٖ اضبضات ٔستمیٓ  ٚغیطٔستمیٓ ایطبٖ ث ٝزا٘ص  ٚفّٓ ضا ٕٞیطٝ
ٔطبٞسٕٛ٘ ٜز .اظ ایٗ ض ٚزض ثیب٘یٌ ٝبْ ز ْٚا٘مالة ٔیتٛاٖ ایٗ إٞیت فّٓ ضا زیس  ٚث ٝإٞیت آٖ پیثطز.
ٔػبحجٝض٘ٛسٌبٖ فطٔب٘سٞی ا٘تؾبٔی استبٖ ٘یع ث ٝایٗ ٔٚ ٟٓالف ثٛزٜا٘س  ٚث ٝضٚظ ثٛزٖ ،إٞیت
ترػع  ٚزا٘ص ،ث ٝضٚظ ثٛزٖ  ٚوبضآٔس ٕ٘ٛزٖ تجٟیعات ،ترػع  ٚتحػیُ ،استفبز ٜاظ تحمیمبت ٚ
تجطثیبت ٔٛفك  ... ٚضا ثسیبض ٔ ٟٓزا٘طتٝا٘س  ٚاظ ٔجٕٛؿ ٔ 16ف ْٟٛزض ٔٛضز زا٘بیی ٔحٛضی٘ ،یطٚی
ٔترػع  ٚتحػیُ وطزٛٞ ،ٜضٕٙسسبظی ٘یطٚی ا٘سب٘ی  ٚتجٟیعات ،إٞیت زازٖ ث ٝتجطثیبت سبیط
وطٛضٞب ،إٞیت فضبی ٔجبظی ،إٞیت زا٘ص  ٚتجطث ،ٝثٝضٚظ ضسٖ اثعاض ٚ ٚسبیُ ،إٞیت تحمیك ...ٚ
سٔ ٝمٔ ِٝٛحٛضی ث ٝزست آٔسٜا٘س ٍٕٞ ٚی ٘طبٖ زٙٞس ٜإٞیت زا٘صٛٞ ،ضٕٙسسبظی  ٚث ٝضٚظ ثٛزٖ
است .اظ زیس وبضوٙبٖ ٘یطٚی ا٘تؾبٔی استبٖ وطزستبٖ زا٘ص ،ترػع  ٚپژٞٚص زض وٙبض ٛٞضٕٙسسبظی
أٛض ٕٟٔی ٞستٙس و ٝثبیس اجطا ض٘ٛس ٚ .ث ٝغٛضت وبضثطزی زض فضبی ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ٔٛضز استفبز ٜلطاض
ثٍیط٘س.
یىی اظ ٔػبحجٝض٘ٛسٜٞب ٘ؾط ظیط ضا زض ایٗ ظٔی ٝٙزاضتٙس« :وبضوٙبٖ وال٘تطیٞب ثبیس ترػع ثبالی
زاضت ٝثبضٙس٘ ،یطٞٚبی آٔٛظش زیس ٚ ٜتٛإ٘ٙس  ٚزض ضاستبی لب٘ ٚ ٖٛاٞساف سبظٔبٖ وٙٔ ٝطبء آٖ ثیب٘بت
ضٞجطی  ٚتساثیط فطٔب٘سٞی است ٕٞ ٚبٖ ذٛاستٔ ٝطزْ است».
ٔػبحجٝض٘ٛسٜای زیٍط ٘یع إٞیت زا٘ص  ٚترػع ضا زض استرساْ ٘یطٞٚب ٔ ٟٓزا٘ستٝا٘س٘« :یطٞٚب ثبیس
ثطاسبس زا٘ص  ٚترػع استرساْ ض٘ٛس  ٚثقس آٔٛظش ترػػی اضائ ٝضٛز  ٚس ْٛزض ترػع ذٛز
ثىبض ٌطفت ٝض٘ٛس».
أب ٔجٟع ضسٖ ث ٝاثعاض ضٚظ  ٚتحمیمبت ثرطی اظ تمبضب  ٚذٛاست ٔطبضوت وٙٙسٌبٖ زض تحمیك  ٚزض
ضاستبی ثیب٘بت ضٞجطی ٔیثبضس .زا٘ص ٔ ٚجٟع ثٛزٖ ث ٝاثعاض ضٚظ ثبفث ٔیضٛز پیططفت  ٚوبضآٔسی
ثیطتط ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ٔیضٛزٔ .ػبحجٝض٘ٛسٜای زیٍط زض ایٗ ظٔی٘ ٝٙؾط ظیط ضا زاضتٙس« :فّٓ  ٚپژٞٚص:
ثبیس ٔجٟع ث ٝفّٓ  ٚاز٘ص ضٚظ ٔ ٚسضٖ ثبضٙس.
