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 چکیدُ

. تٕبػی سٚاثغی ارتٕبػی سا ٔیبٖ افشاد ربٔؼٝ ٔی عّجذ وٝ ثبیذ تحت ٘ظٓ ٚ لبػذٜ ای دسآیٙذص٘ذٌی ار

چٝ، دس غٛست ٘جٛد ٘ظٓ ٚ ا٘ضجبط دس ربٔؼٝ، صٚس ٚ ارحبف ٚ تضٚیش ثش سٚاثظ ٔیبٖ افشاد حبوٓ ٔی ضٛد ٚ 

جبط ثب یه دِٚت وٝ ضٟشٚ٘ذ فشدی است دس است .ایٗ أش، رًٙ ٚ رذاَ ٚ ٘بثسبٔب٘ی سا ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذ آٚسد

ضٟشٚ٘ذی .  اص سٛیی حمٛق سیبسی ٚ ٔذ٘ی داسد ٚ اص سٛی دیٍش، دس ثشاثش دِٚت تىّیف ٞبیی ثش ػٟذٜ داسد

ضٟشٚ٘ذی ثب عشح ایٗ . ٔجٙبیی ػبِی ثشای اداسٜ أٛس ا٘سبٖ ٞب ثٝ ضٕبس ٔی سٚد. یه ٔٛلؼیت فؼبَ است

سیطٝ ٞبی تٙص ارتٕبػی سا وٝ ٘ظٓ ارتٕبػی سا  تمبضب وٝ ثب ٕٞٝ افشاد ثغٛس ثشاثش سفتبس ضٛد، ٔی تٛا٘ذ

اسالْ ٘یض  . ٔفْٟٛ ضٟشٚ٘ذی تؼبدِی سا ٔیبٖ حمٛق ٚ ٔسئِٛیت ٞب ثشلشاس ٔی وٙذ. تٟذیذ ٔی وٙذ، ثخطىب٘ذ

ثب اضبػٝ فشًٞٙ أش ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش یه سیستٓ ٘ظبست ٚ وٙتشَ ٍٕٞب٘ی ٚ فشاٌیشی سا ثٝ ٚرٛد 

أش ثٝ )٘ظبست ٚ وٙتشَ. س رٟت ثٟجٛد ٚ سضذ تؼبِی ربٔؼٝ ٔطبسوت داضتٝ ثبضٙذآٚسدٜ است تب ٕٞٝ افشاد د

، یىی اص ٚظبیف ارتٙبة ٘بپزیش یه ضٟشٚ٘ذ تّمی ٔی ضٛد ٚ ٘مص ٟٕٔی دس تٛسؼٝ (ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش

ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ربٔؼٝ ایفب ٔی وٙذ ٚ ضٟشٚ٘ذ سا دس تػٕیٓ ٌیشی ٞبیص یبسی ٔی ثخطذ ٚ ضشٚسی است وٝ 

٘ذاٖ ربٔؼٝ اسالٔی ثب ایٗ ٚظیفٝ خغیش ثیطتش آضٙب ضٛ٘ذ  ٚ ثٝ عٛس ٔستٕش ثش ثبال دستی ٞب ٚ صیش ضٟشٚ

دستی ٞب ٘ظبست ٚ وٙتشَ داضتٝ ثبضٙذ ٚ ثب ٔطخع وشدٖ ٔحبسٗ ٚ ٔؼبیت آٟ٘ب دس ٔسیش وٕبَ ا٘سب٘ی ٚ 

ؼٝ اسالٔی أش ضشٚسی است وٝ ضٟشٚ٘ذاٖ ربٔ ٕٗٞچٙی. تحمك اٞذاف ٟٔٓ ربٔؼٝ ٌبْ ٞبی اسبسی ثشداس٘ذ

دس . اص دیذٌبٜ ٔذیشیت اسالٔی سا ٔٛسد تٛرٝ ٚ ػٙبیت لشاس دٞٙذ( ٘ظبست ٚ وٙتشَ)ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش

پبیبٖ  ٘ظبست ٍٕٞب٘ی ٚ أش ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش وٝ رضء ضبخع  ٞبی لغؼی ضٟشٚ٘ذی خٛة است، 

 .٘تبیزی سا دس پی خٛاٞذ داضت وٝ ثذاٖ اضبسٜ ضذٜ است

 .ضٟشٚ٘ذی، أش ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش، تؼبِی ربٔؼٝ، اسالْ :لیدیکلوبت ک
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 هقدهِ

تٙٛع لٛٔی ٚ فشٍٞٙی، ٟٔبرشت، : ثذٖٚ تشدیذ ص٘ذٌی دس یه ربٔؼٝ ضٟشی ثب تٕبٔی ٔؤِفٝ ٞبی آٖ ٘ظیش

اص چٙبٖ پیچیذٌی ثشخٛسداس است وٝ ثشای استمبء ویفیت ص٘ذٌی ... آپبستٕبٖ ٘طیٙی، اصدحبْ رٕؼیت ٚ 

ی، ضٟشٚ٘ذاٖ سا ٘بٌضیش ثٝ فشاٌیشی دا٘ص ٚ ثٝ تجغ آٖ تغییش ٍ٘شش ٞب ٚ ٘یض تٕشیٗ ٟٔبست ٞبی الصْ ضٟش

ضٟشٚ٘ذی سا ٔی تٛاٖ اص یه سٛ ایذٜ رٞٙی دس ٔٛسد ٔسئِٛیت خٛد دس ٔسبئُ ارتٕبػی، یه . ٔی ٕ٘بیذ

ٔفْٟٛ حمٛلی دا٘ست  استجبعی دس خػٛظ ٕٞىبسی ٔیبٖ افشاد ثشای اداسٜ ص٘ذٌی ضبٖ ٚ دس ٟ٘بیت راتبًایذٜ 

