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 چكيدٌ :
 

هوژي   »هياي ساااي     هيا    ژگيي    ي حاضر به تبييي  مللهيه   مقاله
هيا   اا  سژيرس  ر  ررتيو سژي  مللهيه      بازخوسن    فهم قوسني  سا« مدن 
شيور هيه    رررسزر. بر سژ  سااس، هوژ  مدن  نوع  شنااه فرض م  م 

ي  جامعيه »ها  س ر  چا چوب   سبط متقا     سنجمني  ر    سفرسر   ير ه
هياي هوژي  ميدن   س     شنااياند. ر  سژي  ريو و،  ژگيي      بازم « مدن 
ژيافت  ،    ، ايازما  رياژ   ي: عموم  بور ، منهعي   توس  ر  رنج مللهه م 

بيور  خصريه هيرر. برمبنياي سژي        تأايس  ي س سري بور    غيرر لت  
هياي ميوهو ،    منظو  تطبيي  قيوسني  ساااي  سژيرس  بيا مللهيه        تلق    به

هاي فرري، ير ه    ايااي   س   راته حقوق   مسل لي  نوژسنده، اه
  هييا  س ر  مييت  قييوسني  سااايي سز ژكييدژ ر تميييس رسره   بييه ته ييي    

ريوژري   مشر طه   جمهو ي ساصم  شرح رسره سا  تا شيرسژط سمكيا   
 هوژ  مدن  ر  متو  موهو  بازنماژ  شوند.

 
 

ي مدن ، قانو  سااا ، حقوق شهر ندي،  هوژ ، جامعه َا: كليد ياشٌ
 زندي  سنجمن 

 
                                                      

 ي ٓوَ ّيأت ٓلوي پظٍّـ٤ذُ هٌالٔات ساّبشد  *
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 مقدمٍ
ّااي ًاَيٌي باِ     ٍيظُ پغ اص پيشٍصي ًْوت هـشًٍِ، پذيذُ اص آٗاص ٟشى بيؼتن ٍ بِ

شٌّگ ػياػي ٍ اختوآي ايشاى ساُ ياٛت ٣ِ تا آى صهاى دس ايي خاهِٔ ػاب٠ِ ًذاؿت ٍ ٛ
اي  ي ايشاًي سٟن صد. بخؾ ٓوذُ ّاي ٓوي٠ي سا دس خاهِٔ دس ًتيدِ تطَالت ٍ دگشگًَي

اص ايي تطَالت، هٔلَل آؿٌايي ايشاًياى با ًْادّا ٍ تأػيؼات اختوآي ٍ ػياػاي ٗاش    
ّا داًؼت. با پياشٍصي   تشيي آى تَاى هْن ٟاًَى اػاػي سا هي دس اٍاخش ٟشى ًَصّن بَد ٣ِ
.ؽ، ٟاًَى اػاػاي ي٤اي اص هدااسي ٍ هبااًي آواال      ّ  1285ًْوت هـشًٍِ دس ػال 

ٟذست ػياػي ؿذ ٍ هٔادالت ػٌتي ٟاذست ٍ َّيات دس اياشاى سا باش ّان صد. پاغ اص       
َ   ّ  1357پيشٍصي ا٠ًال  اػالهي دس بْوي ها  سي اػاالهي  .ؽ ًيض ٟااًَى اػاػاي خوْا

 ِ پشػاي باِ    ايشاى با توويي هَاصيي اػالهي اص ػَي خبشگاى هلت تذٍيي ؿذ ٍ دس ّوا
ِ    ي هشدم ايشاى سػيذ. دس ٓيي ضال ًشش ايذُ تلَيب ٟاًبِ ي  ي خاهٔاِ هاذًي اص ػااب٠

 1367تشي دس ٣ـَس ها بشخَسداس اػت. دسٍاْٟ پغ اص پاياى خٌگ تطويلي دس ػاال   ٣ن
ِ    ٍ ًشش هباضث هشبَى بِ باص ي هاذًي ٍاسد ادبياات    ػااصي ٍ ًَػااصي، هْٜاَم خاهٔا

ي اًتخاباات سياػات    ػياػي ٍ اختوآي ايشاى ؿاذ ٍ پاغ اص بشگاضاسي ّٜتوايي دٍسُ    
ي گٜتواى سػوي ًِام خوَْسي اػالهي پاگزاسد. گشزِ دس ايي هَسد  خوَْسي بِ ضَصُ

ا ايٜاا  بايذ تَخِ داؿت ٣ِ بشخي ًْادّاي هذًي يا هؤػؼااتي ٣اِ ٣اس٣شدّااي هاذًي س    
ّاا   تشي دس اياشاى داسًاذ ٍ ٟاذهت آى    ي ًَالًي ًوَدًذ هاًٌذ ًْادّاي هزّبي، ػاب٠ِ هي

 گشدد. ضتي بِ پيؾ اص ًْوت هـشًٍِ باصهي
ًـايٌي باا    بشايي اػاع، بايذ هتز٣ش ؿذ ٣ِ هَْٜم ٟاًَى اػاػي دس هـاشًٍِ دس ّان  
زاَى اهاش    هٜاّين ٍ ٍاطگاًي زَى هـاشًٍيت ٍ ٓذالتخاًاِ ٍ دس خاًـايٌي هٜااّيوي    

هل٣َاًِ ٍ پادؿاّي هٌل٠ِ هٌشش ؿذ. پغ اص پيشٍصي ا٠ًال  اػاالهي ًياض اياي هْٜاَم،     
ًـايي هٜااّين خوَْسيات ٍ اػاالهيت ٍ خاًـايي هٜااّيوي زاَى ؿاٌّـااّي ٍ          ّن

تَاى ًتيدِ گشٛت ٣ِ َٟاًيي اػاػي هـشًٍِ ٍ خوَْسي  هـشًٍيت گـت. بٌابشايي، هي
ي خاهٔاِ هاذًي ٍ َّيات بشآهاذُ اص آى ًيؼاتٌذ ٍ      ُ اػالهي لضٍهاً هتووي ٟشائتي اص ايذ

ػاص َّيت هذًي دس ايشاى اهشٍص ًياص باِ بااصخَاًي ٍ بااصْٛوي      بشاي دس١ ؿشايي اه٤اى
ي ٟاَاًيي   ي ضاهاش خاَاًؾ ٍ ْٛان دٍبااسُ     ؿَد. بشايي اػاع، ه٠الِ ّا اضؼاع هي آى

هذًي دس دػتَس ٣اس   ي ي خاهِٔ ي آًْا سا اص هٌِش ايذُ ّاي بال٠َُ اػاػي ايشاى ٍ ُشٛيت
ّااي   بٌاذي َّيات هاذًي ي٤اي اص ؿايَُ      گيشي ٍ كَست ٟشاس دادُ اػت. بٌابشايي، ٛشم
ػاصي ٍ ػاصهاًذّي هٌالباات هتٌاَّ اختواآي ٍ دس ٓايي      هٌاػب بشاي تٔذيل، ٠ٓالًي

 ي َٟام ٍ دٍام َّيت هلي خَاّذ بَد. ٣ٌٌذُ ضال توويي
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 ًميالف( ًَيت مدوي؛ مباوي وظري ي ياسازي مفُ
 

اي اػت ٣ِ ٛشد يا گشٍّي اص اٛشاد بشهبٌااي آى خاَد سا تٔشياٚ ٍ اص     َّيت، ؿٌاػِ
ّاي  ّاي سٛتاسي ٍ زاسزَ  گيشي ٟالب ٣ٌٌذ. ايي ؿٌاػِ، هبٌاي ؿ٤ل ديگشاى هتوايض هي

٣ٌاذ.   ي تٔاهل ٍ داد ٍ ػتذؿاى سا باا ديگاشاى تٌِاين هاي     ؿَد ٍ ًطَُ ّا هي گٜتاسي آى
گيشي يا ٍخَد سابٌِ هياى اٛاشاد باا ي٤اذيگش اػات ٍ اص      ؿ٤ل بٌابشايي، َّيت، هٌَى بِ

تَاى اص َّيت ٛشدي ػخي گٜت؛  سٍ ٍأٟيتي گشٍّي داسد. بِ بياى ديگش: ّشزٌذ هي ايي
ّواًي با گشٍُ ياٛتاِ ٍ بااصتٔشيٚ    اها اٛشاد، َّيت خَد سا دس تٔلٞ گشٍّي ٍ تلَس ايي

اػات ٣اِ ٛاشد سا اص خاالل سٍاباي       ٣ٌٌذ. بِ ايي هٌٔا، َّيت هذًي ًيض ًَٓي ؿٌاػِ هي
(؛ سٍابٌي ٣اِ هبٌااي   8: 1382ؿٌاػاًذ)ٟادسي،  ي هذًي باصهي هو٤ي ٍ خاسي دس خاهِٔ

ّااي هاذًي ّؼاتٌذ. باشايي اػااع، هبٌااي ٛلؼاٜي ٍ         ّاا ٍ تـا٤ل   گياشي گاشٍُ   ؿ٤ل
ي هذًي اػت ٣اِ ّواًٌاذ بؼاياسي اص ديگاش      ؿٌاختي َّيت هذًي، )ايذُ( خاهِٔ خاهِٔ

ٍ ػياػي، سيـِ دس توذى ٠ٓلي يًَاى باػتاى ٍ ًِشيات ٛيلؼَٛاًي زَى هٜاّين ٛلؼٜي 
ي  ي ػياػي، خاهِٔ ّاي هتٜاٍتي زَى خاهِٔ اسػٌَ داسد ٍ تا اهشٍص ًيض هٔاًي ٍ هذلَل

ي ده٣َشاتي٢ ٍ هاًٌذ آى سا پزيشٛتاِ اػات. بٌاابشايي،     ي هتوذى، خاهِٔ اٟتلادي، خاهِٔ
بايؼات   ّا ٍ ٣اس٣شدّاي آى، ابتذا هي ؿاخقبشاي تبييي هَْٜم َّيت هذًي ٍ اضلاي 

ي هذًي ٍ هذلَل آى هـاخق ًواايين. تل٠اي     ي خاهِٔ بشداؿت هَْٜهي خَد سا اص ايذُ
ي هذًي با هٌٔاي هتاأخش آى ٣اِ دس بؼاتش ٓلاَم اختواآي       هٜشٍم ايي ه٠الِ اص خاهِٔ
يؼاَى،  باؿذ، هٌٌباٞ اػت)هذ  ي اٟتلاد ػياػي خذيذ هي ت٤َيي ياٛتِ ٍ هبتٌي بش ًِشيِ

ِ  (. بشهبٌاي ايي تل٠ي، خاه96-106ِٔ: 1998 اي اص سٍاباي ٍ تٔااهالت    ي هذًي بِ ؿاب٤
ّاا ٍ ًْادّااي داًٍلباًاِ )تأػيؼاي ٍ      ؿَد ٣اِ دس گاشٍُ   اي گٜتِ هي اختوآي ٍ ضشِٛ

ّاا سٛاْ    يابٌذ ٍ ّاذٙ آى  ياٛتِ تدلي ٍ تٔيي هي اسادي(، خَدگشداى )هؼت٠ل( ٍ ػاصهاى
ي  هٌاْٛ، ٓاليٞ ٍ هٌالبات آوا اص ًشيٞ ٍػاًت هياى ضَصُ ًياصّا ٍ پيـبشد ٍ تطليل

ي خلَكي )صًذگي ٛاشدي،   ػياػي )دٍلت ٍ هشصّاي سػوي گٜتواى ٟذست( ٍ ضَصُ
ّااي ٗيشاًتٜاآي ٍ داساي    ّاي ٗيشاسادي( اػت. ايي گاشٍُ  ي َّيت خاًَادُ ٍ هدوَِٓ

ّاي ٓلواي ٍ   ، اًدويّا، ػٌذي٤اّا تَاى دس ّيأت اكٌاٙ، اتطاديِ ؿأى سا هي آواي ّن
ّاي ديٌي هـااّذُ ًواَد.    الؤٌِٜ ٍ اًدوي ّاي خيشيِ ٍ ٓام ّا ٍ گشٍُ اي، ػاصهاى ضشِٛ

بشايي اػاع، داًـگاُ، ًْادي هذًي ًيؼت؛ زشا ٣ِ آواي آى آن اص داًـادَ ٍ اػاتاد،   
سٍ ٣اِ   ٣اِ ٣اسخاًاِ ياا هضسٓاِ ًياض اص آى      ؿأى ًيؼتٌذ ٍ سٍابي هت٠اسًي ًذاسًذ. زٌاى ّن
 گيشًذ. اًذ، دس زاسزَ  ايي بشداؿت ٟشاس ًوي ًتٜآيا
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ي هْان تَخاِ داؿات.     بايؼت بِ دٍ ٤ًتِ هي  دس ٓيي ضال بشاي ْٛن بْتش ايي تل٠ي،
ؿَد ًِ ٣ليت آى سا؛  ي هذًي دس ايي تل٠ي، بخـي اص خاهِٔ سا ؿاهل هي ٣ِ خاهِٔ اٍل آى

اي اص سٍاباي اختواآي    َصُبٌابشايي، بِ بشداؿت اًذيـوٌذاًي زَى ّابشهاع ٣ِ آى سا ض
ي  تاش اػات تاا اياذُ     ٣ٌاذ، ًضديا٢   ّاا ٛٔاليات هاي    داًٌذ ٣اِ دس ٣ٌااس ديگاش ضاَصُ     هي
پشداصاًي زَى اسًؼت گلٌش ٣ِ ٣ليات خَاهاْ ٗشباي ٍ ده٣َشاتيا٢ سا باا ٌٓاَاى        ًِشيِ
٣اِ اياي تل٠اي ٓواذتاً تطليلاي       (. دٍم آى٣1994ٌٌذ)گلٌش،  گزاسي هي ي هذًي، ًام خاهِٔ

ي هذًي اص هٌِش تاسيخي، ٓوذتاً هطلاَل   باؿذ. خاهِٔ سّياٛت تاسيخي هي اػت ٍ ٛاٟذ
ِ  ٛشايٌذي ًَالًي ٟلوذاد هي داسي ٍ باَسطٍايي   ؿَد ٣ِ دس ًْايت بِ ًِام ليبشال ا ػشهاي

اي اػت ٣اِ   ي هذًي پذيذُ ٍيظُ دس ٗش  هٌتْي ؿذُ اػت. دس ايي زاسزَ ، خاهِٔ بِ
ٍخاَي آى دس ديگاش خَاهاْ،     لٞ داسد ٍ خؼتداسي تٔ ٠ٛي بِ خَاهْ كٌٔتي ٍ ػشهايِ

ِ     ًـاًگش ػٌطي اص ه٘الٌِ يا ٣اػتي سٍؽ ي  ؿٌاختي اػت؛ اهاا اص ًِاش تطليلاي، خاهٔا
ّااي خاكاي تٔشياٚ ٣اشد ٍ بشهبٌااي       ّاا ٍ ٍيظگاي   تَاى بشاػاع ؿاخق هذًي سا هي

ا، ّا  ّا ٍ ًْادّاي خاهِٔ )آن اص هش٣ض يا پيشاهَى( بِ ايي ؿاخق ًضدي٤ي يا دٍسي گشٍُ
٣اشد   (. اياي سٍي 16: 1376ي هذًي دس آى داد)هطواذي،   ض٤ن بِ هٔٚ يا َٟت گؼتشُ

گشاياًي زَى آل٤ؼيغ ت٣ََيال، سٍباشت پاتٌاام ٍ     تَاى دس سٍايت اًدوي تطليلي سا هي
ّاا اص اياي هْٜاَم     ي هذًي ياٛت ٣ِ دس تٔشياٚ ٓوليااتي آى   ي خاهِٔ خاى ٣يي اص ايذُ

ي هذًي، َّيت هذًي  ي خاهِٔ ل٠ي اًدوٌي اص ايذُهؼتتش اػت. بٌابشايي، دس زاسزَ  ت
ي سٍابي اًدوٌي ٍ تٔاهالت گشٍّاي ٍ   اي ٣ِ بشػاختِ ٓباست اػت اص َّيت يا ؿٌاػِ

ّاا ٍ ًْادّااي داًٍلباًاِ، خاَدگشداى ٍ      اي اص خالل ٓوَيت يا تٔلٞ بِ اًدواي  ضشِٛ
ت٠ٔياب ٍ تطلايل    دّذ ٣اِ باشاي   اؽ ايي اه٤اى سا هي باؿذ ٍ بِ داسًذُ ياٛتِ هي ػاصهاى