پس سبذتبض وال٘تطی ث ٝسٕت تحٔ َٛیضٚز پس ثب وبٞص ٘یطٚی ٚؽیفٔ ٝب ز٘جبَ استفبز ٜاظ فٙبٚضی-
ٞبی ضٚظ ٞستیٓ .سبٔب٘ٞٝبی حفبؽتیٛٞ ،ضٕٙس ،اِىتط٘ٚیىیٔ ،سیطیت جٕقیت ،ضٙبسبیی جطْ ٚ ... ٚ
ایٗ ٔحٛض فٙبٚضی ذٛاٞس ثٛز و ٝاظ فٙبٚضی ثیطتط استفبز ٜضٛز  ٚایٗ اغغىبن ثیٗ وبضوٙبٖ وال٘تطی ٚ
ٔطزْ ضا وبٞص ٔیزٞس .پس ثب افٕبَ فٙبٚضیٔ ،طزْ ترّف ضا ضاحت ٕ٘یثیٙٙس»ٛٞ .ضٕٙسسبظی ثرطی اظ
ذٛاست پبسرٍٛیبٖ ثٛز ٜاست  ٚفضبی ٔجبظی  ٚضضس ا٘ٛاؿ جطْٞب زض فضبٞبی ٔجبظی  ٚثب اثعاض
ٔسضٖ ثبفث ضس ٜاست ؤ ٝجٟع ضسٖ ث ٝاثعاض ضٚظ ث ٝثرطی اظ ذٛاست ایٗ وبزضٞب تجسیُ ضٛز.

ضٌبسبیی هَلفِّب ٍ ضبخعّبی کالًتری تراز اًمالة اسالهی در فرهبًذّی اًتظبهی استبى
 -3دارای هبهَریت ثرًبهِدار
یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٚؽبیف پّیس حضٛض زض جبٔق ٚ ٝوٙتطَ ٘بٙٞجبضیٞبی اجتٕبفی ٔیثبضس .یىی اظ
ٟٔٓتطیٗ ذٛاستٞبی پّیس ِع ْٚپیطٍیطی اظ جطْ  ٚآٔٛظش ٍٕٞب٘ی زض ظٔی ٝٙجطْ ٔیثبضس .زض ٚالـ
ظٔب٘ی و ٝضىبفی ثیٗ ٔطزْ  ٚسبذتبض زِٚت  ٚحبوٕیت زض ظٔی٘ ٝٙبٙٞجبضیٞب ضىُ ٔیٌیطز آٔٛظش
ٍٕٞب٘ی ٔیتٛا٘س یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٚؽبیف  ٚزغسغٞٝبی پّیس ثبضس .ثب اظ ثیٗ ضفتٗ زاك ٘ ٚ ًٙتجسیُ
ضسٖ یه ضفتبض زض ٔیبٖ ٔطزْ ثٙٞ ٝجبض پّیس تٛاٖ تقبُٔ ٔمتسضاٟ٘ٔ ٚ ٝطثب٘ب٘ ٝثب آٖ ضا ٘ساضز  ٚتقبُٔ ثیٗ
پّیس ٔ ٚطزْ ث ٝسٕت لسضت  ٚل ٜٛلٟطیٔ ٝیضٚز اظ ایٗ ضِ ٚع ْٚآٔٛظش ٔطزْ اظ زیس وبضضٙبسبٖ
ا٘تؾبٔی ضٟطستبٖ سٙٙس ثسیبض ٔ ٟٓاست .اظ زیس ایٗ ٘یط ٚآٔٛظش ٔیتٛا٘س ضبُٔ ٘یطٞٚب ٔ ٚطزْ ضٛز ٚ
الظْ است ٘ٛفی اظ آٔٛظش ٍٕٞب٘ی ضىُ ثٍیطز.
آٔٛظش ٍٕٞب٘ی ٔی تٛا٘س فبُٔ ٕٟٔی زض پیطٍیطی اظ جطایٓ ثبضس .ف ٟٓجطْ ،ا٘ٛاؿ آٖ ٛ٘ ٚؿ تقبُٔ
لب٘ ٖٛثب ٞط ٘ٛؿ اظ جطْ ثبفث آٌبٞی ثیطتط زض ظٔی ٝٙضفتبضٞبی ٙٞجبضضىٙب٘ٔ ٝیضٛز .اظ ایٗ ض ٚیىی اظ
ٔمٛالت ث ٝزست آٔس ٜاِٛٚیت السأبت پیطٍیطا٘ ٝاست.