اص ایٗ ٘ظش ٔفْٟٛ ضٟشٚ٘ذی ٞٓ ثشای ثش٘بٔٝ . وٝ دس ثشٌیش٘ذٜ ٚظبیف ٚ تؼٟذات ارتٕبػی ٔختّف ٔی ثبضذ

صیشا ٕٞٝ آٟ٘ب ثش . سیضاٖ ٚ ٞٓ ثشای ٔذیشاٖ ٚ ٔزشیبٖ دس حٛصٜ ٞبی ضٟشی ٚارذ إٞیت خٛاٞذ ثٛد

، 1388آتص پٛس ٚ ٕٞىبساٖ، )ٞٓ ٔی ٕ٘بیذٔسئِٛیت ٞبیی تبویذ داس٘ذ وٝ صٔیٙٝ ثمبی ربٔؼٝ ثطشی سا فشا

ا٘سب٘ی دس ثشاثشی فشاٌیشی است وٝ ٞٛیت ٞبی دیٍش  -أتیبص ضٟشٚ٘ذی ثش دیٍش ٞٛیت ٞبی ارتٕبػی(. 9

ضٟشٚ٘ذی ایذٜ ای است وٝ ثی ػذاِتی ٞبی دسٖٚ ٚ ٔیبٖ رٛأغ سا ثٝ . ٔب٘ٙذ عجمٝ یب لٛٔیت آٖ سا ٘ذاس٘ذ

ضٟشٚ٘ذی یه ػضٛیت است وٝ . ٍٙی ثب دٔٛوشاسی استجبط داسدضٟشٚ٘ذی ثٝ عٛس تٍٙبت. چبِص ٔی وطذ

ٔزٕٛػٝ ای اص حمٛق، ٚظبیف ٚ تؼٟذات سا دس ثش داسد ٚ ِزا ثب دٚ ٔفْٟٛ حك ٚ ٔسئِٛیت ٕٞشاٜ 

 (.25، 1387ٔٙٛچٟشی، )است

ػذاِت ارتٕبػی، پیص ٘یبصی ٟٔٓ ثشای استمبی سالٔت است ٚ دٔٛوشاسی ٚ احتشاْ ثٝ حمٛق ضٟشٚ٘ذاٖ، اص 

ٛغیت تفىیه ٘بپزیش ػذاِت ارتٕبػی ثٝ ضٕبس ٔی سٚد ثٙبثشایٗ ایزبد ٔحّٝ ٚ ضٟشی سبِٓ ٚ ثب ٘طبط، خػ

خٛاٞذ ثٛد أب اغّت وسب٘ی وٝ دس سیبست ٌزاسی ٚ تػٕیٓ ٌیشی ٞبی  ٗ٘ب ٕٔىثذٖٚ ٔطبسوت ضٟشٚ٘ذاٖ 

. ٕ٘ی وٙٙذ ٟٔٓ دسثبسٜ سالٔت ٚ ویفیت ص٘ذٌی ضٟشٚ٘ذاٖ ٘مص اسبسی داس٘ذ، ثٝ ایٗ ٘ىتٝ ٟٔٓ تٛرٝ

 فشآیٙذٞبیثضسي تشیٗ چبِص ٔذیشیت رٛأغ ضٟشی، ضٙیذٖ غذای ضٟشٚ٘ذاٖ ٚ پشٞیض اص دخبِت دس 

. ٔطبسوتی است، ٍٔش دس ٔٛاسدی وٝ پبسخ ٌٛیی ثٝ اِٚٛیت ٞبی تؼییٗ ضذٜ تٛسظ ضٟشٚ٘ذاٖ ٔذ ٘ظش ثبضذ

ی، ٞذف اغّی ٔب اٌش ٔی خٛاٞیٓ ثٝ ػذاِت دس سالٔت دست یبثیٓ ثبیذ اتخبر ساٜ وبسٞبی ٔطبسوت

دس ٚالغ ا٘سبٖ ٕ٘بیٙذٜ ی خبِك ٞستی ثخص خٛد ثش سٚی وشٜ ی (. 13، 1387أیش خب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ، )ثبضذ

خبن است ٚ اٌش ثخٛاٞذ ٕ٘بیٙذٜ ای وبسأذ ٚ دسخٛس ثبضذ ٔتخّك ضذٖ ثٝ اخالق خبِك ٚ ٔتػف ضذٖ ثٝ 

ٕبس غفت ٘یىٛی خذاٚ٘ذ ٞش وذاْ سا اص ثی ض. اٚغبف اٚ، وٛچه تشیٗ سسبِتی است وٝ فشاسٚی ا٘سبٖ است

ثخٛاٞیٓ د٘جبَ وٙیٓ ّٔتضْ ثٝ پشٚسش ٟٔبست ٞبی سیض ٚ دسضتی دس خٛد ٞستیٓ وٝ دس ٍ٘بٜ اَٚ ثسیبسی اص 

ایفبی ٘مص . اص رب٘ت دیٍش، رات ا٘سبٖ ثش ٔذ٘یت اٚ ٔجتٙی است. آٟ٘ب چٙذاٖ حبئض إٞیت رّٜٛ ٕ٘ی وٙٙذ

ٞبی ارتٕبػی است تب ثتٛاٖ دس یه تؼبُٔ ٔٛحش ارتٕبػی، ٞٓ  ٔذ٘یت ٘یض ٔستّضْ آٌبٞی اص لٛاػذ ثبصی
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ثش ثٙیبٖ ثشلشاسی استجبط ارتٕبػی  فشآیٙذیآغبص چٙیٗ . ٔٙطب احش ثٛد ٚ ٞٓ احشاتی ٘یىٛ اص دیٍشاٖ پزیشفت

