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چىیسٜ
ٔٙؾط قٟطی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٔجبحج ٔ ٚؿبئُ قٟطی اؾت وٛٔ ٝضز تٛرٔ ٝقٕبضاٖ ،عطاحبٖ  ٚضٚا٘كٙبؾبٖ ٔحیظ ٚ
ربٔق ٝقٙبؾبٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت .أطٚظ ٜزض رٟبٖ تٛؾق ٝیبفت ،ٝقٟطٞب ث ٝنٛضت قطوت ٞبی ضلیت فُٕ ٔی وٙٙس
و ٝتالـ زاض٘س ؾ ٟٓثیكتطی اظ ثبظاض ؾطٔبی ،ٝاؾتقسازٞبی ثطرؿت ٚ ٝتٛر ٝرٟب٘ی ضا ث ٝذٛز اذتهبل زٙٞس .ثسیٗ
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تطتیت ثطای تساضن ٔٙؾطٞبی قٟطی ذٛة  ٚثطرؿت ٝثب یىسیٍط ضلبثت ٔی وٙٙس .ثٙبثطایٗ ٔٙؾط قٟطی رسا اظ ٘مف
آٖ ث ٝفٛٙاٖ الی ٝای زض قىُ ٌیطی فطْ قٟطی ،ث ٝفٛٙاٖ اثعاضی زض ذسٔت زِٚت ٞب  ٚحىٔٛت ٞب لطاض زاضز تب تٛاٖ
رصة ٌطزقٍطاٖ  ٚؾطٔبیٞ ٝبی رٟب٘ی ضا افعایف زٞس .ثٙبثطایٗ قٟطٞبی ثطذٛضزاض اظ ٔحیظ ثهطی ٔغّٛة لبزض٘س
ثب افعایف تزطث ٝظیجبقٙبذتی قٟط٘ٚساٖٛٔ ،رجبت اضتمبی تهٛیط شٙٞی ربٔق ٝاظ ذٛیف  ٚتمٛیت غطٚض ٔس٘ی آ٘بٖ ضا
فطا ٓٞؾبظ٘سِٚ .ی ٔتأؾفب٘ ٝقٙبذت ٔبٞیت ٔٙؾط قٟطی ،ثب ٘ٛفی ؾغحی ٍ٘طی زض تقبضیف فّٕی ٔٛار ٝقس ٜاؾت.
ذغط رسی ایٗ اؾت و ٝزض ٔست وٛتب ٜقٙبذت آٖ زض ایطاٖ ،ث ٝزِیُ تقبضیف قرهی  ٚؾّیم ٝای ،تب حس یه ٔفْٟٛ
ذطز  ٚوٛچه تمّیُ یبثسِ .ع ْٚتجییٗ ٔفٙٔ ْٟٛؾط قٟطی زض ٞط حٛظ ٜترههی ٔغطح اؾت  ٚتٛر ٝث ٝایٗ ٔٛضٛؿ
ثٛیػ ٜزض ایطاٖ ،ث ٝزِیُ تٛؾق ٝؾطیـ حٛظٞ ٜبی ترههی  ٚضقتٞ ٝبی ٘ٛیٗ إٞیت ثیكتطی زاضز ثط ایٗ اؾبؼ
اٞساف تحمیك حبضط فجبضت اؾت اظ :اضای ٝی تقطیفی اظ ٔٙؾط قٟطی ،اثقبز آٖ  ٚاضای ٝی فٛأُ ٔٛحط ثط ٔٙؾط
قٟطی.

ٚاغٜٞبی وّیسی :قٟط ،فضبی قٟطیٔ ،ىبٖٙٔ ،ؾط قٟطی

ٔ -1مسٔٝ
قٟط تزّی حیبت ا٘ؿبٖ اؾت و ٝزض ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ تجّٛض ٔی یبثس (٘ٛضٚظی عّت ٚ .)1389 ،ث ٝفٛٙاٖ ثعضي
تطیٗ زؾتبٚضز ثكط عی ازٚاض ٌصقت ٚ ٝحبَٛٔ ،ضز ثطضؾی  ٚپػٞٚف ثؿیبض لطاض ٌطفت٘ ٚ ٝفٛش فّ ْٛرسیس ثٝ
حٛظٔ ٜحیظ ٔهٛٙؿ٘ ،ؾطیٞ ٝبی رسیس ضا ٔطتجظ ثب قٟط پسیس آٚضز ٜاؾت (آتكیٗ ثبض.)1389 ،
ٔمٙٔ ِٝٛؾط قٟطی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٔجبحج ٔ ٚؿبئُ قٟطی اؾت وٛٔ ٝضز تٛرٔ ٝقٕبضاٖ ،عطاحبٖ  ٚثط٘بٔٝ
ضیعاٖ قٟطیٔ ،قٕبضاٖ ٔٙؾط ،عطاحبٖ  ٚضٚا٘كٙبؾبٖ ٔحیظ  ٚربٔق ٝقٙبؾبٖ ث ٝقٕبضٔی ضٚز (ّٔىی.)1389 ،
ٔٙؾط قٟطی چیعی فطاتط اظ یه ٔؿئّ ٝثط٘بٔ ٝضیعی  ٚعطاحی قٟطی اؾت ٙٔ.ؾط قٟطی زض زضر٘ ٝرؿت ٔؿئّٝ
اضظـ ٞبٞ ،سف ٞبی ا٘ؿب٘ی  ٚث ٝضؾٕیت قٙبذت ٝقسٖ ٔؿئِٛیت ٞبی ارتٕبفی تٛؾظ فطز فطز ربٔق ٝاؾت.
أطٚظ ٜزض رٟبٖ تٛؾق ٝیبفت ،ٝقٟطٞب ث ٝنٛضت قطوت ٞبی ضلیت فُٕ ٔی وٙٙس و ٝتالـ زاض٘س ؾ ٟٓثیكتطی
اظ ثبظاض ؾطٔبی ،ٝاؾتقسازٞبی ثطرؿت ٚ ٝتٛر ٝرٟب٘ی ضا ث ٝذٛز اذتهبل زٙٞس .ثسیٗ تطتیت ثطای تساضن

ٔٙؾطٞبی قٟطی ذٛة  ٚثطرؿت ٝثب یىسیٍط ضلبثت ٔی وٙٙس  .ثٙبثطایٗ ٔٙؾط قٟطی رسا اظ ٘مف آٖ ث ٝفٛٙاٖ
الی ٝای زض قىُ ٌیطی فطْ قٟطی  ،ث ٝفٛٙاٖ اثعاضی زض ذسٔت زِٚت ٞب  ٚحىٔٛت ٞب لطاض زاضز تب تٛاٖ رصة
ٌطز قٍطاٖ  ٚؾطٔبیٞ ٝبی رٟب٘ی ضا افعایف زٞس .ثٙبثطایٗ قٟطٞبی ثطذٛضزاض اظ ٔحیظ ثهطی ٔغّٛة لبزض٘س ثب
افعایف تزطث ٝظیجبقٙبذتی قٟط٘ٚساٖٛٔ ،رجبت اضتمبی تهٛیط شٙٞی ربٔق ٝاظ ذٛیف  ٚتمٛیت غطٚض ٔس٘ی آ٘بٖ
ضا فطا ٓٞؾبذت ٚ ٝثب افتال ثركیسٖ ثٚ ٝر ٟٝقٟط زض ؾغح ّٔی  ٚثیٗ إِّّی ،تٛاٖ ضلبثتی قٟط ضا ثطای رصة
ٞط چ ٝثیكتط ؾطٔبی ٚ ٝالكبض ذالق تمٛیت ٕ٘بیس (ٕٞبٖ.)1389،
ِٚی ٔتأؾفب٘ ٝقٙبذت ٔبٞیت ٔٙؾط قٟطی ،ثب ٘ٛفی ؾغحی ٍ٘طی زض تقبضیف فّٕی ٔٛار ٝقس ٜاؾت .اغّت
پطٚغٟٞبی ارطایی زض حٛظ ٜقٟطٚ ،اغٙٔ ٜؾط قٟطی ضا ث ٝزِیُ ٘ ٛثٛزٖ ٍ٘ ٚب ٜرسیس آٖ ثط ٔی ٌعیٙٙس ،أب ضؾٕبً
تٟٙب ٘یٓ ٍ٘بٞی ث ٝآٖ ا٘ساذتٔ ٝی قٛز .ذغط رسی ایٗ اؾت و ٝزض ٔست وٛتب ٜقٙبذت آٖ زض ایطاٖ ،ث ٝزِیُ
تقبضیف قرهی  ٚؾّیم ٝای ،تب حس یه ٔف ْٟٛذطز  ٚوٛچه تمّیُ یبثس (آتكیٗ ثبض.)1389 ،
ِع ْٚتجییٗ ٔفٙٔ ْٟٛؾط قٟطی زض ٞط حٛظ ٜترههی ٔغطح اؾت  ٚتٛر ٝث ٝایٗ ٔٛضٛؿ ثٛیػ ٜزض ایطاٖ ،ثٝ
زِیُ تٛؾق ٝؾطیـ حٛظٞ ٜبی ترههی  ٚضقتٞ ٝبی ٘ٛیٗ إٞیت ثیكتطی زاضز (تمٛایی.)1389 ،
ثط ایٗ اؾبؼ اٞساف تحمیك حبضط فجبضت اؾت اظ :
 اضای ٝی تقطیفی اظ ٔٙؾط قٟطی  ٚاثقبز آٖ اضای ٝی فٛأُ ٔٛحط ثط ٔٙؾط قٟطی -2تبضیرچٝ
قٟط ٔزٕٛف ٝای اظ اقیبء ٛٔ ٚضٛفبتی اؾت و ٓٞ ٝرّ ٜٛنٛضی ٔحیظ ٔب ضا تقییٗ ٔی وٙس  ٓٞ ٚضفتبضٞب ٚ
وٙف ٞبی ٔب ضا تحت تأحیط لطاض ٔی زٙٞس .ایٗ ٕٞبٖ چیعی اؾت و ٝث٘ ٝبْ" ٔٙؾط قٟطی "ٔی قٙبؾیٓ ٙٔ.ؾطی
و ٝاؾبؾبً ؾغح تٕبؼ ا٘ؿبٖ  ٚپسیس ٜقٟط اؾت (لبؾٕیبٖ.)1389 ،
ٔٙؾط قٟطی تب لجُ اظ زٚضاٖ نٙقتی  ٚؾطٔبی ٝزاضی اٌطچه ٝتحهت تهبحیط ٍ٘هطـ ٞهبی ٔتفهبٚت ٔتهبفیعیىی،
ٔصٞجی ،فیّؿٛفب٘ ،ٝضٔٚب٘تیه ،عجیقت ٌطایب٘ ٚ ٝحتی ذطزٌطا لطاض زاقت ٚ ٝزض وكٛضٞب  ٚتٕسٖ ٞبی ٔرتّهف ثهب