فال ٜٚثط زٔ ٚم ِٝٛاِٛٚیت السأبت پیطٍیطا٘ ٚ ٝآٔٛظش ٍٕٞب٘ی ٔم ِٝٛتقُٕ ٔمتسضإ٘ٞ ٝطا ٜثب جّت
افتٕبز ضاٞىبض ایٗ پبسرٍٛیبٖ زض تقبُٔ ثب ٔجطٔبٖ ٙٞجبضضىٗ است .التساض زض ٔقٙب ٘ ٝظٚض  ٚاثعاض
ذطٗ ثٔ ٝقٙبی تبْ است ٟٔ ٝ٘ ٚطثب٘ی ٘ ٚبزیسٌ ٜطفتٗ فُٕ ثّى ٝضفتبضی است ؤ ٝطزْ ثساٖ ثبٚض زاض٘س
ٕٞ ٚعٔبٖ لسضت  ٚپصیطش ایٗ لسضت اظ سٛی ٔطزْ ضا ضبُٔ ٔیضٛز  ٚاظ زیس ایٗ وبزضٞبی ٘یطٚی
ا٘تؾبٔی تقبُٔ ٔمتسضا٘ ٝثب ٔتٕٟبٖ  ٚثعٞىبضاٖ زض وٙبض جّت افتٕبز ٔطزْ ٔیتٛا٘س ضاٞىبض ٔٙبست
ثطذٛضز ثب ٙٞجبضضىٙبٖ  ٚلب٘ ٖٛضىٙبٖ ثبضس وٕٞ ٝعٔبٖ التساض پّیس  ٚضاثغ ٝزضست ثب ضٟط٘ٚساٖ ضا
٘طبٖ ٔیزٞس.
 -4دارای اخالق آییٌی  -خَدپیرٍ
اذالق ٔساضی  ٚتٛج ٝث ٝاذالق یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ثرطٟبی ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی است  ٚایطبٖ
٘یطٚی ا٘تؾبٔی ضا ٔٛؽف ث ٝاذالق  ٚتقٟسٔساضی ٕ٘ٛزٜا٘س  ٚاغ َٛاغیُ اذاللی اسالٔی  ٚا٘مالثی ضا
پبی ٝضفتبض ایٗ ٘یط ٚزا٘ستٝا٘س .ثط ٕٞیٗ اسبس وبزضٞبی ثبالی ٘یطٚی ا٘تؾبٔی حبضط زض تحمیك ٘یع تقٟس
اذاللی ضا یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٚؽبیف ٘یطٚی ا٘تؾبٔی زا٘ستٝا٘س  ٚثط ٕٞیٗ اسبس پبی ٝایٗ تقٟس ضا زض
اغ َٛزیٗ  ٚاضظشٞبی ا٘مالة ٔیجٛیٙس  ٚثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝتقٟس ث ٝاضظشٞبی ا٘مالة  ٚاغ َٛزیٗ
ٔیتٛا٘س یه ٔبٔٛض ٔتسیٗ  ٚاذاللٕساض ثسبظز وٕٞ ٝعٔبٖ ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ضا اجطایی ٕ٘بیس  ٚزض
وٙبضش ٔیتٛا٘س افتٕبز ٔطزْ زض جبٔق ٝاسالٔی ضا جّت ٕ٘بیس.