   .(7-8، 1389ٞیجتی، )استٛاس است وٝ دس ظبٞش وٓ إٞیت، ِٚی ثٝ ٚالغ ثسیبس تبحیش ٌزاس ٞستٙذ

 ضْرًٍدی

ضٙبسی حمٛلی، ضٟشٚ٘ذ فشدی است دس استجبط ثب یه دِٚت وٝ اص سٛیی حمٛق سیبسی ٚ ٔذ٘ی  دس ٚاصٜ

حمٛق . ایٗ ساثظ سا ضٟشٚ٘ذی ٌٛیٙذ. داسد ٚ اص سٛی دیٍش، دس ثشاثش دِٚت تىّیف ٞبیی ثش ػٟذٜ داسد

ضٟشٚ٘ذی اص سٛی دیٍش، . ضٟشٚ٘ذاٖ ٚ تىبِیف آ٘بٖ سا لبٖ٘ٛ اسبسی ٚ لٛا٘یٗ ٔذ٘ی وطٛس تؼییٗ ٔی وٙٙذ

دِٚت . ٔٙضِتی است ثشای افشاد دس استجبط ثب دِٚت وٝ اص ٘ظش حمٛق ثیٗ إُِّ ٘یض ٔحتشْ ضٕشدٜ ٔی ضٛد

-129، 1387ضىشی، )٘یض حمٛق فغشی، عجیؼی ٚ لب٘ٛ٘ی ضٟشٚ٘ذاٖ سا سػبیت ٚ اص آٖ حٕبیت ٔی وٙذ

ٙذاٖ ٚ پژٚٞطٍشاٖ ضٟشٚ٘ذی ٚ ٔسئِٛیت پزیشی، اص ٘یٕٝ دْٚ لشٖ ثیستٓ ٔٛسد تٛرٝ ا٘ذیطٕ(. 128

 ,Marshal,1963, barbalet, 1988, Hall et al., 1989, Roche)ٔتؼذدی لشاس ٌشفتٝ است

1992, Janoski, 1998, Dwyer, 2004) . ٝٞٔیالدی ٘ظشیٝ پشداصی ٞبی ٘ٛیٙی دسثبسٜ  1983اص د

تب ثٝ حمٛق افشاد دس ایٗ ٘ظشیٝ پشداصی ٞبی ٘ٛیٗ ثیطتش ثٝ ٔسئِٛیت ٔی پشداص٘ذ . ضٟشٚ٘ذی ا٘زبْ ضذ٘ذ

فشًٞٙ ضٟشٚ٘ذی ثب ٔفْٟٛ . (Orton, 2006)ربٔؼٝ، ٚ ػالٜٚ ثمش ایٗ ثٝ ضٟشٚ٘ذاٖ فمیش تٛرٝ ٚیژٜ داس٘ذ

ایٗ ٔفْٟٛ ربٔؼٝ . دیٍشی وٝ ثیطتش دس حٛصٜ فشًٞٙ سیبسی ثٝ وبس ٔی سٚد، استجبط ٔؼٙبیی پیذا ٔی وٙذ

یب ٕٞبٖ دِٚت ّٔی « ّٔت–دِٚت »ضٛضٟشٚ٘ذی، ٔٙضِتی است وٝ ٘ػیت ػ. ٔذ٘ی ٚ فضبی ٍٕٞب٘ی است

ایٗ ٔٙضِت ثٝ فشد لذستی ٔی دٞذ وٝ دس ص٘ذٌی سیبسی ٚ ٘یض ربٔؼٝ ٔذ٘ی ثسیبسی اص وبسٞب سا . ٔی ضٛد

ٚ دس چطٓ اػضبی رٕؼٝ ٔذ٘ی ثٝ   فشد دس چطٓ دِٚت ٚ لبٖ٘ٛ، ثٝ ٔٙضِٝ یه ضٟشٚ٘ذ است. ا٘زبْ ٔی دٞذ

، فشد ربٔؼٝ ٔذ٘ی سا یت، حمٛق ٘بضی اص ٔٙضِت ضٟشٚ٘ذثذیٗ تشت. ػٙٛاٖ حبُٔ حمٛق ثبصضٙبختٝ ٔی ضٛد

صیست ٔطتشن اص ٔمٛالت ص٘ذٌی ا٘سبٖ، ٚ خٛة صیستٗ دغذغٝ (. 193، 1377چب٘ذٚن، )تطىیُ ٔی دٞٙذ

اِضأبت اص ضشٚست ٞبی صیست ٔطتشن حبغُ . ص٘ذٌی ٘یه ٔتضٕٗ اِضأبت ٚ ٞٙزبسٞبست. ثٙیبدیٗ اٚست

ٔحُ پیٛ٘ذ صیست . ٔیشاث ٞبی فىشی ٚ ٔؼٙٛی ضىُ ٔی ٌیش٘ذٔی ضٛد ٚ ٞٙزبسٞب ثش اسبس ٔٙبثغ ٚ 

-ضٟشٚ٘ذی ثب چٍٛ٘ٝ ثٛدٖ ا٘سبٖ پیٛ٘ذ داسد، ِزا أتذاد ٔذ٘ی. ٔطتشن ٚ ص٘ذٌی ٘یه دس ضٟشٚ٘ذی است

ثذیٗ ٔؼٙب، ضٟشٚ٘ذی ثشای تىٛیٗ . ٔؼٙٛی صیست ا٘سبٖ دس ػبِٓ ٚ اص ِٛاصْ تحمك غبیت ٚرٛدی اٚ است

ضٟشٚ٘ذی أىبٖ ٍٕٞشایی ثٝ سغٓ ٚرٛد تٕبیالت ٔتٕبیض ٚ تطتت صا سا ثشای . ثّٛؽ اخاللی فشد الصْ است