أىب٘بت ٔتفبٚت فٗ آٚضی ٕٞطا ٜثٛزِٚ،ی زض ٔزٕٛؿ ،قىُ ٔحیظ زض ایٗ زٚضاٖ ثیكتط اظ ذاللیت ٞبی شٙٞی ٚ
فطزی ٔتبحط ثٛز ٚ ٜزض ٕٞبٍٙٞی ثیكتط ثب لٛا٘یٗ عجیقت لطاض زاقت ٝاؾت  .ث ٝعٛضی وهٔ ٝزٕهٛؿ زذبِهت ٞهبی
ا٘ؿبٖ زض ٔحیظ ظیؿت زضوُ زٚضاٖ ٔب لجُ نٙقتی ذّّی ثط ؾبذتبض  ٚفّٕىطز عجیقت ٚاضز ٘ؿبذت ٝثٛز.
أب ایٗ ض٘ٚس ث ٝتسضیذ ثب تٛؾق ٝفّ ٚ ْٛؽٟٛض ٌ ٚؿتطـ تفىطات ضٚقٙفىطی زض لطٖ  ٚ 17 ٚ 16تسا ْٚآٟ٘ب ثب
اثسافبت نٙقتی زض لطٖ  ، 18ث ٝوّی ٔتحٔ َٛی ٌطززٞ .ط یه اظ ایٗ تغییطات زض ایزبز تحٛالت ارتٕبفی ثعضي
زض وكٛضٞبی نٙقتی ثٚ ٝیػ ٜاضٚپبی غطثی ٘مف زاقت .اظ رّٕ ٝثبفج افعایف ضقس رٕقیهت ،ضقهس نهٙبیـ ٚ
٘عزیىی آٟ٘ب ث ٝقٟطٞب  ،وبٞف ؾطیـ رٕقیت ضٚؾتبیی ث٘ ٝفـ رٕقیت قٟطی ٞ ٚزٔ ْٛطزْ ثه ٝؾهٛی ٔٙهبعك
قٟطی زض رؿتزٛی قغُ  ٚأىب٘بت ثٟتط ظ٘سٌی زض فبنّ ٝؾبِٟبی ٌ 1651-1911طزیس.ایٗ تغییطات ٔزٕٛفهٝ
زیسٌبٞ ٜبی ضٔٚب٘تیه ٘ؿجت ثٙٔ ٝؾط ضا ٘یع وبٔالَ ٔتحه َٛوهطز ،ثه ٝعٛضیىه ٝثهب ؽٟهٛض ؾهطٔبی ٝزاضی زض ٘ؾهبْ
التهبزی قٟطٞبی نٙقتی ٍ٘ ،طـ ا٘ؿبٖ ٘ؿجت ثٔ ٝحیظ ظیؿت وبٔال ثط ایهسٞ ٜهبی ؾهٛزرٛیب٘ ٚ ٝفیٙهی ٌهطا
اؾتٛاض ٌطزیس  ٚظٔیٗ ٘مف یه وبالی الهبزی ضا یبفت(پطیٍُ ِٚ ٚىٕٗ1999،ث٘ ٝمُ اظ فطیبزی )1379،ایٗ آغبظ
ض٘ٚسی ثٛز و ٝقٟطٞب ضا ث ٝؾٛی حٞ ٝٔٛبی ثیط٘ٚی وكب٘یس  ٚاضاضی وكبٚضظی ضا ث ٝتسضیذ ٔؿرط ٕ٘ٛز.
چٙیٗ ضٚیىطزی ٘ؿجت ثٔ ٝحیظ ظیؿت ثب تؿّظ ٔٙغك احجبت ٌطایی زض اٚاذط لهطٖ  ٚ 19اٚیهُ  21ثه ٝچٙهبٖ
ٍ٘طـ ربٔقی تجسیُ ٔی قٛز و ٝتمطیجب ثط تٕبٔی ض٘ٚس تحٙٔ َٛؾط قهٟطی زض لهطٖ  21ؾهبیٔ ٝهی افىٙهسٙٔ.غك
احجبت ٌطایی ٔتكىُ اظ ز ٚضٚیىطز ذطزٌطا  ٚفیٙی ٌطا ثبفهج ضقهس ضٚـ ٞهبی فّٕهی – تزطثهی زض فّهٚ ْٛ
ٕٞچٙیٗ عطاحی ٔٙؾط  ٚحٛظٞ ٜبی ٔكبثٔ ٝی ٌطزز .ایٗ ضٚقٟب قیٔ ٜٛتٕبیع فّٕىطز ٌطایی ضا زض اضٚپب ثٙب ٟ٘هبز
و ٝتزسز ٌطایی ذٛا٘س ٜقس  ٚزأ٘ ٝٙفٛشـ ث ٝؾطاؾط رٟبٖ حتی وكٛضٞبی غیط نٙقتی ٔخُ ایطاٖ وكیس ٜقهس .
زض ٔٙغك رسیس ازاضن ٔٙؾط  ٚعطاحی آٖ اظ لیبؼ ث ٝعجیقت ث ٝؾٛی ضٚقٟبی وٕی ،تزعیه ٚ ٝتحّیهُ  ٚتجیهیٗ
پسیسٞ ٜبی عجیقی پیف ضفت  ٚث ٝربی زیسٌبٞ ٜبی ضٔٚب٘تیه تسا ْٚیبفت ٝاظ ٌصقتٔ ٝسِٟبی فیٙی  ٚلبثُ احجهبت
ضا ربیٍعیٗ ٕ٘ٛز .
ث ٝایٗ تطتیت ٔٙؾط قٟطی ثٚ ٝیػ ٜاظ اٚاذط لطٖ  19ث ٝفطایٙسی وبٔال لطاضزازی ثطای تبٔیٗ ٘یبظٞهبی ٔهبزی ٚ
ض ٚثٌ ٝؿتطـ ا٘ؿبٖ قٟط٘كیٗ تجسیُ ٔی ٌطزز ِصا اضظـ ٞبی ٔقٛٙی ،رٙجٞ ٝبی ازضاوی  ٚاحؿبؾی  ٚاٍِٞٛبی
حیبت ثرف عجیقی وٓ وٓ ث ٝزؾت فطأٛقی ؾپطزٔ ٜی قٛز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثٙیبٖ ٌصاضاٖ تزهسز ٌطایهی ثهط ضاٜ
حُ ٞبی ٔٙغجك ثط فیٙیت ٌطایی  ٚتِٛیس والٖ تىی ٝزاقتٙس  ٚقبیس ثتٛاٖ ایس ٜضازیب٘ت ؾهیتی ِٛوٛثٛظیٙه ٝضا ثهٝ

فٛٙاٖ ٕ٘بز آضٔب٘ی ایٗ ٌ ٝ٘ٛضا ٜحُ ٞب زض عطاحی قٟطتّمی ٕ٘ٛز(ثحطیٙی )1378،چٙیٗ ضا ٜحُ ٞبیی زض ٔزٕٛؿ
ثبفج تحٙٔ َٛؾط قٟطی اظ قىُ ٞبی ؾبظٌبض ثب عجیقت ث ٝؾٛی قىُ ٞبی وبٔال زض تمبثُ ثب آٖ ٌطزیس.
ثبضظتطیٗ ٘تیز ٝچٙیٗ ٍ٘طقی ضقس قٟطٞبی فؾیٓ  ،والٖ ٔ ٚتطاوٓ تمطیجب زض تٕبْ ٔطاوع قٟطی ثعضي رٟهبٖ
حتی زض وكٛضٞبی غیط نٙقتی ثٛز ٜاؾت .اظ ؾٛی زیٍط زض حیٗ ٌؿتطـ قٟطٞب اظ لطٖ  18ث ٝثقهس ٔكهىالت
قٟط نٙقتی قس ٜثٚ ٝیػٔ ٜكىالت ظیؿت ٔحیغی ٘بقی اظ زذبِت ثی ضٚی ٝا٘ؿبٖ زض ٔحیظ ظیؿهت  ٚثهط ٞهٓ
ظزٖ عجیقت ٘یع آَقىبض ٔی ٌطز٘سِ .صا تمطیجب ٕٞعٔبٖ ثب ؽٟٛض ایسٞ ٜبی ذطزٌهطا  ٚفیٙهی ٌهطا ٘ؿهجت ثهٙٔ ٝؾهط
ا٘سیكٞ ٝبی زٚؾتساضا٘ ٝث ٝعجیقت ٔ ٓٞزسزا ؽبٞط ٔی ٌطز٘س ایٗ ا٘سیكٞ ٝب زض اٚاذهط لهطٖ  ٚ 19اٚایهُ  21ثهب
ٌطایف ٞبی ظیجبیی قٙبؾی ٕٞطا ٜقس  ٚتٛاْ ثب ؾبیط فّٔ ْٛكبث ٝثٚ ٝیػ ٜث ْٛقٙبؾی ٔٙؾط زض رٟتی ٔرهبِف ثهب
فّٕىطز ٌطایی ضقس ٔی وٙٙس(رّیى1975،ٛث٘ ٝمُ اظ فطیبزی)1379،
ریٕع وط٘ط اِٚیٗ ثبض فجبضت ٔٙؾط ث ٝفٛٙاٖ قٟطؾبظی ضا زض ٔزٕٛف ٝؾٕیٙبضٞبیی زض ؾبَ  1991تحهت فٙهبٚیٗ
ٔٙؾط ؾبظ٘سٙٔ ٚ ٜؾط تطٔیٕی ٔغطح ٕ٘ٛز .زض ؾبَ  1997چبضِع ٚاِسٞیٓ فجهبضت قٟطؾهبظی ٔٙؾهط ضا زض ثط٘بٔهٝ
وبضقٙبؾی  1999زض زا٘كىسٔ ٜقٕبضی اٍّ٘ؿتبٖ رصة زا٘كز ٛزض ایٗ ضقت ٝقطٚؿ قس  .تٕطوهع ثهط قٟطؾهبظی
ٔٙؾط زض ثط٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ٔقٕبضی تحت ٘ؾبضت ٚاِسٞیٓ زض ٔسضؾٔ ٝقٕبضی زا٘كٍب ٜایّیٙیهٛظ زض زا٘كهٍبٜ
قیىبٌ ٛزض ٕٞیٗ ظٔبٖ قطٚؿ قس .چبضِع ٚاِسٞیٓ زض ؾبَ  1996قٟطؾبظی ٔٙؾط ضا ث ٝفٙهٛاٖ یهه تٛنهیف اظ
یه ٔسَ زض حبَ ؽٟٛض ثطای تزطث ٝحطف ٝای ٔقٕبضی ٔٙؾط  ٚعطاحی قٟطی ٔغطح وطزٙٔ .ؾهط زض ایهٗ زیهسٌبٜ
تبویس ٔطوعی تٛؾق ٝقٟطی ث ٝحؿبة ٔی آیس ٔ .غبثك ثب ایٗ ضٚیىطز ؾبذتٕبٖ ٞب  ٚثمی ٝظیط ؾبذت ٞبی انّی
قٟط ثبیؿتی زض اضتجبط ثب ٔٙؾط عطاحی ق٘ٛس(ثیّٟبضظ 55 :2114،ث٘ ٝمُ اظ فیضی  ٚضظالی.)1387،
چبضِع ٚاِسٞیٓ ٚاغ ٜقٟطؾبظی ٔٙؾط ضا ثطای تٛنیف تزطثیبت ثؿیبضی اظ عطاحبٖ ثطای آ٘چ ٝوٙٔ ٝؾط ثهب فهطْ
ٔقٕبضی ث ٝفٛٙاٖ اثعاض اِٚی ٝایزبز قٟط ربیٍعیٗ قس ٜثٛز ،ث ٝوبض ثطزٚ.اِسٞیٓ قٟطؾبظی ٔٙؾط ضا ٕٞب٘ٙس ٔقٕبضی
ٔٙؾط ث ٝفٛٙاٖ یه ضقت ٝعطاحی ٔیب٘ی ذٛا٘س و ٝزض فضبٞبی ٔیهبٖ ؾهبذتٕبٖ ٞهب ٘ ،ؾهبْ ٞهبی ظیهط ؾهبذتی ٚ
اوِٛٛغی عجیقی فقبِیت زاض٘س (قبٖ 59 :2116،ث٘ ٝمُ اظ فیضی  ٚضظالی)1387،

