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ؾجه ٞبی تفىط ٔٛضٛع فطأٛـ قس ٜزض ظ٘سٌی  ٚثٟطٚ ٜضی
ٍ٘بضـٔ :حٕسضضب قیطظازی

ؾجه تفىط:
ضاثطت اؾتط٘جطي ( )4991قیٔ ٜٛتفبٚت افطاز زضپطزاظـ اعالػبت ضا ث ٝػٛٙاٖ "ؾجه ٞبی تفىط " ٘بْ
ٌصاضی وطز ٜاؾت  .اظ ٘ظط ٚی ؾجه تفىط  ،ضٚـ ضجحبٖ یبفت ٝتفىط اؾت  ،آٖ یه تٛا٘بیی ٘یؿت ثّىٝ
ضٚـ ثیبٖ یب وبضثطز یه یب چٙس تٛا٘بیی 1اؾت  .ث٘ ٝظط اؾتط٘جطي تٕبیع ثیٗ ؾجه ٚتٛا٘بیی ٔ ٚ ٟٓاؾبؾی
اؾت  .تٛا٘بیی ث ٝذٛة اظ ػٟس ٜوبضی ثط آٔسٖ اقبض ٜزاضز زض حبِی و ٝؾجه  ،ث ٝایٙى ٝفطز زٚؾت زاضز
چٍ ٝ٘ٛوبض ضا ا٘جبْ زٞس اقبض ٜزاضز .
الظْ ث ٝشوط اؾت  ،اظ ثیٗ  41ؾجه تفىط ؤ ٝؼطفی قس 1 ، ٜؾجه لبٍ٘٘ٛصاض  ،اجطایی  ٚلضبٚتٍط ی
حىٓ اؾبؾی  ٚانّی زاقت ، ٝو ٝتظبٞطضفتبضی ٞط یه اظ آ٘بٖ(زض ظیط ث ٝآ٘بٖ پطزاذت ٝذٛاٞس قس) ثٙٔ ٝعِٝ
ٚفٛض  ٚلٛت آٖ ؾجه تفىط زض قرم ٔی ثبقس.
افطاز ٘یٕطذی اظ ؾجه ٞب ضا زاضا ٞؿتٙس ،ثسیٗ ٔؼٙی ؤ ٝمساض ٔتفبٚتی اظٞطؾجه ضا زاضا ٞؿتٙسٔ ،ثال" ثؼضی
افطاز زٚؾت زاض٘س وبضٞب ضا ث ٝضٚـ ذٛزقبٖ ا٘جبْ زٙٞس.ایٗ افطاز زاضای ؾجه لبٍ٘٘ٛصاضا٘ 2ٝیب اثساػی ٞؿتٙس
زضحبِیى ٝثؼضی زیٍط زٚؾت زاض٘س اظ ضٚـ ٞبی ٔٛجٛز ثطای حُ یب ا٘جبْ یه وبض اؾتفبز ٜوٙٙس،ایٗ
افطاز زاضای ؾجه اجطاییٞ 3ؿتٙس.آٟ٘ب تطجیح ٔی زٙٞس و ٝاظ ػمبیس  ٚضٚـ ٞبی زیٍطاٖ پیطٚی وٙٙس ٘ ٝایٙىٝ
ذٛز ػمبیس یب ضٚقٟبیی اثساع وٙٙس.زؾت ٝای زیٍطزٚؾت زاض٘س ثطوبضٚضٚقٟبی زیٍطاٖ ٘ظبضت زاقت ٝثبقٙس
ٚػمبیس  ٚوبضٞبی زیٍطاٖ ضا تحّیُ ٚاضظیبثی وٙٙس ایٗ افطاز زاضای ؾجه لضبیی 4یب اضظقیبثب٘ٞ ٝؿتٙس.آٟ٘ب
ٔؼٕٛال" ث ٝػٛٙاٖ زاٚض یب ٔٙتمس ػُٕ ٔی وٙٙس تب ایٙىٔ ٝجطی ٘ظطات  ٚضٚقٟبی زیٍطاٖ ثبقٙس
(اؾتط٘جطي،اٞٚبضاِٛ ٚ،ثبضت.) 997،
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ان َٛوّی ؾجه ٞبی تفىط :
اؾتط٘جطي ( ) 4997ثٙٔ ٝظٛض زضن  ٚف ٟٓثٟتط ؾجه ٞب ی تفىط ان َٛوّی ضا ٔغطح ٔی وٙس  .ایٗ انَٛ
ػجبضتٙس اظ :
 -4ؾجه ٞب تٛا٘بیی ٘یؿتٙس ثّى ٝتطجیحبتی زض ثىبض ٌیطی تٛا٘بیی ٞب ٞؿتٙس.اٌط ثیٗ ؾجه ٞب ٚ
تٛا٘بیی ٞب تٕبیع لبئُ ٘جبقیٓ  ،زیٍط ث ٝعٛض وّی ٘یبظی ثٔ ٝف ْٟٛؾجه ٘ساضیٓ  ٚؾجه
یه ٔف ْٟٛظائس ذٛاٞس ثٛز  .ثٙبثط ایٗ ؾجه ٞب اظ تٛا٘بیی ٞب ٔتٕبیع ٞؿتٙس ٞط چٙس وٝ
ؾجه ٞب ٕٔىٗ اؾت ثب تٛا٘بیی ٞب ٕٞبٍٙٞی زاقت ٝیب ٘ساقت ٝثبقس .
ٕٞ -2بٍٙٞی ثیٗ ؾجه ٞب ٚتٛا٘بیی ٞب ٘ٛػی  ٓٞوٛقی  5ضا ایجبز ٔی وٙس و ٝثیكتط اظ ٔجٕٛع
اجعای آٟ٘بؾت .افطازی و ٝثیٗ ؾجه ٞب  ٚتٛا٘بیی ٞبی آٟ٘ب ٕٞبٍٙٞی ٚجٛز ٘ساضز  ،ثربعط
تفبٚت ثیٗ آ٘چٔ ٝبیُ ث ٝا٘جبْ آٖ ٞؿتٙس ٚآ٘چ ٝو ٝا٘جبْ ٔی زٙٞس احؿبؼ ٘بوبٔی ٔی وٙٙس.
افطازی و ٝذاللیت ثؿیبض ثبالیی زاض٘س أب تٛا٘بیی ٞبی تحّیّی ٘ساض٘س  ٚزٚؾت زاض٘س ذالق
ثبقٙس یب افطازی و ٝاظ ٘ظط تحّیّی ثبال ٞؿتٙس أب تٛا٘بیی ذالق ٘ساض٘س  ٚزٚؾت زاض٘س تحّیُ
وٙٙس ثغٛض ٚاضح ٔعیت ٞبیی ٘ؿجت ث ٝافطاز ثب تٛا٘بیی ٞبی ذالق و ٝتطجیح ٔی زٙٞس تحّیُ
وٙٙس یب افطاز ثب تٛا٘بیی ٞبی تحّیّی و ٝزٚؾت زاض٘س ذالق ثبقٙس زاض٘س.ؾجه ٕٞب٘ٙس تٛا٘بیی
ٞب ٘مف ٕٟٔی زض ویفیت وبضی و ٝا٘جبْ ٔی زٞیٓ  ٚزض ِصت ثطزٖ اظ آٖ زاض٘س.