ضٟشٚ٘ذی ػالٜٚ ثش . سالٔت سٚاٖ ٚ ٞٓ ٌشایی ارتٕبػی است شتٕٟیذ ٌربٔؼٝ فشاٞٓ ٔی اٚسد، ٚ ثٙبثشایٗ 

ٞشیه اص اٍِٛٞبی ٘ظشی ٔختّف . ایٙىٝ ضب٘ی ا٘سب٘ی است، ثب تٛصیغ ٔٙبثغ ٚ لذست دس ربٔؼٝ استجبط داسد

 (. 23، 1387ٔٙٛچٟشی، )ضٟشٚ٘ذی اثؼبد اٖ سا ثٝ ٌٛ٘ٝ ای خبظ تجییٗ وشدٜ ا٘ذ

 

 ْرًٍدیعٌبصر َّیت ض
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 أب وسی دس ربٔؼٝ ٔستمُ است وٝ. ٘ت ضٟشٚ٘ذی ػجبست است اص تٛا٘بیی ٚ استؼذاد سای دادٖباص ٘ظش و

ٛاٞذ ثشاسبس یؼٙی رضئی وٝ ٔی خ. ثّىٝ ػضٛی اص آٖ ثبضذ. رضئی اص ربٔؼٝ ٔطتشن إِٙبفغ ٘جبضذ

ضٟشٚ٘ذ ثٝ ٔفْٟٛ خبظ، ٕ٘ٛداس ػضٛیت ٚ فؼبِیت (. 173، 1383وب٘ت، )ٌضیٙص خٛد دس ربٔؼٝ ػُٕ وٙذ

ضٟشٚ٘ذ فمظ ربیی ثٝ ٔؼٙی ٚالؼی ٚ ثٝ ٔفْٟٛ . ٔطخع دس ربٔؼٝ ثٝ ٔٙظٛس سبختٗ ارتٕبع خٛیص است

ٔطبسوت وٙذ ٚ دس تؼییٗ  فؼبَ آٖ ٚرٛد داسد وٝ دس أٛس سیبسی، التػبدی، ارتٕبػی ٚ اداسٜ ضٟش خٛیص

ثش ایٗ اسبس، ٞٛیت . خظ ٔطی سیبسی ربٔؼٝ خٛیص اص عشیك ا٘تخبة آصاد ٚ ػٕٛٔی ٘مص ایفب وٙذ

حمٛق، تىبِیف ٚ ٔطبسوت : ضٟشٚ٘ذی اص سٝ ػٙػش ٔىُٕ ٚ رذایی ٘بپزیش تطىیُ ضذٜ است وٝ ػجبستٙذ اص

 (.13، 1384تٛوّی، )ٔذ٘ی

اص سٛی دیٍش تٟٙب داضتٗ حك ٚ تىّیف ٚ . بثُ ٕٔىٗ ٘یستثٙبثشایٗ، داضتٗ حمٛق ثذٖٚ تىبِیف ٔتم

ثّىٝ ایٗ حمٛق اٌش ٔغبِجٝ ٘طٛ٘ذ ٚ ثٝ ساستی ثٝ ارشا دس ٘یبیٙذ، ٞیچ ٔؼٙب ٚ . آٌبٞی اص آٟ٘ب ٘یض وبفی ٘یست

اص ایٗ سٚ تالش ثشای ٔحتشْ ضٕشدٖ حمٛق فشدی اص رّٕٝ ٚظبیف ٞش ضٟشٚ٘ذ . سٛدی ٘خٛاٞٙذ داضت

 .است

ْٛ ضٟشٚ٘ذی یؼٙی اػتمبد ٚ اخالق ضٟشٚ٘ذی س وٙبس ٘ظبْ اسصش  ٞبی خبظ خٛد ٔمْٛ دس ٚالغ ػٙػش س

دیٍشاٖ ٚ ثٟشٜ ٔٙذی اص ٔضایبی ضٟشٚ٘ذی ثذٖٚ آٌبٞی ٚ ص٘ذٌی دس  وٙبس . ایزبد ٞٛیت ضٟشٚ٘ذی است

اػتمبد ٘سجت ثٝ ٚظبیف ٚ تىبِیف ٔشتت ثش اٖ ٚ ثذٖٚ ٔطبسوت دس ا٘زبْ ٔسئِٛیت ٞبی ارتٕبػی وٝ اص 

 .ك حضٛس دس ٟ٘بد ٞبی ٔذ٘ی تحمك ٔی یبثذ، ٕ٘ی تٛا٘ذ ثٝ تٟٙبیی ٞٛیت ضٟشٚ٘ذی سا ایزبد وٙذعشی

ٔیبٖ ضٟشٚ٘ذاٖ ٚ سبصٔبٖ ٞبی سسٕی ٚ  ُدس تؼبٔٞٛیت ضٟشٚ٘ذی ثٝ ػٙٛاٖ ٘ٛػی ٞٛیت اوتسبثی  

آٖ عشف ایٗ تؼبُٔ  حمٛق ٚ تىبِیفی داس٘ذ وٝ ثذٖٚ پبیجٙذی ثٝ  ٚٞش د. ٟ٘بدٞبی ٔذ٘ی ضىُ ٔی ٌیشد

ضٟشٚ٘ذی ٘ظبْ اسصضی ٚ سفتبس ٚ سّٛن خبغی سا ٔی . ٕ٘ی تٛاٖ تحمك ربٔؼٝ ای دٔىشاتیه سا داضت

ضٟشٚ٘ذ ٚالؼی وسی است وٝ دس دسرٝ . عّجذ وٝ احسبس تؼّك ٘سجت ثٝ ربٔؼٝ ٟٔٓ تشیٗ ٚیژٌی آٖ است