ٔ -3جب٘ی ٘ؾطی ٔٙؾط قٟطی
ٔ -1-3مسٔٝ

فضبی قٟطی فیٙیتی لبثُ ازضان ثٛؾیّ ٝی قٟط٘ٚساٖ اؾت وه ٝاعالفهبت اضؾهبِی اظ آٖ ،فمهظ اعالفهبت
وبِجسی  ٚثهطی ٘یؿت ،ثّى ٝاعالفبتی اؾت و ٝتٛؾظ وّی ٝی حٛاؼ ازضان ٔی ٌطزز ِ.صا ٔٙؾهط یهه فضهبی
قٟطی ،وّی ٝی اعالفبت ٔٛرٛز اظ فضب اؾت و ٝتٛؾظ حٛاؼ ،لبثُ زضیبفت ثٛز ٚ ٜزض فطآیٙس ازضان پطزاظـ
ٔیٍطزز .اعالفبتی اظ فطْ ،فّٕىطز ٔ ٚقٙبی فضب .اظ ایٗ ض ٚقهبذم ٞهبی یهه ٔٙؾهط زض ؾهغٛحی ٔتقهسز ،اظ
ؾغحی تب ثٙیبزی ،ذٛز ضا زض ایٗ فطآیٙس ٔغطح ٕ٘ ٚبیبٖ ٔی ؾبظ٘س.
ٌط چٙٔ ٝؾط قٟطی ٚاغ  ٜای ٘ ٛزض ظثبٖ فبضؾی ٘یؿت ،أب اظ ٘ؾط تقطیهف ،زاضای حهس ٔ ٚهطظ ٔكهرم ٚ
ٔقیٙی ٕ٘ی ثبقس.ثطضؾی ازثیبت ٔٙؾط ،ثیبٍ٘ط ٚؾقت ٔٛضٛؿ ٔ ،فبٞیٓ  ٚتقبضیف ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٖ اؾت  .ثطای زؾت
یبثی ث ٝتقطیف زضؾت ٕٞ ٚچٙیٗ حٛظ ٜتحت ٘فٛش ٔٙؾط قٟطی ،زض اثتسا آضای ثطذهی نهبحت ٘ؾهطاٖ زض ایهٗ
حٛظٛٔ ٜضز ثطضؾی لطاض ٔی ٌیطز.
ث ٝعٛض وّی زض آضای نبحت ٘ؾطاٖ ٕٛٞاض ٜز ٚرٙجٔ ٝتفهبٚت اظ ایهٗ ٚاغٔ ٜهٛضز ٘ؾهط ثهٛز ٜاؾهت.ثطذی اظ
ٔترههبٖ ٔٙؾط قٟطی ضا ٚالقیتی فیٙی ٔی زا٘ٙس،زض حبِی و ٝفس ٜای زیٍط ٔقتمس٘هس ٙٔ ،ؾهط قهٟطی زض شٞهٗ
قٟط٘ٚساٖ  ٚاظ ٍ٘ب ٜآ٘بٖ لبثُ تقطیف اؾت ٌ،ط ٜٚوخیطی ٘یع ٞط ز ٚرٙج ٝفیٙی  ٚشٙٞهی ضا اظ ذهٛنهیبت ثهبضظ
ٔٙؾط قٟط ٔی زا٘ٙس  ٚزض تقطیف ایٗ ٚاغٔ ٜقتمس٘س،فیٗ  ٚش ٗٞالظْ ّٔ ٚع ْٚیىسیٍطٞؿتٙس.
اثتسا ث ٝثطضؾی ٘ؾطات افطازی ٕٞچِ ٖٛیٙچ ٔی پطزاظیٓ وٙٔ ٝؾط قٟطی ضا فیٙیتی لبثُ ازضان ٔهی زا٘ٙهس .زض
ٍ٘ب" ٜوٛیٗ ِیٙچ" قٟط ٔب٘ٙس یه ثٙبی ٘فیؽ ٔقٕبضی ،ؾبذتٕب٘ی اؾت و ٝزض فضب لس ثط ٔی افطاظز ،ثب ایٗ تفبٚت
ؤ ٝمیبؾی ثعضٌتط زاضز  ٚتٟٙب ثب ٌصقت ظٔبٖ قىُ ذٛز ضا ٔی یبثهس (ِیهٙچ .)9 :1387،ا ٚؾه ٝفبٔهُ ازضاوهی ،
فیعیىی  ٚفّٕىطزی ضا زض ٔٙؾط قٟطی حبئع إٞیت ٔی زا٘س(ضضب ظاز)1386:23، ٜثب ایٗ ٍ٘بِ ٜیٙچ ث ٝز٘جبَ پیهسا
وطزٖ فطْ ذٛة قٟط ،ویفیت ثهطی زض قٟط ضا ٔس٘ؾط لطاض ٔی زٞس  ٚذٛا٘بیی ٔحیظ ضا ثطضؾی ٔی وٙس  ٚثطای
زضیبفت آٖ ،ث ٝز٘جبَ وكف تهبٚیط شٙٞی قٟط٘ٚساٖ اظ قٟط اؾت ؛تهبٚیطی و ٝتٟٙب ث ٝقطح ویفیهت وبِجهسی ٚ
ثهطی ٔحیظ ذٛاٞس پطزاذت.
ث ٝافتمبز رٟب٘كب ٜپبوعاز ٘یع ٙٔ،ؾط قٟطی چیعی اؾت ،فیٙی ٙٔ ٚؾط شٙٞی ٔقٙبیی ٘رٛاٞس زاقت رع چیهعی
و ٝث ٝچكٓ آیس ِٚی ث ٝچكٓ زَ(پهبوعاز .)21 :1385،أ ٚقتمهس اؾهت ٔٙؾهط قهٟطی وّیه ٝاعالفهبت ٔٛرهٛز اظ
فضبؾت و ٝتٛؾظ حٛاؼ لبثُ زضیبفت ثٛز ٚ ٜزض فطآیٙس ازضان پطزاظـ ٔی ٌهطزز .اعالفهبتی اظ لجیهُ  :فهطْ ،
فّٕىطز ٔ ٚقٙبی فضب ٕٞ ٚچٙیٗ ثركی اظ قىُ قٟط اؾت و٘ ٝبؽط آٖ ضا زض یبفت ٔی وٙس .ثه ٝفجهبضتی قهىُ

