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 :زىیذٜ

سفتبس ٔذ٘ی ٚ ٔجتٙی ثش . ذٌی اختٕبػی ثب ٚیظٌی ٞبی خبكی اص ٔٛخٛدات ص٘ذٜ دیٍش ٔتٕبیض ؿذٜ اػتص٘

٘ظبْ خبٔؼٝ پزیشی دس ٞش . آٔٛصٜ ٞبی فشٍٞٙی ٚ اختٕبػی اص ٚی صٌی ٞبی ثشخؼتٝ ا٘ؼبٖ اضتٕبػی اػت

ش ٌیشی فشًٞٙ خبٔؼتٝ ای ثٝ آٔبدٜ ػبصی ٚ تٛإ٘ٙذ ػبصی ا٘ؼبٖ ٞبی ػبوٗ دس لّٕشٚ آٖ خبٔؼٝ ٚ ؿىّ

 . ؿٟٛس٘ذی ٚ ػٙبصٞبی فشٍٞٙی ٚاختٕبػی آٖ یبسی ٔی سػب٘ذ

دس ایٗ ٔمبِٝ ثٝ ٘یبصٞبی فشٍٞٙی ؿٟٛس٘ذاٖ دس صٔٙیٝ اٚلبت فشاغت ٚ ٌٔبِجبت فشٍٞٙی ؿٟشٚ٘ذاٖ اص ٟ٘بدٞیب 

ٚ ػبصٔبٖ ٞبی اختٕبػی ٚ خذٔبتی ٚ آثبس ٚ پیبٔذٞبی فشٍٞٙی ٚ اختٕبػی اٚلبت فشاغت دس خبٔؼٝ ٔی 

ٛا٘ذ ثٝ ٘یبصٞب ٚ ٌٔبِجبت ثٙبثشایٗ ِطبٍ وشدٖ ػمبیذ تٕبٔی ٌشٜٚ ٞبی اختٕبػی دس خبٔؼٝ ٔی ت. پشداصد

 . فشٍٞٙی تٕبٔی الـبسخبٔؼٝ اثش ثخـذ ٚ ضمٛق ؿٟٛس٘ذاٖ دس تٕبٔی ٌشٜٚ ٞبی اختٕبػی پبػخ دادٜ ؿٛد

أشٚصٜ ثٝ ٔٛاصات  تٛػؼٝ ؿٟشزیٙی ٚ ٌؼتشؽ ؿٟشٞب ٚ پیسیذٌی ص٘ذٌی ؿٟشی، ؿٟشٚ٘ذاٖ ثیؾ اص پیؾ 

ت ؿٟشی اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ دس ٘تیدٝ ِضْٚ اٚلبت فشاغت خٛد سا دس ػٌص ؿٟشٞب ٔی ٌزاس٘ٙذ ٚ اص خذٔب

تٛخٝ ثٝ اٚلبت فشاغت ؿٟشٚ٘ذاٖ ٘یبصٔٙذ تٛخٝ دس اًشاف ػبصٔبٖ ٞبیی ٕٞسٖٛ ؿٟشداسی ٚ ػبیش اسٌبٖ 

 . ٞی خذٔبتی دس ػٌص ؿٟش ٔی ثبؿذ

 اٚلبت فشاغت، ٌٔبِجبت فشٍٞٙی، ػذاِت اختٕبػی ٟ٘بد ٚ ػبصٔبٟ٘بی اختٕبػی: وّیذ ٚاطٜ ٞب
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 :ٔمذٔٝ

عصز جذیذ ي با بٍ يجًد آمذن تمذن ي سوذگی شُزی، کًتاٌ شذن تذریجی سمان کار ريساوٍ، در 

پیذایش مزاکش ي يسایل گًواگًن جذیذ، ايقات فزاغت ي چگًوگی گذران آن مًرد تًجٍ خاص قزار 

گزفت؛ بٍ گًوٍ ای کٍ در سال َای اخیز عذٌ ای اظُار داشتٍ اوذ کٍ اصًالايقات فزاغت محصًل 

ىعتی جذیذ است؛ چزا کٍ شزایط ياقعی استفادٌ اس ايقات فزاغت، در ایه گًوٍ جًامع آمذٌ جًامع ص

ایه عذٌ معتقذوذ کٍ ایه ايقات فزاغت است کٍ در شزایط غیز کاری فزصت پزداخته بٍ امًری . است

ش ماوىذ اخالقیات ي ارسش َای اجتماعی را در ایه گًوٍ جًامع فزاَم می ساسد ي بٍ َمیه دلیل مزاک

 .يیژٌ ای، بزوامٍ ریشی بزای گذران ايقات فزاغت را بز عُذٌ گزفتٍ اوذ 

فشاغت   أشٚصٜ دس ثؼیبسی اص خٛأغ اٚلبت فشاغت ثخؾ ٟٕٔی اص ص٘ذٌی افشاد سا تـىیُ ٔی دٞذ اٚلبت  

صٔبٖ ثیٟٛدٜ ٚثذٖٚ ضغ ٔؼئِٛیت دس ص٘ذٌی افشاد ٘یؼت ثّىٝ ثش ػىغ دس ایٗ صٔبٖ اص ا٘ؼبٖ ا٘تظبس 

ثیـتشی ٔی سٚد وٝ اضؼبع ٔؼِٛیت وٙذ ٚضتی دس صٔب٘ی وٝ ا٘ؼبٖ ثٝ خٛدؽ ٚاٌزاس ؿذٜ ،تلٕیٓ ٌیشی 

فیبٖ ٚخبٔؼٝ إٞیت ثٝ ػٟذٜ خٛدؽ اػت ٚٔی تٛا٘ذ اصادا٘ٝ ػُٕ وٙذ ٔؼِٛیت پزیشی ٘ؼجت ثٝ خٛد ٚاًشا

زٖٛ دس اٚلبت ثیىبسی فشد وبسی ثشای ا٘دبْ دادٖ . اٚلبت فشاغت ثٝ ٔؼٙبی ثیىبسی ٘یؼت. صیبدی داسد 

تٛا٘ذ داؿتٝ ثبؿذ وٝ تفبٚت آٖ ثب اٚلبت دیٍشوٝ دس آٟ٘ب ٘یض  ٘ذاسد ِٚی دس اٚلبت فشاغت وبسٞبی ٔتؼذدی ٔی

ٞذف اص فؼبِیتٟبی اٚلبت فشاغت . ب ٚ فؼبِیتٟبػتثٝ ا٘دبْ وبس ٚ فؼبِیت ٔـغَٛ اػت دس ٞذف ایٗ وبسٞ

ایٗ ِطظبت . دٞذ فشد وبسی سا ٘ٝ اص سٚی اخجبس ٚ ٘ٝ ثخبًش ٔٙبفغ ٔبدی ا٘دبْ ٔی. وؼت آسأؾ ، ِزت اػت

 .ؿٛد ا٘دبْ ٔی اختلبف داسد ٚ تٟٙب ثب ٞذف ٔشتجي ثب ؿخق ٚی ٚ آسصٚٞب ٚ خٛاػتٟبیؾ  ثٝ اٚ 

اٚلبت فشاغت ٚ ٘طٜٛ ٌزساٖ آٖ اص خّٕٝ ٔفبٞیٓ اخیش ٚ ٘ٛیٙی اػت وٝ ٔؼٙبی ٚالؼی خٛد سا پغ اص دٚساٖ 

دس ٚالغ ثب تٛػؼٝ ا٘ٛاع تىِٙٛٛطی .كٙؼتی ؿذٖ خٛأغ ٚ سؿذ ػشٔبیٝ داسی ٚ ٘یض ٌؼتشؽ ؿٟشٞب پیذا ٕ٘ٛد

٘ؼبٟ٘ب ایدبد ؿذ وٝ ثتٛا٘ٙذ اص دس ص٘ذٌی ٔشدْ ٚ خبی ٌضیٙی آٖ ثٝ خبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ،ػٕالً فشكتی ثشای ا

تشیٗ اٚلبت فشاغت افشاد سا  ای یبفتٝ ٚ ثیؾ اٚلبت فشاغت دس ضبَ ضبهش ثؼذ سػب٘ٝاٚلبت خٛد ثٝ آٖ 

ٞبی كٛتی ٚ  ٞبی ٔىتٛة وٕتشیٗ صٔبٖ ٚ سػب٘ٝ دس ایٗ ٔیبٖ سػب٘ٝ. دٞٙذ ٞب ثٝ خٛد اختلبف ٔی سػب٘ٝ

 .ذدٞٙ تشیٗ صٔبٖ سا ثٝ خٛد اختلبف ٔی تلٛیشی ثیؾ

. دسخٛأغ ػٙتی ٔتفبٚت اػت« ػبػبت خبِی»ثبیذ تٛخٝ داؿت وٝ اٚلبت فشاغت دسخٛأغ كٙؼتی وبٔالثب

دسخٟت ٔتٙٛع تشوشدٖ « كٙبیغ تفشیطبتی»ٌزساٖ كطیص اٚلبت فشاغت ثشثبصدٞی وبسٔی افضایذ ٚاصایٗ سٚ

 .اػت ٚپشثبستشوشدٖ اٚلبت فشاغت ٚ ٌزساٖ آٖ، ٔب٘ٙذ ٞشسؿتٝ كٙؼتی دیٍشی ثٝ ٚخٛد آٔذٜ
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 إٞیت ٔٛهٛع  

دسٔٛسد إٞیت ٚ٘طٜٛ ٌزساٖ اٚلبت فشاغت، ثطث ٞب ٚثشسػی ٞبی فشاٚا٘ی كٛست ٌشفتٝ ٚپیـٟٙبدٞبی 

دسایٗ ثیٗ تٛخٝ ثٝ ٔؼبئُ ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ وٝ دغذغٝ ای ٕٞیـٍی ثٝ ضؼبة . ٔتٙٛػی اسائٝ ؿذٜ اػت

افضایؾ اضتٕبَ ثشٚصسفتبسٞبی ٘بٔتؼبدَ،  ٔی آیذ، ثٝ دِیُ ٚسٚد ٘بٌٟب٘ی آ٘بٖ ثٝ اختٕبع ٚدس٘تیدٝ

٘یٕی اصخٕؼیت ایشاٖ سا خٛا٘بٖ تـىیُ ٔی دٞٙذ، خٕؼیتی وٝ ٔی تٛاٖ ثب ثش٘بٔٝ . ثؼیبسضبئضإٞیت اػت