اػذ ارتٕبػی تجؼیت اص لٛ. ٘خست دسٞب سا ثٝ سٛی وسب٘ی وٝ ثب اٚ فشق داس٘ذ ثٍطبیذ ٚ حضٛس غیش سا ثپزیشد

دس ثشاثش  ٔسئِٛیت ٞب ٚ .وٙذ ٚ دس ٔمبثُ أىب٘بت ػٕٛٔی خٛد سا ٔسئَٛ ثذا٘ذ ٚ دس ٍٟ٘ذاسی اص آٟ٘ب ثىٛضذ

تىبِیفی وٝ ثش ػٟذٜ ضٟشٚ٘ذاٖ است، حىٛٔت ٞب ٚ سبصٔبٖ ٞبی سسٕی آٖ ٘یض ّٔضْ ثٝ سػبیت حمٛلی 

 (.195، 1387ثٟبدسی، )ٜ استٞستٙذ وٝ ثش ٔجٙبی لبٖ٘ٛ ثشای ضٟشٚ٘ذاٖ دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذ

 

 ضْرًٍدی ٍ جبهعِ هدًی

یىی اص ایٗ ٔفبٞیٓ حضٛس داضتٝ ثبضذ،  بٞش رٚ  ذ٘ب پزیش٘ضٟشٚ٘ذی ٚ ربٔٝ ٔذ٘ی دٚ ٔفْٟٛ حیبتی رذایی 

اص دیذٌبٜ ا٘ذیطٕٙذاٖ، ربٔؼٝ ی ٔذسٖ سا ٔی تٛاٖ یه ربٔؼٝ ٔذ٘ی . ٔفْٟٛ دیٍش ٘یض حضٛس خٛاٞذ داضت

ٕٞیٗ آئیٗ . ربٔؼٝ ی ٔذسٖ، ػذْ تفىیه آٖ اص آئیٗ ٞبی ضٟشٚ٘ذی است ژٌیٚیدا٘ست، صیشا ٟٕٔتشیٗ 
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اص ایٗ ٘ظش، حشوت ٚ ٔطبسوت ٔشدْ دس سٚ٘ذ سٚ ثٝ سضذ . ٞب است وٝ ٔطبسوت ٞبی ٔذ٘ی سا ٔؼٙب ٔی وٙٙذ

حیبت ٔذ٘ی ثٝ سٕت تىٛیٗ ربٔؼٝ ٔذ٘ی ثٛدٜ ٚ أىبٖ ایزبد یه ربٔؼٝ ی ضٟشٚ٘ذ ٔحٛس سا ٟٔیب ٔی 

ذ ثشخی اص ا٘ذیطٕٙذاٖ، ربٔؼٝ ی ٔذ٘ی حٛصٜ ای است وٝ وٝ دس آٖ تػٕیٓ ٌیشی اص عشیك اص دی. سبصد

ثٙبثشایٗ . یغی آصاد ٚ ثشاثش غٛست ٔی ٌیشدرٕؼی ٚ ٔطبسوت فؼبال٘ٝ ی ضٟشٚ٘ذاٖ دس ضشا فشآیٙذٞبی

ضٟشٚ٘ذی وٝ ٔطبسوت رّٕٝ ی حمٛق اسبسی ٚی : لٟشٔبٖ ٚ ایفبٌش اغّی ربٔؼٝ ی ٔذ٘ی، ضٟشٚ٘ذ است

 (.22، 1388آتص پٛس ٚ ٕٞىبساٖ، )ثٝ ضٕبس ٔی سٚد

اص  ص٘ذٌی ضٟشٚ٘ذاٖ دس ٞش ربٔؼٝ ای ثب خظ ٔطی ٞبی ػٕٛٔی، پیٛ٘ذ ٘بٌسستٙی خٛسدٜ است ٚ ٞش ِحظٝ

ٔطىالتی چٖٛ آِٛدٌی ٔحیظ صیست، . ص٘ذٌی آٟ٘ب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثب خظ ٔطی ٞبی ػٕٛٔی استجبط داسد

ثٟذاضت ػٕٛٔی، آٔٛصش، أٙیت ربٔؼٝ، دفغ صثبِٝ اسائٝ خذٔبت ػٕٛٔی، ٔمبثّٝ ثب ثحشاٖ ٞب ٚ ٔطىالت، 

است وٝ دس خظ ٔطی ٞبی ػٕٛٔی تػٕیٕی ثش ایٗ اسبس . ٕٞٝ دس ٔٗ خظ ٔطی ٞبی ػٕٛٔی لشاس داس٘ذ

دس ػیٗ حبَ ثبیذ س ٘ظش داضت وٝ خظ ٔطی غشفب اتخبر تػٕیٓ . لجبَ یه ٔطىُ ػٕٛٔی اتخبر ٔی ضٛد

است ضبُٔ تٕبْ الذأبت وٝ اص صٔبٖ احسبس ٔطىُ ضشٚع ٔی ضٛد ٚ ثٝ اسصیبثی  فشآیٙذی٘یست ثّىٝ 

 .٘تبیذ حبغُ اص ارشای خظ ٔطی ختٓ ٔی ٌشدد

 

 ضْرًٍد خَة

ربٔؼٝ ایشاٖ ثبیذ دس سٝ حیغٝ یب لّٕشٚ غالحیت ٞبی ٔؼیٙی داضتٝ ثبضذ وٝ  یه ضٟشٚ٘ذ ٔغّٛة ثشای

 :(343، 1387اعٟشی ٚ ٘ػشآثبدی، )ػجبست است اص

 ٔؤِفٝ ٚ ٔزٕٛػٝ ای اص آٌبٞی ٞب، اعالػبت  ٚ دسن ٚ فٟٓ ٔذ٘ی: ػجبست است اص« ضٙبخت ٔذ٘ی» .1