ّااي   هٌاْٛ، ٓاليٞ ٍ هٌالبات خَد بش ًيشٍي گشٍّي ضؼاا  ٣ٌاذ ٍ ٛااسٕ اص بؼاتگي    
ػشًَؿاتاى خاَد،    ًٍذاى ٍ ّن خٌؼيتي، صباًي، ديٌي، َٟهي، خَيـاًٍذي ٍ ًظادي، با ّن

تاَاى   ّاي اػاػي هاي  لطاٍ ٍيظگي ي ايي تٔشيٚ ٍ بِ (. بش پاي5ِتـشي٢ هؼآي ًوايذ)
ياٛتِ، تأػيؼاي ا اسادي    پايِ، ػاصهاى َّيتي اػت ٓوَهي، هٌٜٔت گٜت ٣ِ َّيت هذًي،

 پشداصين. ّا هي ٍ ٗيشدٍلتي. دس اداهِ بِ ؿشش هباًي ٍ لَاصم ايي ٍيظگي
 

 عمًمي بًدن -1
گشاياي باِ دٍس اػات ٍ     َّيت هذًي، َّيتي ٓوَهي اػت؛ بِ ايي هٌٔا ٣ِ اص خاف

ى ؿًَذ ٍ دس ًتيداِ دس هأَٟيتي ًؼابتاً    تَاًٌذ ايي اه٤اى سا بيابٌذ ٣ِ ٍاخذ آ ّوگاى هي
ِ       ؿأى ٟشاس  بشابش ٍ ّن ّااي خلَكاي ٍ    گيشًذ. باِ بيااى ديگاش: َّيات هاذًي اص خٌبا
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ّااي   ؿَد ٣اِ َّيات   سٍد ٍ هاًْ اص آى هي ّاي اختلاكي ضيات ٛشدي ٛشاتش هي ٍيظگي
اٍليِ اه٤اى تٔاهل خؤي ٍ ّو٤اسي گشٍّي سا هخذٍؽ ٣ٌٌذ. اهش خلَكي، اٗلب دس 

يابذ ٍ  ًـيٌي با ٍاطگاًي زَى ٓذم هذاخلِ، اختلاف ٍ هطذٍديت دػتشػي هٌٔا هي ّن
ؿاَد.   ّاي ٗيشاسادي، ٗشيضي، ًبئي، ٓاًٜي ٍ ابتذايي ضيات بـاش اًاالٝ هاي    بِ خٌبِ

ّا بِ دليل ٓذم دخالت اسادي ٛشد دس  ه٠لَد اص ايي اًالٝ ًيض ٓوذتاً ضشهت ايي َّيت
اى ٛشديت، خاًَادُ، ًظاد، َٟهيت، صبااى ٍ خٌؼايت سا   تَ ّاػت. بٌابشايي، هي پيذايؾ آى

ّاي اختلاكي ٍ ٗيشاسادي ضيات بـشي بشؿاوشد ٣اِ دس اياي كاَست      اصخولِ َّيت
٣ٌاذ ٣اِ    َّيت هذًي، َّيتي خَاّذ بَد ٛشاخلَكي؛ ئٌي ايي اه٤ااى سا ٛاشاّن هاي   

ي ّاي خًَي، ًاظادي، ٟاَهي، صبااًي ٍ خٌؼايت     تٔاهل خؤي ٍ ٛٔاليت گشٍّي بِ گشٍُ
ي خلَكي/ٓوَهي، دس تَكيٚ َّيت هذًي، تدلياات هتٜااٍتي    هطذٍد ًـَد. دٍگاًِ

ي ٗشبي ياٛتِ اػات. اسػاٌَ آى سا باِ ًؼابت خااًَادُ ٍ       دس ًضد اًذيـوٌذاى ٍ ٛالػِٜ
ي هتلَس اػت؛  ٣شد. دس ًْاد خاًَادُ، دٍ ًَّ سابٌِ ي هذًي )ػياػي( تطَيل هي خاهِٔ

شي سابٌاِ ٍالاذيي باا ٛشصًاذاى ٍ ّاش دٍ استبااًي       ي٤ي سابٌِ ٍالذيي با ي٤ذيگش ٍ ديگ
 ّؼتٌذ ٗيشاسادي ٍ هبتٌي بش ٗشيضُ يا خَى. بِ بياى اسػٌَ:

تَاًٌذ بذٍى ي٤ذيگش صيؼت ٣ٌٌاذ. صى ٍ   خاًَادُ، اختواّ هياى ٣ؼاًي اػت ٣ِ ًوي»
ي  آهيضًذ ٍ ايي ًِ اص سٍي ٓوذ ٍ اسادُ؛ بل٤ِ باِ اًگياضُ   هشد بشاي ب٠اي ًؼل با ّن دسهي

  (.2: 1371اسػٌَ، «)گيشد ئي كَست هيًب
ي هذًي يا ػياػي ًيض ّوسَى خاًَادُ، اختوآي ًبئاي   البتِ دس ًضد اسػٌَ، خاهِٔ

ؿاَد ٍ اص   اػت هتـ٤ل اص زٌذيي د٤ّذُ ٣ِ ّش د٤ّذُ اص زٌذيي خاًَادُ تـا٤يل هاي  
يي (. دس ٓا 7زَى ضيَاًي اػت ٣ِ ًبئتاً َّيتي ػياػاي داسد)ف   سٍ اًؼاى ًيض ّن ايي

   ِ ي هاذًي، ٍضاذتي باَد ٣اِ دس رات      ضال، هٔياس اسػٌَ بشاي تواايض خااًَادُ ٍ خاهٔا
 (.42خاًَادُ ًْٜتِ بَد )ف 

ؿاذ تاا    داًؼت ٣ِ هاًْ هي ّگل ًيض ٍيظگي هْن خاًَادُ سا ٍضذت ٍ يگاًگي آى هي
 (.118: 1371آواي آى بِ خَدخَاّي ٍ اػت٠الل توايل يابٌذ )زاًذ١ٍ، 

ذًي بشاي ّگل، هطولي بَد بشاي ٛشاتشسٛتي اص َّيت خاًَادگي ي ه بٌابشايي، خاهِٔ
ٍ آگاّي اص اه٤اى اػت٠الل ٍ خَدخَاّي. اكطا  ٟشاسداد اختوآي ًيض ايي ٍهٔيت سا 

٣ٌٌذ. تَهاع ّابض باش آى باَد ٣اِ     ، تلَيش هي«ٍهْ ًبئي/ خاهِٔ هذًي»ي  دس دٍگاًِ
ّاا دس ٍهاْ ًبئاي     اًؼااى  تشيي ٍيظگاي  ي كياًت اص ًٜغ يا ضَٜ ضيات، هْن ٗشيضُ

اػت. بِ ًِش ٍي اًؼاًي ٣ِ اػيش ؿَْات ٍ ٗشايض اػت، بشاي ضَٜ رات ٍ صًذگي خَد 
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ّا تشٗياب   ٣ـي اص آى ٍ بشاػاع توايالت خَدخَاّاًِ بِ تلشٙ داسايي ديگشاى ٍ بْشُ
ي  خاػت ٣ِ باص ّن ٗشيضُ ؿَد ٣ِ ػشاًداهي خض خٌگ ّوِ ٓليِ ّوِ ًذاسد. دس ايي هي

ؿذى ْٟشآهيض، باِ   تشع اص ٣ـتِ  آيذ ٍ اًؼاى بِ لطاٍ ص ًٜغ بِ ٣و٢ اًؼاى هيكياًت ا
پيواًي ٓوَهي پيَػتِ ٍ بخـي اص اٟتذاس خلَكي خَد سا بِ ًْٜ تواايالت ٓواَهي ٍ   

٣ٌاذ)ّابض،   هٌاْٛ ّوگاًي بِ هاضلل ٟشاسداد ٣ِ لَياتاى يا خاهِٔ هذًي اػت ٍاگزاس هاي 
1381 :157-159.) 

ّاي اٍليِ يا  بٌذي َّيت هذًي هٌَى بِ توويي ضشهت َّيت دس ٓيي ضال، كَست
ّاي ٗيشاسادي، ٗشيضي ٍ ٓاًٜي )خٌؼيتي، َٟهي، ًظادي، صباًي ٍ ديٌي( اػت ٣ِ  َّيت

ّاي پيـااهذًي ًاهياذ. باِ بيااى ديگاش:       ّا سا َّيت تَاى آى دس ًؼبت با َّيت هذًي هي
گياشد ٍ ًياصهٌاذ    ٤ل ًواي ّاي پيـااهذًي ؿا   ي خاًـيٌي با َّيت َّيت هذًي دس سابٌِ

گيشي آى  ًـيٌي با آى اػت؛ ئٌي ٛشاخلَكي اػت ًِ ٗيشخلَكي. بٌابشايي، ؿ٤ل ّن
ّاايي اػات ٣اِ     يا آوال تؼاّل ًؼبت باِ ٍيظگاي  « تؼاّل َّيتي»ًيض هٌَى بِ ًَٓي 

 (.71: 1382اختياسي ًيؼتٌذ)بـيشيِ، 
 

 پايگي مىفعت -2
ٙ   َّيت هذًي، هٌٜٔت خاَيي هٌااْٛ ٛاشدي اص ًشياٞ      پاي  پايِ اػت؛ ئٌي باا ّاذ
ِ     بٌذي هي ػاص٣ٍاس خؤي، كَست ّااي   ؿَد ٍ تط٠ٞ آى هٌاَى باِ دسًَسدياذى ٓشكا

ؿاَد ٣اِ    ٓاًٜي ٍ خاًَادگي ضيات بـشي اػت. هٌٜٔت اٗلب بِ آى زيضي اًالٝ هي
دّاذ ٣اِ    ّا زيضي سا هاي  ًضد ؿخق يا گشٍّي ٍاخذ ػَدهٌذي اػت؛ صيشا بِ اٍ يا آى

تَاًاذ ّاذٛي    زٌيي هٌٜٔت هي ٣ٌذ. ّن ؿاى سا ٛشاّن هي ات خشػٌذيًالب آًٌذ يا هَخب
باؿذ ٣ِ دس ًضد اؿخاكي ٣ِ دس پي آًٌاذ، آى اًاذاصُ هْان اػات ٣اِ دس تٔيايي َٟآاذ        

(. سٍػاَ دس  815: 1376ّاي اسصؿاي آًااى هاؤوش ٍاٟاْ ؿاَد)پالهٌتض،       سٛتاسي ٍ داٍسي
ّاا ٍ ضا٣ويات هال٤يات     ي هٌٜٔات  ي هذًي، آى سا ضَصُ ي خاهِٔ ايذُبشداؿتي بذبيٌاًِ اص 

 داًؼت: خلَكي هي
اٍليي اًؼاًي ٣ِ با هطلَس٣شدى ٌِٟٔ صهيٌي، با خَد زٌيي اًذيـيذ ٣ِ ايي هال هي »

اػت ٍ هشدهاى ديگش سا بِ ٟذسي ػاادُ اًگاؿات ٣اِ بااٍسؽ ٣ٌٌاذ، بٌياًگازاس ٍأٟاي        
 (.10: 1379سٍػَ، «)ي هذًي اػت  خاهِٔ

ِ ي پذس بِ ًِش سٍػَ پغ اص دٍسُ ّاا   ي سٍياذادي ًااگَاس، اًؼااى    ػاالسي، بِ ٍاػاٌ
٣ٌذ اص اٟتلاد هٔيـتي بِ اٟتلاد  ّا سا ٟادس هي ٣ٌٌذ ٣ِ آى هضاياي ت٠ؼين ٣اس سا ٣ـٚ هي
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اًداهاذ   ي هَلذ پاي بگزاسًذ. تَليذ بيؾ اص ضذ ًياص، بِ سٟابت بش ػش هاصاد آى هي تَػِٔ
آى سا خٌگ ّواِ ٓلياِ ّواِ     ( ٣ِ ّابض133ؿَد )ف  وبات سا هَخب هي ٍ ٍهٔيتي بي

ًاهيذ ٍ بشآيٌذ آى آٛشيٌؾ ًِاهي هذًي اػت. بٌابشايي، دس تل٠ي سٍػَ، اًؼاى هاذسى،   هي
خَػت ٣ِ اكَل سٟابت ٍ َٟآذ هال٤يت، سٛتاسّاي اختوآي اٍ سا تٌِين  اًؼاًي هٌٜٔت

شاس پشداصاى ه٤تب اٟتلاد ػياػي ٣الػي٢ ٟا  ي ًِشيِ ٣ٌٌذ. ايي تل٠ي هَسد تَخِ ٍيظُ هي
ي اٟتلاد بااصاس ٛش٣ٍاػاتِ ؿاذ. باِ      ي هذًي اػاػاً بِ ضَصُ گشٛت ٍ دس ًِش آًاى خاهِٔ

ي ػاَدخَيي باِ    ي خاًَادُ بِ دليل ٠ٛذاى اًگياضُ  ّا سٍابي اٟتلادي دس ضَصُ آت٠اد آى
ِ  ي هبادلِ اٟتلاد اخالٟي هَػَم ؿذُ؛ اها دس ضَصُ ي هاذًي، ٠ٛاي    ي اٟتلادي يا خاهٔا

ًلبي اػت ٣ِ هشصّاي سٍابي  ئٌي، ػَدخَيي، خَدخَاّي ٍ اٛضٍىي اٟتلادي؛  اًگيضُ
 (.149: ٣1998ٌٌذ)هذيؼَى،  ٛشدي سا هـخق هي 

زَى َّيت هبتٌاي باش هبادلاِا ٍاخاذ بشخاي       دس ٓيي ضال، باصاس ٍ اٟتوائات آى ّن
گياشي َّيات هاذًي ياا      تَاًٌذ ٌٓاكش هَسد ًياص باشاي ؿا٤ل   اًذ ٣ِ هي الضاهات ٍ ًتايح

آى سا ٍهَش ٍ سٍؿٌي ببخـٌذ. بشاي هثال ضشهت هال٤يت، ي٤ي اص هلضٍهات ّاي  هؤلِٜ
گيشد ٣اِ دٍ ًاشٙ بتَاًٌاذ آصاداًاِ      اي اػت. هبادلِ ٠ٛي صهاًي كَست هي سٍابي هبادلِ

ّا اػت. هٌضلات   ٣االي خَد سا ٓشهِ ٣ٌٌذ ٍ ايي اهش هٌَى بِ ؿٌاػايي ضٞ هال٤يت آى
اگش ٣ؼي اضؼاع ٣ٌاذ ٣اِ باا ديگاشي ًاابشابش       بشابش اٛشاد ًيض اص هلضٍهات هبادلِ اػت.