سیضی كطیص اصا٘شطی ٞبی فشاٚاٖ ٚٔتشاوٓ آٟ٘ب ثشای ػبص٘ذٌی وـٛساػتفبدٜ وشد ٚدس ػیٗ ضبَ ثی تٛخٟی 

ثٝ ٕٞیٗ خٟت غٙی ػبصی اٚلبت . ختٕبػی سا دس پی خٛاٞذ داؿتثٝ آٟ٘ب تـذیذ ا٘طشافبت ٚآػیت ٞبی ا

 فشاغت ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ ٔؼئّٝ ٟٕٔی اػت 

 ..وٝ تٛخٝ خبف ٔؼئِٛیٗ اداسٜ أٛس ؿٟشی ٘ؼجت ثٝ ایفبی ضمٛق ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ٔی ًّجذ

 

ٚاسٌبٖ ٞب  ٚآٔٛصؽ ٚپشٚسؽ  ٟ٘بدٞبی ٔٛثشثش سؿذ ؿخلیتی ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ ٔب٘ٙذ خب٘ٛادٜدس ضمیمت  

ثتٛا٘ٙذ وبسوشد خٛد سا ثٝ دسػتی ایفب وشدٜ ٚثؼتشٔٙبػجی سا ثشای ٞٛیت ثخـی ثٝ  ٚػبیش ٟ٘بدٞبی تبثیش ٌزاس

أب اٌشایٗ ٟ٘بدٞب ٘تٛا٘ٙذ ٘مؾ خٛد سا ثٝ . ٘ٛخٛاٖ ٚخٛاٖ ٟٔیب ٕ٘بیٙذ، آٟ٘ب دزبسثطشاٖ ٞٛیت ٘خٛاٞذ ؿذ

ٛیت خٛیؾ ثٝ ٌشٜٚ ٕٞؼبالٖ ٚ یب پیشٚی اصاٍِٛٞبی خٛثی ایفب وٙٙذ، اضتٕبَ ایٗ وٝ فشد ثٝ د٘جبَ یبفتٗ ٞ

 . ٘بٔتؼبسف غشثی سٚی ثیبٚسد، ثؼیبس صیبد اػت

ثٝ دِیُ ٔطذٚدیت دسٔٙبثغ ، ٘بتٛا٘ی دساخشای یه ٔذیشیت فشاٌیش، تٛصیغ ػبدال٘ٝ ٚوبسآٔذ ٚثشخی دالیُ 

ٔؼبٚی دساختیبسٕٞٝ  ثٝ كٛست... دیٍش، فشكت ٞبی تطلیّی، اؿتغبَ، اصدٚاج، أىب٘بت سفبٞی ٚتفشیطی ٚ

فمذاٖ ٘ظبست ٔٙبػت . خٛا٘بٖ لشاسٍ٘شفتٝ ٚ٘یبصٞبی ثشخی اصخٛا٘بٖ دسخبٔؼٝ ثی پبػخ ٔب٘ذٜ اػت

دسأشا٘تمبَ دادٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ ٔلشف وٙٙذٌبٖ وبالٞبی فشٍٞٙی دسوٙبس٘ظبست ٘بدسػت خب٘ٛادٌی ٚ 
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وٝ اوثش ٔخبًجیٗ خٛاٖ آٖ تطت  اختٕبػی ثش اػتفبدٜ ٘ؼُ خٛاٖ اص ایٗ ٌٛ٘ٝ اًالػبت ، ٔٛخت ٌشدیذٜ

 . تبثیشلشاسٌیش٘ذ 

 

اػتمبدات ٔزٞجی افشاد ٚلذاػت أٛسدیٙی ٚٚاثؼتٍی ػبًفی افشاد ثٝ ایٗ أٛس، ٘مؾ  ثبتٛخٝ ثٝٔشاوض ٔزٞجی 

ایٗ ٔشاوضثب اػتفبدٜ . ٟٕٔی سا دساستجبى ثب ٘طٜٛ ٌزسا٘ذٖ اٚلبت فشاغت دساختیبسٔشاوضدیٙی لشاسٔی دٞذ

ثشفىشٚرٞٗ ٔشدْ ٚ ثٝ خلٛف خٛا٘بٖ، آ٘بٖ سا دسأشٌزساٖ كطیص ٚٔٙبػت اٚلبت  اص٘فٛر ٔؼٙٛی خٛد

دسوـٛسٞبی اػالٔی ٕٞسٖٛ ایشاٖ، ٔؼبخذ ٔتٙبػت ثب أىب٘بت خٛد دسایٗ ٔٛسد ایفبی . فشاغت یبسی وٙٙذ

والع ٞبی لشآ٘ی ٚػمیذتی والع ٞبی ٚسصؽ، والع ٞبی آٔٛصؿی، وتبثخب٘ٝ ٚاسائٝ . ٘مؾ ٔی وٙٙذ

ٔؼبخذ ٚپبیٍبٜ ٞبی ثؼیح ثٝ . ی تطلیّی ٚ خب٘ٛادٌی، اصٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثبسص ایٗ أشٔی ثبؿٙذٔـبٚسٜ ٞب

خلٛف پغ اصپیشٚصی ا٘مالة اػالٔی، ثب الذأبت ٚثش٘بٔٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ػؼی دسایفبی ٘مـی پبیذاسدسایٗ 

 . استجبى داؿتٝ ٚداس٘ذ

داس٘ذ ٚ ٕٞسٙیٗ ثب تٛخٝ ثٝ تٛػؼٝ ثب تٛخٝ ثٝ اختیبسات ٚ أىب٘بت ٚػیؼی وٝ دس اختیبس  ٘یض دِٚت ٞب

وبسوشدٞبیی وٝ اص ٌزؿتٝ ثشػٟذٜ داؿتٝ ا٘ذ ٚ ا٘تظبسات خذیذی وٝ ٔشدْ اص آٟ٘ب داس٘ذ، دس ثش٘بٔٝ سیضی ثشای 

ایٗ . ثٟجٛد ٚ غٙی تش وشدٖ ٘طٜٛ ٌزساٖ اٚلبت فشاغت ٔشدْ خلٛكب خٛا٘بٖ، ٘مؾ ػٕذٜ ای ایفب ٔی وٙٙذ

ی دس وـٛسٞبی غشثی وٝ فشدٌشایی اػبع فّؼفٝ ػیبػی آٟ٘بػت ، أش ٘بؿی اص ایٗ ٚالؼیت اػت وٝ ضت

ضىٛٔت ٞب دس ثؼیبسی اص فؼبِیت . ٔذاخالت دِٚت دس ؿئٖٛ ٔختّف ص٘ذٌی اختٕبػی ٌؼتشؽ یبفتٝ اػت

دس ٚالغ ضىٛٔت ٞب، ٌزؿتٝ اص تبٔیٗ . ٞبی خلٛكی ٘یض وٝ خٙجٝ ٚ إٞیت ػٕٛٔی داس٘ذ، ٔذاخّٝ ٔی وٙٙذ

دائٕی آٟ٘ب ثٛدٜ اػت، ٘مؾ ٞبیی سا وٝ ٟ٘بیتب ثٝ تبٔیٗ سفبٜ ػٕٛٔی ٔی ا٘دبٔٙذ، ثش  ٘ظٓ اختٕبػی وٝ وبسوشد

دِٚت خذٔتٍضاس »یب « دِٚت سفبٜ»یب « دِٚت ثٟجٛدثخؾ»ثٝ « دِٚت ٞبی ػیبػی»ػٟذٜ ٌشفتٝ ٚ اص ایٗ سٚ 

٘ٙذ آٔٛصؽ ٚ أشٚص اكٌالش ٘یبصٞبی اِٚیٝ ٔفْٟٛ ٚػیغ تشی یبفتٝ اػت ٚ ٔٛاسدی ٔب. تجذیُ ؿذٜ ا٘ذ« خبٔؼٝ

اص ایٙشٚػت وٝ ضىٛٔت ٞب دس ایدبد ٚػبیُ ٚ أىب٘بت ٌزساٖ اٚلبت . ثٟذاؿت سا ٘یض دس ثش ٌشفتٝ اػت

 . فشاغت ثشای آضبد ٔشدْ، تالؽ ٌؼتشدٜ ای ثٝ ػُٕ ٔی آٚس٘ذ
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 :تؼشیف اٚلبت فشا غت

ػذٜ ی . اٚلبت فشاغت ٔذت صٔب٘ی اػت وٝ پغ اص ا٘دبْ وبس یب ا٘دبْ ٚظبئف ٚ ٔؼئِٛیت ٞب ثبلی ٔی ٔب٘ذ

دیٍشی آٖ سا ثٝ فؼبِیت ٞبی خبكی ٘ظیش تٕبؿبی تّٛیضیٖٛ، ؿشوت دس فؼبِیت ٞبی ٚسصؿی، كشف غزا دس 

آ٘سٝ ٔؼّٓ . اؿبسٜ وٙٙذثیشٖٚ اص ٔٙضَ ٚ ٞضاساٖ ٘ٛع فؼبِیت دیٍش وٝ ٕٔىٗ اػت ثشای آ٘بٖ خبِت ثبؿٙذ، 

 . اػت اٚلبت فشاغت فمي صٔبٖ آصاد ؿذٜ اص فؼالیت ٞبی ٘یؼت ثّىٝ فؼبِیتی غیشاخجبسی اػت

ؼٙی آػٛدٌی ٔفشاغت دس فبسػی ثٝ : دس فشًٞٙ ػٕیذ ٘یض دسثبسٜ ی تؼشیف اٚلبت فشاغت زٙیٗ آٔذ ٞبػت

ٝ ثٝ اؿتغبِی ثپشداصد وٝ ثب وٕبَ فشد سد ایٗ اٚلبت ٔی خٛاٞذ و. ٚ آػبیؾ ٚ آػٛدٌی اص وبس ٚ ؿغُ اػت

فشاغؼت دس ِغت ثٝ ٔؼٙبی . ٔیُ ثٝ آٟ٘ب ػاللٝ ٘ـبٖ ٔیذٞذ خٛاٜ ثٝ ٔٙظٛس اػتشاضت خٛاٜ ثشای ایدبد تٙٛع