ٌبٞی اص سبختبس ٚ ٘حٜٛ ػّٕىشد آٌبٞی اص ٘حٜٛ ثٝ دست آٚسدٖ اعالػبت، آ: ٞبی آٖ وٝ ػجبستٙذ اص 

دِٚت، آٌبٞی اص دیذٌبٜ ٞبی احضاة ػٕذٜ وطٛس، آٌبٞی اص حٛادث ٚ سٚیذادٞبی ربٔؼٝ، آٌبٞی اص 

 .لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ارتٕبػی ٚ آٌبٞی اص حمٛق ضخػی ٚ ثیٗ إِّّی

شد وٝ ٞش ف تٛإ٘ٙذیٟبیػجبست است اص ٔزٕٛػٝ ای اص ٟٔبست ٞب، لبثّیت ٞب ٚ « تٛا٘بیی ٔذ٘ی» .2

تٛا٘بیی ٔطبسوت ثب دیٍشاٖ، : ٞبی اٖ ػجبستٙذ اص ٔؤِفٝثشای ص٘ذٌی دس ربٔؼٝ ثٝ آٟ٘ب ٘یبص داسد ٚ 

تٛا٘بیی ا٘زبْ أٛس ثذٖٚ اتىب ثٝ دیٍشاٖ، تٛا٘بیی اتخبر تػٕیٓ ٔٙغمی ٚ تٛا٘بیی سفتبس ثش اسبس 

 .اغَٛ اخاللی ٚ ٔزٞجی ٔغّٛة

ّمی ٞب، ثبٚسٞب ٚ دیذٌبٜ ٞبیی وٝ ثشای ٔزٕٛػٝ ای اص ت» : است اص ػجبستوٝ « ٍ٘شش ٔذ٘ی» .3

پزیشش تٙٛع ٚ تىخش دس ربٔؼٝ ٚ احتشاْ : ٞبی آٖ ػجبستٙذ اص ٔؤِفٝضٟشٚ٘ذ خٛة ضشٚسی است ٚ 

ثٝ اٖ، داضتٗ اػتمبدات ٚ ثبٚسٞبی ٔستمُ، ا٘تمبد پزیشی، داضتٗ سٚحیٝ لذسضٙبسی ٘سجت ثٝ 

 .ٔیشاث فشٍٞٙی ٚ ٞٛیت ٔزٞجی ّٔی
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ثٝ عٛسی وٝ ٔی تٛاٖ . غ ا٘سب٘ی ٚ تشثیت یه ضٟشٚ٘ذ خٛة إٞیت ٚیژٜ ای داسددس ایٗ ٔیبٖ تٛسؼٝ ٔٙبث

دا٘طٕٙذاٖ ػّٓ . یىی اص سیطٝ ٞبی اغّی ٔطىالت سبصٔبٖ ٞب ٚ رٛأغ سا دس ضؼف ٔذیشیت دا٘ست

ٔذیشیت ٔی دا٘ٙذ وٝ أش ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش اص  وبسوشد ٞبیٔذیشیت ٘ظبست ٚ وٙتشَ سا یىی اص 

 .ی ٘ظبست ٚ وٙتشَ دس سبصٔبٖ ٞب ٚ رٛأغ ٔی ثبضذٔػذاق اسالٔ

 

 ًقص ضْرًٍدی فعبل در حل ٍ فصل هسبئل اجتوبعی
 کبّص جرائن .1

وبٞص ٚ رٌّٛیشی اص رشائٓ، سفتبس ضذ : ایٗ دیذٌبٜ ٔجٙبی سیبستٍزاسی ٞبیی است وٝ ػجبستٙذ اص

ئُ دس سغح ٔحّی ٚ ارتٕبػی، ٘ظبست ثش ٔحّٝ، ثشلشاسی ٘ظٓ ٚ ػذاِت دس ٔحالت، أىبٖ ضٙبخت ٔسب

 .حٕبیت اص ساٞجشدٞبی ٔذیشیت رشائٓ
 ببزسبزی ٍ تبهیي هسکي .2

تمبضب ثشای ٔطبسوت ٚ فؼبِیت ٔذاْٚ ٚ ٘بسضبیتی ػٕٛٔی دس ٔٛسد خذٔبتی وٝ تٛسظ ٔمبٔبت ٔحّی 

. اسئٝ ٔی ضٛد، ٔٙزش ثٝ ضىُ ٌیشی سبصٔبٖ ٞبی ارتٕبػی دس صٔیٙٝ تٟیٝ ٔسىٗ ٌشدیذٜ است

ٛصٜ تبٔیٗ ٔسىٗ ٚرٛد داسد وٝ ٞذفص رٌّٛیشی اص ٚلٛع سفتبسٞبی ضذ ٕٞچٙیٗ تزشثیبتی دس ح

٘ظبست ٞبی ارتٕبػی غیش سسٕی ٔی تٛا٘ذ دس حفظ ٔؼیبسٞب ٚ ٞٙزبسٞبی سفتبسی . ارتٕبػی است

 .ثٟٙزبس ٘مص داضتٝ ثبضذ
 آهَزش ٍ پرٍرش .3

ای چٙذیٗ دس ایٙزب ثش ٔطبسوت ٚاِذیٗ دس تحػیالت ٚ آٔٛصش فشص٘ذاٖ تبویذ ٔی ضٛد وٝ خٛد داس

استفبدٜ اص  -(3افضایص ٔیضاٖ پبسخٍٛیی ػٕٛٔی -(2افضایص ٔیضاٖ ٔطبسوت ٚاِذیٗ  -(1ٞذف است 