تش اضتوال داسد ٣ِ با اٍ ٍاسد تٔاهل ٍ هبادلِ ؿَد؛ زشا ٣ِ ّواَاسُ اص اخطااٙ    اػت، ٣ن
ؿذى آى بيوٌاا١ اػات. بٌاابشايي، بشاباشي اٛاشاد دس بشاباش ٟااًَى         دس ضٞ خَد ٍ پايوال

 تَاًذ پاػخگَي ايي ًياص باؿذ. هي
ل هبادلِ اػات ٍ ّان ػابب سؿاذ آى، ّواًاا      ي ٤ٛشي ديگشي ٣ِ ّن هطلَ ه٠َلِ

ّااي پيـااهذًي ًاذاسد ٍ دس ٓايي      ي٢ اص َّيت هذاساػت. هبادلِ، آتٌا ٍ ات٤ايي بِ ّير
تَاًذ بِ اٛضايؾ هشيب تطول ًشٛيي هبادلِ ٣و٢ ٣ٌذ. بٌابشايي، تؼاّل َّيتي،  ضال هي

 .(60: 1375اص هلضٍهات هْن َّيت هبتٌي بش تٔاهل ٍ هبادلِ اػت)گلذهي، 
بَدى َّيت هذًي بِ هٌٔااي آى ًيؼات    خَيي ٛشدي ٍ اٟتلادي دس ٓيي ضال هٌٜٔت

هاًٌاذ. دس   ّاي هذًي، كشًٛا دس ضاذ ت٠ٔياب هٌااْٛ آواا ياا گاشٍُ بااٟي هاي         ٣ِ گشٍُ
ِ  ي خاهِٔ هطذٍدُ ّاا ًياض    هذسى آى ا بؼياسي اص گاشٍُ   ٍيظُ دس سٍايت پؼت ي هذًي ا ب

٣ٌٌذ ٣ِ هبٌااي آى   ٛٔاليت هي« هٌاْٛ ٓام»ِ اكٌالش بشاي هٌاٛٔي ٛشاتش اص هٌاْٛ گشٍُ ٍ ب
ّاا ٍ   ّا ٍ ٌّداسّاي ٓوَهي اػت. بؼياسي اص گاشٍُ  بِ خاي خَدخَاّي ٛشدي، اسصؽ

زٌايي   ّاي ض٠َٝ بـش ٍ ّن زَى پضؿ٤اى بذٍى هشص يا گشٍُ الؤٌِٜ ّن ّاي ٓام ػاصهاى
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ّا  اًذ. ايي گشٍُُ ّاي كلص دس ايي صهش ّاي خذيذ اختوآي هاًٌذ ػبضّا ٍ خٌبؾ خٌبؾ
گزاسًاذ ٍ دس پاي اباشاص ٍ     ي هاذًي هاي   خَيي پاي دس خاهِٔ ٓوذتاً دس پي ًَٓي َّيت
ّااي   (. بٌاابشايي، دس ه٠ايؼاِ باا گاشٍُ    284: 2001ٍٍد،  باؿٌذ)ّي اضشاص َّيت خَد هي

ّا  تَاى آى ٣شدًذ، هي ًخؼت ٣ِ ضذا٣ثش دس زاسزَ  َّيت ٍ هٌاْٛ گشٍّي ٛٔاليت هي
ِ   هذًي دسخِّاي  سا َّيت ي اٍل  ي دٍم ًاهيذ. دس ٓيي ضال گزس اص َّيت هاذًي دسخا
اػت. بِ بياى ديگاش: ٛاشدي ٣اِ باِ لطااٍ      « ٛشاٗت»ي دٍم، ًياصهٌذ ػٌطي اص  بِ دسخِ
ِ   ّاي اٍليِ،  َّيت اؽ دس تٌگٌاا ٟاشاس داسد ياا تْذياذ      اي ٍ اختواآي  خَد ياا هٌااْٛ ضشٛا
ِ     شٍُي اٍل دس گا  ٣ِ دس ٍّلِ دّذ ؿَد، تشخيص هي هي ي اٍل  ّااي هاذًي هاذسى ٍ دسخا

ضاال،   (. دسٓايي 352-319بختاى خَد تـشي٢ هؼآي ًواياذ)ّال،   ضوَس ياٛتِ ٍ با ّن
  الدوْ ًيؼتٌذ ٍ ٛشد ياا ضتاي گاشٍُ    ي دٍم هأًِ ي اٍل ٍ دسخِ ّاي هذًي دسخِ َّيت

اًاذ  تَ ي ٣اسگشي هاي  تَاًذ دس آى ٍاضذ، ٍاخذ ّش دٍ باؿذ. بشاي هثال: اتطاديِ هذًي هي
ٌَٓاى گشٍّي ٣ِ بِ  بخـي اص باس خٌبؾ كلص سا ًيض بِ دٍؽ ٣ـذ يا بِ ٌّگام صلضلِ، بِ

 ٣ٌذ، ُاّش ؿَد. ديذگاى خذهت هي آػيب
 

 يافتگي سازمان -3
يااٛتگي   ياٛتِ بش ػاصهاى اػت ٍ اص خالل تدويْ ٍ ػااصهاى  َّيت هذًي، َّيت ابتٌا
ي ًخؼت هتٔلٞ خؤاي اػات ٍ    هشتبِ ؿَد. بٌابشايي، دس ت٠اهاّا ٍ هٌالبات، اضشاص هي

هٌَِس ت٠ٔيب هٌاْٛ ٍ تٔييي ػشًَؿت هـاتش١ بٌاا    بش اه٤اى گشٍّي ٍ ًيشٍي خؤي بِ
ؿذُ اػت. بِ بياى ديگش: َّيت هذًي كشٛاً بشاػاع بشخؼتگي ٠ًؾ ٣ٌـگشاى ٍ َٓاهل 

ياٛتاِ ًياض    ّاي ػاختاسي ٍ كاي٠ل  گيشد؛ بل٤ِ ؿاهل هٌاْٛ ٍ خَاػتِ اختوآي ؿ٤ل ًوي
ضااال  دّااذ. دسٓاايي ؿااَد ٍ ايااي دٍ سا دس استباااى ٍ تٔاااهلي دٍػااَيِ ٟااشاس هااي  يهاا

اي اػت ٍ اص ايي لطاٍ َّيات هاذًي ًآَي     ياٛتگي َّيت هذًي، اص ًَّ ؿب٤ِ ػاصهاى
 سٍد. ؿواس هي اي بِ َّيت ؿب٤ِ

اي ٣وابيؾ  هشاتبي اػت ٣ِ دس آى سابٌِ ؿب٤ِ، اؿاسُ بِ ًَٓي ػاصهاًذّي ٗيشػلؼلِ
ي آى ٍخاَد داسد. بٌاابشايي،    دٌّاذُ  ّاي تـا٤يل  ػٌص هابيي آوا يا ّؼتِ تشاص ٍ ّن ّن

ّاا   ّا، گشٍُ گيشي تـبيِ ٣شد ٣ِ ّؼتِ تَاى بِ تَس هاّي اي سا هي ّاي ؿب٤ِ بٌذي كَست
ّا ٓوذتاً دس تٔاهل با ي٤ذيگشًذ ٍ  دٌّذ. ايي گشٍُ ّاي آى سا تـ٤يل هي ّا، گشُ ٍ اًدوي

ي  ؿًَذ تا پشٍػِ ٟيت ٍ َّيت خَد سا داسًذ ٍ هَخب هيضذا٣ثش آصادي بشاي ابشاص خال
    ِ ِ   اًباؿت ٍ است٠ا، دايواً دس ؿاب٤ِ خااسي باؿاذ. ًوًَا اي ػاٌتي سا   ي تـا٤يالت ؿاب٤
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ِ  هي ٍساى دس ؿاْشّاي ابتاذايي ٍ پيـاكأٌتي     تَاى دس اكٌاٙ ٣اسگشي ٍ گيلذّاي پيـا
ّااي ًاَيي    ٍ خٌابؾ اي خذيذ ًيض دس هياى اضاضا    ّاي ؿب٤ِ زٌا٤ًِ ػاصهاى ياٛت؛ ّن

ِ    يابٌاذ. دسٓايي   ّا ًوَد هي اصخولِ بشخي ػبضّا ٍ ٛويٌيؼت اي  ضاال، باصپشداخات ؿاب٤
ِ    َّيت، توادي با دسخِ گٜتاِ،   ّااي پايؾ   ي هاذل  ي باالي ٛـشدگي آى ًاذاسد. دس ّوا

تَاى ػٌص پاييي يا باالي ٛـشدگي سا هـاّذُ ٣شد. هيضاى ٛـشدگي ٗالباً باا ٌٓااٍيٌي    هي
ي ٛـشدگي باالػت؛ طالتيٌاي،   ؿَد. آٌّيي ًـاًِ ػٌٜدي ٍ طالتيٌي بياى هيزَى آٌّيي، ا

گازاسد ٍ اػاٌٜدي هبايي ٛـاشدگي هتَػاي ٍ       ٛـشدگي بؼياس پاييي سا باِ ًواايؾ هاي   
پشأًٌاٙ اػت. دس ايي كَست، َّيت هذًي ٗالباً دس بيي ٛـشدگي اػٌٜدي ٍ طالتيٌاي  

ِ پزيشي بااليي  سٍ أًٌاٙ دس ًَػاى اػت ٍ اص ايي ّااي   داسد. بِ بياى ديگش: با ٣ثشت اليا
گًَاِ ٣اِ    دّذ ٣اِ ّوااى   پزيش اػت ٍ ايي اخاصُ سا هي َّيتي، اًؼاى دًياي خذيذ تٌبيٞ

گاش ؿاَد. خاَصٙ     اي هت٤ثش خلَُ اًؼاى دس بَد خَد ٣ثيش اػت، دس ًوَدؽ ًيض بِ گًَِ
ِ دّاذ. د  تَهيص هاي « ي هذًي پيَػتِ خاهِٔ»گاػٜيلذ ايي ٍيظگي سا با ٌَٓاى    ي س خاهٔا

ّاي هتٔذدي ٓواَيت داسد ٍ   هذًي پيَػتِ، ٛشد بِ دليل تٔلٞ بِ هٌاْٛ هختلٚ دس گشٍُ
ّااي   بٌاذي  ّاي زٌذگاًِ اٛاشاد ٍ استبااى ٍ ّوبؼاتگي زٌذخاًباِ بايي گاشٍُ       ٍٛاداسي

 (.100: ٣1371اّذ)بـايشيِ،   ّا ٍ هٌاصٓات َّيتي ٍ گشٍّي هاي  اختوآي، اص ؿذت ؿ٤اٙ
گيشي َّيت هذًي  اي ٣ِ ا٠ٛي ٍ گؼؼتِ اػت، بِ ؿ٤ل ّي سػتِبش ايي اػاع، ػاصهاًذ

ِ  يابي هؼات٠ل اص ض٤َهات، پايؾ    اًداهذ. بش هبٌاي ايي ٍيظگي، ضٞ ػاصهاى ًوي ي  بايؼات
 هٌلٞ پذيذاسي َّيت هذًي اػت. 

 
 بًدن تأسيسي ي ارادي -4

 ي ٣ؼاًي ٣اِ باا   ؿَد؛ اها ًِ دس ٗيا  اسادُ َّيت هذًي، تأػيؼي اػت ٍ ػاختِ هي
ِ    آى ؿٌاختِ هي ِ  ؿًَذ. بِ ايي هٌٔا، َّيت هذًي خَداًگيختاِ اػات ٍ با ي آى اص  ٍاػاٌ

ؿاًَذ ياا دس ٌٛاشت اٍ     ّاي هُطَّلي ٍ ًبئي ٣ِ با تَلذ اًؼاى بش اٍ ٓاسم هاي  َّيت
ؿَد. دس تَهيص ايي ٍيظگي بايذ بِ ايي ٤ًتاِ تَخاِ داؿات ٣اِ      خاي داسًذ، هتوايض هي

ّاا هٌاَى باِ     گياشي آى  ُ ًيض ٍخَد داسًذ ٣ِ ؿ٤لؿذ ّاي خٔلي ٍ ػاختِ بشخي َّيت
، صى بِ دًيا «صًاى»ّا هٔت٠ذًذ ٣ِ  ؿاى ًيؼت. بشاي هثال بشخي ٛويٌيؼت ي داسًذگاى اسادُ
ّااي   ّايي ٣ِ َّيات  ؿًَذ؛ ئٌي، بشخي هؤلِٜ آيٌذ؛ بل٤ِ دس خاهِٔ بِ صى تبذيل هي ًوي

َاًاايي ٠ٓلاي ٍ ٛشاگياشي ياا     ؿًَذ، هاًٌذ ٠ًلاى دس خاشد ٍ ت  خٌؼيتي با آى ؿٌاختِ هي
٠ًلاى دس تَاًايي ٛيضي٤ي، بشػاختِ ٍ پشداختِ ػاختاس سٍابي اختوآي يا ػاختاس رٌّي 

گاُ بايذ  ّا ًيؼت. اگش ايي تل٠ي سا بپزيشين، آى اٛشاد اصخولِ خَد صًاى اػت ٍ ًبئي آى



 5831، 2اال ههتم، شما ه 

 36 

ؿذُ ًياض ٍخاَد داسًاذ ٣اِ تطات تاأويش        ّاي هلٌَٓي ٍ ػاختِ گٜت ٣ِ بشخي َّيت
ي ٓاهل ياا بشخَسداسؿاًَذُ اص َّيات،     گيشًذ ٍ اسادُ شايي ػاختاسي كشٙ ؿ٤ل هيؿ

  گيشي آى داسد؛ ضتي اگش بِ آى باٍس داؿتِ باؿذ. بِ ايي هٌٔا، َّيت ٠ًؾ اًذ٣ي دس ؿ٤ل
هذًي ًِ ٠ٛي ػاختٌي؛ بل٤ِ اسادي اػت ٍ آگاّي ٍ ّاذٙ ٣ٌـاگشاى ٠ًاؾ بااسصي دس     

ِ   سزَ  هَْٜم، اسادُ، بيؾ٣ٌذ. دس ايي زا گيشي آى ايٜا هي ؿ٤ل ي اًتخاا    تش باِ هٌضلا
سٍد ٍ هؼتلضم اًتخا  هياى زٌذ گضيٌِ اػات؛   ػٌديذُ دس بشابش ٓول اًگيضؿي بِ ٣اس هي

ي  ًلبذ. بش ايي هبٌا، خاهِٔ ئٌي، تَخْي َّؿياساًِ بِ خَد رّي يا ٓاهل اًتخابگش سا هي
سٍ َّيت هذًي ًيض بش هبٌاي  يياي اػت ٣ِ تٔلٞ بِ آى داًٍلباًِ اػت ٍ اص ا هذًي ضَصُ

ي اًؼاى هلآٌَي ٍ ًاِ ًبئاي،     هثابِ گيشد. تل٠ي اًؼاى هذًي بِ اكل سهايت ؿ٤ل هي
ي  (. تا پيؾ اص آى، ايي اًگاس192ُ: 1380ًخؼتيي باس اص ػَي ّابض بياى ؿذُ اػت)ّابض، 

ِ اياي  اسػٌَيي ٣ِ اًؼاى هَخَدي ًبئتاً ػياػي )هذًي( اػت، سٍاج ٍ آتباس داؿت. ب
ّاي ٗشياضي سٍاباي بـاشي؛ بل٤اِ هطلاَل       ي ًبئي خٌبِ هٌٔا، َّيت هذًي، ًِ اداهِ

اًتخا  ٍ تأػيغ اًؼاًي اػت. بِ ًِش خاى ال١ ًيض اختواّ هاذًي ياا اختوااّ ػياػاي     
(. باشايي  45: 1377يابذ ٍ آى ّواًا سهايت اٛشاد اػات)ال١،   ٠ٛي اص ي٢ ساُ تـ٤يل هي

اػات ٣اِ باش    « ٟشاسداد اختواآي »ي هذًي،  ي خاهِٔ يذُتشيي هَْٜم ًِشي ا اػاع، هْن
باؿذ ٣ِ هشدم آى سا بشاي تأهيي ًِان، اهٌيات ٍ    اي هلٌَٓي هي ًبٞ آى، خاهِٔ، هؤػؼِ
ًاپزيش ايي تأػيغ اػت.  ٣ٌٌذ ٍ هٌضلت بشابش ّوگاى، هٌـأ خايگضيي هٌاْٛ خَد ايداد هي

اخات ًِاشي هْٜاَم ٟاشاسداد     تشيي ٛيلؼَٙ ػياػي ٟشى بيؼتن دس باصپشد خاى سالض، هْن
٣ٌذ. بِ ًِش ٍي اًؼاى هاذًي هَخاَدي اػات ٣اِ      اؿاسُ هي« اًؼاى هذًي»اختوآي، بِ 

هٌاذ گاشدد    ي آى بْشُ ؿَد تا اص َٛايذ ٓذيذُ ٓالواًِ ٍ ٓاهذاًِ ٍاسد ٟشاسداد اختوآي هي
بَدى، هبايي ًآَي اػات٠الل ٍ خَدهختااسي      ضال، اسادي (. دسٓيي215: 2004)اٍلؼَى، 

  ؿاذُ  ت. پاسػًَض اػت٠الل يا خَدهختاسي )آتًَاَهي( سا هتاشادٙ باا ٛشديات ًْاادي     اػ
٣ٌذ ٍ دس ًتيدِ اص آًَهي ٍ  صهاى دس خْت هٌاْٛ ٛشدي ٍ خؤي تالؽ هي داًذ ٣ِ ّن هي

ؿَد. آًَهي، ٛشديت ه٢ٌٜ اص خوْ اػت ٣ِ ٟاادس باِ سٛاْ ًياصّااي      ّيتشًَهي هدضا هي
ّااي   اسي، ٛشد آلت دػات ٍ هواوطل دس گاشٍُ   خَد ًيؼت ٍ دس ّيتشًَهي يا دگشهخت

 (.619: 1375ّاػت)زلبي،  اختوآي يا ض٤َهت
 
 بًدن غيرديلتي -5

زٌيي َّيتي ٗيشدٍلتي ا ٍ البتِ ًِ ٗيشػياػاي ا اػات. ٗيشدٍلتاي       َّيت هذًي، ّن
ؿاَد ٍ اص آى ٛاكالِ    اػت بِ ايي هٌٔا ٣ِ دس سٍاباي اٟتاذاسآهيض ض٤اَهتي ادٗاام ًواي     
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اؽ سا هطذٍد  لص دٍلتي، ٓاليٞ ٗيشػياػي ٍ هٌاْٛ اختوآي ٍ خلَكيگيشد تا هلا هي
ٍ هووطل ٤ًٌذ. ت٤ٜي٢ اهش دٍلتي ٍ اهاش ػياػاي باذيي هٌٔاػات ٣اِ هو٤اي اػات        
گشٍّااي بااِ دٍلاات ساُ ًياٛتااِ باؿااذ ٍ هؼاات٠ل اص آى ٛٔالياات ًوايااذ، اهااا ٣اس٣شدّااا ٍ 