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اظ ٔفبٞیٓ ث ٝزست آٔس ٜزض تحمیك و٘ ٝعزیه ث ٝاغ َٛزیٗ  ٚتسیٗ ٞستٙس سٔ ٝم ِٝٛث ٝزست آٔسٜ
است وٞ ٝط س ٝث ٝیىسیٍط اظ ِحبػ ٔقٙبیی لطاثت زاض٘س .تمٛیت ثبٚضٞب  ٚزیٙساضی ،پبیجٙسی ث ٝأط ثٝ
ٔقطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط  ٚتقٟس  ٚپبیجٙسی ث ٝاضظشٞبی ا٘مالة اظ اغ َٛاذاللی ٕٟٔی ٞستٙس و ٝثبیس
ایٗ ٘یط ٚثساٖ پبیجٙس ثبضٙس ٞ ٚط سٔ ٝم ِٝٛاسترطا ضسٙٔ ٜطب زیٙی زاض٘س  ٚپبی ٝاغّیضبٖ اغ َٛاسالْ
٘بة ٔحٕسی است .زیٙساضی  ٚتمٛیت ثبٚضٞبی زیٙی ث ٝغٛضت ٔستمیٓ ث ٝاذالق اسالٔی اضبضٔ ٜیوٙس
 ٚپبی ٝاذالق اسالٔی أط ثٔ ٝقطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط ٔیثبضس و ٝاضظشٞبی ا٘مالة زض ٕٞیٗ ضاستب
تسٚیٗ ضسٜا٘س  ٚا٘مالة ایطاٖ ا٘مالة اسالٔی است  ٚاغ َٛاسالْ ٟٔٓتطیٗ ثرص لب٘ ٖٛایطاٖ ٚ
ا٘مالة ٔیثبضٙس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔیتٛاٖ ثط ٕٞیٗ اسبس تقبُٔ زضست ،أط ثٔ ٝقطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط،
ضاستٍٛیی ،أب٘تزاضی ،اذالق حس ،ٝٙغجط  ٚحٛغّ ،ٝحفبؽت اظ جبٖٔ ،بَ ٘ ٚبٔٛس ٔطزْ  ٚثسیبضی
زیٍط اظ اغ َٛاسالٔی ضا ٚؽیف٘ ٝیطٚی ا٘تؾبٔی زا٘ست و ٝایٗ ٘یط ٚ ٚوبزضٞبی آٖ ث ٝآٖ ثبٚض زاض٘س ٚ
آٖ ضا «ففت والْ ،پبوی ٍ٘بٔ ،ٜقطفت زض والْ ،احسبس ٔسئِٛیت ،ضاستٌٛیی ،پیٍیطی ذٛاست ٝاضثبة
ضجٛؿ – سالٔت ازاضی – پبوسأٙی – تمٛا ؤ ٝب٘ـ اٍ٘یعٔ ٜجطٔب٘ ٝاست – وال٘تطی ثبیس ث ٝحسی ثطسس
وٞ ٝط وس ٞط سبفت ثطایص ٔطىّی پیص آیس ،ثتٛا٘ٙس ث ٝوال٘تطی ٔطاجق ٝوٙٙس»ٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاظ ٌفت-ٝ
ٞبی سط ًٙٞلٟطٔب٘ی ٔطرع است .پبوسأٙی ،تمٛا ،احسبس ٔسئِٛیت  ...ٚاظ ٚؽبیف اذاللی ٘یطٚی
ا٘تؾبٔی است  ٚایٗ ٚؽبیف ٕٞبٖ اغ َٛاسالْ ضاستیٗ  ٚپبیٞٝبی ا٘مالة ٔیثبضٙس.
استفبز ٜاظ اغ َٛاسالْ  ٚپبیجٙسی ث ٝآٖ زض ظٔبٖ ثطذٛضز ثب ٔطزْ ٔیتٛا٘س ثبفث ضىٌُیطی افتٕبز
فٕٔٛی ٘سجت ث٘ ٝیطٚی ا٘تؾبٔی ضٛز .ث ٝزِیُ ٔصٞجی ثٛزٖ  ٚاسالٔی ثٛزٖ جبٔق ٝایطاٖ ٔ ٚطزٔبٖ ایطاٖ
ٕٞرٛا٘ی لٛا٘یٗٙٞ ،جبضٞب  ٚضفتبضٞب ثطای ثسیبضی اظ ٔطزْ اظ إٞیت ذبغی ثطذٛضزاض است  ٚایٗ
اذاللٕساضی اسالٔی افتٕبز فٕٔٛی ضا ایجبز ٔیٕ٘بیس .زض ٕٞیٗ ظٔی ٝٙیىی اظ ٔػبحج ٝض٘ٛسٜٞب ٘ؾط ظیط
ضا زاضتٙس« :ثٟطٌٜیطی اظ آٔٛظٜٞبی زیٙی ،ثطای زاضتٗ ذٛش اذاللی  ٚثطذٛضز غٕیٕب٘ ٝضطٚضی است.
و ٝایٗ ثٔ ٝقٙی افعایص سغح افتمبزات ٔقٛٙی است».