آػبیؾ، آسأؾ ٚ اػتشاضت اػت ٚ آصاد ثٛدٖ اص وبس سٚاص٘ٝ ٚ ٞشٌٛ٘ٝ فشكت ٚ ٔدبَ دیٍش ٘یض ٔؼٙی ٔی 

غالت ٚ دسٌؼیش یٟب سٚصٔشٜ وٝ ٘ٛػب ػجت خؼتٍی ٔی ؿٛد ثٝ دس ضمیمت فشاغت اغّت دس ثشاثش اؿت. دٞذ

ثب ایٗ تؼشیف اٚلبت فشاغت پشثبستشیٗ ٚ ؿٛق اٍ٘یضتشیٗ ِطظبت ٚ ثشػىغ ٔالَ آٚستشیٗ ٚ . وبس ٔی سٚد

 . ثی ثبستشیٗ ٚ ضتی ٔفؼذٜ اٍ٘یضتشیٗ دلبیك ٔی تٛاٖ لّٕذاد ٕ٘ٛد

ٚلبت فشاغت ٔدٕٛػٝ ای اص اؿتغالت اػت وٝ ا: خبٔؼٝ ؿٙبػی اص البت فشاغتتؼشیف ٌشٜٚ ثیٗ إِّّی 

فشد وبٔال ثٝ سهبیت خبى سیب ثشای اػتشاضت یب ثشای تفشیص یب ثٝ ٔٙظٛس ٘ٛػؼٝ آٌبٞی ٞب ٚ یب فشاٌیشی 

، ثؼذ اص سٞبیی  اص اِضأبت ؿغّی، خب٘ٛادٌی ٚ اختٕبػی ثٝ آٖ ٔی [غیشا٘تفبػی ٚ ٔـبسوت اختٕبػی داًّٚجبٖ

 . پشداصد

فشش ٚؿبدٔب٘ی، ثبػث ثٟدت ٚ ا٘جؼبى سٚش ٚ ٚخذ ٚ ٘ـبى ٔی : یٗ ثبسٜ ٔی فشٔبیٙذدس ا(ع)ضوشت ػّی 

 .ؿٛد

 :وبسوشدٞبی اٚلبت فشاغت

 . تؼّك ٚ ٚاثؼتٍی -خاللیت -٘یبص ثٝ تفشیح -سفغ خؼتٍی: وبسوشدٞبی ٔؼتمیٓ -1
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وبسٔؼتٕش ٚ ٔذاْٚ ٚ . یىی اص وبسوشٞبی اػبػی اٚلبت فشاغت، سفغ خؼتٍی ٚ تأٔیٗ اػتشاضت افشاد اػت

ثذٖٚ ٞیر ٌٛ٘ٝ سفغ خؼتٍی ثخلٛف دس ایبْ تطلیجی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔٛخت وبٞؾ ػالٔت سٚا٘ی ٚ 

 . پبییٗ آٔذٖ ثبصدٜ وبسی ٚ تطلیّی دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔی ؿٛد

ٔؼبفشت : ٔی فشٔبیٙذ( ف)پیبٔیش اػظٓ. ثٝ كٛست ٔؼتٕش اؿبسٜ ؿذٜ اػتدس اػالْ یٙض ٞت تفشیطبت ػبِٓ 

 . وٙیذ تب ػالٔت ثٕب٘یذ

ثٝ ؿٙبػبیی ٚ » اٚلبت فشاغت یىی اص ٔٛلؼیت ٞبی ثؼیبس ٔٙبػت اػت وٝ افشاد ٔی تٛا٘ٙذ ثب اػتفبدٜ اص ا

 . تمٛیت اػتؼذادٞبی خٛد ثپشداص٘ذ

وبٞؾ آػیت ٞبی  -تمٛیت ٞٛیت دیٙی ٚ ّٔی -یتمٛیت ػشٔبیٝ اختٕبػ: وبسوشدٞبی غیشٔؼتمیٓ -2

 .وٕه ثٝ تٛػؼٝ التلبیذ ٚ اخبتٕبػی ٚ وٕه ثٝ سؿذ اختٕبع فشد -اختٕبػی

ؿٙبػبیی اػتؼذاد ٚ تٛا٘بیی فشد دس ص٘ذٌی فشدی اص إٞیت خبكی ثشخٛسداس اػت ٚاٚلبت فشاغت یىی صا 

آٖ ثٝ ؿٙبػبیی ٚ تمٛیت اػتؼذادٞبی خٛد  ٔٛلؼیت ٞبی ثؼیبس ٔٙبػت اػت وٝ افشاد ٔی تٛا٘ٙذ ثب اػتفبدٜ اص

ؿشوت دس فؼبِیت ٞبی اختٕبػی . ػالٜٚ ثش آٖ اٚلبت فشاغت ثٝ سؿذ اختٕبػی فشد وٕه ٔی وٙذ. ثپشداص٘ذ

 . ٔٛخت ثٟجٛد سٚاثي اختٕبػی ٔی ؿٛد

 

 

 

 :اٚلبت فش اغت اص دیذٌبٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ

 :لشآٖ -1

ا٘ؼبٖ ٚلتی تٛخٟؾ . ثشای ثٌبِت ٚ ثیٟٛدٌی داؿتٝ ثبؿذ ٔؼّٕبٖ ٘یٓ تٛا٘ذ اٚلبت فشاغت ثٝ ٔؼٙبی اٚلبتی

ثٝ خذا ثبؿذ ٚ ثش٘بٔٝ ٞذفٕٙذی ثشا یض٘ذٌی خٛد داؿتٝ ثبؿذ دیٍشی ثی وىبس ٕ٘ی ٔب٘ذ ٚ ٞذف سا لشة 

 . اِٟی ٚ ضشوت ثٝ ػٛی اٚ ٔی دا٘ذ

ٚ ٘بدسػتی ٞب سا  ٔتأػفب٘ٝ ثٝ دِیُ غفّت ا٘ؼبٖ، ؿیٌبٖ سٚی تٕبْ اثؼبد ضمیمی، سً٘ ٚ ِؼبة آِٛدٜ ای وـب٘ذ

ثٙبثشایٗ خذاٚ٘ذ ا٘ؼبٖ ٞب سا ثشضزس ٔی داسد اص اػٕبَ ِغٛ ٚ ثبًُ ٚ ثٝ . دس زـٓ ا٘ؼبٖ صیٙت ٚ خّٜٛ ٔیذٞذ
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ٚٔٗ اِٙبع ٔٗ یـتشی ِٟٛاِطذیث ِیخُ ػٗ ػجیُ اهلل ثغیشػّٓ ٚ یتخزٞب ٞضٚا ». ا٘ؼبٖ ٞـذاس ٔی دٞذ

 (6/ ِمٕبٖ )«اِٚئه ِٟٓ ػزاة ٟٔیٗ

اٚلبت فشاغت دٚسی اص ٞش آٖ زیضی اػت وٝ ا٘ؼبٖ سا اص ضمیمت ثبص ٔی داسد ٚ تٛخٝ  ٍ٘بٜ لشآٖ دسثبسٜ ی

ثٝ فشكت ٞب اٚ لبتی اػت ن دس ص٘ذٌی ثشای ٔٛٔٗ پیؾ ٔی آیذ تب ثشای وٛؿؾ ٚ تالؽ ثٝ ٔٙظٛس 

 (7/اِـشش)«فبرا فشغت فب٘لت«. خٛدیبثی ٚ سؿذ ٚ تؼبِی، اص آٟ٘ب اػتفبدٜ وٙذ

 وشدی، پغ ثىٛؽثٝ ٔطن آٖ وٝ فشاغتی ضبكُ 

ثؼذ اص ٞشػختی، : دس اكُ، لشآٖ ثٝ ٞیر فشغتیت وٝ ٔبیٝ ثٌبِت ٚ ثیٟٛدیً ثبؿذ، ٔؼتمذ ٘یؼت ٚ ٔی فشٔبیذ

 . دٜ ثٝ دسػتی اػتفبدٜ وٙذ«ثٝ ؿشوی ا٘ؼبٖ ٔٛٔٗ اص فشكت ثٝ دػت آ. ػغ سٚ ساضتی اػت

 :دس والْ ٔؼلٛٔیٗ -2

( 8:252اِىبفی،ج)» فیٟٕب ٔفتٖٛ اِلطٝ ٚ اِفشاؽخّمٙبٖ وثیش ٔٗ اِٙبع »: اػت فشٔٛدٜ (ف)سػَٛ اوشْ

ٞی ٚ هالِت ٞؼتٙذ؛ یىی دس ٔٛسد ػالٔت ٚ كطت ٚ آٖ دٚ خلّت دزبس ٌٕشا ثیـتش ٔشدْ سثبسٜ ی

 . دیٍشی دس أش فشاغت ٚ ثیىبسی

آدٔی ثبیذ لذس آػبیؾ ٚ اٚلبت خبِی خٛد سا ثذا٘ذ ٚ اصآٖ ثشای پشٚسؽ اػتؼذاٞبی ٟ٘فتٝ ی ٚخٛد خٛیؾ 

اهبػٝ »ٖ ثٝ وٕبَ اػتفبدٜ وٙذ تب اص دػت دادٖ فشكت ٞب ٔبیٝ ی غٓ ٚ ا٘ذٜٚ ٚ پـیٕب٘ی ٍ٘شدد دس سػیذ

 {199،ٚ ف118ٟ٘ر اِجالغٝ، وّٕبت للبسؽ }« اِفشكٝ ػوٝ

ٞٛاٖ تٙتٟضفشكته ٚ تؼبخُ ٔب : ٚ ایـبٖ پبػخ فشٔٛد٘ذ« خشْ»ػٛاَ وشد٘ذ دسثبسٜ ی ٔؼٙی ( ع)اص أبْ ٞبدی

ضضْ ػجبست اص ایٗ اػت وٝ فشكت خیش سا ٔغتٙٓ ثـٕبسی ٚ ثٝ لذسٕٔىٗ  {2:353ٔؼتّذن، ج }« أىٙه

 . دس اػتفبدٜ ی اص آٖ تؼشیغ ٕ٘بیی

 :ادیبٖ آػٕب٘ی -3

دس اػالْ سٚص خٕؼٝ، . دس ثیـتش ادیبٖ، صٔب٘ی ثشای فشاغت اص وبس دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ ثٝ آٖ تأویذ ؿذٜ اػت