 -1ا٘تربة ٞبی ظ٘سٌی الظْ اؾت ثب ؾجه ٞب ٕٞب٘ٙس تٛا٘بیی ٞب تٙبؾت زاقت ٝثبقس.زض ثؿیبضی
اظا٘تربة ٞبی ظ٘سٌی ٘ظیطا٘تربة ضقت ٝتحهیّی ،قغُ یب ا٘تربة ٕٞؿط تٙبؾت ٕٞٚبٍٙٞی
ثیٗ ؾجه ٞب ثب ٔٛفمیت یب تٙبؾت ٕٞٚبٍٙٞی ثیٗ ؾجه ٞبی افطاز ٔ ٚ ٟٓضطٚض ی اؾت.
ثؿیبضی اظ زا٘كجٛیبٖ ٕٔىٗ اؾت یه ضقت ٝضا ٘ ٝث ٝذبعط ایٙى ٝآٖ ضا زٚؾت زاض٘س ثّى ٝثٝ
ذبعطفكبضٞبی ٚاِسیٕٗٞ ،ؿبالٖ یب جبٔؼ ٝا٘تربة وٙٙس .اٌط ثیٗ ا٘تربة ٞب ٚؾجه ٞبی آ٘بٖ
تٙبؾت ٚجٛز ٘ساقت ٝثبقس ٕٔىٗ اؾت زض ضقت ٝای و ٝا٘تربة وطز ٜا٘س ٔٛفك ٘جبقس ٚیب
احؿبؼ ػسْ ضضبیت وٙٙس ٝ٘ .تٟٙب تٙبؾت ثیٗ ؾجه ٞب  ٛٔٚلؼیت ٞب ضطٚضی اؾت ثّىٝ
تٙبؾت ثیٗ ؾجه ٞبی افطاز ٘یع ٔ ٟٓاؾت .
 -1افطاز تٟٙب یه ؾجه ٘ساض٘س ثّى٘ ٝیٕطذی ( یب اٍِٛیی) اظ ؾجه ٞب زاض٘س .فطزی و ٝزٚؾت
زاضز ذالق ثبقس ٕٔىٗ اؾت فطزی ثؿیبض ٔٙظٓ ٚؾبظٔبٖ یبفت ٝثبقس  ٚیب ایٙى ٝوبٔال" آقفتٚ ٝ
٘بٔٙظٓ ثبقس .إٔ ٚىٗ اؾت زٚؾت زاقت ٝثبقس ٌٛقٌ ٝیط ثبقس یب ایٙى ٝزٚؾت زاقت ٝثبقس
ثب زیٍطاٖ وبض وٙسٔ .میبؼ یه ثؼسی ثطای ؾجه ٞب ٚجٛز ٘ساضز .اِجت ٝافطاز ثغٛض وّی تٕبیُ
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زاض٘س ٍ٘بٞی ته ثؼسی ث ٝچیعٞب زاقت ٝثبقٙس ،ثغٛضٔثبَ آٟ٘ب تٕبیُ زاض٘س افطاز ضا ث ٝنٛضت
ذٛة یبثس ،فؼبَ یب ٔٙفؼُ ٘ٚظبیط آٖ اضظیبثی وٙٙس .آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ تٕبیُ زاض٘س  ٓٞثؿتٍی ٞب
ٚضٚاثظ غیط ٚالؼی ضا زض ٘ظط ثٍیط٘س ،یؼٙی فىط ٔی وٙٙس افطازی و ٝیه ٚیػٌی ضا زاض٘س
ٚیػٌی زیٍطضا ٘یع زاض٘س  .زض حبِی و ٝچٙیٗ ٕٞجؿتٍی ؤٕ ٝىٗ اؾت ٚجٛز زاقت ٝیب
٘ساقت ٝثبقس .افطاز زض ٔٛضز ؾجه ٞب ٘یع ای ٍٝ٘ٛٙػُٕ ٔی وٙٙس .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ آٟ٘ب فطو ٔی
وٙٙس و ٝافطاز ذالق آقفت( ٝیب ٔٙظٓ) ٞؿتٙس ،ظیطا و ٝآٟ٘ب ثبیس آقفت( ٝیب ٔٙظٓ) ثبقٙس .ثٙبثط
ایٗ ذغط ایٙى ٝز ٚثؼس ٔجعا ث ٝیه ثؼس وبٞف یبثس ٚجٛز زاضز ٚ ،افطاز ثغٛض چٙس ثؼسی زض
٘ظط ٌطفتٕ٘ ٝی ق٘ٛس .
 -5ؾجه ٞب اظ یه تىّیف یب ٔٛلؼیت ث ٝتىّیف یب ٔٛلؼیت زیٍط تغییط ٔی وٙٙس .یه فطز
ٕٔىٗ اؾت زض وبضٞب  ٚزض ثؿیبضی اظ جٙجٞ ٝبی ظ٘سٌی ذالق ثبقس أب زض  ٕٝٞجٙجٞ ٝب ذالق
٘جبقس .ثٙبثطایٗ ؾجىی و ٝیه فطز زضٔٛلؼیت یب تىّیف زاضز ٕٔىٗ اؾت وبٔال" ٔتفبٚت ثب
ؾجه ٚی زض ٔٛلؼیت یب تىّیف زیٍط ثبقس .ثٙبثطایٗ ؾجه ٞب ٘ ٝتٟٙب ثب تىبِیف ثّى ٝثب
ٔٛلؼیت ٞب تغییط ٔی وٙٙس.
 -6افطاز اظ ٘ظط ٘یطٙٔٚس ی تطجیحبتكبٖ ثب ٔ ٓٞتفبٚت ٞؿتٙس .ثطذی افطاز ذیّی تطجیح ٔی زٙٞس
ثب افطاز زیٍط ثبقٙس  ٚثب آٟ٘ب وبض وٙٙس زض حبِی و ٝافطاز زیٍط ٕٔىٗ اؾت تطجیح وٕتطی
ثطای چٙیٗ وبضی زاقت ٝثبقٙس  ،یؼٙی آٟ٘ب ٕٔىٗ اؾت ٔستی چٙیٗ تطجیحی ضا زاقت ٝثبقٙس
أب ثؼس اظ ٔستی آٖ ضا ضٞب ٔی وٙٙس.
 -7افطاز اظ ٘ظط ا٘ؼغبف پصیطی زض ؾجه ٞبیكبٖ ثب ٔ ٓٞتفبٚت ٞؿتٙس .اٌط وّیسی ثطای ا٘غجبق
ٚجٛز زاقت ٝثبقس ،آٖ وّیس  ،ا٘ؼغبف پصیطی ؾجه ٞبؾتٞ .یچ وؽ ٘ؼٕت ثٛزٖ زض ٔحیغی
ضا ٘ساضز وٕٞ ٝیك ٝاظ ؾجه ٞبی ضجحبٖ یبفتٚ ٝی حٕبیت قٛز  .افطاز ا٘ؼغبف پصیط تطٔی
تٛا٘ٙس احتٕبال" زض ؾبظٌبضی ثب ٔٛفمیت ٞبی ٔرتّف ثٟتط ػُٕ وٙٙس .ا٘ؼغبف پصیطی تمطیجب"
زض ٕٝٞجٙجٞ ٝبی ظ٘سٌی ٘ظیط ٔحیظ ٔسضؾٔ ، ٝحُ وبض ،ضٚاثظ نٕیٕی ثب زیٍطاٖ  ٚحتی
زضٔٛالغ تٟٙب ثٛزٖ ثب ذٛز اضظقٕٙس اؾت .
 -8ؾجه ٞب لبثّیت اجتٕبػی قسٖ زاض٘س .اجتٕبػی قسٖ زض تح َٛؾجه ٞب ٘مف زاضز .