 -5تحَل فضبی اًگیسضی
یىی اظ ٔجبحث ٔ ٟٓزض حٛظ٘ ٜیطٚی ا٘تؾبٔی ٌ ٚبْ ز ْٚا٘مالة تٛج ٝث٘ ٝیطٞٚب  ٚترػع ،تقٟس،
ٔقٛٙیت  ٚاٍ٘یع ٜآ٘بٖ ثطای فقبِیت زض ضغُ ذٛز ٔیثبضس .ثط ٕٞیٗ اسبس ایٗ اغ ٚ َٛإٞیت آٖ اظ
زیس ٔػبحجٝض٘ٛسٜٞبی ا٘تؾبٔی ضٟط سٙٙس ثطضسی ضسٜا٘سٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ثرص لجُ تٛضیح زازٜ
ضسٔ ٚمٛالت  ٚفبفیٓ آٖ ضا ثٔ ٝب ٘طبٖ زاز٘س .تقٟس  ٚثبٚضٔٙسی ث ٝاغ َٛزیٗ اسالْ  ٚاضظشٞبی
ا٘مالة ثبفث سبذت یه ٘یطٚی ٔؤٔٗ وبضآٔس ثب اذالق ٔیضٛز ؤ ٝیتٛا٘س اظ ِحبػ اذاللی تقبُٔ

ضٌبسبیی هَلفِّب ٍ ضبخعّبی کالًتری تراز اًمالة اسالهی در فرهبًذّی اًتظبهی استبى
زضستی ثب ٔطزْ زاضت ٝثبضس .زض ایٗ ثرص ٘یع تقٟس  ٚپبیجٙسی ث ٝاسالْ  ٚاضظشٞبی ا٘مالة زض وٙبض
ٚالیت ٔساضی تىطاض ضس ٜاست ٘ ٚطبٖ زٙٞس ٜتقٟس ث ٝاذالق اسالٔی است اغّی و ٝثبیس زض ٘یطٞٚب
تمٛیت ضٛز ٔ ٚم ِٝٛتٛج ٝثٔ ٝقٛٙیت  ٚزیٙساضی  ٚاضظشٞبی ا٘مالة ثیبٍ٘ط إٞیت زیٗ ،اسالْ ٚ
ا٘مال ة زض سبذت یه ٘یطٚی تٛا٘ب زض ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ثط اسبس ثیب٘یٌ ٝبْ ز ْٚا٘مالة  ٚثیب٘بت ضٞجطی
است.
یىی اظ ٔػبحج ٝض٘ٛسٜٞب زض ایٗ ظٔی٘ ٝٙؾط ظیط ضا زاضتٙس « :وٕبِ٘ٛسیٔ ،طزْزاضی ،أط ثٔ ٝقطٚف ٟ٘ ٚی
اظ ٔٙىطٙٔ ،بفت عجـ  ٚثی٘یبظی ،ضحٕت ٟٔ ٚطثب٘ی ثب ٔطزْ ،غسالت٘ ،جبثت ذب٘ٛازٌی ،سالٔت
سیبسی ،فىطی ،ذب٘ٛازٌی ٔ ٚصٞجی ثبیس زض فطز ٔسترسْ پّیس ثبضس».
٘یطٚی ٔتقٟس ا٘مالثی ثبیس پبیجٙس ث ٝاسالْ  ٚاغ َٛا٘مالة ثبضس أب زض ثیب٘یٌ ٝبْ ز ْٚتٟٙب تقٟس ثحث
٘طس ٜاست ثّى ٝترػع  ٚزا٘ص  ٚجٛاٍ٘طایی ٘یع آٔس ٚ ٜیىی اظ زغسغٞٝبی اغّی ضٞجطی ترػع،
فّٓ  ٚجٛاٍ٘طایی ٔیثبضس .زض ایٗ ثرص اظ زیس وبضضٙبسبٖ ا٘تؾبٔی ضٟط سٙٙس ترػع  ٚجٛاٍ٘طایی
ثرطی اظ اذالقٔساضی  ٚاٍ٘یع ٜاست و ٝثبفث اضتمبء ویفیت ٘یطٚی ا٘تؾبٔی زض ظٔی ٝٙا٘جبْ اٞسافص
ٔیطٛز.
فالل ٝیىی زیٍط اظ ٔمٛالت ث ٝزست آٔس ٚ ٜایٗ ثیبٍ٘ط إٞیت فالل ٝزض تٛا٘بیی  ٚذاللیت  ٚا٘جبْ
زضست وبضٞبست اظ زیس ایٗ ٔبٔٛضیٗ ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ثبیس زض ظٔبٖ استرساْ فالل ٝافطاز  ٚتٕبیُ آٟ٘ب زض
وٙبض تقٟس  ٚترػع ٔالن ا٘تربة  ٚاسترساْ ثبضس .فطزی و ٝفاللٝای ث ٝیه ضغُ ٘ساضز  ٚاظ ضٚی
اججبض زست ث ٝا٘تربة آٖ ٔیظ٘س زض ضغُ ٔٛضز ٘ؾط ٘ٛآٚض ٛٔ ٚفك ٘رٛاٞس ثٛز  ٚثب استطسٞب ٚ
فطبضٞبی ضٚا٘ی ٔ ٚبِی ٕ٘یتٛا٘س ث ٝضاحتی وٙبض ثیبیس.