ثٝ ػٙٛاٖ سٚص اػتشاضت « ػجت»یٗ ٞبی یٟٛدٚ ٔؼیطیت، دس د. سٚص فشاغت ا٘ؼبٖ ٞب دس ٘ظشٌشفتٝ ؿذٜ اػت

٘ظش تٕبْ ادیبٖ اِٟی ایٗ اػت وٝ خذاٚ٘ذ، خٟبٖ آفشیٙغ سا دس ؿؾ سٚص خّك وشدٜ . یب فشاغت اص وبس اػت



  4141ملی مطالبات فرهنگی ایران  همایش مقاالت

 

ثب فشا سػیذٖ سٚص ٞفتٓ، خذا وبس آفشیٙؾ سا تٕبْ وشد ٚ دػت اص ». ٚ سٚص ٞفمتٓ اص ا٘ی وبس فبسؽ ؿذٜ اػت

 {2:2ػفشپیذایؾ،ج تٛسات،}« وبس وـیذ

اص افىبس ٚ أیبَ »:دیٗ ٔؼیص ٘یض ثشای ٌزساٖ اٚلبت ػٕیش، ثٝ پیشٚاٖ خٛد ٚ خٛا٘بٖ زٙیٗ فشٔٛدٜ اػت

ؿٟٛت آٚدٜ وٝ خٛا٘بٖ سا اغّت اػیش ٔیؼبصد، ثٍشیض ٚ دس پی أٛسی ثبؽ وٝ تٛ سا ثٝ وبسٞبی خٛة تـٛیك 

سا دٚػت داس٘ذ ٚ لّجـبٖ پبن اػت ٔؼبؿشت وٗ  ٔی وٙٙذ؛ایٕبٖ ٚ ٔطت سا د٘جبَ ٕ٘ب ٚ ثبوؼب٘ی وٝ خذاٚ٘ذ

ٚ ثبص تىشاس ٔی وٙٓ خٛد سا دس ثطث ٞبی پٛذ ٚثی ٔؼٙی دسٌیش ٘ىٗ، زٖٛ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔجبضثبت ثبػث خـٓ 

 {23ٚ  22: 2ا٘دیُ، دْٚ تیٕٛستبئٛع، ج}«.ٚ ٘ضاع ٔی ٌشدد

مذٔٝ ای ثشای ا٘تلبة ٚ خالكٝ ٔ... دس اػالْ، فشاغت ؿبُٔ اػٕبَ ثٟذاؿتی ٚ ضوٛس دس ٔدبٔغ ٔزٞجی، ٚ

 . اتلبَ ثٝ ػیش  وٕبَ اػت

 :دس یه تمؼیٓ ثٙذی ػٕذٜ ی دیٍش، ٔیتٛاٖ ثٝ دٚ ٘ٛع دیذٌبٜ اؿبسٜ وشد

 :دیذٌبٜ ٞبیی وٝ تأثیشات سٚا٘ی ٚ ٔؼٙٛی داس٘ذ -1

 . دا٘ؼتٝ ا٘ذ«  ٔزٞت»دیذٌبٜ ٞبیی وٝ ٔجب٘ی اٚلبت فشاغت یب تفشیص سا  -اِف

 . ضٜ ثبصی ٚ تفشیص ػبص ی ٚ تفشیص ٔؼشفی وشدٜ اػتدیذٌبٞی وٝ فشاغت سا غشی -ة

 . دیذٌبٞی وٝ اص اػتشاضت ٚ وؼت ِزت ٔٙـأت ٌشفتٝ اػت -ج

 :دیذٌبٜ ٞبیی وٝ ثشوبسوشدٞب ٚ فؼبِیتٟبی اٚلبت فشاغت تأثیش داس٘ذ -2

 وبسوشد ٔتؼبِی ٚ اكالضی -اِف

 اػتؼذادٞبؿىٛفب وشدٖ  -ة

 سؿذ اختٕبػی -ج

 تؼّیٓ ٚ تشثیت -د

 تدشثٝ ٚ تٕشیٗ ٔـبغُ اختٕبػی -ٜ

 . وبسوشدٔـبسوت -ٚ

 وبسوشد پیـٍیشی اص آػیجٟبی اختٕبػی -ص
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 وبسوشد التلبدی -ش

 وبسوشدػیبػی -ى

دسسیـٝ ٞبی ا٘ذیـٝ ٚ اظٟبس٘ظش ا٘ذیـٕٙذاٖ ٌٛ٘بٌٖٛ دسثبسٜ ی ٌزساٖ اٚلبت فشاغت، ٔی تٛاٖ ثٝ ٌزؿتٝ 

ثخلٛف ػّٕبی ػّْٛ تؼّیٓ ٚ تشثیت، سٚاٖ . شدٞبی دٚس ٚ ٘ضدیه سفت ٚ ٘ظشیبٖ ٔتفىشاٖ سا د٘جبَ و

ؿٙبػی ٚ خبٔؼٝ ؿٙبػی، ٕٞسٙیٗ ثضسٌبٖ ادثیبت ٚ ادثب ػخٗ دس اسصؽ ٚ إٞیت ٚلت ٚ ٌزساٖ آٖ ٌٔبِت 

 .ثؼیبسی ٌفتٝ ا٘ذ

 :اٚلبت فشاغت ٘ٛخٛا٘بٖ اصدیذٌبٖ اػالْ

آة، غزا، ٞٛا، ٔؼىٗ، : ذ٘یبصٞبی ا٘ؼبٖ ثٝ دٚ دػتٝ ی ٔبدی ٚ ٔؼٙٛی تمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ ٘یبصٞبی ٔبدی ٔب٘ٙ

اص خّٕٝ ... ٚ ٘یبصٞبی ٔؼٙٛی ٔب٘ٙذ ایٕبٖ ، آسأؾ ٚ أٙیت، اٚلبت فشاغت، تشلی، تىبُٔ ٚ... خٛاة ٚ

 : أتیبصات ٚیظٜ ی ٘ٛخٛ٘ب٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ ثبتٛخٝ ثٝ آیبت لشآٖ ٚ سٚایبت ػجبستٙذ اص 

ثٝ ؿٕب { 2:176فیٙٝ اِجطبس، جػ}«اٚكیىٓ ثبِـجبة خیشا فبٟ٘ٓ اسق افئذٜ: وٕبَ خؼٕب٘ی ٚ ػمال٘ی -

 .ػفبسؽ ٔی وٙٓ ثٝ خٛا٘بٖ ٘یىی وٙیذ، صیشا آ٘بٖ ٘بصن دَ ٞؼتٙذ

. فشاغت دس ٘ظبْ اسصؽ اػالْ، خٙجٝ ی فشٍٞٙی ٚ تشثیتی یبفتٝ اػت ٚ اص كٛست ػشٌشٔی خبسج ٔی ؿٛد

ػّٕی، ثشای ص٘ذٌی  ٘ٛخٛاٖ ثبیذ ثٝ خبی تىشاس ا٘ذیـٝ ٞب، ا٘ذیـیذٖ سا ثیبٔٛصد ٚ ثب توّغ ػّٕی ٚ تدشثٝ ی

ثبوبس ٚ اثتىبس اص ٔذاس تىشاس ثش ٞش، ثبصٞذ ٚ لٙبػت اص آٟ٘ب ٚ آصٞب ٚ آسصٚٞبی دٚس ٚ . ٌّٔٛة تٛؿٝ ثشٌیشد

 . دساص ثٍزسد ٚ ثب ػجبدت ٚ ٘یبیؾ دسٚاصٜ ی ّٔىٛت سا ثٍـبیذ

تب اص آٖ ٞب  اص خّٕٝ اكِٛی وٝ ٞش خٛاٖ ٚا٘ؼبٖ ٔتؼٟذی ثبیذ دس ٍٞٙبْ پشوذس٘بٚلبت فشاغت ٔشالت ثبؿذ

 :تخٌی ٘ىٙذ، ػجبستٙذاص

 . ٞشضشوت ٚ فلُ ا٘ؼبٖ ثبیذ ٔجتٙی ثش اػتذادَ ٚ ٔیب٘ٝ سٚی ٚ ثٝ دٚس ا فشاى تفشیي ثبؿذ: اػتذاَ -1

ص ضیث ا٘دبْ وبسٞبی ٟٔٓ اػت، صیشا ٞشزیض ثشای سؿذ ٚ ثشای آٔبدٜ ػبختٗ خٛیؾ ا: آسأؾ خؼٓ -2

 .داسدثبِٙذٌی ثیـتش ثٝ آسأؾ ٚ تٕذیذ لشاس ٘یبص 
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تذسج یؼٙی ا٘ذن ا٘ذن ٚ آٞؼتٝ پیؾ سفتٗ ٚ تٕىٗ یؼٙی خبی ٌشفتٗ، پبثشخب ؿذٖ ٚ : تذسج ٚ تٕىٗ -3

 . ٘یض لذست ٚ لبدس ؿذٖ ثش زیضی

وشأت ثٝ ٔؼٙبی ثضسٌٛاسی ٚ دٚسی اص پؼتی ٚ فشٚٔبیٍی، ثشخٛسداسی اص اػتذاَ سٚضی : وشأت ٚ ػضت -4

 . اػت

٘ی ( ع)أبْ كبدق. ػبػتی ا٘ذیـیذٖ اص ؿلت ػبَ ػجبدت ثٟتش اػت: فشٔٛد٘ذ( ف)پیبٔجش: تفىش ٚ تذثش -5

دس ٘تیدٝ اص پـیٕب٘ی ٚ ٘ذأت دس أبٖ ٔی . دیٙذاس ی ا٘ذیـذ ٚ پبیبٖ وبس سا ٔی ٍ٘شد: صدس والٔی فشٔٛد٘ذ

 (53، ف 2ثطبساال٘ٛاس، ج. )ٔب٘ذ

. ؼّٛٔبت تشغیت ٔی وٙذ٘ظبْ آفشیٙؾ ٔب سا ثٝ وبس ٚ تٕشیٗ ثش دا٘ؾ ٚ ٔ: وبس، فؼبِیت ٚ تٕشیٗ -6

ٞش ٚلتی سا فٛیت ( 26:421آثبس اِلبدلیٗ، ج)« فی وُ ٚلت فٛت، فی وُ ٚلت ػُٕ»: أیشإِٛٔٙیٗ فشٔٛد