وٛزوبٖ ؾط ٔكك ٞبی فطاٚا٘ی ضا ٔكبٞسٔ ٜی وٙٙس ٚغبِجب" ثؿیبضی اظ ٚیػٌی ٞبی ایٗ ؾط
ٔكك ٞب ضا زض٘ٚی ٔی وٙٙس .ثٙبثط ایٗ وٛزوب٘ی و ٝؾط ٔكك ٞبی ٔؿتجس ضا ٔكبٞسٔ ٜی وٙٙس،
آٔبزٌی ٔؿتجس قسٖ ضا ذٛاٙٞس زاقت .وٛزوب٘ی و ٝؾط ٔكك ٞبی ا٘ؼغبف پصیطتطی ضا
ٔكبٞسٔ ٜی وٙٙس ،احتٕبال" ا٘ؼغبف پصیطتط ذٛاٙٞس قس .اِجت ٝثبیس تٛج ٝزاقت و ٝتالقٟبی
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ٚاِسیٗٔ ،ؼّٕبٖٔ ،طثیبٖ،وبضفطٔبیبٖ ثطای ؾطٔكك زٞی ؾجه ٞبی ذبنی اظ تفىط تب ا٘ساظ ٜای
زض ا٘تمبَ ایٗ ؾجه ٔٛفمیت آٔیع اؾت .
 -9ؾجه ٞب زض ع َٛزٚضاٖ ظ٘سٌی تغییط ٔی وٙٙس .ؾجه ٞب زض ع َٛزٚضاٖ ظ٘سٌی تغیییط ٔی
وٙٙس ایٗ تغییط ٘ ٝتٟٙب ثربعط ٔٙبثغ ٔٛضز زؾتطؼ اؾت ثّىٕٞ ٝچٙیٗ ثربعط تغییطاتی اؾت
و ٝزض ذٛز فطز ثٛجٛز ٔی آیسٕٔ .ىٗ اؾت فطزی زض یه ظٔبٖ ث ٝچیعی ثؿیبض ػاللٕٙس ثبقس
أب  5یب 41ؾبَ ثؼس آٖ چیع انال" ٔٛضز ػالل ٝاـ ٘جبقس  .ثبیس تٛج ٝزاقت وٞ ٝط فطزی ثٝ
ضٚـ یىؿب٘ی تغییط ٕ٘ی وٙس ثّى ٝثیكتط افطاز ثب تغییط ؾٗ ؾجه ٞبی تفىطقبٖ تغییط ٔی وٙس .
ؾجه ٞب ٔب٘ٙس تٛا٘بیی ٞب ؾیبَ ٞؿتٙس ٘ ٝثبثت .آٟ٘ب ٔبٞیتی پٛیب زاض٘س ٘ ٝؾبوٗ .ثسِیُ ایٙىٝ
ؾجه ٞب زض ع َٛظ٘سٌی تغییط ٔی وٙٙس  ،زضن ایٗ ٚالؼیت ٔ ٟٓاؾت و ٝضٚـ تفىطی وٝ
قٕب زض حبَ حبضط زاضیس ٕٔىٗ اؾت ثب ضٚـ تفىطی و 5 ٝیب  41ؾبَ زیٍط ذٛاٞیس
زاقت ٔتفبٚت ثبقس ٚیب احتٕبال" ٔكبث ٝضٚـ تفىط  5یب  41ؾبَ پیف قٕب ٘جبقس .
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ؾجه ٞب لبثُ ا٘ساظٌ ٜیط ی ٞؿتٙس .ا٘ساظٌ ٜیطی ٔٛضٛع ٕٟٔی زض ػّٓ اؾت  .اٌط

لبزض ث ٝا٘ساظٌ ٜیطی ؾبظ ٜای ثبقیٓ غبِجب" ٔكىُ اؾت و ٝحتی ٚجٛز آٖ ضا ٘كبٖ زٞیٓ .اٌط
ؾبظ ٜای لبثُ ا٘ساظٌ ٜیطی ٘جبقس اظ ٘ظط ػّٕی ٌٔٚ ًٙج ٟٓاؾت .ا٘ساظٌ ٜیطی زض أطآٔٛظـ
٘یع ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت .ثطای تكریم یب پیف ثیٙی یه ؾبظ ٜث ٝیه یب چٙس ٔمیبؼ ٔحىٓ ثطای
آٖ ؾبظ٘ ٜیبظ اؾت .زض ٔٛضز ؾجه ٞب ٘یع ٘یبظ ث ٝا٘ساظٌ ٜیطی آٟ٘ب ٚجٛز زاضز .اؾتط٘جطي
چٙسیٗ ٔمیبؼ ثٙٔ ٝظٛض ا٘ساظٌ ٜیطی ؾجه ٞبی تفىط عطاحی وطز ٜاؾت .
-44

ؾجه ٞب لبثُ آٔٛظـ ٞؿتٙس .زضثؿیبضی ٔٛاضز افطاز ؾجه ٞب ضا اظ عطیك فطآیٙس

اجتٕبػی قسٖ وؿت ٔی وٙٙس أب ایٗ أىبٖ ٚجٛز زاضز و ٝآٟ٘ب ؾجه ضا ثیبٔٛظ٘س .یىی اظ
ضٚـ ٞبی آٔٛظـ ؾجه ٞب ایٗ اؾت و ٝتىبِیفی ث ٝزا٘ف آٔٛظاٖ  ٚوٛزوبٖ اضائ ٝقٛز
و٘ ٝیبظ ث ٝؾجه ٞبیی زاقت ٝثبقٙس و ٝقٕب لهس تح ٚ َٛتٛؾؼ ٝآٟ٘ب ضا زاقت ٝثبقیس .ضٚـ
زیٍط ثطای آٔٛظـ ؾجه ٞب ،آٔٛظـ ٘ظطی ٝذٛز حىٔٛتی شٙٞی یب ٘ظطیٞ ٝبی زیٍط ٔطثٛط
ث ٝؾجه ٞبؾتٚ .لتی افطاز ثغٛض ٔؿتمیٓ زضثبض ٜؾجه ٞب آٔٛظـ ثجیٙٙس ،آٟ٘ب زضن ذٛاٙٞس
وطز و ٝا٘تربة ٞبی ثیكتطی اظ آ٘چ ٝو ٝفىط ٔی وطز٘س زاض٘س  ٚثؼال ٜٚاٌط افطازی ٔتفبٚت
ثب آٟ٘ب فىط ٔی وٙس ثٔ ٝؼٙی ایٗ ٘یؿت و ٝفطز ثٟتط یب ثستطاظ آٟ٘ب فىطٔی وٙس .ثیكتط زا٘ف
آٔٛظاٖ ٍٙٞبٔی و ٝؾجه ٞب ضا ٔی آٔٛظ٘س احؿبؾی اظ ذٛزوبضآٔسی وؿت ٔی وٙٙس ،ظیطا
آٟ٘ب ٔی فٕٟٙس و ٝچیع اقتجبٞی زض ضٚـ تفىطقبٖ ٚجٛز زاض٘س ،چیعی و ٟٓٔ ٝاؾت ،آٖ
اؾت و ٝثیكتطیٗ اؾتفبز ٜضا اظ آٖ ثجط٘س.