فال ٜٚثط تقٟس ،ترػع  ٚفاللٟٓٔ ٝتطیٗ فبُٔ زض اٍ٘یعٜزٞی  ٚافعایص وبضای ٘یطٞٚب ٔسئّٔ ٝقیطت
 ٚزضآٔس ٔ ٚعایبی وبضوٙبٖ ٔیثبضس .افعایص سغح ٔقیطت  ٚأٙیت ٔبِی ٔ ٚسىٗ ٔیتٛا٘س ثسیبضی اظ
استطسٞبٔ ،طىالت  ٚحتی احتٕبَ فسبزٞب ضا اظ ثیٗ ثجطزٔ ٚ .م ِٝٛإٞیت زازٖ ثٚ ٝضقیت ٔقیطت ٚ
ٔعایبی وبضوٙبٖ ٕٟٔتطیٗ ٔم ِٝٛزض ایٗ ثرص است.

ًتیجِگیری
اغٔ َٛغطح ضس ٜزض ثیب٘یٌ ٝبْ ز ْٚا٘مالة ث ٝیه سطی اظ ٔجب٘ی  ٚاغ َٛاضبض ٜزاضز و ٝإٞیت ثط٘بٔٝ
ا٘مالة  ٚتسا ْٚآٖ است .پّیس زض ایٗ ثیب٘یٔ ٝؾٟط أٙیت ،التساض ،تقبُٔ ثب ٔطزْٕ٘ ،بز ث ٝضٚظ ثٛزٖ ٚ
زا٘ص  ٚترػع  ٚلبٌٖ٘ٛطایی ثٛز ٜاست .ایٗ ٘یط ٚثبیس زاضای سالٔت فىط  ٚاذالق حس ٝٙثبضسٕ٘ .بز
ایٗ لبٌٖ٘ٛطایی فغٛفت ،فؾٓ  ٚالتساض ٔیثبضس  ٚاظ ایٗ عطیك أٙیت اذاللی ٔ ٚجبضظ ٜثب ٙٞجبضضىٙی
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ٔقٙب ٔییبثسٕٞ .عٔبٖ تػٛض یه یبض ٟٔطثبٖ یىی زیٍط اظ ٚیژٌیٞبی ٔ٘ ٟٓیطٚی ا٘تؾبٔی است .التساض،
افتٕبز ،تقٟس ،زیٙساضی ،پبیجٙسی ث ٝآضٔبٖٞبی ا٘مالة ،زا٘ص ،ترػع  ٚأٙیت ِٔٛفٞٝبی اغّی ثیب٘یٝ
ٌبْ ز ْٚا٘مالة ثٛزٜا٘س و ٝزض ایٗ تحمیك ثطضسی ضسٜا٘س .ثط اسبس یبفتٞٝبی تحمیك٘ ،یطٚی ا٘تؾبٔی ثٝ
ز٘جبَ ٘ٛفی أٙیت ٔطزْٔساض ٔ ٚطبضوتی است  ٚثط اسبس ثیب٘ی ٝز ْٚا٘مالة حضٛض ٔطزْ زض تبٔیٗ
أٙیت ضا اسبسی ٔیسا٘س  ٚضاٞىبضش اضای ٝآٔٛظش است أب ٔطزْ آٔٛظش ایٗ ٘یط ٚزض ظٔی ٝٙأٙیت ٚ
اغِٛص ضا ٘بوبفی ٔیسا٘ٙس ٕٞ ٚعٔبٖ ٔٛافك إٞیت ٔطبضوت ٔطزْ زض ایجبز أٙیت ٞستٙس أب اظ زیس آٟ٘ب
تٟٙب ٔطبضوت  ٚافتٕبز ٔطزْ وبفی ٕ٘یثبضس ثّى ٝایجبز ظٔی ٝٙالتػبزی  ٚاجتٕبفی ٔٙبست ٔیتٛا٘س
تجسیُ ث ٝزِیُ ایجبز أٙیت یب فسْ أٙیت ٌطزز .ظٔی ٝٙالتػبزی  ٚاجتٕبفیٔ ،طبضوت  ٚجّت افتٕبز
ٔطزْ زض وٙبض آٔٛظش ٍٕٞب٘ی فٙبغط ٔ ٟٓسبذت أٙیت اظ زیس زٌ ٚطٔ ٜٚیثبضٙس .یىی اظ ٟٔٓتطیٗ