 ّاي ػياػي داؿتِ باؿذ. خَاػتِ
ِ ي دٍلات   ي سابٌِ دسخلَف ًطَُ ي هاذًي، ًياٚ هتٌآَي اص ًِشياات      ٍ خاهٔا

ِ   اصخولِ اػت٠الل ايي دٍ ضَصُ اص ي٤ذيگش، ّو٤اسي آى دٍ، سابٌِ ي  ي ػاتيضآهيض خاهٔا
ِ   ي اسگاًي٢ ايي دٍ ضَصُ ٍ تل٠ي خاهِٔ هذًي ٍ دٍلت، سابٌِ ِ  ي هاذًي با ي اباشاص   هثابا

     ِ ِ ي هاذًي ٍ   دٍلت ٍخَد داسد. دس ًاضد اسػاٌَ، باَدٍى، ّاابض ٍ ال١، خاهٔا ي  خاهٔا
ّااا ٍخااَد ًذاؿاات؛ اهااا  تٌيااذُ بَدًااذ ٍ توااايضي هياااى آى ّااايي دسّاان ػياػااي ضااَصُ

اي تٔشيٚ ٣شدًاذ   ي هذًي سا ضَصُ پشداصاى ه٤تب اٟتلاد ػياػي ٣الػي٢، خاهِٔ ًِشيِ
اًذاصي ٟذست ػياػي بِ دٍس باؿذ ٍ ًياصّا يا ت٠اهاّاي ًْااد ػياػات    ٣ِ بايذ اص دػت

داًؼت ٍ  ي ض٠ي٠ي دٍلت سا ضَٜ ًِن هي ويت تٌْا ٣اسٍيظُآى سا هطذٍد ٤ًٌٌذ. آدام اػ
ٍخاَي هٌااْٛ    بش آى بَد ٣ِ دٍلت بايذ اص دخالت دس ٛٔاليتي ٣ِ ؿاْشًٍذاى دس خؼات  

ي آصادي هٌٜي اًداهيذ ٣اِ باش    دٌّذ، پشّيض ًوايذ. ًْايت ايي تل٠ي بِ ايذُ خَد اًدام هي
ي ٍ هاذًي اٛاشاد باياذ باا     ي صًذگي خلَك هبٌاي آى توايل دٍلت بِ دخالت دس ضَصُ

ٟيااَدي ًيشٍهٌااذ هطااذٍد ؿااَد. تل٠ااي هٌٜااي اص آصادي دس ًْاياات بااِ ًٜااي دٍلاات دس  
ػتيض هٔت٠ذ اػت ٣اِ   ّاي آًاسؿيؼوي اًداهيذ. سابشت ًَصي٢ دس گشايـي دٍلت گشايؾ

ّاي داًٍلباًِ، ي٤اي باِ اًتخاا ، هتاَلي      بشاي ضَٜ ًِن ٣اٛي اػت ٣ِ اص هياى اًدوي
 ّا باِ ي٤اذيگش خلاَگيشي ٣ٌاذ     يي ضذاٟلي ؿَد تا اص تٔذي اًدويٍهْ ٍ اخشاي َٟاً

(. دس ه٠ابل ايي تل٠ي، هَْٜم آصادي هثبت، َّيت هاذًي سا َّيات   619: 1382)بـيشيِ، 
بايؼت تَػي دٍلات باِ سػاويت ؿاٌاختِ      ٣ٌذ ٣ِ هي خَ دس ػياػت ٟلوذاد هي هذاخلِ

اي يا كاٌٜي   س دٍلت سػتِسػذ ٣ِ َّادا ؿَد. ًْايت ه٠ٌٌي ايي بشداؿت بِ ٛاؿيؼن هي
ّااي ًااّوگَى    اػت. دٍلت كٌٜي، دٍلتي اػت بش هبٌاي ايي ًِشيِ ٣ِ خاهِٔ اص گاشٍُ 
اؽ دس ػياػات   اٟتلادي ٍ ؿ٘لي تـ٤يل ؿذُ ٍ دس ًتيدِ، ّش ٣غ بايذ بشاػاع ضشِٛ

(. 275ٍ  276: 2002ٍٍد،  هـاس٣ت ٣ٌذ ًِ با اًتخا  ًوايٌذُ بشهبٌاي هطل صًذگي )ّاي 
ِ    ش اًدوياص ايي هٌِ   ي ّاي ٣اسگشي ٍ ٣اسٛشهايي ٠ٛي ابضاسي دس دػات دٍلات ٍ ٍػايل

داسي، دٍلات   ّاي آى ّؼتٌذ. هاس٣غ ًيض بش آى بَد ٣ِ دس خَاهْ ػشهايِ اخشاي ػياػت
ي  ي هذًي بشاي ػلٌِ بش ًب٠ِ ٣اسگش اػت. ايي ًگشؽ دس ًِشيِ ابضاسي دس دػت خاهِٔ

داسي هٌدش ؿذ. دس ًِاش   دس سٍابي ػشهايِ گشاهـي بِ پيًَذ ٍ ه٤ول بَدى ايي دٍ ضَصُ
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ّاي هتٜاٍتي اص ٟذستٌذ ٣ِ ي٤ذيگش سا ت٤ويال   ي هذًي ٍ دٍلت ّش دٍ زْشُ ٍي، خاهِٔ
ِ   ٣ٌٌذ. بشايي اػاع، خاهِٔ هي ي دٍلات   ي ػياػي هطلي اػت ٣ِ دس آى دػاتگاُ ْٟشيا

هذًي ًياض  ي  ّا، ًِام ٟوايي، ًيشٍّاي هؼلص ٍ پليغ هتوش٣ض اػت. خاهِٔ آن اص صًذاى
ّاي ًاهطؼَع ٍ ًاهشئي ٟاذست سا   ٣ٌذ تا ؿ٤ل هَهٔي اػت ٣ِ دٍلت دس آى ٓول هي

ِ      اص ًشيٞ ًِام ٣اشدُ ٍ اػاتيالي    ّاي آهَصؿاي ٍ ديٌاي ٍ ٣شداسّااي ٛشٌّگاي، ًْاديٌا
ِ   56: 1383ايذئَلَطي٢ سا باصتَلياذ ًوايذ)اًذسػاَى،    ي هاذًي   (. باشايي اػااع، خاهٔا

ٌاّ اػت ٍ سهايتوٌذي اص آوال ٟذست تَػي دٍلت، ػاص ٍ تَليذ اٟ ي هـشٍٓيت ضَصُ
ِ  ؿاَد. سٍايات اًدوٌاي اص اياذُ     اص ًشيٞ ًْادّا ٍ ٣اس٣شدّاي آى ايداد هاي  ي  ي خاهٔا

ِ   ّا سا هبٌاي بشداؿت خَد اص سابٌِ هذًي، بِ ًَٓي بشآيٌذ ايي تل٠ي ي  ي دٍلات ٍ خاهٔا
شي يا ٍػاًت بياى ًوَد ٣اِ  گ ي هياًدي تَاى با ٍاطُ دّذ. ايي سابٌِ سا هي هذًي ٟشاس هي

گياشد. دس اياي هٌٔاي،     دس ايي كَست َّيت هذًي ًيض بش هبٌاي ّويي سابٌِ ؿا٤ل هاي  
ي ٓواَهي   خَيي هٌاْٛ اٍ دس ضَصُ ي ٛشد ٍ هأهَس پي ي هذًي اص ي٢ ػَ ًوايٌذُ خاهِٔ

گياش   ؿَد ٍ اص ػَي ديگش ٠ًؾ هشبِ اػت ٍ هاًْ اص دػتشػي هؼت٠ين دٍلت بِ ٛشد هي
ي٤بااسُ باا هٌالباات ٍ     ؿَد تا دٍلت بِ ٣ٌذ ٍ هاًْ اص آى هي ِ ًْٜ دٍلت ايٜا هيخَد سا ب

اي  اي ٣اِ زااسُ   گًَِ ًـذُ، ٗيشه٠َٔل ٍ ًاهذٍى اٛشاد هَاخِ ؿَد بِ بيٌي ت٠اهاّاي پيؾ
دٍگاًاِ، اػات٠الل   ّا ًذاؿتِ باؿذ. ؿشى الصم بشاي ايٜااي اياي ٣ااس٣شد     خض ػش٣َ  آى

 ًيض باؿذ. اي ٛشاخلَكي بايؼت ضَصُ زٌا٤ًِ هي ي هذًي اص دٍلت اػت؛ ّن ضَصُ
اػت٠الل اص دٍلت ًيض هؼتلضم ت٤ثش ٓولي هٌابْ ٟذست اػت؛ ئٌي، ػااخت ض٠اَٟي   
ّا  خاهِٔ بايذ دػتشػي ٗيشدٍلتي بِ هٌابْ ٟذست آن اص ػاصهاى، هٌابْ اٟتلادي ٍ سػاًِ

ضاال،   اًاذ. دسٓايي  پزيش ػاصد ٍ هال٤يت ٗيشدٍلتي بش هٌابْ ٟاذست سا هدااص بذ   سا اه٤اى
٣ٌاذ ٣اِ    ي هذًي دس كَستي هٌالبات ٍ تَٟٔات خاهِٔ سا ه٠َٔل ٍ ٣اًااليضُ هاي   خاهِٔ

اصايي دس ايي ػااخت داؿاتِ باؿاذ ياا ضاذاٟل       بِ ي ػياػت ساُ يابذ ٍ ها بتَاًذ بِ ضَصُ
ِ       ػاخت ػياػي پاػخگَي اًتِاسات ضَصُ ي ٓاذم   ي هاذًي باؿاذ. اياي اهاش باِ هٌضلا

ي اص دٍلت ًيؼت؛ بل٤ِ بِ ايي هٌٔاػت ٣ِ ػاختاس ٟذست سػاوي  ي هذً اػت٠الل ضَصُ
ّا تبذيل ؿَد. اص ػَي ديگش  ّاي هذًي ٍ ت٤َيي آى ًبايذ بِ هأًي دس بشابش بشٍص َّيت

ؿاى هٌَى بِ پزيشؽ  يابٌذ ٣ِ ضوَس ٍ تذاٍم ٛٔاليت ّاي هذًي ًيض بِ تدشبِ دسهي گشٍُ
ي ٍ َٟاًيي ٓوَهي هَسد تأييذ دٍلت ّاي ًِن اختوآ ٣شدى َٟآذ ٍ زاسزَ  ٍ دسًٍي

ػااصي، ٠ٛاي    صًاي ٍ هداا    آهيض بِ خاي زاًِ ّاي خـًَت ياصي بِ ؿيَُ اػت ٍ دػت
گًَِ ٣ِ گٜتاِ ؿاذ،    ؿذى َّيت دٍلتي اػت. اص ػَي ديگش، ّواى ٓاهلي دس خْت ٛشبِ
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َّيت هاذًي هتواوي ػاٌطي اص َّيات ػياػاي اػات. اياي ٍيظگاي، هٌاتح اص اياي           
دػت آهذُ يا تطلايل   ٣ِ ًْادّاي هذًي بشاي ضٜاُت اص هٌاْٛ بِ ي هْن اػت هٜشٍهِ
ي هذًي هتَٟٚ ؿاًَذ ٍ ًااگضيش پااي دس     تَاًٌذ كشٛاً دس ضَصُ ّاي خذيذ، ًوي خَاػتِ
ّااي   ي گشٍُ ٣ٌٌذُ ؿٌاػي ػياػي تَخيِ گزاسًذ. ايي ٤ًتِ دس خاهِٔ ي ػياػت هي ضَصُ
ِ   ًَٜر ٍ اضضا  اػت ٍ اص اياي  ري ِ   سٍ دسخلاَف سابٌا ي هاذًي،   ي اضاضا  ٍ خاهٔا

 «ي دٍلت داسًاذ  ي هذًي ٍ ي٢ پا دس ضَصُ اضضا  ي٢ پا دس خاهِٔ»بشخي هٔت٠ذًذ ٣ِ 
ِ  (. بشاي ًوًَِ: هي332: 1374)بـيشيِ،  ِ    تَاى بِ سابٌا ّااي   ي ضاض  ٣ااسگش ٍ اتطاديا

 زٌيي خٌبؾ ػٌذي٤اليؼن دس بشيتاًيا اؿاسُ ًوَد. ٣اسگشي ٍ ّن
ياابي هاذًي اص ًاَّ     تِ اؿاسُ ٣اشد ٣اِ دس ؿا٤ل ػااصهاى    دس ٓيي ضال بايذبِ ايي ٤ً

آتشاهاي ٍ ٗيشًْاادي     ّااي ًاَيي ٣اِ اص خلالت     ٍيظُ خٌبؾ ّاي اختوآي بِ خٌبؾ
ؿاَد.   ّاي هَسد اتٜاٝ با دٍلت هطذٍد ًواي  بشخَسداسًذ، ٛٔاليت ٍ َّيت بِ زاسزَ 
خَياًاِ باِ    ّا اص الگَي ٓام ػياػات ػاتيضُ   بِ بياى ديگش: ػياػت َّيت دس ايي خٌبؾ

ِ  ّاي اختوآي با ٛٔاليت آيذ. تٜاٍت خٌبؾ ضؼا  هي اي آى اػات   ّاي كٌٜي ا اتطادي
ي ٟاًًَي ٍ سػاوي   ّايي اػت ٣ِ دس ٓشكِ ي ٛٔاليت اي دس بشگيشًذُ ٣ِ ٛٔاليت اتطاديِ

ّااي اختواآي دس    ٣ِ خٌبؾ ضالي گيشد؛ دس ًَٜر ؿ٤ل هي ّاي ري ا ٓلٌي بِ ؿ٤ل گشٍُ
اص اه٤اًات ٟاًًَي ٍ ٓلٌي، خَد سا دس آى زاسزَ  هطذٍد ٤ًاشدُ   ٓيي آهادگي اػتٜادُ

ّااي هبتٌاي باش ًاٛشهااًي ٍ      ّاي هٔيٌي اص هَابي خااسج اص ًِاام ٍ سٍؽ   ٍ اص هَٟٔيت
ي هذًي دٍلت ًياض   تَاًذ بِ هطاكشُ گيشًذ ٣ِ دس ًْايت خَد هي هي  ه٠اٍهت هذًي بْشُ
 (.102: 1998بيٌداهذ)تاسٍ، 

 
 تر حقًقي تكًيه ًَيت مدويب( قاوًن اساسي؛ بس

گياشي اص   ّاي گًَاگَى َّيات هاذًي سا باا بْاشُ     تَاى زْشُ زِ آهذ، هي بشاػاع آى
ّا بيي ػِ كَست ٍ هٌـأ بشػاختي َّيت، توايض  ٍاطگاًي ٣ِ هاًَئل ٣اػتلض اص ًشيٞ آى

ٟايل ؿذُ اػت، بياى ٣شد. ايي ٍاطگاى بِ تشتياب ٓباستٌاذ اص: َّيات ه٠اٍهات، َّيات      
بخؾ. دس تٔشيٚ ٣اػتلض، َّيت ه٠اٍهت ٓباست اػات اص   داس ٍ َّيت هـشٍٓيت بشًاهِ
َّيت ٣ٌـگشاًي ٣ِ دس اٍهاّ ٍ اضَال ٍ ؿاشايٌي ٟاشاس داسًاذ ٣اِ اص خاالل هٌٌاٞ       »

ؿاذى خاَد دس    ؿًَذ ٍ بايذ باشاي ب٠اا ٍ خلاَگيشي اص ضال     اسصؽ داًؼتِ هي ػلٌِ، بي
ِ (. 434ٍَّ  435: ٣1382اػتلض، «)َّيت ٗالب ب٤َؿٌذ داس ًياض باِ ًِاش ٍي     يت بشًاها

گيشي اص هَاد ٍ هلالص ٛشٌّگي ٟابل دػتشع، َّيت  َّيت ٣ٌـگشاًي اػت ٣ِ با بْشُ»
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َّيات  (. »421ف «)٣ٌذ ػاصًذ ٣ِ َّيت آًاى سا دس خاهِٔ اص ًَ تٔشيٚ هي خذيذي هي
ّا سا باش   ؿَد تا ّظهًَي آى بخؾ ًيض اص ػَي ًْادّاي ٗالب خاهِٔ ايداد هي هـشٍٓيت

(. 23ٍ  22: 2، ج 1382ـگشاى اختواآي گؼاتشؽ دادُ ٍ ٠ٓالًاي ًواياذ )٣اػاتلض،      ٣ٌ
          ِ داس ٍ  بشايي اػااع، َّيات هاذًي، ّان َّيات ه٠اٍهات اػات ٍ ّان َّيات بشًاها