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ؾجه ٞبیی و ٝزضیه ظٔبٖ اضظقٕٙس ٞؿتٙس ٕٔىٗ اؾت زض ظٔبٖ زیٍط ایٍٝ٘ٛٙ

٘جبقٙس .ثطای ٔٛفمیت زض ع َٛچطذ ٝظ٘سٌی ث ٝؾجه ٞبی ٔرتّفی زض ٔٛلؼیت ٞبی آٔٛظقی
 ٚحطف ٝای ٔرتّف ٘یبظ اؾت .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ وٛزوبٖ زض زٚضاٖ پیف زثؿتب٘ی ٟٔٚس وٛزن
زضٔحیغی ؾبظٔبٖ ٘یبفت ٝثؿط ٔی ثطز  ٚثطای ثبظی ٞبی اوتكبفی  ٚزیٍط فؼبِیت ٞبی
وٙجىبٚا٘ ٝتكٛیك ٔی ق٘ٛسٍٙٞ .بٔی وٚ ٝاضز ٔسضؾٔ ٝی ق٘ٛسٚ ،اضز ٔحیظ ؾبظٔبٖ یبفت ٝای
ٔی ق٘ٛس و ٝزض آٖ اظ آٟ٘ب ا٘تظبض ٔی ضٚز اظلٛا٘یٗ  ٚزؾتٛضاِؼُٕ ٞب پیطٚی وٙٙس .ثٙبثط ایٗ
زضٞط زٚض ٜای اظ ظ٘سٌی ؾجه ٞبی ذبنی اضظقٕٙس تط ٞؿتٙس.
-41

ؾجه ٞبیی و ٝزضیه ٔٛلؼیت اضظقٕٙس ٞؿتٙس ٕٔىٗ اؾت زضٔٛلؼیتی زیٍط

اضظقٕٙس ٘جبقس .فطزی و ٝث ٝأط آٔٛظـ  ٚتسضیؽ اقتغبَ زاضز ٕٔىٗ اؾت تبو ٖٛٙزض چٙیٗ
ٔٛلؼیتی لطاضٌطفت ٝثبقس و ٝیه زضؼ ٔكبث ٝضا زض ز ٚوالؼ تسضیؽ وٙسٚ .ی ٕٔىٗ اؾت
ایٗ ٔٛضٛع ضا تجطث ٝوطز ٜثبقس و ٝزضؼ زازٖ زض یه والؼ ذٛة پیف ٔی ضٚز أب زض
والؼ زیٍط ث ٝؾرتی پیف ٔی ضٚز .ایٗ پسیس ٝ٘ ٜفمظ زض والؼ زضؼ ثّى ٝزض ٔٛلؼیت ٞبی
قغّی ٘ ٚیع زض ضٚاثظ ثیٗ فطزی ٕٔىٗ اؾت اتفبق ثیفتس .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ زض ضٚاثظ فطزی ٕٔىٗ
اؾت ،فطزی ثب فطز زیٍطی و ٝثؿیبض ٔٙظٓ اؾت احؿبؼ ضاحتی وٙس زضحبِی و ٝفطز زیٍطی
ثب چٙیٗ فطز ٔٙظٓ ٔ ٚطتجی احؿبؼ ٘ب ذٛقبیٙس ٔ ٚالِت آٚضی زاقت ٝثبقس.
-41

ؾجه ٞب ذٛة یب ثس یب ٔتٛؾظ ٘یؿتٙسٍٙٞ .بْ ثحث زض ٔٛضز تٛا٘بئی ٞبٔ ،یتٛاٖ اظ ثٟتط یب ثستط

ثٛزٖ آٟ٘ب نحجت وطز .أب ٍٙٞبْ ثحث زضٔٛضز ؾجه ٞب فمظ ثب تٛج ٝث ٝظٔی ٝٙیب ٔٛلؼیت ٔی تٛاٖ
اظثٟتط یب ثستط ثٛزٖ آٟ٘ب نحجت وطز .یه ؾجه ٕٔىٗ اؾت زض یه ٔٛلؼیت ذٛة ثبقس  ٚثب
آٖ تٙبؾت زاقت ٝثبقس أب زضٔٛلؼیت زیٍط چٙیٗ ٘جبقس .ثٙبثطایٗ ٔؿئّ ٝتٙبؾت ٕٞٚبٍٙٞی یه
ٔٛضٛع ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت.
-45

تٙبؾت ثیٗ ؾجه تفىط ٚؾغٛح ٔرتّف تٛا٘بیی أطی پیچیس ٜاؾت.

ا٘ٛاع ؾجه ٞبی تفىط
ٞط فطزی و ٝثب أطآٔٛظـ  ٚپطٚضـ وٛزوبٖ  ٚزا٘ف آٔٛظاٖ ؾط ٚوبض زاقت ٝثبقس ٔی زا٘س و ٝآٟ٘ب ث ٝضٚـ
ٞبی ٔتفبٚتی فىط ٔی وٙٙس  ٚیبز ٔی ٌیطز .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ یه زا٘ف آٔٛظ یه ٕٔىٗ اؾت تىبِیف یبزٌیطی
ؾبظٔبٖ یبفت ٝضا زٚؾت زاقت ٝثبقس زضحبِی و ٝزیٍطی ٕٔىٗ اؾت اظ آٖ ٔتٙفط ثبقس  .یه زا٘ف آٔٛظ ٕٔىٗ
اؾت اظ ضٚـ ٞبی جسیس ا٘جبْ وبضٞب اؾتمجبَ وٙس زضحبِی و ٝزیٍطی ٕٔىٗ اؾت اظ آٟ٘ب ثتطؾس  ٚاظآٟ٘ب
اجتٙبة وٙس .یه زا٘ف آٔٛظٕٔىٗ اؾت تىبِیف ضا ثب ضٚـ ٔٙظٓ ٔ ٚطتت ا٘جبْ زٞس زض حبِی و ٝزیٍطی
5
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ٕٔىٗ اؾت ٕٞبٖ تىبِیف ضا وبٔال" ثب تٕطز ٚؾطپیچی اظ ٘ظٓ  ٚتطتیت ا٘جبْ زٞس .تفبٚت ٞبی یبزٌیطی افطاز
نطفب" ث ٝذبعط ٔیعاٖ تٛا٘بیی ٞبی آٟ٘ب ٘یؿت .ثّى ٝافطاز ؾجه ٞبی ٔتفبٚت زاض٘س یؼٙی تطجیح ٔی زٙٞس ثٝ
ضٚـ ٞبی ٔرتّف تٛا٘بیی ٞبی ذٛز ضا ث ٝوبض ٌیطز ،پؽ ؾجه ٌطایف ٞب یب تطجیحبت ٞؿتٙس ٘ ٝتٛا٘بیی ٞب (
اؾتط٘جطي .) 4991 ،
ثٙبثطایٗ ؾجه ،ضٚـ تفىط اؾت  ٚتٛا٘بیی ٘یؿت ،ثّى ٝؾجه ضٚـ ضجحبٖ یبفت ٝفطز ثطای وبضثطز تٛا٘بیی
ٞبؾت .تٕبیع ثیٗ ؾجه  ٚتٛا٘بیی ثؿیبضٔ ٚ ٟٓجسی اؾت .تٛا٘بیی اقبض ٜث ٝذٛة اظ ػٟس ٜوبض ثط آٔسٖ زاضز.