٘ىبت أب إٞیت زا٘ص  ٚترػع است .اظ زیس ٘یطٚی ا٘تؾبٔی  ٚوبزضٞبی ثبالی آٖ ٛٞضٕٙسسبظی ،ثٝ
ضٚظ ٕ٘ٛزٖ تجٟیعات ،إٞیت زازٖ ث ٝترػع  ٚزا٘ص  ٚاستفبز ٜاظ تحمیمبت وبضثطزی ٔیتٛا٘س فبُٔ
تطلی  ٚپیططفت ایٗ ٘یط ٚثبضسٔ .طزْ أب زض ایٗ ظٔی ٝٙوٕجٛزٞبی ضا ضٙبسبیی ٕ٘ٛزٜا٘سٞ .طچٙس ٌفتٝ
وبزضٞبی ضز ٜثبال ثیبٍ٘ط ٘ٛفی ثبیس  ٚذٛاست ٛٞضٕٙسسبظی  ٚترػعٌطایی است.
زض ظٔی ٝٙا٘جبْ ٔبٔٛضیت ٘ ٚح ٜٛتقبُٔ ثب ٔطزْ ذػٛغب ضفتبض ٙٞجبضضىٙب٘ ٝافضبی ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ثٝ
السأبت پیطٍیطا٘ ٝاِٛٚیت زازٜا٘س  ٚآٔٛظش  ٚتقبُٔ ٔمتسضإ٘ٞ ٝطا ٜثب افتٕبز ضا ٔ ٟٓزا٘ستٝا٘س أب ٔطزْ
ثط ایٗ ثبٚض٘س حضٛض فیعیىی تبثیط ظیبزی ثط ایجبز أٙیت زاضز  ٚزض ظٔبٖ حضٛض ایٗ ٘یطٔ ٚطزْ احسبس
آضأص زاض٘س .اظ زیس ٔطزْ حضٛض فیعیىی فبُٔ أٙیت  ٚآضأص زض ٔىبٖٞبی فٕٔٛی است أب حضٛض
ٔسا ْٚزض ظ٘سٌی ٔطزْ ثبفث آظاض ٔیضٛز .أب یىی زیٍط اظ اٞساف ٘یطٚی ا٘تؾبٔی زض جٙج ٝاذاللی ٚ
اذالقٔساضی ٔیثبضس  ٚث ٝثبٚض وبزضٞبی ثبالی ٘یطٚی ا٘تؾبٔی تمٛیت ثبٚضٞب  ٚزیٙساضی ،پبیجٙسی ث ٝأط
ثٔ ٝقطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط  ٚتقٟس ث ٝاضظشٞبی ا٘مالة ضا ٟٔٓتطیٗ اغ َٛاذاللی  ٚاذالقٔساضی پّیس
زا٘ست ٝا٘سٔ .طزْ ٘یع ثط ایٗ ثبٚض ٞستٙس و ٝغسالت  ٚضاستٍٛیی ثیطتط ٘یطٞٚب ،اوثطیت ٔثجت ٔ ٚسّٕبٖ ٚ
ٔتقٟس  ٚغبزق  ٚتقٟس ث ٝا٘جبْ ٚؽیف ٝاظ ٚیژٌیٞبی ٘یطٚی ا٘تؾبٔی اذاللٕساض  ٚپبیجٙس ث ٝاضظشٞبی
زیٙی  ٚا٘مالثی است .فال ٜٚثط أٙیت ضغّی ٔ ٚقیطتی اظ زیس ٔطزْ  ٚوبزضٞبی ضز ٜثبالی ٘یطٚی ا٘تؾبٔی
سٙٙس ترػع  ٚجٛاٍ٘طایی تبثیط ظیبزی ثط اٍ٘یع ٚ ٜسالٔت ٔیٌصاضز ٕٞ ٚعٔبٖ تقٟس  ٚزیٙساضی ٘یع
تمٛیت وٙٙس ٜایٗ سالٔت  ٚوبضایی اذاللی است .ثٙبثطایٗٔ ،یتٛاٖ ث ٝایٗ ٘تیج ٝضسس و ٝتقٟس ٚ
ترػع ،افتٕبز ٕٞ ٚىبضی ثب ٔطزْ ،پبیجٙسی ث ٝاضظشٞبی ا٘مالة  ٚث ٝضٚظ ثٛزٖ ٚسبیُ  ٚتجٟیعات