آيذ. اص آى خْت َّيات ه٠اٍهات    بخؾ ًيض بِ ضؼا  هي ضال َّيت هـشٍٓيت دسٓيي
ّاي  ٣ٌذ تا َّيت بيٌي هي ّا، ػاص٣ٍاسي پيؾ اػت ٣ِ بش هبٌاي اكل ٓذم تطَيل َّيت

ّاي اٍليِ با اهوطالل ٍ ادٗام دس َّيات ا٣ثشيات هَاخاِ ًـاًَذ ٍ اص      اٟليت يا َّيت
ِ  سٍ ػياػت تٜاٍت يا توايض سا پاع هي ايي داس ًياض ّؼات؛ صياشا باِ      داسد. َّيت بشًاها
سٍد ٍ  ؿواس هاي  خَيي هٌاْٛ ٍ ٓاليٞ ٣ٌـگشاى هذًي بِ ي اه٤اى ٍ سٍؿي بشاي پي هثابِ
 زٌيي َّيت هاذًي،  ٣ٌذ. ّن ّا سا باصتٔشيٚ ٍ باصػاصي هي ٌاػب با ايي اه٤اى، َّيت آىهت

ؿاًَذ   گيشي آى هَخب هي آهذّاي ؿ٤ل بخؾ اػت ٍ اٟتوائات ٍ پي َّيتي هـشٍٓيت
 ّاي هلي ٍ دٍلتي اص هـشٍٓيت اٛضًٍتشي دس ػٌص خاهٔاِ بشخاَسداس   تا َٟآذ ٍ زاسزَ 

ّاي ٛشدي، گشٍّي ٍ دٍلت هلاي سا دس يا٢    َّيتؿًَذ. دسٍاْٟ َّيت هذًي هٌاْٛ ٍ 
ؿَد ٣ِ ػياػت تٜاٍت بِ ٍاگشايي هلي ٍ ٛشٍپاؿاي   دّذ ٍ هاًْ اص آى هي ساػتا ٟشاس هي

ًواا   ضال هتٌااٟن  ّاي َّيتي ٣ِ دسٓيي پزيشي ايي زْشُ دٍلت بيٌداهذ. ت٤َيي ٍ اه٤اى
ّاي هتشتب  ٍليتؿذى ض٠َٝ ٍ هؼؤ باؿٌذ، هٌَى بِ توويي ٍ بِ سػويت ؿٌاختِ ًيض هي
ّاي ٛشدي، گشٍّي ٍ ػياػي )٣ِ با ي٤اذيگش   ّاػت ٣ِ ؿاهل ض٠َٝ ٍ هؼؤٍليت بش آى
ِ   ّايي داسًذ( هاي  پَؿاًي ّن ّاا دس ٌٓاَاى    ي اياي ض٠اَٝ ٍ هؼاؤٍليت    ؿاًَذ. هدوَٓا
 (.1382؛ ٣اػتلض ٍ ديَيذػَى، 1381گيشًذ)ٛال٤غ،  خاي هي« ؿْشًٍذي»

ي ض٠َٝ، اختياسات  ٛشد اػت ٣ِ بِ ٍاػٌِؿْشًٍذي بياًگش هَٟٔيتي اختوآي بشاي 
٣ِ هبيي ٍٛاداسي ٛشد بِ ًِام  ؿَد ٍ دسضالي ٍ ٍُايٜي ٣ِ بش آى هتشتب اػت تٔشيٚ هي

٣ٌاذ. ؿاْشًٍذ ٣ؼاي اػات ٣اِ       اختوآي اػت، اٍ سا دس بشابش ض٤َهت هطاِٛات هاي  
اًذ تَ ٌَٓاى ٓوَ خاهِٔ ٍ بشخَسداس اص ض٠َٝ اختوآي ٍ ػياػي، پزيشٛتِ ؿذُ ٍ هي بِ

هٌذ ؿَد. بذيي تشتيب: ضٞ ؿْشًٍذي دسٍاْٟ ضٞ بشخَسداسي اص ضٞ  اص هضاياي آى بْشُ
ِ    ي پيـاهذًي ٍ ٍسٍد بِ ضَصُ اػت ٍ خَاص گزاس اص ضَصُ ؿاواس   ي هاذًي ٍ ػياػاي با

دسًاگ ّان ضاٞ اٛاشاد سا باشاي       اي اػات ٣اِ باي    سٍد. ؿْشًٍذي بِ ايي هٌٔاا اياذُ   هي
ّا  وبات اهَس بش آى ي با ؿاى سا ٣ِ اداسُ اي خؤيّ بشخَسداسي اص ض٠َٝ ٍ ّن هؼؤٍليت

ِ 208: 1381ؿٌاػذ)ٛال٤غ،  هبتٌي اػت، بِ سػويت هي ي هٌاػابات ؿاْشًٍذي    (. الصها
ّاػت. ٣ؼي ٣اِ دس بشاباش    گيشي اص ٛشكت ًيض هؼاٍات دس بشابش ٟاًَى ٍ بشابشي دس بْشُ
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ْ    ٟاًَى با ديگشاى هؼاٍي ًيؼت، دسٍاْٟ بِ شًٍذ آى دٍلات ا   ٌَٓاى ٓواَ خاهٔاِ ٍ ؿا
تَاًذ بِ اػتيٜاي ض٠َٝ خَد دس ٟبال اًدام ت٤االيٚ هطَلاِ    ٣ـَس ؿٌاختِ ًـذُ ٍ ًوي

اهيذٍاس باؿذ. اص ػَي ديگش ٟاًَى اػاػي پيًَذي تٌگاتٌگ باا هْٜاَم ؿاْشًٍذي داسد.    
ؿاْشّاي   بايؼت دس توذى ّلٌي ٍ ًِشيات ٛيلؼَٛاى دٍلات  ايي پيًَذ سا ًيض هي  ي سيـِ

 ؿاْشّاي  ٟاًَى اػاػي دس دٍلت 158ٍخَ ٣شد. اسػٌَ دس آواس خَد بِ  خؼت يًَاى باػتاى
اي اػت ٣ِ دس يًَاى بِ ٟااًَى   ٍاطُ 1(. پَليتيا78: 1375يًَاى اؿاسُ ٣شدُ اػت )ٟاهي، 

بش سٛت ٍ ٓالٍُ  زٌيي بِ هٌٔاي ؿْشًٍذي ًيض بِ ٣اس هي ؿذ. ايي ٍاطُ، ّن اػاػي اًالٝ هي
ؿذ. بِ بياى ديگاش: ٟااًَى دس يًَااى     ختاس آى ًيض گٜتِ هيٟاًَى اػاػي ؿْش بِ ٣ليت ػا

ياٛت ٍ ٛويلت ؿاْشًٍذي ياا ٟااًَى     تاٛتي خَد با هَْٜم ٛويلت هٌٔا هي باػتاى دس ّن
(. پاغ  31ٍ  30: 1371ػٌت،  اػاػي ساٌّواي ػيش ؿْش بِ ػَي ًِن اخالٟي بَد )ٍيي

ي ض٠َٝ بـاش   دس آالهيِ اص آى، ٌَٓاى ؿْشًٍذي دس هٌٔاي خذيذ آى، بشاي ًخؼتيي باس
ر٣ش ؿذ. ايي آالهيِ اص ػَي هدلؼي تذٍيي ٍ ًاشش   1789ٍ ؿْشًٍذ ٛشاًؼِ دس ػال 

   ِ ي هاز٣َس ٌّاَص ّان دس     ؿذ ٣ِ هؼؤٍل تذٍيي ٟاًَى اػاػي ٛشاًؼِ ًياض باَد. آالهيا
ي ٟاًَى اػاػي ٛشاًؼِ ٟشاسداسد ٍ اص آى هـخق ٍ هتوايض باٟي هاًذُ اػت)پللَ،  ديبازِ
ِ  (. اص ػَي ديگش، ٟاًَى اػاػي ًؼبتي ٍويٞ با ايذ7ٍُ  6: 1370 ي هاذًي ًياض    ي خاهٔا

   ِ ِ   داسد ٍ دسٍاْٟ باصتا  گؼتشؽ هشصّااي گٜتوااى خاهٔا ي ٣اٌؾ   ي هاذًي دس ٓشكا
پايؾ ٣ـايذ ٍ   هباضثاتي ٣اِ  ت٤ٜي٢ َٟا ّوشاُ با تواهي »ػياػي اػت. بِ بياى گشاهـي: 

ي هاذًي ٍ   ي هياى خاهِٔ هطلَل هباسصُتواهي خضئياتي ٣ِ َٟاًيي آى بِ ّوشاُ داؿت، 
 (.76: 1377)گشاهـي، « ي تاسيخي هـخق اػت ي ػياػي دس ي٢ دٍسُ خاهِٔ

تَاًذ بِ ضيات خَد اداهِ دّاذ ٍ تاذاٍم ٍ ٟاَام داؿاتِ      دس ض٠ي٠ت ّير َّيتي ًوي
اي اص َٟاًيي هذٍى يا ًاًَؿتِ ٍ كٌٜي ًْاديٌِ ٍ توويي  ي پاسُ ٍػيلِ ٣ِ بِ باؿذ؛ هگش آى

گيشي ٍ دٍام آى هٌَى بِ ٍهْ  َد. َّيت هذًي ًيض اص ايي ٟآذُ هؼتثٌي ًيؼت ٍ ٛشمؿ
  ِ ي  ٟاًًَي اػت ٣ِ ض٠َٝ ٍ ت٤اليٚ هشتبي با آى سا هواًت ٣ٌذ. پيَػتگي هيااى خاهٔا

زَى طاى ٣َّي، ًِاهات  پشداساى ّن ضذي اػت ٣ِ بشخي ًِشيِ هذًي ٍ ٟاًَى اػاػي بِ
 (.30ٍ  29: 1371داًٌذ)زاًذ١ٍ،  ي هذًي هيِ ي خاهٔ ٟاًًَي سا بخـي اص ايذُ

ي پيـاهذًي، هذًي ٍ دٍلتي )پؼاهذًي( َّيات ٍ   بشايي اػاع ٍ هتٌاُش با ػِ ضَصُ
تَاى باِ ػاِ    بخؾ َّيت هذًي، هي داس ٍ هـشٍٓيت ّاي ه٠اٍهت، بشًاهِ زٌيي زْشُ ّن

                                                      
1- Politia 
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َٝ ي اكلي ض٠ا  ّاي ٛشدي، گشٍّي ٍ ػياػي پشداخت. ّؼتِ دػتِ ض٠َٝ ٍ هؼؤٍليت
گياشد، ضاٞ ضياات     ّاي ٗيشاسادي بـش سا دسبشهي ي خلَكي ٍ َّيت ٛشدي ٣ِ ضَصُ

ي آى ّؼاتٌذ. ضاٞ    ٣ٌٌاذُ  اػت ٍ ض٠َٝ ٍ ت٤اليٚ ديگش دس ايي ضَصُ دس ٍاْٟ توويي
هال٤يت ؿخلي، ضٞ ٣اس، آصادي اًتخا  ؿ٘ل ٍ هؼ٤ي، هٌْ بشدگي، هٌْ ؿ٤ٌدِ، ضٞ 

  ِ ٍ ت٤اليٌٜاذ. ضاٞ ؿاْشًٍذي ًياض     ي اياي ض٠اَٝ    دادخَاّي ٍ ضشهت ٠ٓياذُ، اصخولا
 تشيي ضٞ پيـاهذًي اػت. گًَِ ٣ِ گٜتِ ؿذ، هْن ّواى

ّااي   ي ًخؼت باِ گاشٍُ   ي ض٠َٝ گشٍّي ًيض ؿاهل دٍ ضَصُ اػت. ضَصُ هطذٍدُ
تَاى آى سا ؿاهل هٌاْ تبٔاين خٌؼايتي،     گشدد ٍ هي ّاي ًخؼتيي باصهي هبتٌي بش َّيت

ِ   ّاي گشٍُ ٍ آصادي زٌيي توويي ض٠َٝ ًظادي، َٟهي ٍ صباًي ٍ ّن ٍياظُ   ّاي اٟليات با
ي دٍم ًياض   ٣ٌذ داًؼت. ضاَصُ  ّا سا اص گشٍُ ا٣ثشيت هتوايض ٍ هتٜاٍت هي هَاسدي ٣ِ آى

ي هاذًي سا   ّااي ضاهاش دس ضاَصُ    ّا ٍ اًدوي ّاي هتشتب بش گشٍُ ض٠َٝ ٍ هؼؤٍليت
اص هٌااْٛ خؤاي ٍ     خاَيي ياا بشخاَسداسي    ي اكلي آى ضٞ پاي  ؿَد ٍ ّؼتِ ؿاهل هي
، ت٤ثاش ٓولاي هٌاابْ     بٌاذي  ّااي گاشٍُ   ّاي اٍليِ اػت. آصادي اي هؼت٠ل اص َّيت ضشِٛ

ٟذست يا ضشهت هال٤يت ٗيشدٍلتي ٍ سٟابت بش ػش هٌاْٛ ًياض دس اياي زااسزَ  هٌٔاا     
ضضباي آخاشيي ضاٞ گشٍّاي دس ضاَصُ هاذًي اػات؛ صياشا          بي  يا يابٌذ. ضٞ ػاصهاى هي
سًٍاذ.   ؿواس هي  ي هذًي ٍ دٍلت بِ خاهِٔ ي اتلال گًَِ ٣ِ ر٣ش ؿذ، اضضا  ٠ًٌِ ّواى

ض٠َٝ ػياػي ًياض دس ػااختاس سػاوي ٟاذست ػياػاي، تط٠اٞ ض٤َهات اًتخاابي سا         
 ؿذى. ٣شدى ٍ اًتخا  ّا ٓباست اػت اص ضٞ اًتخا  ي اكلي آى  ٣ٌٌذ ٍ ّؼتِ پزيش هي اه٤اى

بٌابشايي، هَاسدي زَى اكل ًِااست ٍ پاػاخگَيي، اػات٠الل ٟواايي ٍ پاسلوااًي،      
اي، ادٍاسي باَدى هٌاكاب ض٤اَهتي ٍ ت٤ثاش ػياػاي،       ّا، اًتخاباات دٍسُ  ادي سػاًِآص

ؿذى ٍ پايذاسي ض٤َهات ًوايٌاذگي ّؼاتٌذ.     ٣شدى ٍ اًتخا  ٣ٌٌذُ ضٞ اًتخا  توويي
ِ    گشاياي ػياػاي اص آى   لضٍم ت٤ثش يا ٣ثاشت  ي هاذًي ًواَداس ػاٌص     سٍػات ٣اِ خاهٔا

اػات )ّواًٌاذ: هٌااْٛ ٣ااسگشاى ٍ      اي اص هٌاْٛ هتٜاٍت ا ٍ ضتي گااُ هتوااد ا     گؼتشدُ
٣ٌٌذگاى( بٌابشايي، دس ػٌص ًوايٌذگي ػياػاي   ٣اسٛشهاياى يا هٌاْٛ ٛشٍؿٌذگاى ٍ هلشٙ

ّا ٍ ٓاليٞ ػياػي سا پزيشا ؿَد. بِ بياى ديگش: ي٢ گاشٍُ   تَاًذ ٓذم تٌَّ گشٍُ ًيض ًوي
بٌاابشايي،  ّااي اختواآي باؿاذ.     تَاًذ هذٓي ًوايٌذگي هٌاْٛ هتواد گشٍُ يا تـ٤ل ًوي
بايؼات   كَست، الخاشم هاي   ايي ّاي ػياػي ًيض اهشي ًاگضيش اػت ٍ دسٗيش تٌَّ گشايؾ
ِ  بشخي َّيت گشاياي ػياػاي،    ي اكال ٣ثاشت   ّا دس ّن ادٗام يا تؤيٚ ؿًَذ. بش پايا

ّاي زٌاذگاًگي ػياػاي باؿاذ ٍ دس اياي      ػاختاس ٟاًًَي خاهِٔ بايذ هلتضم بِ زاسزَبِ
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ِ هٌابْ ٟذست سا بِ سػويت بـٌاػذ. البتِ بش اياي ٟآاذُ   ساػتا، ضٞ دػتشػي ّوگاًي ب
زاَى داًاؾ، واشٍت، اًالٓاات ٍ      ٣ِ تٌَّ هٌابٔي ّان  ي٢ اػتثٌا ٍخَد داسد ٍ دسضالي

ي اخباس ٍ ْٟش، آن اص ٟاَاي   استباًات اص الضاهات ًِام ػياػي هت٤ثش اػت، اًطلاس َُٟ
ي هِْش ضا٣ويت ٓوَهي،  ابًِِاهي، ٟوايي، اًتِاهي ٍ هاًٌذ آى دس دػت ض٤َهت بِ هث