زضحبِی و ٝؾجه ث ٝایٙى ٝفطز زٚؾت زاضز چٍ ٝ٘ٛوبض ضا ا٘جبْ زٞس اقبض ٜزاضزٔ .غٕئٙب" تٛا٘بیی ٞب ثطای
ٔٛفمیت زضوبضٞب ٚأٛضٔرتّف ظ٘سٌی ٔ ٚ ٟٓضطٚضی ٞؿتٙس أب تٛا٘بیی ٞب ٕ٘ی تٛا٘ٙس  ٕٝٞچیع ثبقٙس .تٛا٘بیی
ٞب قبیس تب حسٚز %21اظ پطاوٙسٌی ( ٚاضیب٘ؽ ) ثیٗ ػّٕىطز زا٘ف زض ٔسضؾ %41 ٝپطاوٙسٌی ثیٗ ػّٕىطز
قغّی وبضٔٙساٖ ضا پٛقف زٙٞس أب چ ٝتٛضیحی ثطای پطاوٙسٌی ٞبی ثبلیٕب٘س ٜزضػّٕىطز تحهیّی  ٚقغّی
ٚجٛز زاضز .ؾجه ٞبی تفىطٔی تٛا٘ٙس یىی اظٔٙبثغ ایٗ پطاوٙسٌی ٞبی تٛضیح زاز٘ ٜكس ٜثبقٙس .ث ٝزِیُ
ٚجٛز ؾجه ٞبی ٔتفبٚت افطاز ثب تٛا٘بیی ٞبی یىؿبٖ ٕٔىٗ اؾت ٔكبغُ ٔرتّفی ضا ا٘تربة وٙٙس .افطاز ثب
ؾجه ٞبی ٔتفبٚت زٚؾت زاض٘س تٛا٘بیی ٞبیی ضا ثب ضٚـ ٞبی ٔتفبٚتی ث ٝوبض ٌیطز  ٚثٙبثط ایٗ ،ث ٝعٛض ٔتفبٚتی
ث ٝا٘ٛاع تمبضب ٞب ٔ ٚؿبیُ ٔٛجٛز زض ٔكبغُ ٛٔ ٚلؼیت ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛپبؾد زٙٞس( اؾتط٘جطي .)4997 ،
ز ٚیب چٙس ٘فط ثب ٔیعاٖ یب ؾغح تٛا٘بیی یىؿبٖ ٕٔىٗ اؾت ضٚقٟبی ٔتفبٚتی زاقت ٝثبقٙس .تفبٚت ٞبی ثیٗ ایٗ
افطاز ٕٔىٗ اؾت ظبٞطا" ث ٝػٛٙاٖ تفبٚت ٞبی قرهیتی ایٗ افطاز لّٕساز قٛز .أب ایٗ تفبٚت ٞب زض ٚالغ
نفبت قرهیتی ٔٙفطز ثبثتی ٘ظیط پطذبقٍطی یب ؾّغ ٝپصیطی یب ٘ظبیطآٖ ٕ٘ی ثبقٙس ثّىٕ٘ ٝبیی اظ ٌطایكٟبی
فطز ثب تٛج ٝث ٝوبضثطز تٛا٘بیی ٞبی ػمال٘ی ٞؿتٙس .ایٗ تفبٚت ٞب تٟٙب ٔطثٛط ث ٝوبضوطز ٞبی قٙبذتی یب
وبضوطزٞبی قرهیتی ٘یؿتٙس ثّىٔ ٝطثٛط ث ٝؾجه ٞبی تفىط ٞؿتٙس و ٝثیٗ قٙبذت  ٚقرهیت لطاض زاض٘س(
اؾتط٘جطي .)4991،
٘ظطی ٝذٛز حىٔٛتی شٙٞی ٔؼتمس اؾت و ٝافطاز ٘یبظزاض٘س ث ٝعطیمی فؼبِیت ٞبی ضٚظٔط ٜذٛز ضا زض ٔسضؾ،ٝ
ذب٘ ٚ ٝزیٍط ٔٛلؼیت ٞب ازاض ٚ ٜوٙتطَ وٙٙس .ضٚقٟبی ٔرتّفی ثطای چٙیٗ وٙتطِی ٚجٛز زاضز  .ثٞ ٝط حبَ افطاز
ضٚـ ٞبیی اظ وٙتطَ ضا ا٘تربة ٔی وٙٙس و ٝثطای آٟ٘ب ضاحت تط ثبقس .آٟ٘ب حسالُ تب حسی زض ثىبضٌیطی ؾجه
ٞبی ذٛز ا٘ؼغبف پصیطٞؿتٙس  ٚؾؼی ٔی وٙٙس ذٛز ضا ثب تمبضبٞبی ٔطثٛط ثٛٔ ٝلؼیت ثب زضجبت ٔرتّفی اظ
ٔٛلؼیت ا٘غجبق زٙٞس .ؾجه ٞب ٔب٘ٙس تٛا٘بیی زضٍٙٞبْ تِٛس حه قس ٜثط ؾ٘ ًٙیؿتٙس .ثرف ظیبزی اظ آٟ٘ب
حبنُ تؼبُٔ ثب ٔحیظ اؾت  ٚثٙبثط ایٗ لبثُ تٛؾؼ ٚ ٝتحٞ َٛؿتٙس .یه فطز ثب یه تٕبیُ ذبل زض یه
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ٔٛلؼیت ٕٔىٗ اؾت زض ٔٛلؼیت زیٍط تٕبیُ زیٍطی زاقت ٝثبقس .ث ٝعٛضوّی ثیكتطافطاز ٕٔىٗ اؾت یه ؾجه
غبِت یب ضجحبٖ یبفت ٝزض یه ٔمغغ اظظ٘سٌی زاقت ٝثبقٙس ٚزضلغغ زیٍط ؾجه زیٍطی ثبقٙس .ثٙبثطایٗ ؾجه ٞب
ثبثت ٘یؿتٙس ثّى ٝؾیبَ ٞؿتٙس (اؾتط٘جطي .) 4991 ،
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاقبض ٜقس ٜؾجه ٞبی تفىط ،ضٚـ ضجحبٖ یبفت ٝیب غبِت فطز زض ثىبضٌیطی تٛا٘بیی ٞبیف ٞؿتٙس.
ثٙبثطایٗ ؾجه ٞبی ٔرتّف ٘ ٝذٛة ٞؿتٙس  ٝ٘ ٚثس ،ثّى ٝفمظ ٔتفبٚت ٞؿتٙسٞ .ط فطز ٘یٕطذی اظ ؾجه ٞب ضا
زاضز  ،یؼٙی ثٔ ٝیعاٖ ٔتفبٚتی ٞط ؾجه ضا ٘كبٖ ٔی زٞس .ثبیس تٛج ٝزاقت و ٝافطاز زض چبضچٛة یه ؾجه
ٔحجٛؼ ٌ ٚطفتبض ٘یؿتٙس .ثّى ٝلبزض٘س ؾجه ٞبی ذٛز ضا ثب ٔٛلؼیت ٞب  ٚتىبِیف ٔرتّف تغییط زٙٞس .ثطای ٔثبَ
ؾجىی و ٝیه فطز ثطای زضن ٔؼٙبی یه اثط ٙٞطی ث ٝآٖ ٘یبظ زاضز ثب ؾجىی وٚ ٝی ثطای ٔغبِؼ ٝزؾتٛض اِؼُٕ
ٞبی جعیی  ٚزلیك ث ٝآٖ ٘یبظ زاضز ٔتفبٚت اؾت  ٚیب ؾجىی و ٝفطز ثطای حُ ٔؿئّ ٝججط ث ٝآٖ ٘یبظ زاضز ثب
ؾجىی و ٝثطای ؾبذت ثطٞبٖ ٙٞسؾی ث ٝآٖ ٘یبظٔٙس اؾتٔ ،تفبٚت ٔیجبقس (اؾتط٘جطي .)4991 ،
ٞطفطزی ،ا٘ٛاع ؾجىٟب ضا ثٔ ٝیعاٖ ٔتفبٚتی زاضز  ٚ ،آ٘چ ٝو ٝزض ثیٗ افطاز ٔتفبٚت اؾت ٘یطٙٔٚسی تطجیحبت ٚ
ا٘ٛاع تىبِیف ٛٔٚلؼیتٟبی اؾت و ٝتطجیحبت ٔرتّف ضا ثطٔی اٍ٘یعا٘س ( اؾتط٘جطي ٌ ٚطیٍٛض٘ى.)4997،ٛ
ثیبٖ زلیك ایٙىٙٔ ٝكبء ؾجه ٞب چیؿتٔ ،كىُ اؾت  .ث٘ ٝظط ٔی ضؾس و ٝثرف ظیبزی اظ آٟ٘ب ٔطثٛط ثٝ
وبضوطزٞبی تىبِیف ٛٔٚلؼیت ٞب ثبقس.تىبِیف ذبل ث ٝعٛض ثٟتطی ثب ؾجه ٞبی ذبل ا٘جبْ ٔی ق٘ٛس .پبزاـ
زازٖ ث ٝزا٘ف آٔٛظاٖ ثطای اؾتفبز ٜاظ ؾجه ضجحبٖ یبفت ٝزض ایٗ تىبِیف احتٕبال" ثبػث ٔی قٛز و ٝآٟ٘ب ؾجه
ٞبی پبزاـ زاز ٜقس ٜضا ثیكتط ٘كبٖ زٙٞس .أب زض ٚالغ ثطذی افطاز ػّیطغٓ فكبضٞبی ٔحیظ  ،ؾجه ٞبی وٕتط
پبزاـ زاز ٜذٛز ضا حفظ ٔی وٙٙس .