ٔی تٛا٘س تبثیط ظیبزی ثط اٞساف ثیب٘ی ٝز ْٚا٘مالة  ٚفّٕی ٕ٘ٛزٖ آٖ ثٍصاضزٕٞ .چٙیٗ ضاٞىبض سبذتٗ
پّیس  ٚوال٘تطی ا٘مالثی  ٚاذالقٔساض وٕٞ ٝعٔبٖ ٕ٘بز ا٘مالة  ٚأٙیت ثبضس زض چٙس ٚیژٌی ٟٔٓ
ذالغٔ ٝیضٛز-1 .زیٙساض ٔ ٚتقٟس ث ٝاغ َٛاسالْ  ٚا٘مالة ثبضسٔ-2 ،ترػع  ٚزاضای تٛا٘بیی ٚ

ضٌبسبیی هَلفِّب ٍ ضبخعّبی کالًتری تراز اًمالة اسالهی در فرهبًذّی اًتظبهی استبى
فالل ٝث ٝضغُ ثبضس-3 ،اظ ِحبػ ٔبزی ٔ ٚقیطتی تبٔیٗ ضٛز  ٚاٍ٘یع ٜالظْ ثطای فقبِیت ضا پیسا ٕ٘بیس،
-4سالٔت ضٚا٘ی زاضت ٝثبضس  ٚضٛض جٛا٘ی زض ٚی حس ضٛز-5 ،ثٔ ٝطزْ احتطاْ ثٍصاضز  ٚثب آٟ٘ب
غبزقٟٔ ،طثبٖ  ٚزِسٛظا٘ ٝضفتبض وٙس-6 ،آٔٛظش وبفی ثٔ ٝطزْ اضای ٝضٛز  ٚپّیس حضٛضی فقبَ زض
أبوٗ فٕٔٛی زاضت ٝثبضسٛٞ -7 ،ضٕٙسسبظی پّیس  ٚتٛج ٝث ٝفضبی ٔجبظی ٘یع ثسیبض ٔ ٟٓاست.

پیطٌْبدات کبرثردی


فطٔب٘سٞی ا٘تؾبٔی استبٖ وطزستبٖ زض ضاستبی ایجبز اٍ٘یع ٜزض وبضوٙبٖ ٘ ٚیطٚی ضبغُ زض
وال٘تطیٞب ،ث ٝپیبزٜسبظی ٘ؾبْ آضاستٍی زض وال٘تطیٞب تٛجٕ٘ ٝبیس تب ث ٝتح َٛفضبی وال٘تطی
وٕه ضٛز.



زض ٍٙٞبْ استرساْ فال ٜٚثط ایٕبٖ  ٚپبیجٙسی ث ٝاغ َٛاسالْ  ٚا٘مالة ث ٝفالل ٚ ٝترػع
فطز تٛج ٝضٛز  ٚاظ ٘یطٞٚبی ثٔٛی ٞط ٔٙغم ٝاستفبز ٜضٛز.



٘ٛؿ تقبُٔ ثب ٔطزْ زٚستب٘ٔ ٚ ٝجتٙی ثط اغُ غسالت ثبضس  ٚسقی ضٛز ٔطبضوت ٔطزْ زض
وبضٞب جّت ضٛز  ٚزض ٔٛضز جطْٞب یب ٘بٙٞجبضیٞبی ؤ ٝطزْ ٘سجت ث ٝآٖ حسبس ٞستٙس
ضاٞىبض ٟٔطثب٘ب٘ ٝزض پیص ٌطفت ٝضٛز  ٚث ٝتصوط ِسب٘ی ثسٙس ٜوٙٙس .تب ث ٝایٗ تطتیت ثتٛاٖ ثٝ
أٙیت ٔطزْپبی ٝزست یبفت.



تقٟس  ٚترػعٌطایی زض جصة ٘یطٚی ا٘سب٘ی زض وٙبض ٛٔ ٓٞضز تٛج ٝلطاض ٌطفت ٝتب وبضوٙبٖ
آیٙس ٜثتٛا٘ٙس زض ٔسیط تحمك ثیب٘یٌ ٝبْ ز ْٚا٘مالة ٌبْٞبی ٔٛثطتط  ٚثٟتطی ثطزاض٘س.
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