 . اػت ٚة سا یٟش ٚلتی وبس یٛ ػّٕی ٔمشس اػت

یه ثخؾ ٔشثٛى . دس دػتٛسات اػالٔی ٚاسد ؿذٜ اػت وٝ صٔبٖ ثبٟ٘ش ٚص سا ثبیذ ثٝ ػٝ لؼٕت تمؼیٓ وشد

ثشای سػیذٌی ثٝ ثخؾ اَٚ . ثخـی دیٍش ثٝ خٛاة ٚ ثخؾ ػٛ ْ اختلبف ثٝ وبس ٚ تالؽ داسدثٝ ػجبدت، 

ا٘دبْ اػٕبِی زٖٛ ٕ٘بص، دػب، روش، . وٝ ٕٞب٘بٖ ػجبدت اػت ثبیذ ٚلت ٚ فشكتی ثبؿذ وٝ ثٝ ا٘دبْ آٖ ثپشداصْ

 . ٔطبػجٝ، ٘فغ ٚ تفىش ٕٞٝ ثٝ اٚلبت فشاغت ٚ ٚلت آصاد ٘یبص داسد

ٙذیٗ ػٛسٜ اص لشآٖ وشیٓ ػفبسؽ ٕ٘ٛدٜ اػت وٝ ػیش ٚ ػفش وٙیذ تب تبسیخ ٌزؿتٍبٖ خذاٚ٘ذ ٔتؼبدَ دسز

 . ٔبیٝ ػجشت ٚ وؼت تدشثٝ ثشای ؿٕب ثبؿذ ٚ دس اضبدیث ٘یضثٝ ػفشوشدٖ ػفبسؽ ؿذٜ اػت

خبٔؼٝ ی اػالٔی وٝ فشأیٗ خذای ٔتؼبَ ٚ ػٙت ٘جٛی ائٕٝ ٔؼلٛٔیٗ سا ٘لت اِؼیٗ خٛیؾ لشاسدادٜ اػت 

داسد تب ثتٛا٘ذ اػتمبد ٔزٞجی  خٛیؾ سا ثٝ ٔفلٝ ظٟٛس ثشػب٘ذْ ضك تؼبِی دس ( اٚلبت فشاغت) ٘یبص ِٝ ِٛصاْ

ػٛسٜ اػشاء ٞذف اص لشاسدادٖ ؿت ٚ سٚص ثٝ ػٙٛاٖ دٚ آیٝ ٚ ٘ـبٖ لذست خٛد سا ثٝ ؿٕبس ٚ ضؼبة  12آیٝ 

 . آٚسدٖ اٚلبت ٔی دا٘ذ

 :إٞیت غٙی ػبصی اٚلبت فشاغت دا٘ؾ آٔٛصاٖ
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ایٗ دٚساٖ . ٗ خّٜٛ ٞبی ص٘ذٌی ٚ ؿٛساٍ٘یضتشیٗ ػشكٝ ضیبت آدٔی، دٚسٜ ی خٛا٘ی اػتیىی اص دِپزیشتشی

وٝ ٌِبفت اضؼبع، ظشافت ػبًفٝ ٚ ٘ٛصایی ا٘ذیـٝ ثٝ ِٛج خٛد ٔی سػذ، فشدآٔبدٜ ٚسٚد ٔؼئٛال٘ٝ ثٝ ػشكٝ 

ذ ٔذت اص ایٗ سٚ هشٚسی اػت وٝ اص ٞذف ٚ ثش٘بٔٝ ای ٔؼیٗ دس اثؼبد ثّٙ. ٞبی ص٘ذٌی اختٕبػی ٔی ٌشدد

 . ٚ وٛتبٜ ٔذت ثشخٛداس ثبؿذ

. دس د٘یبی أشٚصٜ ٌؼتشؽ كٙؼت ٚ ٘ٛآٚسی ٔٙدش ثٝ ثشٚص ٔٙبػجبت ٚ تؼبٔالت پیسیذٜ ثیٗ ا٘ؼبٖ ؿذٜ اػت

دس ایٗ ثیٗ خٛا٘بٖ وٝ اص ضؼبع تشیٗ لـشٞبی اختٕبػی ٔطؼٛة ٔی ؿٛ٘ذ آػیت پزیشی ثیـتشی داس٘ذ ٚ 

 .فشٍٞٙی ٚ ا٘ؼبٖ آٟ٘ب سأٛسد تٟذیذ لشاس ٔیذٞذثٝ تجغ ایٗ آػیت ٞب ٚ ٘بٔالیٕبت، ٞٛیت 

بت دٚساٖ خٛا٘ی، ؿٛس ٚ ٞیدبٖ ػشؿبس آدٔی اػت ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٘یشٚی خٛا٘بٖ ٔی تٛا٘ذ ٔب٘ٙذ اص التوبئ

 .یه سٚد خشٚؿبٖ ٔٛخت تِٛیذ ٚ ػبص ص٘ذٌی ٚ یب تخشیت ٌشدد

ٔی دٞٙذ داسای ضدٓ ػظیٕی اػت ػبِٝ تـىیُ  25تب  15دسكذ آٖ سا خٛا٘بٖ 23خبٔؼٝ ایشاٖ وٝ دس ضذٚد 

وٝ اٌش تذاثیش الصْ ثشای تخّیٝ ٚ ٔلشف ایٗ ا٘شطی اتخبر ٍ٘شددٚ ٞذایت ٍ٘شدد پیبٔذٞبی ٔٙفی ٚ پشٞضیٟٙب 

ثب زٙیٗ ٔٛلؼیتی ٞش٘ٛع فؼبِیتی وٝ ثتٛا٘ذ ضتی دسكذی اص ؿٛس ٚ ٞیدبٖ ٚ ا٘شطی . یب سدثشخبٞذ داؿت

 . یشی اص ودشٚی ٞبی ٚ ا٘طشافبت اختٕبػی ثٝ ؿٕبس ٔی آیذخٛا٘بٖ سا تخّیٝ ٕ٘بیذ، وٕه ثضسٌی دس پیـٍ

ثیـتش وبسؿٙبػبٖ ٔؼبئُ اختٕبػی ٔؼتمذ٘ذ وٝ غؼٙی ػبصی اٚلبت فشاغت ثب ٍ٘بٞی خبٔغ ثٝ دٚسٜ خٛا٘ی ٚ 

التوبئبت آٖ خٛا٘بٖ سا ثشای ٚسٚد ثٝ ػشكٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ، تدشثٝ ص٘ذٌی اختٕبػی ٚ تشػیٓ آیٙذٜ سٚؿٗ صا 

فشاغت ٔی تٛا٘ذ ٘مؾ ٘یشٚٔٙذی دس تطَٛ اختٕبػی خٛا٘بٖ داؿتٝ ثبؿذ، ثٝ ایٗ ٔؼٙب وٝ . دٞذفشا سٚ لشاس ٔی 

فؼبِیت ٞبی فشاغتی ٔثجت ٚ ٔٙبػت ثٝ وبسوشدٞبی ٔختّف خؼٕی، سٚضی ٚ سؿذ ؿخلیت اص زـٓ اسص اص 

 .ؿىفتٍی اػتؼذادٞبی دٚ زٍٍٛ٘ی ا٘دبْ ٚظبیف ؿغّی خب٘ٛادٌی ٚ اختٕبػی ٚی پبػخ ٔی ٌٛیذ

٘تیدٝ ٌضیٙؾ آصادا٘ٝ خٛاٖ اص فشكت ٞبی ص٘ذٌی ثٝ ؿٕبس ٔی آیذ ٚ تدشثٝ ای اػت وٝ فشد ٍٞٙبْ  فشاغت

سٞبیی اص اِضأبت وبس سٚصا٘ٝ ٚ ثش اػبع تٕبیالت ٚ سهبیت ؿخلی خٛد ا٘تخبة ٔی وٙذ، أب فبلذ ثش٘بٔٝ 

ٌبٞی اص اٚلبت ثب زٙیٗ دیذ. ثٛدٖ خٛد تجؼبت صیب٘جبسی ثشای خبٔؼٝ ٚ خٛد خٛاٖ دس پی خٛاٞذ داؿت



  4141ملی مطالبات فرهنگی ایران  همایش مقاالت

 

فشاغـت، ثبیذ ثٝ خبی پشوشدٖ ثٝ پشثبسوشدٖ اٖ اٞتٕبْ سٚصیذ ٚ ثب خبسج ٕ٘ٛدٖ آٖ اص كٛست اخالق 

 . ػشٌشٔی ثٝ خٙجٝ ٞبی فشٍٞٙی، تشثیتی ٚ ػبص٘ذٌی آٖ تٛخٝ ثیـتشی ٔجزَٚ داؿت

ٞی ٔشاوض ٔی دس ٌزؿتٝ خب٘ٛادٜ ٞب دس ایبْ فشاغت اص تطلیُ دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا ثٝ ٔٙظٛس ٟٔبست آٔٛصی سا

وشد٘ذ، أب دس ضبَ ضبهش اػتشع ٞب ٚ فـبسٞبی ٔٛخٛد آٖ دػتٝ اص ٟٔبست ٞبیی وٝ ٔی تٛا٘ذ دس تبثؼتبٖ 

 . آٔٛصؽ دادٜ ؿٛد، ٘بدیذٜ ٌشفتٝ ٔی ؿٛد

پشداختٗ ثٝ ٔٛهٛع اٚلبت فشاغت ثبیذ اص اثتذای ٟٔش ٞشػبَ دس دػتٛس وبسثش٘بٔٝ سیضاٖ لشاس ٌشفتٝ ٚ 

ٞبی ػشٌشْ وٙٙذٜ دس ا٘ذیـٝ ثبص تؼشیف ٔٛٚكوغ اػبػی اٚلبتٗ فشاغت ثبؿٙذ، دس  ٔؼئٛالٖ ثٝ خبی ثش٘بٔٝ

دس خلٛكٛ غٙی ػبصی . ٚالغ دسكذ ثبالیی اص ٘ٛخٛا٘بٖ ثش٘بٔٝ ی ٔـخلی ثشای اٚلبت فشاغت ٘ذاس٘ذ

دس ػبصٔبٖ ّٔی خٛا٘بٖ ػتبد ػبٔب٘ذٞی . اٚلبت فشاغت دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثبیذ ٔتِٛی ٚ اضذی ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ

لبت فشاغت تـىیُ ؿذٜ اػت تب ٕٞبٍٞٙی ٚ ٚضذت سٚیٝ ای دس خلٛف ثش٘بٔٝ سیضی اٚلبت فشاغت اٚ