ایٗ ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝاجتٕبػی قسٖ ٕ٘ی تٛا٘س ث ٝعٛض وبُٔ ٔٙكبء ؾجه ٞب ثبقس ٕٔ ٚىٗ اؾت آٔبزٌی
ٞبی اظ پیف ثط٘بٔ ٝضیعی قس ٜای و ٝتغییط آٟ٘ب زقٛاض اؾت ٘یع زضایٗ أط زذیُ ثبقٙس(اؾتط٘جطي . )4991 ،
اؾتط٘جطي ثیبٖ ٔی وٙس و٘ ٝظطی ٝذٛز حىٔٛتی شٙٞی ثط اؾبؼ ایٗ فطو و ٝافطاز ٔب٘ٙس قٟطٞب  ،ایبِت ٞب یب
وكٛضٞب ٘یبظ ث ٝحىٔٛت وطزٖ ثط ذٛزقبٖ زاض٘س اؾتٛاض اؾت  .حىٔٛت ٞب جٙجٞ ٝبی ٔتفبٚتی ٘ظیط وبضوطز ،
قىُ  ،ؾغح  ،زأٌ ٚ ٝٙطایف زاض٘س .ؾ ٝوبضوطز اؾبؾی ػجبضتٙس اظ  :لبٍ٘٘ٛصاضا٘، ٝاجطایی  ٚلضبیی  .چٟبض
قىُ حىٔٛت ٞب ػجبضتٙس اظ ٘ٛٔ:بضوی،ؾّؿّٔ ٝطاتجی ،اِیٍبضوی  ٚآ٘بضوی .زٚؾغح اؾبؾی حىٔٛت وّی ٚ
جعیی اؾت .ز ٚزأٔ ٝٙؿّظ حىٔٛت قبُٔ زض٘ٚی (أٛض زاذّی )  ٚثیط٘ٚی ( أٛض ذبضجی )  ٚزٌ ٚطایف
حىٔٛت ٔحبفظ ٝوبضا٘ ٚ ٝآظاز ٔٙكب٘ ٝاؾت .ثٙب ث٘ ٝظطی ٝذٛز حىٔٛتی شٙٞی ؾجه ٞب ی ٔرتّف حىٔٛتی وٝ
زض جٟبٖ ٚجٛز زاض٘س ا٘ؼىبؼ ٞبی ثیط٘ٚی اظ آ٘چٞ ٝؿتٙس و ٝزض شٞ ٗٞب ٚجٛز زاض٘س .ثٙبثط ایٗ ثٙٔ ٝظٛض زضن
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ثٟتط ؾجه ٞبی تفىطٔ ،ی تٛاٖ جٙجٞ ٝبی حىٔٛت ضا ثطای ف ٟٓآ٘چ ٝو ٝزض٘ٚی(ٕٞچٙیٗ ثیط٘ٚی) اؾت تب حس
أىبٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز(اؾتط٘جطي. )4988،

وبضوطز ٞبی ؾجه ٞبی تفىط :
زض ٔجٕٛع حىٔٛت ٞب زاضای ؾٛ٘ ٝع ػّٕىطز ٞؿتٙس  .اجطایی ،لبٌ٘ ٖٛصاضی  ٚلضبیی.
ثرف اجطایی ،السأبت ،ذظ ٔكی ٞب ٚلٛا٘یٗ ضا و ٝتٛؾظ ثرف لبٌ٘ ٖٛصاضی ٚضغ ٔی قٛز .ث ٝاجطاء زض ٔی
آٚضز  ٚثرف لضبیی ٔیعاٖ زلت ٚنحت  ٚتغبثك لٛا٘یٗ اجطا قس ٜثب لٛا٘یٗ ٚضغ قس ٜضا ٔٛضز اضضظیبثی لطاض
ٔی زٞس .ثسیٗ تطتیت الظْ اؾت افطاز ٘یع چٙیٗ ػّٕىطز ٞبیی ضا زض فىط ٚػُٕ ذٛز ث ٝوبض ٌیطز .
 -4تفىط اجطایی:6
افطاز ثب ؾجه تفىط اجطایی ٔبیّٙس اظ ٔمطضات پیطٚی وطز ٚوبضٞبیی ضا ث ٝػٟس ٜثٍیط٘س و ٝاظ لجُ عطح ضیعی ٚ
ؾبظٔب٘سٞی قس ٜاؾت.آٟ٘ب ٔبیّٙس ٘مف ذٛز ضا ث ٝجبی ذّك ؾبذتبضٞبی ٘ ،ٛزض زض ٖٚؾبذتبضٞبی ٔٛجٛز ایفبء
ٕ٘بیٙس .اظ جّٕ ٝفؼبِیت ٞبی ٔٛضز ػالل ٝآ٘بٖ ث ٝحُ ٔؿبئُ ضیبضی  ،ثىبض ٌیطی ضٛاثظ ٔٛجٛز زضحُ ٔؿبئُ،
ؾرٙطا٘ی  ٚتسضیؽ ثط اؾبؼ ٘ظط زیٍطاٖ  ٚپب فكبضی ثط اجطای ٔمطضات ،اقبض ٜوطز .ثؼضی اظ حطف ٔٙبؾت ثطا
ی افطاز ٔجطی ،ػجبضتٙس اظٚ :وبِت٘ ،یطٚی ا٘تظبٔی ،اجطای عطحٟبی اظ پیف تؼییٗ قس ،ٜتجؼیت اظ عطحٟبی
ٔتفبٚت ٔ ٚكبٚضٔ ٜسیطیتی .ایٗ ؾجه تفىط زض ٔحیظ ٞبی آٔٛظقی  ٚثؿیبضی اظ حطف زیٍط ٔٛضز اؾتمجبَ
افطاز لطاض ٔی ٌیطز ،ظیطا افطاز ٔجطی آ٘چ ٝضا و ٝث ٝآٟ٘ب ٌفتٔ ٝیكٛز  ،ا٘جبْ ٔی زٙٞس  ٚغبِجب" ا٘جبْ وبض
ثب ذٛقطٚیی ٕٞطا  ٜاؾت .آٟ٘ب زؾتٛضات  ٚفطأیٗ ضا ز٘جبَ ٔیىٙٙس ٚ ،ذٛز ضا ثط اؾبؼ قی ٜٛای و ٝؾبظٔبٖ
آٟ٘ب ضا اضظیبثی ٔیىٙس ٛٔ ،ضز اضظیبثی لطاضٔیسٙٞسٔ .ثال" ثطحؿت ایٙى ٝزیٍطاٖ اظ آ٘بٖ چ ٝذٛاؾت ٝا٘س  ٚآ٘بٖ تب
چ ٝآٖ ضا ث ٝذٛثی ا٘جبْ زاز ٜا٘س .ثٙبثط ایٗ یه زا٘ف آٔٛظ ثبٛٞـ و ٝزاضای تفىط اجطایی اؾت ،زض ٔسضؾ ٝثٝ
ػٛٙاٖ قبٌطزی ایس ٜآَ قٙبذتٔ ٝی قٛز ،زض حبِی و ٝاظ یه زا٘ف آٔٛظ ثب ٛٞـ و ٝزاضای ؾجه تفىط
لبٍ٘٘ٛصاضاؾت ،ث ٝػٛٙاٖ یه فطز ٔتٕطز ٚؾطوف یبز ٔی قٛز .فكبضٌطٕٞ ٜٚؿبالٖ وٛزن ضا تكٛیك ثٝ