قٟط زض الیٙٔ ٝؾط قٟطی ث ٝویفیتی ٔؿتمیٕبَ ٔحؿٛؼ تجسیُ ٔی قٛز  ،یقٙی ٔٙؾط قهٟط ،فیٙیهت لبثهُ ازضان ٚ
فضهبی ٔهٛضز ازضان ٔهب اظ ٚالقیهت ٔٛرهٛز قهٟط پیطأهٔ ٖٛبؾهت(حجیت 1381،ثه٘ ٝمهُ اظ ضؾهِٛی  ٚضحهیٓ
زذت.)1388،
ؾیس أیط ؾقیس ٔحٕٛزی ٘یع ٕٞب٘ٙس ِیٙچ  ٚپبوعاز ٙٔ،ؾط قٟطی ضا ٚالقیتی فیٙی ٔی زا٘س و ٝزض ٔكهبٞسٞ ٜهط
فطز ث ٝزیسٔ ٜی آیس ":ث ٝفجبضت زیٍط ٔٙؾط قٟطی تٛنیفی اؾت اظ ٚالقیت ٔٛرٛز وبِجهس یهه قهٟط وه ٝایهٗ
تٛنیف فبضك اظ تههٛیطی اؾهت وه ٝثهٚ ٝاؾهغ ٝتزطثیهبت فهطز ٔكهبٞس ٜوٙٙهس ٜزض شٞهٗ ا٘ ٚمهف ٔهی ثٙهسز
"ٔ(.حٕٛزی 58 :1385،ث٘ ٝمُ اظ ٔٙهٛضی  ٚزیٍطاٖٚ)1389 ،یػٌی ٞبی وّیسی زض ٔٙؾط قٟطی قبُٔ پبیساضی ،
ٛٞیت  ،ظیجبیی ٚ ٚحست اؾت(ٕٞبٖ.)23:
ٕٞچٙیٗ ٌطری(ٔ)1385قتمس اؾت ،اثقبز ٚ ٚیػٌی ٞبی ثهطی ،وبِجسی ،فضبیی ٛٞ ،یتی ٔ ٚحیغی ٔحهالت
ٙٔ ٚبعك قٟطی رٕقبَ ٔٙؾط قٟطی ضا تكىیُ ٔی زٞس.
ٕٞب٘غٛض وٌ ٝفت ٝقس ،زض وٙبض ٌطٞٚی و ٝث ٝرٙج ٝفیٙی ٔٙؾط قٟطی تٛر ٝثؿیبض ٘كبٖ زاز ٜا٘س ٔ ،ترههب٘ی
ٚرٛز زاض٘س و ٝزض تقطیف ٔٙؾط قٟطی ثیكتط ثط رٙج ٝی شٙٞی آٖ تأویس وطز ٜا٘س.
٘ؾط قٟطی ؾغح تٕبؼ ا٘ؿبٖ  ٚپسیس ٜقٟط ؾت٘ ،ؾبٔی اظ ٘كب٘ٞ ٝب و ٝلبزض ث ٝا٘تمبَ پیهبْ زض ظٔیٙهٞ ٝهبی
ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛی ثبقس ،أىبٖ لطائت ٔتٗ قٟط  ٚوكف " ٚتبٚیُ" ٔقب٘ی آٖ ضا ٔیؿط ٔی ؾبظز .ثحج انهّی ٔٙؾهط
قٟطی ،لطائت ،تفؿیط نحیح  ٚزض ٟ٘بیت ثبظتِٛیس ویفیبتی اؾت و ٝاضظـ ٞبی لسیٓ  ٚرسیس قٟط ضا ث ٟٓپی٘ٛس
ظزٛٔ ٚ ٜرت حفؼ ضاثغ ٝعجیقی ا٘ؿبٖ ثب ٔحیظ قٟطی ذٛز(ٛٞیت قٟطی) ٔیكٛز (فیضی  ٚزیٍطاٖ.)1389 ،
 ٚزض ا٘تٟب ثبیس اظ نبحت ٘ؾطا٘ی ٘بْ ثطز وٞ ٝط ز ٚرٙج ٝی شٙٞی  ٚفیٙی ضا زض تقطیف ٔٙؾط قٟطی ِحبػ وهطزٜ
ا٘س ٔ ٚقتمس٘س ایٗ ز ٚرٙج ٝغیط لبثُ تفىیه اظ یىسیٍط٘س.
ٌٛضزٖ وبِٗ( )1382ث ٝفٛٙاٖ اِٚیٗ نبحت ٘ؾط زض ایٗ ظٔی ،ٝٙزض وتبة ٌعیس ٜی ٔٙؾط قٟطیٙٔ ،ؾط قهٟطی
ضا " ٙٞط تٙبؾجبت  ٚیىپبضچٍی ثركیسٖ ثهطی  ٚؾبذتبضی ثٔ ٝزٕٛف ٝؾبذتٕبٖ ٞب  ،ذیبثبٖ ٞب ٔ ٚىبٖ ٞهبیی
اؾت ؤ ٝحیظ قٟطی ضا ٔی ؾبظ٘س(وبِٗٔ " )1377،ی زا٘س ٚ.ی ثیبٖ ٔی وٙس" اٌط اظ ٔٗ ذٛاؾهت ٝقهٛز ٔٙؾهط
قٟطی ضا تقطیف و ،ٓٙذٛاٌ ٓٞفت و ٝیه ؾبذتٕبٖ ٔ،قٕبضی ،أب ز ٚؾبذتٕبٖ ٔٙؾهط قهٟطی اؾهت .ظیهطا ثهٝ

ٔحض ایٙى ٝز ٚؾبذتٕبٖ زض وٙبض  ٓٞلطاض ٔی ٌیط٘س ٙٞط ٔٙؾط قٟطی فطضٔ ٝی قٛز (وبِٗ .)1387:28،اظ ٘ؾهط
ٚی ٔٙؾط قٟطی پسیس ٜای اؾت و ٝاظ یه ؾ ٛثب زضن  ٚاحؿهبؼٚ،یػٌی ٞهبی ثههطی  ٚاضظـ ٞهبی ٔقٙهٛی
اضتجبط ٔی یبثس  ٚاظ ؾٛی زیٍط ثب ظٔیٗ ،قىُ ،وبضثطی ٘ ٚح ٜٛثٟط ٜثطزاضی اظ آٖ  ٚث ٝعٛض ذالن ٝثهب ٚیػٌهی
ٞبی فیٙی  ٚتزطثی ٔطتجظ ٔی ٌطزز .ایٗ ز ٚرٙجٔ ٝتفبٚت زض ع َٛتبضید ٍ٘طـ ٞبی ٌ٘ٛهبٌ٘ٛی ضا زض عطاحهی
ٔٙؾط ثٚ ٝرٛز آٚضز ٜا٘س  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٌفتٔ ٝی قٛز "ٔٙؾط ٔٙقىؽ وٙٙس ٜتبضید ٌفتٍه ٛثهیٗ ٔهطزْ  ٚظٔهیٗ
اؾت (وٛن ٚ ٚاّ٘یط.)1994،
ثٌ ٝفت ٝی اٙٔ ٚؾط قٟط یه تهٛیط ایؿتب ٘یؿت ،ثّى ٝضٚیسازی ٟٔیذ  ٚپٛیب زضٔحیظ ٔحؿٛة ٔی قٛز  ٚثٝ
ٚاؾغ ٝفطا ٓٞآٚضزٖ ظ٘زیط ٜای اظ ضٚاثظ ثهطی ٔؿتٕط لبثُ زضن قس ّٕٛٔ ٚ ٜاظ ضٚایبت فیٙی اؾت .
الظْ ث ٝشوط اؾت ضِف ضٕٗ ٘مس ضٚیىطز تزطثی ِیٙچ ٘ؿجت ثٙٔ ٝؾط قٟط،و ٝآٖ ضا تزطیسی  ٚزٚثقسی ٔی
زا٘سٔ ،قتمس اؾت زیسٌب ٜوبِٗ ٘یع ثؿیبض فیٙی  ٚفیعیىی ثٛز ٚ ٜتالـ ٔی وٙس تب ٔفٔ ْٟٛىبٖ ضا اظ عطیك ِٔٛفٝ
ٞبیی ٘ؾیط ٔٛلقیت  ،ارتٕبؿ  ،ظ٘سٌی فطزی،ضیك ٝزاضی  ٚأٙیت  ٚذب٘ٚ( ٝعٗ) ثیبٖ وٙس (حجیجی.)1389 ،
ٔٙهٛضی ٘یع اظ نبحت ٘ؾطا٘ی اؾت وٙٔ ٝؾط قٟطی ضا فضٛی اظ ربٔق ٝقٟطی ٔی زا٘س وٕٞ ٝطا ٜثب اٞهبِی
آٖ زض  ٕٝٞی تزطثٞ ٝب  ٚحٛازث ذبعط ٜؾبظ ،و ٝتبضید  ٚشٙٞیت افطاز ربٔق ٝضا ٘مف ٔهی زٞهس ،حبضهط ثهٛزٜ
اؾت(ٔٙهٛضی.)76 :1383،ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٚی رسا وطزٖ فیٗ اظ ش ٗٞضا زض تقطیف ٔٙؾط قٟطی ٕٔىٗ ٕ٘ی زا٘س
 ٚث ٝز٘جبَ آٖ ٔٙؾط قٟطی ضا فیٙیتی ٔؿتمُ اظ ا٘ؿبٖ ٕ٘ی پٙساضزٚ.ی آ٘چ ٝؤ ٝؿهتمُ اظ ا٘ؿهبٖ اؾهت ضا وبِجهس
ٔقطفی ٔی وٙس و ٝفّٓ تحّیُ آٖ ٔٛضفِٛٛغی اؾت(ٔٙهٛضیٙٔ .)95 :1383،ؾط قٟطی  ،ف ٟٓقٟط٘ٚساٖ اظ قهٟط
اؾت و ٝثٚ ٝاؾغ ٝازاضن ٕ٘بزٞبی آٖ (اثقبز وبِجسی قٟط)  ٚتسافی ٔقب٘ی ٔطتجظ ثب آٟ٘ب (اثقهبز شٙٞهی  ٚذهبعطٜ
ای)نٛضت ٔی ٌیطز .اٞساف ؾٌ ٝب٘ٙٔ ٝؾط قٟطی  :ظیجهب قهٙبذتی،فطٍٙٞیٞ-هٛیتی،فّٕىطزی اؾتٙٔ(.ههٛضی
.)1387
«ٌّىبض» ٘یع ٕٞچ ٖٛوبِٗ ٙٔ،هٛضی  ٚزیٍط نبحت ٘ؾطاٖ تّفیك فیٗ  ٚش ٗٞزض تقطیف ٔٙؾط قٟطی ،آٖ ضا
ٔتأحط اظ عطاحی قٟطی زا٘ؿتٔ ٚ ٝی ٘ٛیؿس ":لّٕط ٚاعالق ٔفٔ ْٟٛصوٛض ٔ،ؿتٕطاَ  ٚثٛٔ ٝاظات ثّٛك زا٘هف ٙٞهط
عطاحی قٟطی ٔٛضز پبالیف  ٚنیمُ لطاض ٌطفت ٝاؾت"(ٌّىبضٚ.)46 :1385،ی اقبضٔ ٜی وٙهس وهٔ ٝفٟهٙٔ ْٛؾهط
قٟطی اظ ِحؾ ٝتِٛس تب ثّٛك عطاحی قٟطی ٕٞ،چ ٖٛپسیس ٜای ظ٘س ٚ ٜپٛیب قبٞس زٌطٌ٘ٛی ،تىبٔهُ  ٚاٍِٞٛهبی
ٔتفبٚتی ثٛز ٚ ٜزاضای چٟبض حّمٔ ٝی ثبقس؛«ٔٙؾط قٟطی آضایكهی -تعییٙهی»ٙٔ«،ؾهط قهٟطی فّٕىهطزی-ثط٘بٔهٝ