 .ٔتخػػبٖ خبسد اص ٔذسسٝ

ثٝ ٘ظش ٔی سسذ اص ارشای عشح ٞبی فٛق، ٔضایب ٚ ٔٙبفغ ثی ضٕبسی حبغُ ٔی ضٛد وٝ اص رّٕٝ 

یك ثٝ ٔطبسوت ارتٕبػی ثیطتش، ٞبی اػضبی ربٔؼٝ، تطٛ تٚ ٟٔبسػجبستٙذ اص افضایص ٔیضاٖ دا٘ص 

غّجٝ ثش ٍ٘شش ٞبی ته ثؼذی ثٝ آٔٛصش ٚ پشٚسش، افضایص ٔیضاٖ دستشسی ثٝ خذٔبت، اسائٝ سٚیىشد 

 .ٖفشص٘ذاٖ ضبربٔغ ٚ وُ ٌشا ثٝ آٔٛصش ٚ سفبٜ ثچٝ ٞب ٚ ٔطبسوت ٚاِذیٗ دس آٔٛصش 
 بْداضت .4

بٔٝ ٞبی خذٔبت ثٟذاضتی دس تشغیت ػْٕٛ ثٝ ٔطبسوت ٚ استفبدٜ اص ٔطبٚساٖ دس صٔیٙٝ ارشای ثش٘

 . سغح ّٔی ثٝ ػٙٛاٖ ثخطی اص ٔزٕٛػٝ اغالحبت ثٝ ضٕبس ٔی سٚد

 دٍلت هحلی .5

دس سغح دِٚت ٔحّی تبویذی وٝ ثش ٔذ٘یت ٔی ضٛد، استجبط تٍٙبتٍٙی ثب فشآیٙذٞبی ٌستشدٜ تش          

ضؼیت ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٌشٜٚ ثبیذ اص تىٙیه ٞبیی استفبدٜ ضٛد وٝ ٔتٙبست ثب ٚ.تٕشوض صدایی ٚ ٘ٛ سبصی داسد
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ٞبی ٔختّف ٔشدْ ثبضذ، وٝ ایٗ أش ٔٛرت تٛإ٘ٙذ سبصی ثیطتش ٚ ٌستشدٜ تش ٔشدْ ضذٜ ٚ سغٛح ػٕیك 

، 1387غفبسی ٘ست، )تش ٚ پبیذاس تشی اص ٔطبسوت س تسٟیُ وشدٜ وٝ ایٗ سجت احیبی ٔذ٘یت ٔی ٌشدد

466-463 .) 

 

 ًظبرت ّوگبًی در اسالم

وٙتشَ دس ٔذیشیت اسالٔی ٘ظبست ٍٕٞب٘ی ٚ ػٕٛٔی ٔشدْ ثش ٔذیشاٖ ربٔؼٝ یىی اص ضیٜٛ ٞبی ٘ظبست ٚ 

اسالْ ٔسئّٝ ٘ظبست تٟٙب ٚظیفٝ دستٍبٜ حبوٕٝ ٕ٘ی دا٘ذ ثّىٝ ٞش فشد ٔسّٕب٘ی سا ٔٛظف ثٝ . اسالٔی است

اسالْ ثب اضبػٝ فشًٞٙ . ٚظیفٝ ضشػی ٔی دا٘ذ وٝ ثٝ  اغالح أٛس دیٍشاٖ ٚ سبصٔبٖ ٞبی ربٔؼٝ لیبْ وٙذ

ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش یه سیستٓ ٘ظبست ٚ وٙتشَ ٍٕٞب٘ی ٚ فشاٌیشی سا ثٝ ٚرٛد آٚسدٜ است تب  أش

 .ٕٞٝ افشاد دس رٟت ثٟجٛد ٚ سضذ تؼبِی ربٔؼٝ ٔطبسوت داضتٝ ثبضٙذ

 :دس ایٗ صٔیٙٝ ٔی فشٔبیٙذ (ع)حضشت ػّی

 (.127ؼمَٛ، تحف اِ)أش ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش وٙیذ: أشٚ ثبِٕؼشٚف ٚ اٟ٘ٛ ػٗ إِٙىش

خذا سحٕت وٙذ ٔشدی سا وٝ سّغب٘ص سا : سحٓ اهلل سرال اػبٖ سّغب٘ٝ ػّی ثشٜ: ٚ د سربی دیٍش ٔی فشٔبیٙذ

 (.592ٚسبئُ اِطیؼٝ، )ثش وبس ٘یىص وٕه ٕ٘بیذ

استبد ٔغٟشی دسثبسٜ أش ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش دس ثحج ػٛأُ تؼبِی ٚ ا٘حغبط ربٔؼٝ ٚ ٟ٘بد ٞبی آٖ 

ػذاِت ٚ ثی ػذاِتی، اتحبد ٚ تفشلٝ، فسبد ٚ غالح اخالق ٚ ارشا یب تشن أش ثٝ : چٟبس ػبُٔثش اسبس لشآٖ 

سٛسٜ ٔبئذٜ استٙجبط ٔی وٙذ  79ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش سا دس تشلی یب اٟ٘ذاْ رٛأغ ٔٛحش ٔی دا٘ذ ٚ اص آیٝ 

 (.  236-237، 1362ی، ٔغٟش)وٝ تشن أش ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش دس ٞالوت ٚ اٟ٘ذاْ یه ّٔت تبحیش داسد

ا٘تمبد پزیشی ٔذیشاٖ ربٔؼٝ : اسبسی است ٔؤِفٝٔذیشیت اسالٔی ٘یبصٔٙذ دٚ  ارشای ایٗ ضیٜٛ حسٙٝ دس

 .اسالٔی ٚ پبسخ ٌٛیی آ٘بٖ ثٝ ٔشدْ

 