 . خٛا٘بٖ ا٘دبْ ؿٛد

دس ضبَ ضبهش دس وـٛس ػبصٔبٖ ٞبیی ثشای اٚلبت فشاغت خٛا٘بٖ ثش٘بٔٝ داس٘ذ ِٚی أىب٘بت ٔٙبػت ٚ الصْ 

 .دس اختیبس٘ذاس٘ذ 

ای اػت وٝ ٕٞٝ ػبِٝ ثٝ خلٛف دس فلُ تبثؼتبٖ فىش  غٙی ػبص یبٚلبت فشاغت خٛا٘بٖ ٚ ٘ٛخٛ٘بٖ دغذغٝ

ٔؼئالٖ فشٍٞٙی اص خّٕٝ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، تجّیغبت اػالٔی، اسؿبد اػالٔی، ثؼیح، ػپبٜ، وبٖ٘ٛ ٞبی 

پشٚسؽ فشوی وٛدوبٖ، ضٛصٜ ٞبی ٞٙشی ٚ ػبیش اداسات ٚ ػبصٔبٖ ٞبی ٔشتجي دس ایٗ صٔٙیٝ داس٘ذ ٚ داسای 

 . اٚلبت فشاغت ٞؼتٙذثش٘بٔٝ ٞبیی سد خلٛكٛ ٌزسات 

ثؼیبسی اص وبسؿٙبػبٖ ٔؼتمذ٘ذ أىب٘بت ثشخی اص اسٌبٖ ٞب ٔٙدّٕٝ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٚ اسؿبد اػالٔی ثشای 

 . غٙی ػبصی ٚ ٌزساٖ اٚلبت فشاغت دا٘ؾ أٛصاٖ ٔٙبػجت اػت

وٝ ٔی  آ٘سٝ وبسؿٙبػبٖ ثشآٖ اتفبق ٘ـش دسا٘ذ، خٌّٛیشی اص ٔٛاصی وبسی دس ثش٘بٔٝ ٞبی اٚلبت فشاغت اػت

 . ثبیذ ثب ٔطٛسیت ٔذیشیت ٚاضذ اخشا ؿٛد



  4141ملی مطالبات فرهنگی ایران  همایش مقاالت

 

ٔذیشیت ٚاضذ دسصٔیٙٝ ی اخشای ًشش اٚلبت فشاغت ٚ ػذْ ٔٛاصی وبسی ٞبی دس ایٗ ثخؾ اص خّٕٝ 

 . ٘یبصٞبی اػبػی اػت وٝ ثبیذ ثٝ آٖ پشداختٝ ؿٛد

اص ٘ظش ٚاِذیٗ ٘یض . ثش٘بٔٝ سیضی ٔٙٙبػت ثشاػبع ػاللٝ ٚ اػتؼذاد افشاد اص هشٚسیبت ٟٔٓ دس ایٗ ٔمِٛٝ اػت

داؿتٗ ثش٘بٔٝ ٞبی پشٔطتٛا وٝ فّشسص٘ذا٘ـبٖ ثتٛا٘ذ اٚلبت فشاغت خٛد سا دس ؿشایي ثٟتشی ػپشی ٕ٘بیٙذ اص 

 . ا٘تظبسات ٔطك ٚاِذیٗ ثٝ ؿٕبس ٔی سٚ٘ذ

 :یت ٞبی اٚلبت فشاغت خب٘ٛادٜ ٞب ثشای ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛا٘بٖٔشاضُ ثش٘بٔٝ سیضی فؼبِ

دس یه ثش٘بٔٝ سیضی دلیك ثبیذ ثٝ ٘مؾ ٘یبصٞب تٛخٝ ٚافشی داؿتٝ : ثش٘بٔٝ سیضی ثشٔجٙبی تٛخٝ ثٝ ٘یبص -1

ثبؿیٓ یب ثٝ ػجبست دیٍش ثبیؼتی اػتؼذادٞب، تٛاتٙبییٟبی ٚ ػالیك افشاد ٚ ٘طٜٛ ی پشٚسؽ ٚ ؿىٛفبیی آ٘ب سا 

 .اسدٞذٔذ٘ظشلش

٘یبصٞب ثشاػبع دٚسخٝ إٞضتت . اس ٌیشدشت اِٚٛیتٟب ثبیذ ٔٛسدتٛخٝ لٛیتٟب دسثش٘بٔٝ سیضی اٚلبتت فشاغاِ -2

 . آٟ٘ب ثشاٚسدٜ ؿٛد ٚ ٔشضّٝ ثٝ ٔشضّٝ ثشای ٘ٛخسٛا٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ تـشیص ٌشدد

ی  ٚ یب ٞش خب٘ٛادٜ ثبیذ اص أىب٘بت ٔٛخٛد اػتفبدٜ ثٟیٙٝ ای ثٝ ػُٕ آٚسد ٚ ٞش ٘ٛخٛا٘: أىب٘بت ٔٛخٛد-3

ای سد ثش٘بٔٝ سیضی اٚلبت فشاػغت زٙب٘سٝ أىب٘بت ٔٛخٛد سا سد ٘ظش ثیٍشد ٚ ثخٛاٞذ ثٝ ثّٙذپشٚاصی ٞبی 

 . خبٜ ًّجب٘ٝ خبٔؼٝ ػُٕ ثپٛؿب٘ذ دس ٚالغ ثٝ ثشٚص تٛلؼبت ٘بثدب وٕه وشدٜ اػت

ت وٙٙذٜ دس ثش٘بٔٝ سیضی ٞب ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثبؿذ وٝ ٘ظشیبت ٚ ػمبیذ اِفشاد ؿشو: ٔـبسوت ٚ ٕٞفىشی -4

 .یذس٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد ٚ ٕٞسٙیٗ ثش٘بٔٝ ثٝ ٘ٛػی خٛاثٍٛی خٛاػتٝ ٞبی ٔؼمَٛ ٚ ٌٔٙمی آٟ٘ب ثبؿذ

د ٔـخق شادس ثش٘بٔٝ سیضی اٚلبت فشاغت ٚ اخشای آٖ ثبیذ ٚظبیف ٚ ٔؼئِٛیتٟبی اف: ٔؼِٛیت پزیشی -5

ضؼبع ٔؼئِٛیت وٙذ ٚ ثشای دیٍشاٖ ٌشدد ٚ ٞشوغ ٔٛظف ثبؿذ ٚظیفٝ ٔطِٛٝ سا خٛدؽ ا٘دبْ دٞذ ٚ ا

 .اسصؽ لبئُ ثبؿذ

ش ٕ٘ی وٙٙذ ٚ تلٛس ٔی ىٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ثٝ خٌشات اضتٕبِی ف ٖثیـتش خٛا٘ب :پیؾ ثیٙی اتفبلبت اضتٕبِی -6

 . ذ خٛدؿبٖ ثٝ تٟٙبیی ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ ضُ ٔـىُ ثپشداص٘ذوٙٙ
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پیـجشد أٛس  ٚ ٔٙبثغ ٔبِی الصْ سا ثشای ػشٔبیٝٔٝ سیضی اٚلبت فشاغت ثبیذ دس ثش٘ب: ثش٘بٔٝ سیضی التلبدی -7

 .دس٘ظشٌشفت ٟبٚ فؼبِیت

ثبیذ ثب ػیبػت ٌزاسی ٞبی كطیص ٚ ٞذفٕٙذ دس ٕٞٝ ی اثؼبد ٚ صٔیٗ : ثش٘بٔٝ سیضی اختٕبػی ٚ ػیبػی -8

 . ٞب فؼبِیت وشد

ـٛس دس یتٟبی خبسج اص ٔذسػٝ ٔب٘ٙذ ضوبِدس ایٗ ٔشضّٝ ثبیذ ثٝ فؼ: یٕی آٔٛصؽ ٞبی غیشسػثش٘بٔٝ سیض -9

 . ٍی، تشثیتی، اسدٌٚبٟٞب ٚ أبوٗ ٚسٚصؿی تٛخٝ ٚیظٜ ای داؿتٝ ثبؿیٓٙی فشٞی ٔختّف ،وبٖ٘ٛ ٞبثش٘بٔٝ ٞب

 :خب٘ٛادٜ ٚ اٚلبت فشاػت وٛدوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ

اسد وٝ اص إٞیت ٚ ضؼبػیت فٛق اِؼبدٜ دد ٘ـیت ا٘ؼبٖ ِطظٝ ٞب ٚ اٚلبتی ٚخٛدسص٘ذٌی پشفشاص ٚ 

ثؼتش ٔٙبػجی ثشای خشیبٖ ٘یىٛی سؿذ ؿخلیت ٚ اػتالی ٚخٛد ٚ یب صٔیٙٝ اٚلبتی وٝ . ثشخٛسداسد اػت

 .ٞخٕٛاسی ثشای ثش ٚص اختالالت سلفتبسی، آ٘طشافبت ٚ ثضٞىبسی ٞبی اختٕبػی ٚخٛد داسد

ٔٙظٛس اص اٚلبت فشاغت، فشكت ٞبیی اػت وٝ ا٘ـبٖ ٔؼئِٛیت پزیش، ٞیر ٌٛ٘ٝ تىّیف یب وبس ٔٛظفی سا 

ثٝ دیٍش ػخٗ . اختیبس اٚػت وٝ ثب ٔیُ ٚ اٍ٘یضٜ ؿخلی ثٝ أش خبكی ثپشداصد ػٟذ داسد ٘جٛدٜ، صٔبٖ دس

٘ٝ ثبلی ٔب٘ذٜ ٚ ا٘ؼبٖ فشكت ٔی صاسػب٘ذٖ وبس ٚ تىّیف ٔٛظف سٚ ْٝ ا٘دبوٝ پغ اص ث فشاغت، صٔب٘ی اػت

 .یت یب ثش٘بٔٝ خبكی سا ا٘تخبة ٔی وٙذ ب سغجت، ػاللٝ ٚ اٍ٘یضٜ ؿخلی فؼبِیبثذ وٝ ث

طبٍ ٚخٛد ٕٞیٗ ٔیُ ٚ اٍ٘یضٜ ثٝ ِ. غت ٚخٛد اٍ٘یضٜ ٚ ػبُٔ ٟٔٓ ا٘تخبة اػتاشاٚلبت فثبسصتشیٗ ٚیظٌی 