ٔحٛض»ٙٔ«،ؾط قٟطی ازضاوی-ظٔیٌ ٝٙطا»ٙٔ«،ؾط قٟطی پبیساضٛٞ-قٕٙس»(ٕٞبٖ).زض ایٗ ٍ٘هبٙٔ ٜؾهط قهٟطی زیٍهط
ٔٛرٛزی ٚالقی ٘یؿت ،ثّىٔ ٝفٟٔٛی ا٘تعافی ٔ ٚزطز اؾت ؤ ٝی تٛا٘س ٔؿتمُ اظ وبِجس قىُ ٌیطز ٕٞ ٚچٙهیٗ
لبزض اؾت فه َٛپی زض پی تبضید یه ربٔق ٝقٟطی ضا ثٕ٘ ٝبیف ثٍصاضز(ٌّىبض.)1385،
ث ٝفمیس ٜضاؾىیٗ  ٚث٘ ٝمُ اظ ٌّىبضٙٔ ،ؾط قٟطی چیعی ثیف اظ یه ٔؿبِ ٝثط٘بٔ ٝضیهعی  ٚعطاحهی قهٟطی
اؾت  ٚزض زضر٘ ٝرؿت ٔؿبِ ٝاضظـ ٞب  ،اٞساف ا٘ؿب٘ی  ٚث ٝضؾٕیت قٙبذت ٝقسٖ ٔؿِٚٛیت ٞهبی ارتٕهبفی
تٛؾظ آحبز ربٔق ٝاؾت (ٌّىبض.)1382،
ث ٝعٛض وّی ٌّىبض(ٙٔ )1382ؾط قٟطی تّفیك ؾٌ ٝب٘ ٝای اظ ٙٔ :ؾط فیٙی قٟط ٙٔ ،ؾهط شٙٞهی قهٟط ٙٔ ٚؾهط
فبعفی قٟط اؾت ؤ ٝجٙبی ضفتبض لطاض ٔی ٌیطزٙٔ .ؾط قٟطی ٔحیغی اؾت ٔحؿٛؼ ٛٔ ٚحط ثط ضفتبض فطز ٘ ٚتبیذ
آٖ ٔیعاٖ ٔٛحط ثٛزٖ ٔحیظ ثط فطز  ،ثؿتٍی ثٔ ٝیعاٖ ازضان فطز زاضز و ٝذٛز ٚاثؿت ٝث ٝآٔبزٌی ٘بؽط ثطای ازضان ،
ؽطفیت ازضاوی  ٚقطایظ ٔحیغی ازضان ٔی ثبقس.
آتكیٗ ثبض ٘یع زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙقتمس اؾتٍ٘ ،ب ٜاظ زضیچٙٔ ٝؾط ث ٝقٟط ،فطای وبِجس آٖ ثٛز ٚ ٜزض تمبثُ ثب
ثؿیبضی اظ ٘ؾطیٞ ٝبی والؾیه اؾت .اظ عطف زیٍط ثطای اضتمبء ویفیت قٟط ،ترههٟبی ٔرتّفی اظ حٛظٞ ٜبی
ٔتفبٚت ثط پبی ٝرٟبٖ ز ٚلغجی زوبضت تِٛیس قس ٜا٘س .ثٙبثطایٗ ثطای ٔساذّ ٝزض قٟطیب ثبیس تٟٙب وبِجس آٖ زیسٜ
قٛز  ٚیب زض حٛظ ٜفّ ْٛارتٕبفی ٘ ٚؾطی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز ٘.ؾطیٙٔ ٝؾط ،ایٗ رٟبٖ زٚلغجی ضا زضٓٞ
ٔیكىٙس  ٚآ٘طا ٔؿتمُ اظ ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٕ٘یپٙساضز ِ.صا ث ٝز٘جبَ ٘ؾطیٞ ٝبی قىُ قٙبؾی ٘جٛز ،ٜثّى ٝقٟط ضا
ٔٛرٛزی پٛیب  ٚزضحبَ حطوت ٔیجیٙس و ٝتغییط ٔیىٙس  ٚثب ذٛز ،زأ ٝٙفط ،ًٙٞربٔقٍ٘ ٚ ٝب ٜا٘ؿبٖ ضا ٘یع تغییط
ٔیسٞس .ثب ایٗ پبیٍب ٜفّؿفیٙٔ ،ؾط قٟطی ٕ٘یتٛا٘س تٟٙب زض وبِجس ،تٙبؾجبت  ٚاثقبز قىّی ذالن ٝقٛزٕ٘ ،یتٛا٘س
ٙٞط تزؿٕی ثبقس و ٝقٟط ضا ذٕیطٌ ٝ٘ٛآضایف ٕ٘بیس ٙٔ .ؾط قٟطی حبُٔ ٔقٙبؾتٔ ،قٙبیی و ٝحبنُ تزطثٝ
ؾبوٙیٗ اظ قٟط زض ع َٛتبضید اؾت .ایٗ ٔبٞیت ٕ٘یتٛا٘س ا٘تعافی ثبقس ،ثب وبِجس قٟط زض اضتجبط اؾت ٔ ٚطزْ آ ٖ
ضا زضن ٔی وٙٙس (آتكیٗ ثبض)1389 ،
ثٟعاز فط( )1387زض فطٚ ًٙٞاغ٘ ٜبٔٔ ٝفبٞیٓ عطاحی قٟطی ،ارعای تكىیُ زٙٞسٙٔ ٜؾهط قهٟطی ضا زض ؾهٝ
ثرف :فٛأُ وبِجسی،فٛأُ غیط وبِجسی  ٚفقبِیت ٞبی ا٘ؿب٘ی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی زٞهس .زض عهطح پػٞٚكهی
نٛضت ٌطفت ٝتٛؾظ ضضب ظاز )21 :1386( ٜفٙبنط ٔٛحط ثط ؾیٕبی قٟط  ،تحت فٛٙاٖ ؾٞ ٝسف فٕس ٜثیبٖ قسٜ
اؾت  :ثهطی،فّٕىطزیٔ،قٙبیی .ثٙتّی ٕٞ ٚىبضاٖ ٘یع ٔٙؾط قٟطی ضا زض ؾ ٝثقهس ثههطی،فّٕىطزی  ٚضفتهبضی،

ٔقٙبیی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی زٙٞس(ٕٞبٖ ٚ)1386:22،ث ٝافتمبز ثیط ( )1993أطٚظ ٔفٙٔ ْٟٛؾط ٞط ز ٚایٗ رٙجٞ ٝب
ضا زض ثط ٔیٍطز .
ثط اؾبؼ آضای نبحت ٘ؾطاٖ ٔ،كرم ٔی قٛز وٙٔ ٝؾط قٟطی تٟٙب ثه ٝوبِجهس قهٟط  ٚارهعای آٖ ٔطثهٛط
٘جٛز ٜثّى ٝث ٝزضن قٟط٘ٚساٖ اظ قٟط ٘یع ثؿتٍی زاضز  .اظ ایٗ ض ٚزض ایٗ تحمیك ثط اؾبؼ ٔزٕٛؿ تقبضیفی و ٝزض
ثبال ث ٝآٟ٘ب اقبض ٜقس ٔٙؾط قٟطی اظ ؾٙٔ ٝؾط  :فّٕىطزی ٛٞ،یتی ،ظیجبقٙبؾب٘ٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض ٔی ٌیطز.
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فٛأُ ٔٛحط ثط ازاضان ٔٙؾط قٟطی

ازضان فضب ٙٔ ٚؾط قٟطی و ٝحبنُ تقبُٔ ا٘ؿبٖ ثب ٔحیظ قٟطی اؾت ،اِعأب أطی پٛیب  ٚچٙس ٚرٟی
اؾت .ثطضؾی فٛأُ  ٚؾبظوبضٞبی زضٌیط زض ازضان ٔٙؾط قٟطی ٔتقسز  ٚپیچیس ٜاؾت .ازضان ٔٙؾط قٟطی
ٔجتٙی ثط اٍ٘یعٞ ٜبی ا٘ؿب٘ی ٔ ٚجتٙی ثط ٚیػٌی ٞبی ٔحیغی اؾت و ٝزض ؾغٛح ٔرتّفی چٙٔ ٖٛؾط وبِجسی ٚ
ظیجبیی قٙبذتی تب تزؿٓ شٙٞی ٔ ٚقٙبیی قٟط قىُ ٔی ٌیطز .ثط ایٗ اؾبؼ افطاز ٔرتّف (قٟط٘ٚساٖ،
ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ،آٌبٞبٖ ٔحیغی ،غطیجٞ ٝب  ٚغیط) ٜزازٞ ٜبی ٔحیغی ضا و ٝاظ عطیك ٚیػٌی ٞبی ٔحیظ قٟطی ثٝ
٘ؾبْ ازضاوی اٙٔ ٚتمُ ٔی قٛز زضیبفت  ٚف ٟٓوطز ٚ ٜثط اؾبؼ آٖ ضفتبضٞبی ذٛز ضا ٘ؾبْ ٔی ثركس .ایٗ
ضفتبضٞب ٕٞچٙیٗ ٔتبحط اظ اٍ٘یعٞ ٜبی قرهی ٔربعت ٘ ٚیبظٞبی ا ٚزض ظٔبٖ تقبُٔ اؾت فطایٙس ازضان ٔٙؾط
قٟطی ؾبظٚوبضٞبیی چ ٖٛتزطث ٝپٛیبی ٔحیظ قٟطی ،ذبعط ٚ ٜفٛأّی چ ٖ ٛضفتبضٞبی فبعفی ٔربعت٘ ،مف
اؾبؾی زض قٙبذت ٔٙؾط قٟطی زاض٘س (ٔغّجی)1389 ،
-3-3

فطآیٙس قىُ ٌیطی ٔٙؾط قٟطی زض ش ٗٞا٘ؿبٖ

فطآیٙسی و ٝا٘ؿبٖ زض ثطذٛضز ثب ٔٙؾط قٟطی عی ٔی وٙس ثب ازضان آٖ  ٚحجت یه ٔٙؾط فیٙی قطٚؿ قسٚ ٜ
ؾپؽ ثب تٛر ٝث ٝزازٞ ٜبی ٔٛرٛز زض ش٘ ،ٗٞبؽط قطٚؿ ث ٝتزعی ٚ ٝتحّیُ آٖ وطز٘ ٚ ٜؿجت ث ٝآٖ قٙبذت پیسا
وطزٙٔ ٚ ٜؾط شٙٞی ٚی قىُ ٔی ٌیطز .پؽ اظ ٔطحّ ٝقٙبذت٘ ،بؽط ثب تٛر ٝثٔ ٝقیبضٞبی ٔٛرٛز زض شٙٞف وٝ
زض ع َٛظٔبٖ قىُ ٌطفت ٝالساْ ث ٝاضظقٍصاضی وطز ٚ ٜآ٘طا ذٛة یب ثس اضظیبثی ٔی وٙس  ٚثط آٖ اؾبؼ ٚاوٙف اظ
ذٛز ٘كبٖ زاز ٚ ٜزض آٖ ٔحیظ ضفتبض ٔی وٙس (لبؾٕیبٖ .)1389،ثط اؾبؼ ٘ؾطی٘ ٝح ٠ٛاضظیبثی ا٘ؿبٖ اظ ٔحیظ،
ش ٗٞقٟط٘ٚساٖ ث ٝعٛض ٔسا ْٚزض حبَ اضظیبثی ٔٙؾط قٟطی  ٚارعای آٖ ٔی ثبقس .ث ٝفجبضت زیٍط زض ٞط ِحؾٝ
ش ٗٞا٘ؿبٖ  ٚؾیٕبی قٟط  ٚارعای ٔرتّف آٖ زض حبَ تقبُٔ ا٘س (ظٍ٘ی آثبزی  ٚتجطیعی.)1389 ،
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فٛأُ تكىیُ زٙٞس ٜی ٔٙؾط قٟط