ِ      اهشي پزيشٛتِ ّااي ًِااهي ٍ ْٟشآهياض ٟاذست باياذ       ؿذُ اػات. باش اياي اػااع، خٌبا
 صدايي ؿًَذ ٍ كشٛاً باصتا  هٌاْٛ هلي باؿٌذ. ػياػت
 

 حقًق فردي ي السامات آن در قًاويه اساسي ايران -1
ّااي ليبشالاي    سُگشاياى ٍ ًشٛذاساى ض٠َٝ گشٍّي بِ ٠ًذ اًگا ٣ِ خاهِٔ تا پيؾ اص آى

ؿاذ )ٛاال٤غ،    ي ض٠َٝ ٛشدي تٔشيٚ هاي  ي هدوَِٓ هثابِ بپشداصًذ، ؿْشًٍذي اػاػاً بِ
آٍسًذ تا اص ًشياٞ آى   ٍخَد هي (. ايي ػٌص اص ض٠َٝ، ٛوايي سا بشاي اٛشاد ب78ِ: 1381
ًَس ٣لي  ؿاى سا بذٍى دخالت اٛشاد ديگش يا بِ ؿاى سا تَػِٔ دادُ ٍ ًيشٍّاي بال٠َُ هٌاْٛ
پشداصاًي ٣ِ ٠ًؾ هطَسي بشاي ض٠َٝ ٟايل ؿاذًذ   ِٔ، تط٠ٞ بخـٌذ. ًخؼتيي ًِشيِخاه

سؿاذ   هاًٌذ ال١ ٍ تَهاع پيي، هٔت٠ذ بَدًذ ٣ِ ؿْشًٍذ سا بايذ دس بشاباش ٟاذست سٍ باِ    
دٍلت هَسد ضٜاُت ٟشاسداد. بذٍى ض٠َٝ هذًي ضيات، آصادي ٍ هال٤يت، اٛشاد ّواَاسُ  

 اٌّذ بَد.ي ػياػي خَ دس هٔشم ٟذست خَدػشاًِ
بش ايي اػاع، ضٞ ضيات ٛشدي، ًخؼتيي ضٞ ٛشدي دس ػٌص پيـااهذًي اػات ٣اِ    

سٍد.  ؿواس هاي  گيشي ٍ اه٤اى َّيت هذًي بِ ي ؿ٤ل ؿٌاػايي ٍ توويي الضاهات آى پايِ
ي٢ اص َٟاًيي اػاػي هـشًٍِ ٍ خوْاَسي اػاالهي، ٓبااساتي     دس ايي خلَف دس ّير

آى ٍخاَد ًاذاسد. دس ٓاَم ّاش دٍي اياي      ٍ اهثاال  « ضٞ صًذگي»، «ضٞ ضيات»زَى 
َٟاًيي )اكل ًْن هتون ٟاًَى اػاػاي هـاشًٍِ ٍ اكال بيؼات ٍ دٍم ٟااًَى اػاػاي       

باِ سػاويت   « تٔشم ٗيشٟاًًَي بِ خااى »خوَْسي اػالهي(، هلًَيت اٛشاد سا دس بشابش 
ي ّواى اكَل تأ٣يذ ؿذُ اػات ٣اِ    ي هلضٍهات ايي ضٞ ًيض دس اداهِ اًذ. دسباسُ ؿٌاختِ
٣ٌاس خاى؛ هال، هؼ٤ي ٍ ضيثيت يا ؿشٙ اًؼاًي ًياض هلاَى اص تٔاشم ٗيشٟااًًَي      دس
باؿٌذ. ايي ّوٌـيٌي بِ ٍاْٟ ٍاخذ ايي تل٠ي اػت ٣اِ هاَاسد هاز٣َس الصم ٍ هلاضٍم      هي

ِ    ي٤ذيگش بَدُ ٍ اص ّن ت٤ٜي٢ ي  ًاپزيشًذ ٍ تٔشم بِ ّش ٣ذام دسٍاْٟ تٔاشم باِ ّوا
وَْسي اػالهي، ؿ٘ل سا ًيض دس سدياٚ هاَاسد   ّاػت. ٓالٍُ بش ايي، ٟاًَى اػاػي خ آى

ياد ؿذُ دس ّواى اكل ٟشاسدادُ ٍ تٔشم ٗيشٟاًًَي بِ آى سا هوٌَّ ٣شدُ اػت. بِ اياي  
داًذ. دس ساػتاي تواويي   هٌٔا، خوَْسي اػالهي ؿ٘ل سا ًيض اص هلضٍهات ضٞ ضيات هي
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٤يت ؿخلي ايي ض٠َٝ، ٟاًَى اػاػي خوَْسي اػالهي بش هَاسدي زَى: اضتشام بِ هال
)اكل زْل ٍ ّٜاتن(، بشخاَسداسي اص هؼا٤ي هتٌاػاب باا ًيااص )اكال ػاي ٍ ي٤ان(،          

   ِ ي دٍلات   هوٌَٓيت اخباس بِ اٟاهت اٛشاد دس هطلي هٔيي )اكل ػاي ٍ ػاَم( ٍ ٍُيٜا
بشاي ايداد اه٤اى اؿت٘ال بِ ٣اس بشاي ّوِ )اكل زْل ٍ ػاَم(، تلاشيص ٣اشدُ اػات.     

ًَس ٗيشهؼت٠ين بِ سػاويت ؿاٌاختِ ٍ    سا بِٟاًَى اػاػي هـشًٍِ ًيض هال٤يت ؿخلي 
ي ايـاى بِ  ػلب تؼلي هال٤يي ٍ هتلشٛيي اص اهال١ ٍ اكَل هتلشِٛ»٣ٌذ ٣ِ  ٌَٓاى هي

)اكل ّٜذّن هتون ٟاًَى اػاػي(. « ّش ٌَٓاى ٣ِ باؿذ هوٌَّ اػت؛ هگش بِ ض٤ن ٟاًَى
اسدّن هاتون  زٌيي آصادي اًتخا  هطل اٟاهت سا هـشٍّ داًؼتِ )اكل زْ ايي ٟاًَى، ّن

    ِ ي  ٟاًَى اػاػي( ٍ دس هَسد ػلب هال٤يت اص كاضب آى، لاضٍم هداَص ؿاشٓي ٍ تأديا
 ٟيوت ٓادلِ سا گَؿضد ًوَدُ اػت )اكل پاًضدّن هتون ٟاًَى اػاػي(.

تاشيي ٛوااّاي پيـااهذًي، ًِاام      ٌٓاَاى ي٤اي اص هْان    ي خاًَادُ ًيض بِ دس هطذٍدُ
بِ تؼْيل تـ٤يل خاًَادُ بشاي ّواِ   ي ٟاًَى اػاػي هَُٚ ٍاػٌِ خوَْسي اػالهي بِ

)اكل زْل ٍ ػَم(، ايداد دادگاُ كالطِ بشاي ضَٜ ٣يااى ٍ ب٠ااي خااًَادُ ٍ آٌااي     
ّا دسكَست ًبَدى ٍلي ؿشٓي  ي آى ٟيوَهيت ٛشصًذاى بِ هادساى ؿايؼتِ دس خْت ٗبٌِ

)اكل بيؼت ٍ ي٤ن( ؿذُ اػت. دس ه٠ابل، ٟاًَى اػاػاي هـاشًٍِ دس اياي خلاَف     
گًَِ ٣ِ گٜتِ ؿذ، ضٞ ؿْشًٍذي آخشيي ضٞ  اكلي ًيؼت. دس ًْايت، ّواى ٍاهْ ّير

بٌاذي َّيات هاذًي سا     ي پيـاهذًي اػت ٣ِ كَست تشيي دس ضَصُ ٍ دس ٓيي ضال هْن
ّاي اختواآي داسد، اياي    سٍ اهتياصي ٣ِ ؿْشًٍذي بش ديگش َّيت ٣ٌذ. اص ايي هو٤ي هي

ّا ًِياش ًب٠اِ، هازّب ياا      گش َّيتباؿذ ٣ِ دي اػت ٣ِ ٍاخذ ًَٓي بشابشي ٛشاگيش هي
 (.140: 1381َٟهيت ٛاٟذ آًٌذ)ٛا٣غ، 

 بِ ايي هٌٔا، ّش ٟاًًَي ٣ِ ؿخليت ض٠َٟي ٛشد سا بِ سػويت ًـٌاػذ، صًذگي ؿخلي
ٍ ضيات خلَكي اٍ سا دس هٔشم تْذيذ ٟشاس دادُ اػت. ٟاَاًيي اػاػاي هـاشًٍِ ٍ    

ضٞ ؿْشًٍذي سا دس هتي خاَد  خوَْسي اػالهي، ّير ي٢، ٌٓاٍيي ؿْشًٍذ، ؿْشًٍذي يا 
اي ٗيشهؼت٠ين، ضٞ ؿاْشًٍذي سا   تَاى بِ گًَِ اًذ اها بِ لطاٍ هَْٜهي هي اػتٜادُ ٤ًشدُ

 دٍلات باذاًين، ٛشهاَل   « ي داساي ضٞ تبِٔ»زِ ؿْشًٍذ سا  اػتٌتاج ًوَد. بِ بياى ديگش: زٌاى
باِ ٣ااس    هز٣َس دس ٟاًَى اػاػي خوَْسي اػالهي ٍ تا ضذٍدي دس ٟاًَى اػاػي هـشًٍِ

 ؿذُ اػت. ٟاًَى اػاػي خوَْسي اػالهي دس اكل زْل ٍ ي٤ن كشاضت داسد٣ِ: گشٛتِ
تَاًذ اص ّير ايشاًي  تابٔيت ٣ـَس ايشاى ضٞ هؼلن ّش ٛشد ايشاًي اػت ٍ دٍلت ًوي»

 «٣ِ بِ تابٔيت ٣ـَس ديگشي دسآيذ. دسخَاػت خَد اٍ يا دسكَستي ٣ٌذ هگش بِ ػلب تابٔيت
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ي ض٠اَٝ ٛاشدي ا     ى اػاػي خوَْسي اػاالهي باشاي ٓواذُ   دس ٣ٌاس ايي ضٞ، ٟاًَ
ّاا سا   باَدى سا دس ًِاش گشٛتاِ ٍ آى    ٍيظُ دس ٛواي پيـاهذًي ا ٍيظگي ٓاام ٍ ؿااهل    بِ

ي اضشاص ضٞ ؿْشًٍذي  تَاى بِ هٌضلِ داًذ. تش٣يب ايي دٍ ٤ًتِ سا هي ض٠َٟي ّوگاًي هي
ّا اٛشاد اص ضٞ هـخلي  هَخب آى داًؼت. بش ايي اػاع، ٟاًَى هز٣َس دس اكَلي ٣ِ بِ

ِ  »ّايي زَى  ؿًَذ، اص ٍاطُ بشخَسداس هي )اكاَل ػاَم ٍ زْااسم ٍ ػاَم(،     « باشاي ّوا
« ٣اغ  ّاير »ٍ...(،  90، 46، 42 34، 31، 28، 20)اكاَل  « ي اٛشاد هلت يا ّش ٛاشد  ّوِ»

)اكال بيؼات ٍ ًْان(، اػاتٜادُ     « ض٠ي اػت ّوگاًي»( ٍ 40ٍ  33، 26، 23، 9)اكَل 
« ٣اغ  ّاير »بل، ٟاًَى اػاػي هـشًٍِ دس ايي هَاسد ٠ٛي اص ٓبااست  ٣شدُ اػت. دس ه٠ا

)اكَل دّن، ياصدّن، زْاسدّن ٍ پٌداُ ٍ ّـتن هتون(، ػَد بشدُ بَد. باِ بيااى ديگاش:    
٣شدى ت٤اليٚ، ض٠َٝ ٛاشدي سا ٓوَهيات ٍ    ي ّوگاًي ٟاًَى اػاػي هـشًٍِ بِ ٍاػٌِ

كشاضت دس با  ضٞ تابٔيات  زٌيي ٟاًَى اػاػي هـشًٍِ ٛاٟذ  بخـيذ. ّن ؿوَليت هي
، ٠ٛي بشاي خاسخياى ه٠ين ايشاى اػتٜادُ ٣اشدُ  «تبِٔ»اٛشاد ٍ ؿٌاػايي آى بَد ٍ اص ٌَٓاى 

 ٍ زْاسم هتون(.  بَد )اكل بيؼتن
ًياص ضاٞ ؿاْشًٍذي    تشيي پيؾ گيشي اص ض٠َٝ، اػاػي تؼاٍي دس بشابش ٟاًَى ٍ بْشُ

آيٌذ. دس ٓيي ضال ه٠لَد اص تؼاٍي  ؿواس هي ّاي آى بِ گٜتِ ًـاًِ اػت ٣ِ ٓباسات پيؾ
بايؼت بشابش ؿًَذ؛ بل٤ِ بِ ايي هٌٔاػت ٣ِ  ايي ًيؼت ٣ِ اٛشاد خاهِٔ ّوِ بشابشًذ يا هي

ض٤َهت بايذ با ّوِ سٛتاسي ي٤ؼاى داؿتِ باؿٌذ. بِ بياى ديگش: ٓذم تؼاٍي بالٜٔل اٛشاد 
باش اياي اػااع، اكال      آهيض ض٤َهت سا بِ دًبال داؿتِ يا تَخيِ ٣ٌذ. ًبايذ سٛتاس تبٔين

اّاالي هول٤ات اياشاى دس    »ًواَد ٣اِ    ًَدٍّٜتن هتون ٟاًَى اػاػي هـشًٍِ تلشيص هي
بِ هَخب ٟااًَى اػاػاي خوْاَسي    « الط٠َٝ خَاٌّذ بَد. ه٠ابل ٟاًَى دٍلتي، هتؼاٍي

تواهي اٛشاد هلت آن اص صى ٍ هشد ي٤ؼاى دس ضوايت ٟاًَى ٟشاس داسًذ ٍ اص »اػالهي ًيض 
ًؼاًي، ػياػي، اٟتلادي، اختوآي ٍ ٛشٌّگي با سٓايت هاَاصيي اػاالم   ي ض٠َٝ ا ّوِ

سّبش دس بشاباش ٟاَاًيي باا ػاايش     »زٌيي  )اكل بيؼتن(. اص ًِش ايي ٟاًَى ّن« بشخَسداسًذ
 )اكل ي٤لذٍّٜتن(.« اٛشاد ٣ـَس هؼاٍي اػت

 
 َاي آن در قًاويه اساسي ايران حقًق گريَي ي چارچًب -2

ر٣ش آى آهذ ا اص ي٢ ػَ ًااُش باش ؿٌاػاايي ٍ تأ٣ياذ باش       ٣ِ  ض٠َٝ گشٍّي ا زٌاى 
ٍيظُ  اًذ ٍ بِ ّاي ًخؼتيي ؿ٤ل گشٛتِ ي َّيت ّايي اػت ٣ِ بش پايِ ض٠َٝ خاف گشٍُ

بٌاذي   ّااي گاشٍُ   اص گشٍُ ا٣ثشيت هتوايضًذ ٍ اص ػَي ديگش بِ ض٠َٝ هبتٌاي باش آصادي  
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ابشايي، دس اياي خلاَف   گيشي ٛواي هذًي اؿاسُ داسد. بٌا  ي اه٤اًي بشاي ؿ٤ل هثابِ بِ
 بٌذي اػتٜادُ ًوَد. ّاي گشٍُ ّا ٍ آصادي تَاى اص دٍ ٌَٓاى ض٠َٝ اٟليت هي

ّاي ٛشٌّگي ٍ  دس ٟاًَى اػاػي خوَْسي اػالهي ايشاى، اكلي ٣ِ ضٞ خؤي گشٍُ
صباًي آن اص هطلي ٍ َٟهي سا بِ سػويت ؿٌاختِ، اكل پاًضدّن اػت ٣اِ بشاػااع آى   

ّاي گشٍّي ٍ تذسيغ ادبيات  طلي ٍ َٟهي دس هٌبَٓات ٍ سػاًِّاي ه اػتٜادُ اص صباى»
تاشيي   اگاش صبااى سا اصخولاِ هْان    «. ّا دس هذاسع دس ٣ٌااس صبااى ٛاسػاي آصاد اػات     آى

ّاي هْان   كَست اكل هز٣َس اصخولِ هضيت گيشي َّيت بذاًين، دس آى ّاي ؿ٤ل هؤلِٜ
 ٟاًَى اػاػي دس توويي ض٠َٝ گشٍّي اػت.