پصیطـ ؾجه تفىط اجطایی  ٚاحتطاْ ثٙٞ ٝجبضٞبی ٌطٞٚی ٔی وٙس .ثٙبثط ایٗ فكبضٞبیی و ٝاظؾٛی ثؿیبضی اظ
ٔٙبثغ ٚاضز ٔی قٛز ،زا٘ف آٔٛظاٖ ضا ث ٝپصیطـ ایٗ ٘ٛع ؾجه تفىطٞسایت  ٚتطغیت ٔی وٙس (اػتٕبز اٞطی ،
ٕٞبٖ پیكیٗ.4184 :نم .)15-16
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 -2تفىط لبٍ٘٘ٛصاض :
افطازی و ٝو ٝزاضای تفىط لبٌ٘ ٖٛصاضٞؿتٙسٔ ،بیّٙس وبضٞب ضاث ٝقی ٜٛای و ٝتطجیح ٔیسٙٞس ا٘جبْ زٙٞس ٚذٛز
تهٕیٓ ٔی ٌیط٘س ،و ٝچ ٝوبضی ضا ا٘جبْ زٙٞس ٚچٍ ٝ٘ٛآٖ ضا ث ٝا٘جبْ ثطؾب٘ٙس .افطاز لبٌ٘ ٖٛصاض زٚؾت زاض٘س،
لٛا٘یٗ ضا ذٛز ٚضغ وٙٙس ٚثٔ ٝؿبیّی ثپطزاظز و ٝلجال" عطح ضیعی  ٚؾبظٔب٘سٞی ٘كس ٜثبقس.
ثطذی اظ فؼبِیت ٞبیی و ٝزض تفىط لبٌ٘ ٖٛصاض ٔغطح اؾت ،ػجبضتٙس اظ :اضائٔ ٝمبالت ثسیغ ،عطاحی پطٚغٞ ٜبی
٘ٛیٗ ،ایجبز ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی  ٚقغّی پیكطفت ٚ ٝاذتطاع چیعٞبی ٘ٛ٘ .ٛع ٔكبغّی و ٝایٗ افطاز تطجیح ٔی
زٙٞس ث ٝآ٘بٖ فطنت ٔی زٞس تب لبٌ٘ ٖٛصاض ثٛزٖ ذٛز ضا ثٟتط ثٕ٘ ٝبیف ثٍصاض٘سٔ ،كبغّی اظ لجیُ ٘ٛیؿٙسٌی
ذالق ،زا٘كٕٙسیٙٞ ،ط پیكٍیٔ،جؿٕ ٝؾبظی،اذتطاع  ،ؾٟبٔساضی ؾیبؾتٍصاضی ٔ ٚؼٕبضی اؾت  .ؾجه لبٖ٘ٛ
ٌصاض ػٕال" ث ٝذاللیت ٔی ا٘جبٔس ،ظیطا افطاز ذالق ٘ ٝتٟٙب لبزض ث ٝذّك ایسٞ ٜبی ثسیغ ٞؿتٙس  ،ثّى ٝث ٝآٖ
ٔجحث ػالل ٝثیكتطی زاض٘سٔ .تبؾفب٘ ٝزض ٔحیظ ٔساضؼ اغّت ؾجه تفىط لبٌ٘ ٖٛصاض ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٕ٘ی
ٌیطز(.ػال ٜٚثطآٖ زض آٔٛظـ ٔكبغّی و ٝالظْ اؾت افطاز اظ ذاللیت ذٛز اؾتفبز ٜوٙٙس ٘یع ٌطایكی ث ٝتطغیت
ایٗ ؾجه ٚجٛز ٘ساضز) .ثٙبثطایٗ قرهی ؤ ٝیرٛاٞس یه ضقت ٝػّٕی ضا ز٘جبَ وٙسٔ ،ججٛض اؾت ٕ٘ٛزاض،
فطِٟٔٛب ٚ ٚلبیغ ضا حفظ ٕ٘بیس .زض حبِی و ٝزا٘كٕٙساٖ ٞطٌع چیعی ضا حفظ ٕ٘ی وٙٙس .اٌط ثطذی چیعٞب ضا ثٝ
ذبعط ٘یبٚض٘س ث ٝوتبثچٞ ٝبیكبٖ ٔطاجؼٔ ٝی وٙٙسٛ٘ .یؿٙسٌبٖ ذالق ٘یع ث ٝیه ؾجه تفىط لبٌ٘ ٖٛصاض
٘یبظٔٙس٘س ،أب ایٗ ٘ٛع تفىط غبِجب" تكٛیك  ٚتطغیت ٕ٘ی قٛز .زضوالؾٟبی زضؼ ازثیبت ،چ ٝزضؾغٛح پبییٗ
ٔثُ زضن ٔغّت  ٚیب ؾغٛح ثبالتط ٔثُ ا٘تمبز ٚتحّیُ ،ث ٝایٗ أط تٛجٔ ٝی قٛز (اػتٕبز اٞطی ٕٞ ،بٖ پیكیٗ :
 ،4184ل .) 15
 -1تفىط لضبٚتٍط: 7
افطازی و ٝزاضای تفىطلضبٚتٍط ٞؿتٙسٔ ،بیّٙس لٛا٘یٗ  ٚثط٘بٔٞ ٝب ضا اضظیبثی وٙٙس .آٟ٘ب أٛضی ضا تطجیح ٔی
زٙٞس ،و ٝزض آٖ ػمبیس  ٚأٛض ٔٛجٛز تحّیُ  ٚاضظیبثی قٛز .فطزی و ٝزاضای تفىط لضبٚتٍط اؾت فؼبِیت ٞبیی
ٔب٘ٙسٛ٘ ،قتٗ ٔمبالت ا٘تمبز آٔیع ،اضای ٝػمبیس ،لضبٚت زض ٔٛضز افطاز  ٚوبضٞبی آ٘بٖ  ٚاضظیبثی ثط٘بٔٞ ٝب ضا
تطجیح ٔی زٙٞس .لبضیٙٔ ،تمس ،اضظیبة ثط٘بٔٔ ،ٝكبٚض ،ثبظضؼٔ ،ؿئ َٛلطاض زاز  ٚتحّیُ ٌط ؾیؿتٓ اظ ایٗ لجیُ
ٞؿتٙسٔ .ساضؼ غبِجب" ثطای ؾجه تفىط لضبٚتٍط  ،اضظـ ا٘سوی لبئُ ٞؿتٙس  ،ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ  ،اٌط چ ٝثرف
ٕٟٔی اظ وبض یه ٔٛضخ تحّیُ ٚلبیغ تبضیری ٛ٘ ٚػی لضبٚت اؾتِٚ ،ی ثؿیبضی اظ زا٘ف آٔٛظاٖ حفظ
وطزٖ تبضید ٞب ٚ ٚلبیغ ضا یه وبض اجطایی لّٕساز ٔیىٙٙس .ثسیٗ تطتیت زض ػّ ْٛپبی ، ٝثؼضی اظ لبزضتطیٗ
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زا٘ف آٔٛظأٖٕ ،ىٗ اؾت ػّیطغٓ ؾجه تفىطقبٖ ث ٝحیغٞ ٝبی زیٍطی ضٚی ثیبٚض٘س ٔ .كىُ ػسْ تٙبؾت ،