 ًتیجِ گیری

ٔفْٟٛ ضٟشٚ٘ذی ٞش دٚ ػٙػش . ٔفبٞیٓ ارتٕبػی ربٔؼٝ ٔذسٖ تّمی ضذٜ است ٗپٛیب تشیضٟشٚ٘ذی یىی اص 

دس ثش داس٘ذٜ ٚظبیف ٚ تؼٟذات  ٔفْٟٛ ضٟشٚ٘ذی ػالٜٚ ثش حمٛق. ٚ رٕغ ٌشایی سا دس ثش داسدفشدٌشایی 

ضٟشٚ٘ذی . ٔجٙبیی ػبِی ثشای اداسٜ أٛس ا٘سبٖ ٞب ثٝ ضٕبس ٔی سٚد. ضٟشٚ٘ذی یه ٔٛلؼیت فؼبَ است. است

تٕبػی سا وٝ ٘ظٓ ثب عشح ایٗ تمبضب وٝ ثب ٕٞٝ افشاد ثغٛس ثشاثش سفتبس ضٛد، ٔی تٛا٘ذ سیطٝ ٞبی تٙص ار

ٔفْٟٛ ضٟشٚ٘ذی تؼبدِی سا ٔیبٖ حمٛق ٚ ٔسئِٛیت ٞب ثشلشاس ٔی . ارتٕبػی سا تٟذیذ ٔی وٙذ، ثخطىب٘ذ

دس ٚالغ ضٟشٚ٘ذی اص ٔشدْ ٔی خٛاٞذ وٝ فمظ خٛاستبس حمٛلطبٖ ٘جبضٙذ، ثّىٝ ثبیذ ٔسئِٛیت ٞبی . وٙذ

 .  ضخػی ٚ ارتٕبػی ٌستشدٜ تشی سا ٘یض ثش ػٟذٜ ٌیش٘ذ
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، یىی اص ٚظبیف ارتٙبة ٘بپزیش یه ضٟشٚ٘ذ تّمی (أش ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش)٘ظبست ٚ وٙتشَاص عشفی 

ٔی ضٛد ٚ ٘مص ٟٕٔی دس تٛسؼٝ ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ربٔؼٝ ایفب ٔی وٙذ ٚ ضٟشٚ٘ذ سا دس تػٕیٓ ٌیشی ٞبیص 

ذ  ٚ ثٝ یبسی ٔی ثخطذ ٚ ضشٚسی است وٝ ضٟشٚ٘ذاٖ ربٔؼٝ اسالٔی ثب ایٗ ٚظیفٝ خغیش ثیطتش آضٙب ضٛ٘

عٛس ٔستٕش ثش ثبالدستی ٞب ٚ صیش دستی ٞب ٘ظبست ٚ وٙتشَ داضتٝ ثبضٙذ ٚ ثب ٔطخع وشدٖ ٔحبسٗ ٚ 

ضشٚسی  ٕٗٞچٙی .ٔؼبیت آٟ٘ب دس ٔسیش وٕبَ ا٘سب٘ی ٚ تحمك اٞذاف ٟٔٓ ربٔؼٝ ٌبْ ٞبی اسبسی ثشداس٘ذ

اص دیذٌبٜ ٔذیشیت  (٘ظبست ٚ وٙتشَ)ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش ٝأش ثاست وٝ ضٟشٚ٘ذاٖ ربٔؼٝ اسالٔی 

 .اسالٔی سا ٔٛسد تٛرٝ ٚ ػٙبیت لشاس دٞٙذ

ثٝ ٞش تشتیت، ٘ظبست ٍٕٞب٘ی ٚ أش ثٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش رضء ضبخع  ٞبی لغؼی ضٟشٚ٘ذی خٛة 

 :است ٚ ٘تبیزی سا دس پی خٛاٞذ داضت

 وٙتشَ ٔحیظ سٚا٘ی ایزبد فسبد .1

 افضایص احتٕبَ وطف فسبد .2

 .ای حٕبیت اص ثش٘بٔٝ ٞب ٚ الذأبت ثشخٛسد ثب فسبدتمٛیت پطتٛا٘ٝ افىبس ػٕٛٔی ثش .3

 :ٟشٚ٘ذی پیطٟٙبداتی اسائٝ ٔی ٌشدددس ایشاٖ ثشای ایزبد سٚحیٝ ٘ظبست ٚ وٙتشَ ٚ ٔطبسوت ض

 ٔؼشفی ٚظبیف ٚ حمٛق ضٟشٚ٘ذی .1

 ٔؼشفی ٚظبیف ٚ حمٛق حىٛٔتی .2

 .رّت ٔطبسوت ٔذ٘ی ٔشدْ .3

 :ٔی ثبضذوٝ سػبیت ٚ ارشای ایٗ ٔٛاسد ٔستّضْ سػبیت ٔٛاسد صیش 

 .اعالع سسب٘ی .1

 .حىٛٔتی -ا٘زبْ الذأبت صٔیٙٝ ای دس خػٛظ حمٛق ٚ تىبِیف ضٟشٚ٘ذی .2

دس حٛصٜ ٔذیشیت ضٟشی ثب تٛرٝ ثٝ ٔفْٟٛ حمٛلی  لٛا٘یٗتالش دس رٟت تغییش ٚ تػٛیت  .3

 .ضٟشٚ٘ذ

تالش ثشای حسبس سبصی، آٌبٜ سبصی، ٔمتذس سبصی ٚ دس ٟ٘بیت تٛإ٘ٙذ سبصی ضٟشٚ٘ذاٖ اص عشیك  .4

 .ٔحٛس -ت ٟ٘بدٞبی ٔشدٔی ثش اسبس سٚیىشد داساییتمٛی
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