ى بِ ديگش ادياى دس ٟااًَى اػاػاي ٍ ٟااًَى هاذًي ٓلاش      دسخلَف ض٠َٝ هٔت٠ذا
دليل آى بَدُ اػات ٣اِ    هـشًٍِ ر٣شي بِ هياى ًياهذُ ٍ ايي ػ٤َت بِ اضتوال بؼياس بِ

سٍ ٛشم سا بش يگاًگي  اًذ ٍ اص ايي ٍاهٔاى ٟاًَى بِ دًبال تذٍيي ٟاًًَي ٗيشهزّبي بَدُ
دّن ٟااًَى اػاػاي خوْاَسي    (. دس اكل ًَص860: 1382اًذ)ٟاػوي،  آضاد هلت گزاسدُ

هشدم ايشاى اص ّش َٟم ٍ ٟبيلاِ ٣اِ باؿاٌذ اص ض٠اَٝ     »اػالهي ًيض تلشيص ؿذُ اػت ٣ِ: 
دس اياي  «. ّا ػبب اهتياص ًخَاّذ بَد هؼاٍي بشخَسداسًذ ٍ سًگ، ًظاد، صباى ٍ هاًٌذ ايي

، ًـااًگشآى اػات ٣اِ    «اص ّش ٟاَم »٣ِ ٓباست  اكل، دٍ ٤ًتِ ضايض اّويت اػت: اٍل آى
ّايي زَى صباى، هازّب ٍ   ي ٣ـَسهاى سا ٣ِ با ٍيظگي ًًَگزاس، تٌَّ َٟهي دس گؼتشُٟا

ي  ٍاػٌِ ضال، بِ ؿًَذ، پزيشٛتِ ٍ بِ سػويت ؿٌاختِ ٍ دسٓيي ًظاد اص ي٤ذيگش هتوايض هي
دّاذ.   ي ؿْشًٍذاى خوَْسي اػالهي ٟشاس هي ّا سا دس صهشُ ، آى«ض٠َٝ هؼاٍي»ٓباست 

٣اِ   گشدد. زٌاى الز٣ش باصهي دس اكل َٛٝ« ٍ هاًٌذ ايٌْا»باست هلذاٝ ٓ دٍهيي ٤ًتِ ًيض بِ
آيذ، ايي ٓبااست   اص هزا٣شات هدلغ بشسػي ًْايي ٟاًَى اػاػي خوَْسي اػالهي بشهي
( ٍ 690: 1369ًاُش بِ ديي ٍ هزّب ًيؼت)سٍابي ٓواَهي هدلاغ ؿاَساي اػاالهي،     

ي اضاَال ؿخلايِ ٍ   ّاي ديٌاي دس بشخا   هتي ٟاًَى اػاػي ًيض هبيي آى اػت ٣ِ اٟليت
 ٓـشي ًذاسًذ. هٌاكب ػياػي، ض٠َٟي هـابِ ؿئياى اوٌي

ّا سا باِ ػاِ    ي ًِام خوَْسي اػالهي، ٟاًَى اػاػي، آى دسخلَف اتباّ ٗيشؿئِ
٣ٌذ: ًخؼت هٔت٠ذاى بِ ديگش هزاّب اػاالهي آان اص ضٌٜاي، ؿااٛٔي،      گشٍُ ت٠ؼين هي

بِ ػاايش اديااى آان اص صستـاتي،      هال٤ي، ضٌبلي ٍ صيذي )اكل دٍاصدّن(؛ دٍم هٔت٠ذاى
)اكال ػايضدّن(؛ ٍ ػاَم    « ّاي ديٌي اّل ٣تا  اٟليت»٣ليوي ٍ هؼيطي يا بِ لَٜ ٓام 

 )اكل زْاسدّن(.« ٗيشهؼلواًاى»ّا ٣ِ داساي ٣تا  ًيؼتٌذ؛ دس ريل ٌَٓاى ٣لي  ػايش اٟليت
زِ دس ٟاًَى اػاػي خوَْسي اػالهي دس هَسد اياي ػاِ گاشٍُ هـاتش١ اػات،       آى
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زٌايي آصادي دس اًداام هشاػان ديٌاي ٍ      باؿاذ. ّان   ٍ سٓايت اضتشام ٣اهل آًاى هيضَٜ 
هزّبي ٍ ٓول بش ًبٞ تٔالين ديٌي ٍ ٠ْٛي دس اضَال ؿخلايِ )اصدٍاج، ًاالٝ، اسو ٍ   

ّاااي اٍل ٍ دٍم هداااص ؿااوشدُ ؿااذُ اػاات )اكااَل دٍاصدّاان  ٍكاايت(، بااشاي گااشٍُ
ي آى اػات ٣اِ گشزاِ     دٌّاذُ  ىّا دس گشٍُ اٍل ٍ دٍم ًـا ٍػيضدّن(. ضلش ايي آصادي

گشٍُ ػَم اص اكل ضشهت ٠ٓيذُ بشخَسداسًذ ٍ بايذ با آًاى با ٟؼي ٍ ٓذل سٛتاس ٣اشد ٍ  
ؿاى سا هأًي بشاي بشخَسداسي اص ض٠َٝ اًؼااًي ًذاًؼات؛ ٍلاي     با ديذ ٍػيْ آت٠ادات

ِ  آصادي ًـش ٠ٓايذ ٍ تبليٖ آى ٍ ّن ي ٗيشؿخلاي ٍ   زٌيي اًدام هشاػن هزّبي ٣ِ خٌبا
بيٌاي ًـاذُ ٍ    ّا دس ٟاًَى اػاػي خوَْسي اػاالهي پايؾ   َهي داسد، بشاي ايي گشٍُٓو
 (.142: 1374ال٠آذُ هوٌَّ اػت)ّاؿوي،  ٓلي

اص ػَي ديگش دس اكل بيؼت ٍ ؿـن ّويي ٟاًَى ٍ دس بياى آصادي تـ٤يل اضاضا   
ِ زٌايي هٔت٠اذاى با    ّاي ديٌي ًيض ياد ؿذُ اػت. ّان  ّاي اٟليت ّا، اص اًدوي ٍ خؤيت

ديگش هزاّب اػالهي ًيض دس هٌا٠ًي ٣ِ ا٣ثشيت داسًاذ، دس ضاذٍد اختيااسات ؿاَساّا،     
تَاًٌذ بش ًبٞ هزّب خاَد، ه٠اشسات هطلاي ٍهاْ ٣ٌٌذ)اكال دٍاصدّان(. ضاذٍد         هي

ّااي اختواآيا    اختياسات ؿَساّا دس ٟاًَى اػاػي خوَْسي اػالهي ٓباستٌذ اص: ضاَصُ 
صؿي )اكل ي٤لاذّن(. دس هاتي هازا٣شات    اٟتلادي، ٓوشاًي، بْذاؿتي، ٛشٌّگي ٍ آهَ

ّايي  هدلغ بشسػي ًْايي ٟاًَى اػاػي بشاي تَهيص ايي اكل اص ػَي ًوايٌذگاى هثال
صدُ ؿذُ اػت. اصخولِ ٌَٓاى ؿذُ اػت ٣ِ پيشٍاى ايي هزاّب دس هٌا٠ًي ٣اِ ا٣ثشيات   

تَاًٌذ ساخْ بِ هَاسدي زَى تٔييي ت٤ليٚ خَاص تخشياب هؼادذ باشاي اهاش      داسًذ، هي
ػاصي، ٍهْ َٓاسم هطلي دس ضذٍد ص٣ات يا اتخار تلويوات ٛشٌّگاي، باش ًباٞ     اُس

(. اياي  457ٍ  471: ٠ٛ1369ِ خَد ٓول ًوايٌذ)سٍابي ٓوَهي هدلغ ؿَساي اػالهي، 
ّاا   ّا بشاي ضٜاَ هشصّااي ّاَيتي اياي گاشٍُ      ي بشخي هواًت هٌضلِ تَاًٌذ بِ هَاسد هي

زااسزَ  ض٠اَٝ ػياػاي ًياض تاذاٍم      ّاا دس   ٣ِ ايي هاواًت  ضؼا  آيٌذ؛ هوي آى بِ
ؿذُ دس هدلاغ   ّاي توويي هَخب اكل ؿلت ٍ زْاسم ًيض، بشخي ٣شػي يابٌذ. بِ هي

صستـاتياى ٍ  »... ؿَساي اػالهي بشاي هٔت٠ذاى بِ ديگش ادياى دس ًِش گشٛتِ ؿذُ اػات:  
٣ليوياى ّش ٣ذام ي٢ ًوايٌذُ ٍ هؼايطياى آؿاَسي ٍ ٣لاذاًي هدوَٓااً يا٢ ًوايٌاذُ ٍ       

 ...«.ى اسهٌي خٌَ  ٍ ؿوال ّش ٣ذام ي٢ ًوايٌذُ هؼيطيا
گًَِ ٣ِ گٜتِ ؿذ، هوأًت اص ضوَس ياا   بٌذي ًيض ّواى ّاي گشٍُ دسخلَف آصادي
خَيي هاذًي داسد.   ًلبي ٍ َّيت ّا، هباًيت آؿ٤اسي با ضٞ ًْٜ اخباس بِ هـاس٣ت دس آى

٣ٌاذ   تلشيص هاي ي بيؼت ٍ ػَم خَد  ي خْاًي ض٠َٝ بـش ًيض دس هادُ ٣ِ آالهيِ زٌاى
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ّش ؿخلي ضٞ داسد ٣ِ بشاي دٛاّ اص هٌاْٛ خَد با ديگشاى اتطاديِ تـ٤يل دّاذ ٍ  »٣ِ 
 (.94: 1378خاًؼَى، «)ّاي هَخَد بپيًَذد يا بِ اتطاديِ

بٌاذي سا اص ي٤اذيگش توياض داد:     تَاى دٍ ًَّ گشٍُ بِ ّش تشتيب، دس ايي خلَف هي
ٍ     بٌاذي  گشٍُ    ًخؼت ّاا ياا تِااّشات ٍ دٍم،     ػاخٌشاًي  ّااي هاَٟتي هاًٌاذ تدؤاات 
ّاي آؿا٤اس ٍ پٌْااى    ّا ٍ اًدوي ّاي دايوي زَى اضضا ، ػٌذي٤اّا، باؿگاُ بٌذي گشٍُ

 (.669: 1371)ٟاهي، 
٣اِ   داًؼات هگاش آى   ٟاًَى اػاػي هـشًٍِ، اختوآات سا دس توام هول٤ت آصاد هاي 

ًبايذ باا خاَد اػالطِ    ي ديٌي ٍ دًيَي ٍ هخل ًِن بَدًذ. بٌابشايي، هدتؤيي  هَلذ ٛتٌِ
بايؼت تاابْ ٟاَاًيي    ّاي ٓوَهي ًيض هي ٣شدًذ ٍ اختوآات دس ؿَاسّ ٍ هيذاى ضول هي
بَد )اكل بيؼت ٍ ي٤ن هتون ٟاًَى اػاػي(. دس ايي زاسزَ ، ٟاًَى اػاػاي   ًِويِ هي

ّا سا بذٍى ضول ػاالش باِ ؿاشى     پيوايي خوَْسي اػالهي ًيض تـ٤يل اختوآات ٍ ساُ
 هباًي اػالم ًباؿذ، آصاد داًؼتِ اػت )اكل بيؼت ٍ ّٜتن(.٣ِ هخل بِ  آى

اًذ.  پيًَذي ًيض ًاهيذُ ّاي دايوي سا بش اػاع تٔشيٚ، آصادي ػاصهاى بٌذي آصادي گشٍُ
ؿاًَذ: ٗيشاًتٜاآي ٍ    دس ايي خلَف ٗالباً دٍ گًَِ ػاصهاى اص ي٤ذيگش توياض دادُ هاي  

ّااي   ؿاًَذ: ػااصهاى   تلٚ ت٠ؼين هاي ّاي ٗيشاًتٜآي خَد بِ اٟؼام هخ اًتٜآي. ػاصهاى
ّااي ػياػاي هثال:     ّا ٍ ؿَساّا؛ ػااصهاى  اٟتلادي ا اختوآي هاًٌذ: ػٌذي٤اّا، تٔاًٍي 

ّا، ٛشٝ ٍ ًطال هازّبي ٍ    ّاي هزّبي ًِيش: ّيأت ّاي ػياػي؛ ػاصهاى اضضا  ٍ خبِْ
 ّاي سٍؿ٤ٌٜشي ٛلؼٜي، ادبي ٍ ٌّشي )ّواى(. زٌيي ػاصهاى ّن

اػتٜادُ ًوَدُ ٍ « اًدوي»ي  ّا، اص ٍاطُ دس هَسد ايي ػاصهاىٟاًَى اػاػي هـشًٍيت 
ي ديٌي ٍ دًيَي ٣اشدُ باَد. دس    ّا سا دس توام هول٤ت هٌَى بِ ٓذم تَليذ ٛتٌِ آصادي آى

 ِ تااش، آصادي اضااضا ،  ه٠اباال، ٟاااًَى اػاػااي خوْااَسي اػااالهي دس هاأَٟيتي پيـااشٛت
ّااي ديٌاي    ي ياا اٟليات  ّااي اػااله   ّاي ػياػي ٍ كٌٜي ٍ اًدواي  ّا، اًدوي خؤيت
ِ  ؿذُ سا بِ ؿٌاختِ اكاَل اػات٠الل، آصادي،   »٣اِ   اػات؛ هـاشٍى باِ آى     سػويت ؿاٌاخت

)اكل بيؼات ٍ  « ٍضذت هلي، َٟاًيي اػالهي ٍ اػاع خوَْسي اػالهي سا ٠ًن ٤ًٌٌذ
  ِ باَدى تـا٤يل اياي     ؿـن(. ٓالٍُ بش ايي، ٟاًَى اػاػي خوَْسي اػالهي باش داًٍلباًا

ّا هٌْ ٣اشد   تَاى اص ؿش٣ت دس آى ّير ٣غ سا ًوي»٣ٌذ ٣ِ  ٍ بياى هي ّا تأ٣يذ داسد گشٍُ
ّواى اكل(. اياي ٓبااست دسٍاٟاْ هبايي     «)ّا هدبَس ػاخت يا بِ ؿش٣ت دس ي٤ي اص آى

ِ   بَدى تأػيغ َّيت هذًي اػت ٣ِ اص ٍيظگي پزيشؽ اسادي ي  ّاي اكلي تٔشياٚ ه٠الا
 سٛت. ؿواس هي ضاهش اص ايي هَْٜم بِ
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 َاي مرتبط در قًاويه اساسي ايران حًزٌ حقًق سياسي ي -3
ؿَد ٣ِ باشاي هـااس٣ت ٛٔاالًاِ دس ٛشايٌاذّاي      ض٠َٝ ػياػي بِ ض٠َٟي اًالٝ هي

ي اكلي آى ضٞ سأي ٍ تلاذي هؼاؤٍليت    ده٣َشاتي٢ ض٤َهت هشٍسي اػت ٍ ّؼتِ
باؿاذ )٣اػاتلض ٍ    ؿاذى( هاي   ٣اشدى ٍ اًتخاا    دس ػٌَش هختلاٚ ض٤َهات )اًتخاا    

(. بشايي اػاع، بِ ّش هيضاى ٣ِ هٌاػبات ض٤َهتي بِ ه٠توايات  223: 1382ديَيذػَى، 
خاَيي هٌااْٛ اص ػاَي ًْادّااي      تش ٍٛاداس باؿذ، پاي  سطين ًوايٌذگي ٍ الضاهات آى بيؾ

بٌذي َّيت هاذًي اٛاضايؾ خَاّاذ     تشي هَاخِ ؿذُ ٍ اه٤اى كَست هذًي با هَاًْ ٣ن
ٟاَاي هول٤ات ًاؿاي اص    »هَخب ٟاًَى اػاػي هـاشًٍِ،   ياٛت. دس ايي زاسزَ  ٍ بِ

ؿذ )اكل بيؼت ٍ ؿـن هتون(. بشاي اياي هٌِاَس، ٟااًَى هاز٣َس دٍ      ؿٌاختِ هي« هلت
٣ِ اًتخا  هؼات٠ين ًوايٌاذگاى هدلاغ ؿاَساي      ه٤اًيؼن دس ًِش گشٛتِ بَد. ًخؼت آى

ّاي ايالتي ٍ ٍاليتاي اص ػاَي هاشدم باَد      هلي، ًيوي اص ًوايٌذگاى ػٌا ٍ آواي اًدوي
ٍ زْل ٍ پٌدن ٟاًَى اػاػي ٍ اكل ًَد ٍ ي٤ن هتون(. بِ بياى ديگش: )اكَل دٍم، پٌدن 