ٔجّٕبٖ قٟطیٔ :جّٕبٖ قٟطی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ انّی تطیٗ ارعای اضتجبعی قٟط٘ٚساٖ ثب قٟط ،فضبٞب ٙٔ ٚبؽط
آٖ ،اثعاضی اؾت و ٝفال ٜٚثط ضفـ ٘یبظ ،زض ظیجبؾبظی فضبی قٟط  ٚث ٝتجـ آٖ ایزبز احؿبؼ ضضبیت زض ؾبوٙبٖ
٘مف ٔؤحطی ایفب ٔی ٕ٘بیس (ظٍ٘ی آثبزی  ٚتجطیعی)1389 ،
ٕٛٞاض ٜث ٝزِیُ ٚرٛز فقبِیت ٞب  ٚضفتبضٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض فضبٞبی قٟطی ٔجّٕبٖ قٟطی زض ا٘ٛاؿ ٔرتّف
عطاحی  ٚتِٛیس ٔی قٛز تٛٙؿ زض ٔجّٕبٖ قٟطی زض چٙس ثقس نٛضت ٔی ٌیطز یىی اظ ٕٟٔتطیٗ اثقبز آٖ زض ثقس
فّٕىطزی اؾت و ٝوبضوطز ٔجّٕبٖ قٟطی ضا ٔكرم ٔی ٕ٘بیس ث ٝفٛٙاْ ٔخبَ ثطای زٚض ضیرتٗ ظثبِ ٝزض فضبی
قٟطی ؾغح ظثبِ ٝعطاحی  ٚتِٛیس ٔی قٛز وٚ ٝؽیف ٝی آٖ رٕـ آٚضی ٔٙبؾت ظثبِٞ ٝبی تط  ٚذكه اؾت یب
ثطای ضإٙٞبیی وطزٖ اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ اظ فضبی قٟطی ثٔ ٝؿطٞب یب أبوٗ ٔ ٟٓتبثّ ٚ ٛفالیٓ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض
ٔی ٌیطزِ .صا ٘یٕىت ،تٙسیؽ ٞب ٕ٘ ٚبزٞبٙٔ ،بثـ ٘ٛضی ،آة ٕ٘بٞب  ٚفٛاضٞ ٜب ٌُ ،ربی ٞبٔ ،حُ اؾتمطاض
پط٘سٌبٖ ،تبثّٞٛب ٚفالیٓ ،ؾبیجبٖ ٞب  ٚثبرٞ ٝب ،یغُ ٞبی ظثبِ ،ٝازٚات آتكفكب٘ی ،نٙسٚق ٞبی پؿتی ،آة
ذٛضی  ٞب ،پبضؤٛتط ،ثطد ٞبی ؾبفت ،رساوٙٙسٞ ٜب  ٚحفبػ ٞب ،پبضویٞ ًٙبی زٚچطذ ،ٝایؿتٍبٞ ٜبی اتٛثٛؼ،
وفپٛـ ٞب  ٚغیط ٜثطای پبؾد ث٘ ٝیبظٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض فضبی قٟطی عطاحی  ٚتِٛیس قس ٜا٘س .ثقس زیٍط زض ایٗ
ٔم ِٝٛثقس قىّی یب فطٔی آٖ اؾت ایٗ ثساٖ ٔقٙبؾت وٞ ٝط ٔجّٕب٘ی زض نسز پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبی ذبل زض
فضبی قٟطی ث ٝقىُ  ٚفطٔی ٔغّٛة اؾت.ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛثطای ا٘سوی اؾتطاحت وطزٖ زض فضبی قٟطی  ٚثٝ
تجـ آٖ ٘كؿتٗ ٔجّٕبٖ ٞبی ٔتفبٚتی زض ٘ؾط ٌطفت اظ ٘یٕىت ٞب ٌطفت ٝتب ؾىٞٛب .
ا٘ٛاؿ ٔجّٕبٖ قٟطی زض چٟبض ثرف ثب وبضثطز ٞبی تفطیحی-ضفبٞی،ظیجبؾبظی ،ذسٔبتی  ٚوبضثطی تطززی ٔی
ثبقس(.وال٘تطی ،ا٘هبفیبٖ)1391 ،
ِجٞ ٝبی قٟطی :یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ارعا  ٚفٙبنط ؾیٕبی قٟطؤ ٝتٕبیع وٙٙس ٜلؿٕت ٞبی ٔرتّف قٟط ثٛزٜ
 ٚزض رسا ؾبظی فضبٞبی قٟطی ٔؤحط ٚالـ ٔی ٌطززِ ،جٞ ٝبی قٟطی ٔی ثبقٙس ِ.جٞ ٝبی قٟطی ؾجت ٔی ق٘ٛس
تب ٘بؽط ثتٛا٘س ثطای فضبٞب زض قٟطحس ٔ ٚطظ لبیُ قس ٚ ٜزض ٔٛاضزی ٘یع ٕٔىٗ اؾت ثب ایزبز ثی ٘ؾٕی زض قٟط،
ا٘ؿزبْ  ٚیىپبضچٍی قٟط ضا زچبض آؾیت ٕ٘بیٙس (ٔطاز ٘ػاز ٕٞ ٚىبضاٖ.)1389 ،

إِبٖ قٟطیٙٞ :ط ٔطزٔی ،یىی اظ فٙبنط ٔ ٟٓزض قٟطٞب ٔحؿٛة ٔی قٛز .ایٗ ٙٞط ٌٛیبی تبضید  ٚتحٛالت
قٟطٞبؾت  ٚزأ ٝٙآٖ اظ ٔزؿٕٞ ٝبی ٔیبزیٗ تب ؾبذتٕبٖ ٞب،زض ٔمیبؼ قٟطی ٔتغیط اؾت  .تبحیط ایٗ ٙٞط زض
ظٔیٞ ٝٙبی ٔرتّف التهبزی ،ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی قٟط أطی ا٘ىبض ٘بپصیط اؾت ،چطاو ٝقٟط٘ٚساٖ  ٕٝٞضٚظ ٜزض
ؾبذتٕبٖ ٞب  ٚفضبٞبی قٟطی ث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ  ٚغیط ٔؿتمیٓ ثب ایٗ پسیس ٜزضٌیط ثٛز ٚ ٜث ٝنٛضت ٘بذٛزآٌبٜ
ثب ش ٚ ٗٞضٚاٖ ذٛز اظ آٖ تبحیط ٔی ٌیط٘س .یه إِبٖ قٟطی ث ٝفٛٙاٖ ٙٞط ٔطزٔی ،اظ ِحبػ ویفی تبحیط ثؿعایی زض
پٛیبیی  ٚیب ایؿتبیی فضبٞبی قٟطی زاقت ٚ ٝثبفج اؾتمجبَ یب فسْ اؾتمجبَ قٟط٘ٚساٖ اظ آٖ فضب ٔی قٛز  .ثٝ
فٛٙاٖ ٔخبَ یه ؾبذتٕبٖ قٟطی ث ٝفٛٙاٖ ٙٞط ٔطزٔی تبحیط ٔضبففی زض اضتمبی ظیجبیی قٙبؾی ٔطزْ  ٚویفیت
ٔٙؾط قٟطی  ٚتمٛیت اثقبز التهبزی ،ارتٕبفی ثبفت پیطأ ٖٛذٛز زاضز (ذؿطٚی  ٚاثطاٞیٓ پٛض.)1389 ،

ٔ -4جب٘ی تزطثی ٔٙؾط قٟطی
ٕٞبٖ عٛض و ٝزض ٔجب٘ی ٘ؾطی ثیبٖ ٌطزیس  ،ث ٝعٛض وّی زض آضای نبحت ٘ؾطاٖ ٕٛٞاض ٜز ٚرٙجٔ ٝتفهبٚت اظ
ٚاغ ٜی ٔٙؾط قٟطی ٔٛضز ٘ؾط ٔی ثبقس  .ثطذی اظ ٔترههبٖ ٔٙؾط قٟطی ضا ٚالقیتی فیٙی ٔی زا٘ٙس،زض حبِی وٝ
فس ٜای زیٍط ٔقتمس٘س ٙٔ ،ؾط قٟطی زض ش ٗٞقٟط٘ٚساٖ  ٚاظ ٍ٘ب ٜآ٘بٖ لبثُ تقطیف اؾت ٌ،ط ٜٚوخیطی ٘یع ٞط زٚ
رٙج ٝفیٙی  ٚشٙٞی ضا اظ ذهٛنهیبت ثهبضظ ٔٙؾه ط قهٟطی ٔهی زا٘ٙهس ٔ ٚقتمس٘هس ،فهیٗ  ٚشٞهٗ الظْ ّٔ ٚهعْٚ
یىسیٍطٞؿتٙسٔ .غبِقبت ٔتقسزی ث ٝعٛض تزطثی زؾت ٝی ٟ٘بیی تقطیف ٔٙؾط قهٟطی ضا ضا تبییهس ٕ٘هٛز ٜا٘هس ٚ
ٔٛضز لج َٛاوخطیت ٔحممبٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت ِهیىٗ پیطأه ٖٛتقهبضیف زؾهت ٝی ا ٚ َٚز ْٚایهٗ ٚاغٔ ٜغبِقه ٝی
تزطثی نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت.
زض تحمیك وطیٕی ٕٞ ٚىبضاٖ (ٙٔ )1389ؾٛض اظ ٔٙؾط قٟطی ،تٛرٕٞ ٝعٔبٖ وبِجس قٟط  ٚازضان قٟط٘ٚساٖ اظ
قٟط ٔی ثبقس.ثطایٗ اؾبؼ ٔكرم ٔی قٛز وٙٔ ٝؾط قٟطی تٟٙب ث ٝوبِجس قٟط  ٚارعا ی آٖ ٔطثٛط ٘جٛز ،ٜثّىٝ
ث ٝزضن قٟط٘ٚساٖ اظ قٟط ٘یع ثؿتٍی زاضز  .آ٘بٖ ثط اؾبؼ ٘ؾط وبِٗ ثیبٖ ٔی وٙٙس ٙٔ ،ؾط قٟطیٙٞ ،ط تٙبؾجبت
ٔی ثبقس.
اظ ایٗ ض ٚإٞیت ٔغبِق ٝتأحیط ؾبذتٕبٖ ٞبی ثّٙس ٔطتج ٝزض ٔٙؾط قٟطی ٘یع ث ٝزِیُ تأحیطٌصاضی ظیبز آٟ٘ب زض
تٙبؾجبت قٟطی اؾت ٔ ٚی تٛا٘س زض ازضان قٟطٚا٘ساٖ اظ ٔٙؾط قٟطی ٔٛحط ٚالـ ٌطزز .ضؾِٛی  ٚضحیٓ
زذت(٘ )1388یع ثط ایٗ اؾبؼ ثیبٖ ٔی وٙٙس ٔٙؾط قٟطی ٔحیغی اؾت ٔحؿٛؼ ٛٔ ٚحط ثط ضفتبض فطز ٘ ٚتبیذ آٖ