ٚ اص اٚلبت فشغت ثب ٞش ٞذفی وٝ ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿذ لٌؼب ٌّٔٛة  ؿؼخلی ٚ ا٘تخبة آصادا٘ٝ، ثٟشٜ ٚسی

 . ٚ خٛؿبیٙذ خٛاٞذ ثٛد

 :اٚلبت فشاغت ٚ ثٟذاؿت سٚا٘ی– 1

ثذٖٚ  اؿتغبَ ٔؼتٕش ٚ. وٙٙذٜ ػالٔت ٚ ثٟذاؿت سٚا٘ی ا٘ؼبٖ اػتضؼٗ ٌزساٖ اٚلبت فشاغت توٕیٗ 

ٌشدد، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ فشد ثتذسیح ٘ـبى ٚ  یٔی ٙی خؼٕی ٚ رٍٞٚلفٝ فىشی ٚ ػّٕی ٔٛخت خؼت

ص اٚلبت فشاغت دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ، ِٚٛػبػتی ٚ یب اٖ ضذالّی افمذ .ػشص٘ذٌی خٛد سا اص دػت ٔی دٞذ
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اة ٚ فـبسسٚا٘ی ؿذٜ، صٔیٙٝ اختالَ دس لٛای ضؼی ٚ ادساوی سا فشاٞٓ ٔی ، ثبػث افضایؾ اهٌشوٕتش اص آٖ

 . وٙذ

وٝ ٕٞیٗ فشكت وٛتبٜ ثٝ ِطبٍ . صً٘ تفشیص دس ٔذاسع خٛد، پبػخی اػت ثٝ یه ٘یبص ًجیؼی دا٘ؾ آٔٛصاٖ

ذ آٖ وٝ دستأٔیٗ ثخـی اص ٘یبصٞبی اػبػی ٚ ثٟذاؿت سٚا٘ی آٟ٘ب ٔٛثش اػت ثشای ایـبٖ فٛق اِؼبدٜ خٛؿبیٙ

 . ٚ ِزت ثخؾ اػت

دس ًَٛ ػبَ تطلیّی ٘یضٞشٌٛ٘ٝ ٕ٘ی ثبیؼت ؿبٌشداٖ سا ثٝ ٌٔبِؼٝ ٔؼتٕش ٚ ثی ٚلفٝ ٔدجٛس وشد ٚ ٔب٘غ 

ٔؼّٕب فـبس رٞٙی ٚ سٚا٘ی . اػتفبدٜ آٟ٘ب اص صً٘ ٞبی تفشیص  یب اػتشاضت ٚ ثٟشٜ ٌیشی اص اٚلبت فشاغت ؿذ

سٚا٘ی فشد  تؿایدبد اختالَ دس ثٟذاتٟٙب ٔٛخت  ٘بؿی اص فؼبِیت ٞبی ٚ ٔـغّٝ ٞبی ٔؼتشْ ٚ ثی ٚلفٝ ٘ٝ

 . ٔی ؿٛد، ثّىٝ لذست فشاٌیشی، ادسان ٌٔبِت ٚ ٍ٘بٟٞذاسی رٞٙی سا ثٝ ضذالُ ٔی سػب٘ذ

زٝ ثؼب ثٟشٜ ٔٙذی ؿبیؼتٝ اص اٚلبت خٛؿبیٙذ فشاغت ٔب٘غ خؼتٍی رٞٙی ٚ فـبس سٚا٘ی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ؿذٜ 

یبدٌیشی ٚ ٍٟ٘ذاسی  ی اػت، لذستٝ ٞبی ثٟذاؿت سٚا٘ٚ ثب فشاٞٓ وشدٖ ٘ـبى ٚ ػشص٘ذٌی وٝ اص ؿبخل

 . ٟب افضایؾ یبثذدس آ٘ رٞٙی

 :فشاغت ٚ خاللیت -2

ثشسػی ٞبی ا٘دبْ ؿذٜ ٘ـبٖ ٔیذٞذ وٝ اٚلبت فبسغت ثؼتش ٔٙبػت ثشای خاللیت ٞب ٚ ٘ٛآٚسی ٞب ثٛدٜ 

ضُ ٔؼبئّی وٛزه تش ا٘ؼبٖ دس اٚلبت فشاغت ٔی تٛا٘ذ ثب ًیت خبًش ٚ آصادا٘ٝ ا٘ذیـٝ ٕ٘ٛدٜ، دس . اػت

 . ضٛصٜ ؿٙبختی اٚ ٌٔشش ٞؼتٙذ اص تفىش ٚ اٌشا ثٟشٜ ٌیشد

ایبْ . ثشای ثٟشٜ ٌیشی اص ػبػبت . تفىش ٚاٌشا یب خالق، خٕیش ٔبیٝ ٘ٛآٚسی ٞبی ٚ اختشاػبت ثـشی اػت

ٕٞسٖٛ اهٌشاس ٚ ٞیدبٖ صدٌی اػت ٚ « فـبسصٔبٖ»فشاغت ػبِٓ ٟٕٔی دس پیـٍیشی اص تأثیشات ٘بٌّٔٛة 

 . ثؼضایی دس تبٔیٗ ثٟذاؿت سٚا٘ی ٚ تجّٛس ا٘ذیـٝ ٞبی آصاد خٛاٞذ داؿت ٘مؾ

 :اٚلبت فشاغت ٚ تٛػؼٝ ٟٔبست ٞبی ؿٙبختی -3

صٔب٘یىٝ . اٚلبت فشاغت ٔٙبػت تشیٗ فشكت ثشای تٛػؼٝ ٟٔبست ٞبی ؿٙبختی ٚ ؿىٛفبیی اػتؼذادٞبػت

ب ػاللٝ ٚ اٍ٘یضٜ ؿخلی دس صٔیٟٙبی دا٘ؾ أٛصاٖ ثذٖٚ ایٙىٝ تىّیفی دسػی ٔٛظفی سا ػٟذٜ داس ثبؿٙذ، ث
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ٚسٚا٘ی  ٔتٙٛع آٔٛصؿی فؼبِیت ٔی وٙٙذ ٚ ٘تیدتب ٔٙدش ثٝ فشاٌیشی ٞبی پبیٝ تبس ٚ ؿشایي ٌّٔٛة رٞٙی

 . خٛاٞذ ؿذ

ٌفت ٚ ؿٙٛد ٚ .... ػالٜٚ ثش ٌٔبِؼٝ ٚ پظٚٞؾ ٞبی فشدی، ضوٛس دس خّؼبت ٔختّف ػخٙشا٘ی، ػٕیٙبسٞبٚ

ی ٔختّف ػّٕی، فٙی، ٚسصؿی ٚٞٙشی ٚ ا٘دبْ ٞبٖ سؿتٝ اشبٖ كبضجٙظبی ؿبخق سفتبسی وبسؿٙبػثب اٍِٛٞ

تٛػؼٝ تٛا٘بیی ٚ تطَٛ ؿخلیت افشا ٚ خٛاٞذ  ضدیه دس ایبْ فشاغت ػٟٓ ٔٛثشی دسػفشٞبی دٚس ٚ ٘

 . داؿت

 :اٚلبت فشاغت ٚ تمٛیت ٟٔبستٟبی ضؼی ٚ ضشوتی ٚفؼبِیتٟبی ٚسصؿی -4

رٞٙی ٚ تطَٛ سٚا٘ی ثٝ ٌٛ٘ٝ ای  سصؿی ٚ ثشوٙؾ ٞبیتأثیش ٟٔبست ٞبی ضؼی ٚ ضشوتی ٚ فؼبِیت ٞبی ٚ

ػت وٝ ثؼیبسی اص كبضجٙظشاٖ ایٗ لجیُ فؼالیتٟب سا دس دسخٝ اَٚ خضٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ٔٛظف آٔٛصؿی دا٘ؾ ا

ٔؼجت تمٛیت وٙؾ ٞبی رٞٙی آٟ٘ب ٔی ٌشدد ثّىٝ ٔٛخت ٘ـبى  ایٗ فؼالیتٟب ٘ٝ تٟٙب. اس ٔی دٞتذآٔٛصاٖ لش

 . ػتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ دسٟ٘بیت ثٟذاؿت سٚا٘ی آ٘بٖ فشاٞٓ ٔی ػبصدسٚا٘ی ٚ ػضس٘ذٌی، تمٛیت ا

ثٙبثشایٗ یىی اص ثباسصؽ تشیٗ ثٕشات اٚلبت فشاغت، پشداختٗ ثٝ زٍٍٛ٘ی سفتبس ؿخلی ٚ اختٕبػی خٛد ٚ 

غبِجب دس كذ لبثُ تٛخٟی اص ٚاِذیٗ دس ًَٛ ػبَ تطلیّی فشكت اسصیبثی دلیك سفتبس . فشص٘ذاٖ اػت

ثٙبثشایٗ اٚلبت فشاغت ثؼٙٛاٖ ٔٙبػجتشیٗ . ص ثشٚص سفتبسٞبی ػبصؽ ٘بیبفتٝ سا ٕ٘ی یبثٙذفشص٘ذاٖ ٚ پیـٍیشی ا

ثٟشٜ ... صٔبٖ ثشای اكالش ثؼیبسی اص اختالالت سفتبسی ٘ظیش پشخبؿٍشی، افؼشدٌی، اهٌشاة، وٕشٚیی ٚ

 . ٌشفت

دسٚالغ اٚلبت فشاغت ثٝ خٟت ایٗ وٝ ػبدی اص تىّیف ٔٛظف ، تٙؾ ٞب ٚ فـبسٞبی رٞٙی ٚ سٚا٘ی اػت، 

 . اص صٞتشیٗ ؿشایي اكالش ػبدات، ٘بپؼٙذ ٚ سفتبسٞبی ٘بٌّٔٛة اػت

 

 

 :٘تیدٝ ٌیشی
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ـٛد سیضی ٘ وبسؿٙبػبٖ ٔؼبئُ تشثیتی دس ایٗ ثبسٜ ٔؼتمذ٘ذ دس كٛستی وٝ ثشای پشوشدٖ اٚلبت فشاغت ثش٘بٔٝ

تٛا٘ذ دس ؿىٛفبیی اػتؼذادٞب ٘مؾ ٟٕٔی داؿتٝ ثبؿذ ٚ ٕٞسٙیٗ اٌش ٘ظبست وبّٔی ثش سٚی  ایٗ ایبْ ٔی

تٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ یه تٟذیذ خذی تّمی ؿٛد ٕٞبٖ ًٛس وٝ ثؼیبسی اص  آٔٛصاٖ كٛست ٍ٘یشد، ایٗ ایبْ ٔی دا٘ؾ

ٌیشد، ٚ ایٗ ٘ـب٘ذٞٙذٜ  آٔٛصاٖ دس ایبْ تؼٌیُ كٛست ٔی ٞب اص ػٛی ثشخی دا٘ؾ ٔـىالت ٚ ٘بٞٙدبسی

 . ًّجذ سیضی خبكی سا ٔی إٞیت ٚیظٜ ایٗ دٚساٖ اػت وٝ تٛخٝ ٚ ثش٘بٔٝ

. وٙٙذ اٚلبت فشاغت اص زٙبٖ إٞیتی ثشخٛسداس اػت وٝ ضتی اص آٖ ثٝ ٔثبثٝ آیٙٝ فشًٞٙ خبٔؼٝ یبد ٔیأشٚصٜ 

ٞبی  ٔؼشف ٚیظٌی ثٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ زٍٍٛ٘ی ٌزسا٘ذٖ اٚلبت فشاغت افشاد یه خبٔؼٝ تب ضذ ثؼیبسی

ٞبیی  ثٙبثشایٗ اٌش ًشش ٚ ٘مـٝ ص٘ذٌی ٚ وبس خٛا٘بٖ ثب ثش٘بٔٝ. یبفتٍی آٖ خبٔؼٝ اػت فشٍٞٙی ٚ ٔیضاٖ تٛػؼٝ

ٞبی فشاغتی آٟ٘ب ثب  وٙٙذ، ٔغبیشت داؿتٝ ثبؿذ ٚ یب تفشیطبت ٚ فؼبِیت وٝ ثشای اٚلبت فشاغت خٛد تٙظیٓ ٔی

ٚ دس ایٙدب ت ثٝ یه ٔـىُ اختٕبػی ٔجذَ خٛاٞذ ؿذثبؿذ اٚلبت فشاغ ٞٙدبسٞبی فشٍٞٙی دس توبد ٔی

 .٘مؾ ػبصٔبٟ٘بی خذٔبت ؿٟشی دس اسائٝ ٚ پبػخ ثٝ ٘یبصٞب ٚ ٌّٔجبت فشٍٞٙی ٚاختٕبػی ٕ٘ٛد ٔی یبثذ

أىب٘بت ٚ ػذْ ٔذیشیت ٔٙؼدٓ دس اٚلبت فشاغت ٔتٙبػت ثب ٘یبص خٛا٘بٖ سا یىی اص دالیُ  دس ٚالك ٘جٛد 

تٛا٘ذ ٘مؾ ثؼیبس ٟٕٔی  ٞب وٝ ٔی ؿٛد اوثش خٛا٘بٖ ٔب دس ایٗ فشكت ٔٛخت ٔی دا٘ذ وٝ ٔتأػفب٘ٝ ای ٔی ػٕذٜ

ٞب سا اص دػت ثذٞٙذ ٚ ٚلت تّف وٙٙذ  تش فشكت دس ؿٙبػبیی ٚ ؿىٛفبیی اػتؼذادٞبی آٟ٘ب داؿتٝ ثبؿذ ثیؾ

 .تب ایٙىٝ اٚلبت فشاغتـبٖ سا ػپشی وٙٙذ

ٞبی تفشیطی ثٝ  ٞب ٚ ٔدٕٛػٝ سفتٗ ثٝ پبسنٌشدی ٚ  اغّت ٔٙبًك ؿٟشی ثٝ ٚیظٜ دس ؿٟشٞبی ثضسي، خیبثبٖ

ٞبی فشأطّی ایٗ ػیُ  ٞبی ٌزسا٘ذٖ اٚلبت فشاغت اػت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٚیظٌی فؼبِیت ػٙٛاٖ یىی اص ساٜ

تٛاٖ ا٘تظبس داؿت وٝ  ٞبی خٕؼی ٚ ٌشٚٞی، دس ٞش ِطظٝ ٔی ػظیٓ اص ٘یشٚٞبی آصاد ؿذٜ ٔتٕبیُ ثٝ فؼبِیت

سا  فشٍٞٙی ٚاختٕبػی ٚ صٔیٙٝ ثشٚص ٞشٌٛ٘ٝ ضبدثٝ یب فؼبِیت ٟٔبس ٘ـذ٘یٞیدب٘بت ا٘جبؿتٝ آ٘بٖ تخّیٝ ؿذٜ 

 .فشاٞٓ آٚسد

٘ـبٖ دادٜ اػت افشادی وٝ اٚلبت فشاغت ٔفیذ ٚ ٌّٔٛثی داس٘ذ اص ِطبٍ التلبدی ثبصدٜ اختٕبػی  تطمیمبت  

شاغت ثش اثؼبد أب زٍٍٛ٘ی ٌزسا٘ذٖ اٚلبت ف. وٙٙذ تشی ٔی تشی داس٘ذ ٚ ٕٞسٙیٗ ایٗ افشاد ػٕش ثیؾ ٌّٔٛة

 .اختٕبػی، فشٍٞٙی ٚ ضتی ػیبػی فشد تبثیشٌزاس اػت

ٞب ثٝ خٛد  تشیٗ اٚلبت فشاغت افشاد سا سػب٘ٝ ای یبفتٝ ٚ ثیؾ اٚلبت فشاغت دس ضبَ ضبهش ثؼذ سػب٘ٝ

تشیٗ  ٞبی كٛتی ٚ تلٛیشی ثیؾ ٞبی ٔىتٛة وٕتشیٗ صٔبٖ ٚ سػب٘ٝ دس ایٗ ٔیبٖ سػب٘ٝ. دٞٙذ اختلبف ٔی
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تش ؿٛد، أب ٞٙٛص دس  ٞبی ٔىتٛة ثیؾ سٚد وٝ ػٟٓ سػب٘ٝ ٚ ا٘تظبس ٔی دٞٙذ د اختلبف ٔیصٔبٖ سا ثٝ خٛ

 .ٔىتٛة ٘مؾ ٟٕٔی ٘ذاسد  ػجذ وبالی ٔلشف فشٍٞٙی خب٘ٛاسٞب سػب٘ٝ

اٌش اٚلبت فشاغت كشف أٛسی وٝ ٔٛخت خاللیت، ٘ٛآٚسی، اضؼبع اثتىبس، ثبصػبصی لٛای ا٘ؼب٘ی دس فشد 

ثشداسی  دس غیش ایٗ كٛست ثٟشٜ. یؼٙی ثبصآفشیٙی لٛای سٚضی سا ایدبد وٙذ تٛا٘ذ ٘مؾ اكّی خٛد ؿٛد ٔی

تٛا٘ذ دس آیٙذٜ دس فشد ضبِت ػؼتی ایدبد  صیبد اص آٟ٘ب وٝ دس خبٔؼٝ ٚ دس ثیٗ خٛا٘بٖ ثؼیبس ٔؼَٕٛ اػت ٔی

 .وشدٜ ٚ ٘ـبى ٚ ؿبداثی سا دس اٚلبت فشاغت ایدبد ٘ىٙذ

 

 :فٟشػت ٔٙبثغ

 .کَدکاى ٍ ًَجَاًاى تیٍ تزب یدر رٍاى ضٌاخت یهباحث -یغالهعل افزٍس، -

 .ًَجَاًاى ٍ جَاًاى یرٍاى ضٌاس -یاحوذ احوذ -

 ، 83، ش 5831خزداد  اس،ی نیهاٌّاهِ ضو - یجَّز سادات بایضك -

 .کَدکاى ٍ ًَجَاًاى تیٍ تزب یدر رٍاى ضٌاخت یهباحث ،یافزٍس، غالهعل

 .38، ظ 8بحار االًَار، ج  -

 .55 یادع ِ،یسجاد فِیصح -

 .4832غزر الحكن،  -

 .21824کٌشل العوال، ح  ،یٌّذ -

 .5538ظ  ف،یهعارف ٍ هعار ،یدضت یٌیحس یهصطف -

 .3231غزر الحكن، ح  -

 .54 تی، رٍا82بحار االًَار، ج -
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سویٌار هلی رفاُ اجتواعی، ساسهاى بزًاهِ ٍ بَدجِ، . فزاغت، تعاریف ٍ دیذ ّا ( 5811)اسذی ، علی    

 اسفٌذ  44-53کویتِ گذراى اٍلات فزاغت، 

 اٍلات فزاغت ٍ ًیاسّای هزدم، عباس اردکاًیاى، اًتطارات ًَربخص، تْزاى ( 5834)تَر کیلذسي، جزج    

 ضٌاسی اجتواعی،چاپ یاسدّن، اًتطارات آٍای ًَر، تْزاىآسیب ( 5838... )ستَدُ، ّذایت ا  

بزرسی ٍضعیت اٍلات فزاغت جَاًاى ،پژٍّص ٍ تحمیك ( 5834)سلگی، هحوذ، بْزام صادق پَر ٍ ّوكاراى   

 ساسهاى هلی جَاًاى، گشارش هلی جَاًاى، اًتطارات اّل للن، تْزاى 

 5134لیذ فزٌّگ هی کٌذ، رٍسًاهِ اعتواد، ضوارُ بزًاهِ ّای اٍلات فزاغت تَ( 5831)صیادی فز، سویِ   . 

  3: فزٍردیي  85، پٌجطٌبِ 

اٍلات فزاغت ٍ ضكل گیزی ضخصیت فزٌّگی ، دٍ فصلٌاهِ ( 5834)فزضتِ اًصاری هْابادی. فكَّی، ًاصز  

 علوی پژٍّص ًاهِ اًساى ضٌاسی ، دٍرُ اٍل، ضوارُ چْارم، پاییش ٍ سهستاى 

رفتارّای بٌْجار ٍ ًاٌّجار ًَجَاًاى ٍ راّْای پیطگیزی ٍ درهاى، اًتطارات  (5883)ًَابی ًژاد ، ضكَُ  

 اًجوي اٍلیاء ٍ هزبیاى، تْزاى 

 اٍلات فزاغت ، هحوذ احساًی ، ًطز اهیذ داًص ، تْزاى( 5831)ّی ٍٍد، لس ٍ ّوكاراى  

 

 