نطفب" ث ٝآٔٛظـ ٔحسٚز ٕ٘ی قٛز  .زض ثؿیبضی اظ حطف ٔ ٚساضؼ ٔ ،سیطاٖ ؾغٛح پبییٗ زض پی یبفتٗ افطازی
ثب ؾجه اجطایی ٞؿتٙس .ظیطا چٙیٗ افطازی وبض ٔح ِٝٛضا ث ٝثٟتطیٗ ٘ح ٜٛا٘جبْ ٔی زٙٞس  .وؿب٘ی و ٝاظ چٙیٗ
ؾجىی پیطٚی ٔی وٙٙس  ،احتٕبال" ث ٝؾغٛح ثبالتط ٔسیطیتی اضتمبء ٔی یبثٙسٔ .ؿئّ ٟٓٔ ٝایٗ اؾت و ٝزض ؾغٛح
ثبالتط ٔسیطیت  ،ؾجه تفىط لبٌ٘ ٖٛصاض یب لضبٚتٍط ٔ ٓٞغّٛة اؾت .زض حبِی و ٝأىبٖ زاضز تؼساز ظیبزی اظ
افطاز زاضای ؾجه تفىط لبٍ٘٘ٛصاض یب لضبٚتٍط ،لجال"اظ حیغٚ ٝظبیف ٔسیطیتی حصف ٌطزیس ٜثبقس  .ث ٝعٛضی
و ٝوٞ ٝطٌ ع ث ٝؾغٛح ثبالتط ٔسیطیت ضا ٜپیسا ٘ىٙٙس  .افطاز ٕٔىٗ اؾت ثٛٔ ٝلؼیت ٞبیی ثبالتطی وٝ
ٔتٙبؾت ثب ؾجه تفىطقبٖ ٘یؿت ،اضتمبء یبثٙس .ثٙبثط ایٗ تؼججی ٘ساضز و ٝثؼضی اظ ٔسیطاٖ زض ٔمبثُ تغییط
ایؿتبزٌی ٔی وٙٙس .آٟ٘ب زض وبض ذٛز زض جب ٔی ظ٘ٙس  ،چ ٖٛتهٕیٓ ٌیطی اِٚی ٝثب ذٛزقبٖ ٘یؿت ،ثّى ٝوبضی ضا
ا٘جبْ ٔی زٙٞسو ٝاظ آٟ٘ب ذٛاؾتٔ ٝی قٛز (.اػتٕبز اٞطی ٕٞ ،بٖ پیكیٗ ، 4184 :نم.)17-16

قىُ -4ایٗ قىُ ٘كبٍ٘ط وبضوطزٞبی ٔرتّف ؾجه ٞبی تفىط اؾت ٔ .ی تٛاٖ فطز زاضای ؾجه تفىط
لبٍ٘٘ٛصاضا٘ ٝضا ث ٝنٛضت فطزی و ٝزؾتٛض ٔی زٞس ٚضٚـ ٞبی جسیسی ثطای ا٘جبْ وبضٞب ٔغطح ٔی وٙس
تهٛضوطز .فطز اجطایی ،فطزی اؾت و ٝزؾتٛضٞب ضا اجطا ٔی وٙس  ٚاظ تٛنیٞ ٝب ا٘سضظٞبی ٔطز زا٘بیی و ٝحطف
ٞب  ٚاػٕبَ زیٍطاٖ ضا لضبٚت ،اضظیبثی ٚتحّیُ ٔی وٙس (ٌطیٍٛض٘ىٚ ٛاؾتط٘جطي . ) 4995 ،
زض ذهٛل ؾجه ٞبی تفىط ٌفتٙی ظیبز ثٛزٔ ٚ ٜسیطاٖ  ٚضٞجطاٖ ؾیؿتٓ ٞبی ٔرتّف(ؾیؿتٓ ٞبی اجتٕبػی ٚ
ؾبظٔب٘ی  )... ٚثب قٙبؾبیی ؾجه تفىط افطاز ذٛاٙٞس تٛا٘ؿت  ،ثٟط ٜقبیؿت ٝای اظ ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ذٛز زض جٟت
اضتمبء ثٟطٚ ٜضی زاقت ٝثبقٙس .زض ٕٞیٗ ضاؾتب یه ٔسیط  ٚیب ضٞجط ذطزٔٙس ثب قٙبؾبیی  ٚاضظیبثی ػیٙی ٚ ،زیٍط
ضٚـ ٞبی اضظیبثی ٞبی  ٚزض ٟ٘بیت وٕه ٌطفتٗ اظ ضٚـ ٞبی آوبزٔیه ٔی تٛا٘س ٌبْ ٔٛثطی زض اثتسایی
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تطیٗ پّ ٝتجسیُ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ث ٝؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی زض ؾیؿتٓ (یب ؾبظٔبٖ ذٛز) ثطزاقت ٚ ٝثٟطٚ ٜضی ضا افعایف زٞس.
ػال ٜٚثط ایٗ و ٝزلت ٘ظط ضٞجطاٖ ٔ ٚسیطاٖ ثٛٔ ٝضٛع ؾجه ٞبی تفىط ثبػث اضتمبء ٛٞـ ٞیجب٘ی،ضفتبض
قٟط٘ٚسی ؾبظٔب٘ی ،ایجبز ٔؼطفت  ،فط ًٙٞؾبظٔب٘ی  ٚضضبیت قغّی  ...ٚذٛاٞس قس .قبیبٖ شوط اؾت ؾٙجف
ؾجه ٞبی تفىط زاضای ضٚـ ٞب  ٚقیٞ ٜٛبی ذبنی اؾت و ٝثبیس تٛؾظ وؿب٘ی و ٝزض ایٗ ٔٛضز وبض وطز ٜا٘س،
آٔٛظـ ٚاجطا قٛز.
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چبح ز ، ْٚتٟطاٖ ٘ :كط  ٚپػٞٚف زازاض .
 )1أبٔی پٛض ،ؾٛظاٖ (  .) 4181ثطضؾی تحِٛی ؾجىٟب ی تفىط زض زا٘ف آٔٛظاٖ  ٚزا٘كجٛیبٖ  ٚضاثغ ٝآٟ٘ب ثب
ذاللیت  ٚپیكطفت تحهیّی .پبیبٖ ٘بٔ ٝزوتطی .زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی تٟطاٖ ٚاحس ػّ ٚ ْٛتحمیمبت.
 )1قیطظازیٔ ،حٕسضضب ( .)4192تغبثك ؾجه ٞبی تفىط ٔسیطاٖ ٚوبضوٙبٖ ٔطوع آٔٛظـ ػبِی أبْ ذٕیٙی(ض)ٜ
ثب ٚظبیف ؾبظٔب٘ی آ٘بٖ ،پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس .زا٘كٍب ٜآظاز جبٔغ ضٚز. ٗٞ
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