ٔ ،یعاٖ ٔٛحط ثٛزٖ ٔحیظ ثط فطز  ،ثؿتٍی ثٔ ٝیعاٖ ازضان فطز زاضز و ٝذٛز ٚاثؿت ٝث ٝآٔبزٌی ٘بؽط ثطای
ازضان،ؽطفیت ازضاوی ٚقطایظ ٔحیغی ازضان ٔی ثبقس ٚ .اظ ٘ؾط آ٘بٖ پیبز ٜض ٚزاضای إٞیت اؾبؾی زض ازضان
ٛٞیت فضبیی ،احؿبؼ تقّك ثٔ ٝحیظ  ٚزضیبفت ویفیت ٞبی ٔحیغی ٔی ثبقس.
فطری ٔ ٚالیی ()1389زض ٔمبِ ٝی ذٛز ث ٝتحّیّى اظ ٔٙؾط قٟطى  ٚاحطات آٖ ثط ویفیت ظ٘سٌى قٟط٘ٚساٖ
ٔی پطزاظ٘س ٔ ٚقتمس٘س احؿبؼ آضأكى و ٝثب حضٛض زض یه ٔىبٖ ثب قطایظ ٔٙبؾت ٔٙؾط ،ث ٝا٘ؿبٖ زؾت ٔی
زٞس زض ٚالـ پبؾرى اؾت شٙٞى ثط اثقبز فیٙى ٔحیظ قٟطى و ٝحؽ ظیجبیی پؿٙسی ضا ثط ٔی اٍ٘یعز .آِٛزٌیٟبی
ٔٙؾط زض قٟط و ٝث ٝعٛض لبثُ تٛرٟى ثط ؾیٕبى قٟط زض قٟط٘ٚس تأحیط ٔٙفى ٔی ٌصاضز ٔی تٛا٘س اظ یه فضبى
وخیف  ٚزضٌ ٓٞطفت ٝتب آِٛزٌى ثهطى ٘بقى اظ حضٛض افطاز ٘بٙٞزبض زض ربٔقٔ(ٝقتبزاٍِٖٚ ،طزٞب  ٚغیطٚ )ٜ
آِٛزٌى چكٓ ا٘ساظ نٛتى ضا زض ثط ثٍیطز.
ثطذی ٔغبِقبت تزطثی نٛضت ٌطفت ٝپیطأ ٖٛتجییٗ ٘ٛؾبظی قٟطی اظ ایٗ ٔٙؾط ث ٝایٗ ٚاغٍ٘ ٜطیؿت ٝا٘س
ٟٔ(.سی ظازٕٞ ٚ ٜىبضاِٖ ، 1389،غفی  ٚزیٍطاٖ،1389،فجبؼ ظازٌبٖ ٚؾبق ٛپٛض ،1389،یبضاحٕسی1389،
،تجطیعی ٕٞ ٚىبضاٖٞ ،1389،بقٓ پٛض  ،1389،ضٔضب٘ی ،1389،ثطٚرٙی ٕٞ ٚىبضاٖ،138،تیٕٛضیٔ ،1389،میٕی ٚ
ؾّغب٘ی ٔ )1389،ؾٟطی  ٚثیه زِی ( )1389ثیبٖ ٔی وٙٙس ٔٙؾط قٟطی ؾغح تٕبؼ ا٘ؿبٖ  ٚپسیس ٜقٟط اؾت .
اظ ایٗ ض ٚثرف لبثُ تٛرٟی اظ زا٘ف  ٚفٛاعف ٔحیغی قٟط٘ٚساٖ ،تحت تبحیط آٖ قىُ ٔی ٌیطز .ث ٝفجبضت
زیٍط ،یىی اظ اضوبٖ تزطث ٝفضبی قٟط  ٚازضان حبنُ اظ آٖٙٔ ،ؾط قٟطی  ٚفٙبنط ؾبذتبضی تكىیُ زٙٞس ٜآٖ
ٔی ثبقس  .ثٚ ٝاؾغ ٝحضٛض ایٗ فٙبنط اؾت و ٝوّیت یه قٟط ،ثٔ ٝخبث ٝیه ٔتٗ آقىبض قس ٚ ٜأىبٖ لطائت ٚ
ذٛا٘ف ایٗ ٔتٗ فطأ ٓٞی ٌطزز .چٍٍ٘ٛی فٙبنط ؾبظ٘سٙٔ ٜؾط قٟطی ٘ ٚح ٜٛؾبظٔبٖ یبفتٍی آٟ٘ب زض ازضان
ٔٙتذ قس ٜاظ ٔتٗ قٟطٙٔ ،ؾط شٙٞی افطاز ،قىُ ٌیطی تزطث ٝحضٛض قٟط٘ٚساٖ زض فضبی قٟطی ،ایزبز ذبعطٜ
رٕقی  ٚثبظ تِٛیس آٖ ٘مف ثؿعایی زاضز.
ثبفت ٞبی و ٟٗقٟطی ،ث ٝزِیُ ثطذٛضزاضی اظ ٚیػٌی ٞبی ذبل ،لبثّیت تجسیُ ثٔ ٝىبٖ ٞبیی تبظ ،ٜثطای
زؾت یبثی ث ٝتزطثٞ ٝبی قٟطی زیٍطٌ ٚ ٝ٘ٛذّك حبفؾ ٝرٕقی رسیس ضا زاضا ٔی ثبقٙس .تزطث ٝای و ٝاظ زَ
ؾبذتبضی ثطذبؾت ٝؤ ٝیطاث ٌصقتٍبٖ اؾت  ٚث ٝز٘جبَ پی٘ٛس ٔیبٖ ذبعط ٜرٕقی ٘ؿُ و٘ٛٙی ثب حبفؾ ٝتبضیری
اؾت تب حبفؾ ٝتبضیری زض ٔتٗ ربٔقٔ ٝقبنط ،حضٛضی فقبَ یبفت ٚ ٝاؾتٕطاض یبثس .زض ایٗ ضاؾتب ثبظذٛا٘ی ٔفْٟٛ

ٔٙؾط قٟطی  ٚفٙبنط ٘ؾبْ زٙٞس ٜآٖ زض ثبفت ٞبی و ،ٟٗث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ثؿتطٞبی ٔ ٟٓقىُ زٙٞس ٜتزطثٞ ٝبی
قٟطی  ٚذّك ذبعط ٜرٕقی ،اظ ضطٚضیبت ث٘ ٝؾط ٔی ضؾس.
زؾت ٝای زیٍط اظ تحمیمبت و ٝث ٝثطضؾی فضبی ؾجع ٙٔ ٚؾط قٟطی پطزاذت ٝا٘س ثط ایٗ افتمبز٘س فضبی ؾجع
فال ٜٚثط ایزبز ٚیػٌی ٞبی ٔخجت اوِٛٛغیىی  ٚآؾبیف الّیٕیٔ ،ی تٛا٘ٙس ثط ٔٙؾط قٟطی  ٚویفیبت فضبئی
ٔغطح زض فضبٞبی قٟطی تبحیطٌصاض ثبقٙسٌ .طایف ا٘ؿبٖ ث ٝعجیقت ؾجت قس ٜاؾت ٕٛٞاضٔ ٜزصٚة آٖ قسٚ ٜ
ثب ؾبذت فضبٞبیی عجیقی ٚاضٞ ،طچٙس ٔهٛٙؿ(پبضوٟب  ٚفضبٞبی ؾجع قٟطی) ٘یبظ ذٛز ضا تب حسی ثطعطف
ٕ٘بیس ٘.مف  ٚإٞیت فضبٞبی ؾجع زض فّٕىطزٞبی ظیؿت ٔحیغی(وبٞف آِٛزٌیٟب ،ثٟجٛز قطایظ اوِٛٛغیىی،
ثٟساقت ٔحیظ  ٚؾالٔت قٟط٘ٚساٖ  ،) ...ٚفّٕىطزٞبی ارتٕبفی – ضٚا٘ی (ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت ،تقبٔالت
ارتٕبفی ،آضاْ ثركی  ٚ )...ٚث ٝعٛضوّی تأحیط آٟ٘ب زض پبیساضی قٟطٞب ذالنٔ ٝی قٛزٔ( .حٕسی ٚ
ٕٞىبضاٖ ٚ )1389،اظ آ٘زبیی و ٝعجیقتٔ ،حیظ ٙٔ ٚبؽط عجیقی  ٚیب ٘یٕ ٝعجیقی پیطأ ٖٛقٟط ث٘ ٝحٛی قتبثبٖ
ٔٛضز تٛؾق ٚ ٝؾبذت  ٚؾبظٞبی رسیس لطاض ٌطفت ،ٝض٘ٚس ض ٚث ٝترطیت ٘ ٚبثٛزی ذٛز ضا عی ٕ٘ٛزٚ ٜ
زؾترٛـ تغییطات ث ٝؾٕت قٟطی قسٖ ٔی ق٘ٛس(ٔخٛٙی  ٚزیٍطأٖ ) 1389،ی ثبیؿت ث ٝاضائ ٝضاٞىبضٞبیی
ثطای ثٟجٛز قطایظ ثهطی – اوِٛٛغیىی ٔٙؾط قٟطی پطزاذت٘( .مضبٖ ٔحٕسی1389،؛ؾّغب٘ی ٚ
ٔمیٕی1389،؛ٔخٛٙی  ٚزیٍطاٖ1389،؛ ٔٛؾٛی1389،؛فبثسی  ٚزیٍطاٖ1389،؛ٔقیطی ٘یب  ٚزیٍطاٖ،1389،ثط٘زی ٚ
ثطاتیٛ٘ ،1389،ضٚظی)1389،
ٔغبِقبت  ٚتزطثیبت زیٍطی پیطأ ٖٛتزٟیعات ٙٔ ٚؾط قٟطی نٛضت ٌطفت ٝاؾت .تزٟیعات ٔ ٚجّٕبٖ
قٟطی یه قٟط ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ّٕٔٛؼ تطیٗ  ٚزضزؾتطؼ تطیٗ فٙبنط تكىیُ زٙٞس ٜفضبٞبی قٟطی اظ
إٞیت فطاٚا٘ی ثطذٛضزاض اؾت .ایٗ فٙبنط ثِ ٝحبػ وبضثطزی ،ث ٝعٛض ٔؿتمیٓ ثب قٟط٘ٚساٖ زض اضتجبط ثٛزٚ ٜ
عجقبً فٛأُ ذبنی زض ظٔیٞ ٝٙبی عطاحی ،ؾبذت ٘ ٚهت ثط آٖ ٞب تبحیط ذٛاٞس زاقت(.پٛضیبٖٔ )1389،جّٕبٖ
قٟطی ثرف ظیبزی اظ فقبِیت ٞب  ٚضفتبضٞبی قٟطی ضا ؾبٔبٖ زاز ٚ ٜثبفج افعایف ویفیت اؾتفبز ٜقٟط٘ٚساٖ اظ
ذیبثبٖ ٔ،یساٖ  ٚفطل ٟٞبی زیٍط قٟطی ٔی قٛز ( .قىیجب )1389،ثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝعطاحی  ٚایزبز ٔجّٕبٖ
قٟطی اظ فٛأّی اؾت و ٝزض ایزبز ٛٞیت ،ظیجبیی  ٚذٛا٘بیی قٟط إٞیت فطٚاٖ زاضز ،پػٞٚف ٞبی ٔتقسی
نٛضت ٌطفت ٝاؾت تب ثب اضائ ٝضاٞىبضٞبیی زض ٔٙبؾت ؾبظی ٔٙؾطقٟطی زض رٟت غٙبی ٛٞیت ٔىبٖ زض قٟط،
اضائ ٝذسٔبت ٚایزبز آضأف  ٚآؾبیف قٟط٘ٚساٖ ٔٛحط ثبقس (.ثطزی  ٚزیٍطاٖ 1389،؛قىیجب ٚ