ؿاذى داؿاتٌذ.    ٣اشدى ٍ اًتخاا    ًَس هؼت٠ين ضٞ اًتخا  ي ه٠ٌٌِ هشدم بِ دس ضذٍد َُٟ
ي هدشيِ سا دس اختياس داؿات )اكال بيؼات ٍ     ه٤اًيؼن دٍم ًيض ًْاد ػلٌٌت سا ٣ِ َُٟ

ؿاذ )اكال ػاي ٍ     لت تٜاَين هاي  داًؼت ٣ِ اص ػَي ه ّٜتن هتون(، هَّبتي الْي هي
پٌدن هتون(. تَٜين ٟذست، ٓولي اػت ٣ِ بشاػاع آى، ٛشد ياا خؤاي ٣اِ كااضب     
ٟذست ٟاًًَي يا ػياػي اػت، ضٞ آوال بخـي اص يا تواهي اختياساتؾ سا باِ ٛاشد ياا    

 ٣ٌذ. هدوْ ٛشٍدػت خَيؾ ٍاگزاس هي
دس اٍالد ر٣اَس  دس ٓيي ضال بِ هَخب ايي ٟاًَى، اًت٠ال ػلٌٌت اص ًشياٞ تَسياث   

ؿذ )اكل ػي ٍ ؿـن هتون(. اياي ؿايَُ باِ اياي هٌٔاا باَد ٣اِ اػااع          ؿاُ اًدام هي
    ِ ي هٔيااس خاَى ٍ ٍساوات ؿا٤ل      ض٤َهت هـشًٍِ، ًْادي خااًَادگي باَد ٍ باش پايا

٣ٌاذ. باِ بيااى ديگاش:      گشٛت. ايي هٔياس ض٤َهت سا بِ ًْادي پيـااهذًي تباذيل هاي    هي
گشٛات ٍ دس   ي هاذًي ٟاشاس ًواي    ضاهات ضاَصُ ض٤َهت هـشًٍِ هـوَل ه٠تويات ٍ ال

تَاًؼت هبيي هٌاػبات ًوايٌذگي باؿذ. دس ه٠ابل، ٟاًَى اػاػاي   ي ػياػي ًيض ًوي ضَصُ
 ٣اس خوَْسيت سا بشاي اداسُ اهَس ٣ـَس هبٌا ٟشاس دادُ اػت. خوَْسي اػالهي، ساُ

ا  ي آوال آى ًيض ات٤ااي اهاَس ٣ـاَس باِ آساي ٓواَهي اػات اص ساُ اًتخا        ًشي٠ِ
پشػي )اكل ؿـن( ٍ ًوايٌاذگاى   خوَْس، ًوايٌذگاى هدلغ، آواي ؿَساّا، ّوِ سييغ

 هدلغ خبشگاى )اكل ًَد ٍ ًْن( اص ػَي هشدم.
ي هاشدم دس اهاش    ضٞ داًؼتي ٓاهِ ي ايي ه٤اًيؼن ضٞ تٔييي ػشًَؿت بِ ري بش پايِ
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ى خوْاَسي  ي صهاهذاسا ؿَد. بش ايي اػاع، ٣ليِ ض٤َهت ٍ تٔييي صهاهذاساى تطَيل هي
ِ   گًَِ هَخب ٟاًَى اػاػي بِ اػالهي، بِ ؿاواس   اي هؼت٠ين يا ٗيشهؼت٠ين هٌتخب هاشدم با

ّاا پاػاخگَ باؿاٌذ. الاضام ه٠اهاات ٗيشتـاشيٜاتي باِ         بايؼت دس بشاباش آى  آيٌذ ٍ هي هي
ّاا   ي ض٤َهت ًوايٌذگي، پغ اص سػيذى آى ٣ٌٌذُ پزيشي توويي پاػخگَيي ٍ هؼؤٍليت
. پاػخگَيي ٍ هؼؤٍليت ػياػي ٍ ٟواايي اصخولاِ هاَاسدي    بِ هٌاكب گًَاگَى اػت

پشداصًاذ. دس اياي خلاَف، ٟااًَى اػاػاي       ّا هي اػت ٣ِ َٟاًيي اػاػي هٔوَالً بِ آى
هـشًٍِ ٓوذتاً دس زاسزَ  َُٟ ه٠ٌٌِ ٍ ًوايٌذگاى هدلغ ؿَساي هلي، پاػاخگَيي ٍ  

ت ٣اِ اًتخاا    پزيشي دس بشابش هشدم سا هاال١ ٟاشاس دادُ باَد باِ اياي كاَس       هؼؤٍليت
٣اِ ٍصسا ًياض ًؼابت باِ      اي بَد )اكل پاٌدن(. هاوي آى   ًوايٌذگاى اص ػَي هشدم دٍسُ

ّا هطَل بَد بِ لطاٍ ٛشدي ٍ بِ ّيأت اتٜاٝ دس بشابش هدلؼيي هؼؤٍل  اهَسي ٣ِ بِ آى
هـاٗل هختلِ ٍصاست خَد ٍ هاهي آوال ي٤ذيگش بَدًذ )اكل ؿلت ٍ ي٤ن هتون(. 

ًيض ٍصسا دس هَأٟي ٣ِ هَسد اتْام هدلغ ؿاَساي هلاي ياا    دس هَسد پاػخگَيي ٟوايي 
ي اهَس خَد دزاس اتْاهات ؿخلي هذٓياى بَدًذ، دس بشابش  گشٛتٌذ يا دس اداسُ ػٌا ٟشاسهي

خاًِ دس هطا٣واتي ٣ِ ساخْ باِ   ؿذًذ ٍ ايي ديَاى ي تويض هؼؤٍل ؿٌاختِ هي خاًِ ديَاى
ؿلت ٍ ًْن ٍ ّٜتاد ٍ پٌدن هاتون(.   تَاًؼت اص ابتذا سػيذگي ٣ٌذ )اكَل ٍصسا بَد هي

ؿاذًذ، هَُاٚ باِ     ًوايٌذگاى هدلغ ًيض، ٌّگاهي ٣ِ ٓلٌاً هشت٤ب خٌطِ ٍ خٌايتي هاي 
هَخب ٟاًَى اػاػاي   پاػخگَيي ٟوايي با ٟيذ اًالّ هدلغ بَدًذ )اكل دٍاصدّن(. بِ

خوَْسي اػالهي ًيض، ّش ًوايٌذُ دس بشابش تواام هلات هؼاؤٍل اػات )اكال ّـاتاد ٍ       
ي ًوايٌذگي اػت )اكل ؿلات ٍ ػاَم(. سيايغ     ( ٍ هاهي آى هطذٍديت دٍسُزْاسم

خوَْس ًيض دس ضذٍد ٍُايٚ ٍ اختياسات ٟاًًَي خَد، دس بشابش هلات، سّباش ٍ هدلاغ    
تَاًاذ سيايغ    ؿَساي اػالهي هؼؤٍل اػت )اكل ي٤لذ ٍ بؼات ٍ دٍم( ٍ سّباش هاي   

الي ٣ـاَس ًؼابت باِ    ٓا  خوَْس سا با دس ًِش گشٛتي هلالص ٣ـَس پغ اص ض٤ن دياَاى  
   ِ   تخلٚ ٍي اص ٍُايٚ ٟاًًَي )پاػخگَيي ٟوايي( يا سأي هدلغ ؿاَساي اػاالهي با

ي سياػت خوَْسي  ٣ِ دٍسُ ٓذم ٣ٜايت ٍي، ٓضل ٣ٌذ )اكل ي٤لذ ٍ دّن(؛ هوي آى
ًيض هطذٍد اػت )اكل ي٤لذ ٍ زْاسدّن(. اص ػَي ديگش دس زاسزَ  ّيأت دٍلات،  

خوَْس ٍ هدلغ اػات ٍ   خَيؾ دس بشابش سييغّش ي٢ اص ٍصسا هؼؤٍل ٍُايٚ خاف 
باؿاذ   سػذ، هؼؤٍل آواال ديگاشاى ًياض هاي     دس اهَسي ٣ِ بِ تلَيب ّيأت ٍصيشاى هي

تَاًاذ پاغ اص    )اكل ي٤لذ ٍ ػي ٍ ّٜتن(. بشايي اػاع، هدلغ ؿاَساي اػاالهي هاي   
 ٍ ًْن(.ّا سأي ٓذم آتواد دادُ ٍ آًاى سا اص ٣اس بش٣ٌاس ٣ٌذ )اكل ّـتاد  اػتيواش، بِ آى
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سّباش  »دس هَسد ه٠ام سّبشي ًيض، ٟاًَى اػاػي خوَْسي اػاالهي تلاشيص داسد ٣اِ    
 ِ ّااي ًاؿاي اص آى سا بشْٓاذُ خَاّاذ      ي هؼاؤٍليت  هٌتخب خبشگاى، ٍاليت اهش ٍ ّوا

)اكل ي٤لذ ٍ ّٜتن(. بشايي اػاع، ّشگاُ سّبش اص اًدام ٍُايٚ ٟااًًَي خاَد   « داؿت
لضاهي سّبشي گشدد يا هٔلَم ؿَد ٣اِ اص آٗااص ٛاٟاذ    ًاتَاى ؿَد يا ٛاٟذ ي٤ي اص ؿشايي ا

بٔوي ؿشايي بَدُ اػت، اص ه٠ام خَد تَػي هدلغ خبشگاى بش٣ٌاس خَاّذ ؿذ )اكال  
ي٤لذ ٍ ياصدّن(. دس با  پاػخگَيي ٟوايي ًيض، سّبشي دس بشابش َٟاًيي با ػايش اٛاشاد  

خوْاَس،   يايغ بشابش اػت )اكل ي٤لذ ٍ ّٜتن(. دس هاَسد خاشاين ٓاادي ًياض، اتْاام س     
ّاي ٓوَهي دادگؼتشي  هٔاًٍاى اٍ ٍ ٍصيشاى، با اًالّ هدلغ ؿَساي اػالهي دس دادگاُ

ي ٟواييِ هَُٚ اػت داسايي سّباش،   ؿَد )اكل ي٤لذ ٍ زْلن( ٍ سييغ َُٟ اًدام هي
خوَْس، ٍصيشاى ٍ ّوؼشاى ٍ ٛشصًذاى آًاى سا ٟبل ٍ بٔذ اص  خوَْس، هٔاًٍاى سييغ سييغ

 تا بشخالٙ ضٞ اٛضايؾ ًياٛتِ باؿذ )اكل ي٤لذ ٍ زْل ٍ دٍم(.خذهت سػيذگي ٣ٌذ 
ي هشصّااي سػاوي    تشيي اكَلي ّؼتٌذ ٣اِ دس هطاذٍدُ   ايي هَاسد، خولگي اص هْن

ي  ػاص َّيات هاذًي ايشاًيااى دس دٍسُ    ي ؿشايي اه٤اى تَاًٌذ دس صهشُ ٟذست ػياػي هي
ِ   هاي  اي ٣ِ با ا٠ًال  هـشًٍِ آٗااص  ؿواس آيٌذ؛ ئٌي دٍسُ خذيذ بِ ِ  ؿاَد ٍ با ي  ٍاػاٌ

 ِ ّااي   ؿٌاػايي بشخي ض٠َٝ هذًي ٍ ػياػي، ّوبؼتگي ٟاًًَي ايشاًياى بِ ي٤ي اص هؤلٜا
ِ  ػشًَؿت خؤي آًاى ساُ هي تَاًذ بؼتشػاص ت٤َيي َّيات هاذًي    اي ٣ِ هي يابذ ا هؤلٜ

ايشاًياااى اهااشٍص باؿااذ. دس ايااي كااَست، َّياات هااذًي بااا دس ٣ٌاااسّن ٟااشاسدادى ٍ    
سا دس « هلاي »هٌااْٛ ٍ َّيات ٛاشدي، اختواآي ٍ ض٤اَهتي، پؼاًَذ       ػاختي  پزيش خوْ
تش ٣شدُ ٍ اص ي٢ ػاَ هااًْ تطليال ٍ تطَيال      تش ٍ ٓيٌي ي َّيت هلي، اًوواهي اًگاسُ
ؿَد ٍ اص ػَي ديگش خٌش ٍاگشايي ٍ ٛشٍپاؿي سا اص َّيت هلي  ّاي ٛشٍهلي هي َّيت
 ٣ٌذ. دٍس هي
 
 گيري وتيجٍ

شيص هبااًي َّيات هاذًي ٍ ٍاػااصي هْٜاَهي آى      ايي ه٠الِ دس بٔذ ًِاشي باِ تـا   
اي بشاي باصخَاًي ٍ بااصْٛوي ٟاَاًيي اػاػاي اياشاى      اختلاف داؿت ٍ آى سا دػتوايِ

ٍاْٟ بٔذ اختوآي َّيت هلي يا َّيت هذًي، بش هبٌاي آگااّي ٍ ٣اسبؼات    ٟشاس داد. بِ
ِ  بشخي ض٠َٝ ٍ آصادي گياشد   ا ؿ٤ل هيّا اؿاسُ ؿذ   تٜليل بِ آى ّا ا ٣ِ دس ايي ه٠الِ ب

ّا دس صًذگي اختواآي ٍ سٍاباي ػياػاي، هلاالص ٍ      ؿَد تا اٛشاد ٍ گشٍُ ٍ هَخب هي
ِ  ّا ٍ ٌّداسّاي خااف  هٌاْٛ ٓام ٍ هلي سا بش اسصؽ ي خَيـااًٍذي ياا ٟاَهي     گشاياًا
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ي  ّاي ٟاًًَي ٍ ض٠َٝ ؿْشًٍذي اص ًِاش اياذُ   اٍلَيت دٌّذ. بِ بياى ديگش: ْٛن بؼتگي
ّاي َّيت هذًي، اياي اه٤ااى سا ٛاشاّن     ّا بشهبٌاي هؤلِٜ َاًي آىي هذًي ٍ باصخ خاهِٔ
٣ِ هبٌايي بشاي سٍياسٍيي ٍ اًـا٠اٝ   خاي آى گٜتِ، بِ  ّاي پيؾ ٣ٌذ ٣ِ ض٠َٝ ٍ آصادي هي
ّاي اختوآي ٍ ٛشٍهلي باؿٌذ، بِ هطولي بشاي ت٠َيت َّيات خؤاي ٍ تدوياْ     گشٍُ

ّاايي ٣اِ اص    ي كَست اٛشاد ٍ گاشٍُ هٌاْٛ هتٌَّ ػياػي ٍ اختوآي تبذيل ؿًَذ. دس اي
خاَيي هٌااْٛ ٍ هٌالباات خاَد، سٍاباي       ٌّگام پاي  ض٠َٝ ٍ ت٤اليٚ خَيؾ آگاٌّذ، بِ

ّااي ٣اليٌتاال ٍ پاتشيوًَياال سا باش      ٓوَدي با كاضباى ٟذست ٍ واشٍت دس زااسزَ   
سٍابي ا٠ٛي هبتٌي بش آتواد هذًي ٍ تدويْ اًدوٌاي ت٠اهااّا تاشخيص ًخَاٌّاذ داد. دس     

ِ    ّا ػال ي هاذًي ٍ ض٤َهات    ي گزؿتِ ًيض بؼياسي اص ٛٔاالى ػياػاي ٣اِ ؿأاس خاهٔا
ػاالس سا هبٌاي ٛٔاليت خَيؾ ٟشاس دادُ بَدًذ، اص اياي ٤ًتاِ ٜٗلات ٍسصيذًاذ ٣اِ       هشدم

ي هذًي اػت  ي خاهِٔ آهذ ايذُ ي سػوي  سٍابي ػياػي پي ػاهاًذّي ده٣َشاتي٢ ضَصُ
ي ػياػات،   سٍاباي ده٣َشاتيا٢ دس ضاَصُ   ًِ ٣اسٍيظُ ٍ ّذٙ آى. بِ بياى ديگش: تط٠ٞ 

سػاذ ٣اِ    هٌَى بِ َٟت ٍ ػتشگي َّيت هذًي اػت ٍ ًِ بال٤ٔغ. بٌابشايي، بِ ًِش هي
ٍيظُ دس ًْادّاي آهَصؿاي، ؿاْشًٍذاى باال٠َُ سا باا      پزيشي بِ بايؼت دس هؼيش خاهِٔ هي

ٓولاي دس  اي  گًَِ ي خَاًؾ هذًي آؿٌا ًوايين ٍ آًاى سا بِ ض٠َٝ ٟاًًَي خَيؾ بش پايِ
اي اػت ٣اِ ٣ََٛياهاا ًياض ت٤ثياش      صًذگي اًدوٌي ٍ ٛٔاليت هذًي دسگيش ٣ٌين. ايي ؿيَُ

 (.194: 1384داًذ )٣ََٛياها،  آتواد هذًي سا دس گشٍ آى هي
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