رٛظْ1389،؛پٛضیبٖ  ٚزیٍطاٖ ،1389،ثطزی  ٚزیٍطاٖ1389،؛ضحٕت پٙب1389،ٜ؛ احٕسی،1389،قىطی ٚ
زیٍطاٖ،1389،یٛؾف  ،1389،پٛضرقفط  ٚزیٍطاٖ )1389،
ٕٞب٘غٛض و ٝثیبٖ ٌطزیس ؾ ٝزؾت ٝتقطیف پیطأٙٔ ٖٛؾط قٟطی ٚرٛز زاضز:تقطیف ٘ؾطی ،فیٙی  ٚتطویجی اظ
ایٗ ز .ٚپیطأ ٖٛتقبضیف ا ٚ َٚزٔ ْٚغبِق ٝای نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت  ٚایٗ ز٘ ٚبلم تّمی ٔی ق٘ٛس ِصا اغّت
ٔغبِقبت نٛضت ٌطفت ٝزض زاذُ ،ثط ثقس فیٙی  ٚشٙٞی ثب  ٓٞتٛرٕٛ٘ ٝز ٜا٘س  ٚایٗ ز ٚضا الظْ ّٔ ٚع ْٚیىسیٍط
ٔی زا٘ٙس  .ثطایٗ اؾبؼ ٔكرم ٔی قٛز وٙٔ ٝؾط قٟطی تٟٙب ث ٝوبِجس قٟط  ٚارعا ی آٖ ٔطثٛط ٘جٛز ،ٜثّى ٝثٝ
زضن قٟط٘ٚساٖ اظ قٟط ٘یع ثؿتٍی زاضز.

 -5ثحج ٘ ٚتیزٌ ٝیطی:
ٔٙؾط قٟطی نٛضت ذبنی اظ قٟط ٘یؿت و ٝثٔ ٝزطز زؾت یبثی ث ٝنفبت ؽبٞطی ٚارهس ویفیهت ٌهطزز؛
ثّىٔ ٝفٟٔٛی اظ قٟط اؾت و ٝتٛؾظ قٟط٘ٚساٖ  ٚثط اؾبؼ تزطث ٝی آٖ ٞب اظ ٔىهبٖ پسیهس ٔهی آیهس .زض ایهٗ
تقطیف ٔٙؾط قٟطی نٛضت قٟط ٘یؿت  ٚلٟطا ٍ٘ب ٜوبِجسی ث ٝآٖ ضاٍٞكب ٕ٘ی تٛا٘س ثبقس؛ زؾهتٛضاِقّٕی ٞهٓ
ٚرٛز ٘ساضز و ٝثتٛا٘س زض  ٕٝٞرب ارطا قٛز .ثّى ٝپسیس ٜی ؾیبِی اؾت وه ٝثهب قهٙبذت تزطثه ٝی ؾهبوٙبٖ اظ
فضبٞبی قٟط ٕ٘ ٚبزٞبی آٖ) ٔٙؾط( ،قىُ ٔی ٌیطز
زض ایٗ تقطیف ثطای ؾبٔب٘سٞی ٔ ٚطالجت اظ ٔٙؾط قٟط ثبیس قٟط ضا اظ زضیچ ٝچكٓ ؾبوٙبٖ زیس ٘ ٝعطاحهبٖ؛
ٔٙؾط قٟط فیٙیت نطف ٘یؿت ثّى ٝش ٗٞازضا ن وٙٙسٌبٖ قٟط ٘یع زض تكىیُ آٖ ٘مف زاضزٚ .القیتی ثب ٘بْ ٔٙؾط
قٟطی تٟٙب زض وبِجس ،تٙبؾجبت  ٚاثقبز ٔٛضفِٛٛغیه ذالنٕ٘ ٝی قٛزٙٞ.ط تزؿٕی ٘یؿت و ٝقهٟط ضا ذٕیطو٘ٛهٝ
آضایف ٕ٘بیس ٙٔ.ؾط قٟطی حبُٔ ٔقٙبؾت ٔ،قٙبیی و ٝحبنُ تزطث ٝؾبوٙیٗ اظ قٟط  ٚثطذبؾت ٝاظ فطٙٞهً قهٟط
زض ع َٛتبضید اؾت .ایٗ ٔبٞیت ا٘تعافی ٘یؿت ،ثب وبِجس قٟط زض اضتجبط اؾت ٔ ٚطزْ اٖ ضا زضن ٔی وٙٙهس.حؽ
تقّك ث ٝقٟط ثطای ؾبوٙیٗ ،زض احط ٌصقت تبضید  ٚتزطث ٝاؾت و ٝایزبز قس ٚ ٜتمٛیت ٔهی قهٛزٌ ٚط٘ه ٝوبِجهس
ثس ٖٚتزطث ٝتبضید تٟٙب  ٚتٟٙب ٔی تٛا٘س فطْ ظیجب زاقت ٝثبقس.
ثٙبثطایٗ اظ یه زیس وّی ٔٙؾط قٟطی ضا ٔی تٛاٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛتقطیف وطز:

ٔٙؾط ضا اظ یه ؾٕ٘ ٛی تٛاٖ تٟٙب زض وبِجس ذالن ٝوطز ،چٙٔ ٖٛؾهط ویفیهت ٔ ٚقٙهب ضا ٞهٓ زض ثهط زاضز  ٚاظ
ؾٛی زیٍط ٕ٘ی تٛاٖ ٔفٟٔٛی تزطیسی  ٚا٘تعافی زا٘ؿت ،چ ٖٛآٖ ضا اظ عطیك وبِجس  ٚحٛاؼ ٔهی فٕٟهیِٓ .هصا
ٔٙؾط پسیس ٜای اؾت و ٝثٚ ٝاؾغ ٝازضان ٔب اظ ٔحیظ  ٚتفؿیط ش ،ٗٞتٛأبٖ حبنهُ ٔهی قهٛز؛ زض ٚالهـ ٔٙؾهط،
پسیس ٜای اؾت فیٙی -شٙٞی.
ٔٙؾط قٟطی ٔغّٛة ٘ ٚؾبْ یبفت ٝثبفج ایزبز احؿبؾی ذٛقبیٙس اظ ظ٘سٌی زض ٔحیظ قٟطی قس ٚ ٜیىهی اظ
فٛأُ انّی زض اضتجبط ثیٗ قٟط  ٚقٟط٘ٚس اؾت ٍٙٞ .بٔیىٙٔ ٝؾط قٟطی زؾترٛـ آقفتٍی  ،ؾطزضٌٕی  ٚثهی
ٛٞیتی اؾت  ،ایٗ احؿبؼ ث ٝقٟط٘ٚساٖ ٘یع ٔٙتمُ قس ٚ ٜثهٛضت ضفتبضٞبی ٘بٙٞزبض قهٟطی زض ٔحهیظ قهٟطٞب
ٕ٘ٛز ٔیبثس  ٚاظ ؾٛی زیٍط اضتجبط ٔٙغمی ٔیبٖ آ٘بٖ ثب قٟط ضا اظ ثیٗ ٔیجطز .

ٔٙبثـ
پبوعاز،رٟب٘كب)1385(ٜؾیٕبی قٟط:آ٘چ ٝوٛیٗ ِیٙچ اظ آٖ ٔی فٕٟیس،فهّٙبٔ ٝآثبزی ،ؾبَ قب٘عز ٓٞقٕبض،53 ٜل.26-21
ضؾِٛی،ؾبضا  ٚضحیٓ زذت ذطْ،ؾٕیطا( ) 1388ایزبز ٔٙؾط ٜقهٟطی ٔغّهٛة زض ٔؿهیطٞبی پیهبزٔ، ٜزّه ٝی آضٔهبٖ قهٟط
،قٕبض.3 ٜ
ضضب ظاز، ٜضاضی)1386(ٝانٔ ٚ َٛقیبضٞبی ؾبٔب٘سٞی  ٚضٛاثظ ٔ ٚمطضات ؾیٕبی قٟطی،عطح تحمیمهبتی ا٘زهبْ قهس ٜزض
ٔطوع ٔغبِقبتی  ٚتحمیمبتی قٟطؾبظی ٔ ٚقٕبضی.
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