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ببًىدازی اسالهی ٍ بسزسی استمساز حبوویت ضسوتی دز ضبىِ ببًىی وطَز
ؾیسنبزق ٔؿطٚض

چىیدُ
حبوٕیت قطوتی یىی اظ ٔؿبیُ ثؿیبض حبئع إٞیت زض ٟ٘بزٞبی پِٛی ٔ ٚبِی اؾت؛ ث٘ ٝحٛی و ٝضؿف  ٚتٛر٘ ٝبوبفی ثٝ
حبوٕیت قطوتی نحیح زض ثب٘هٞب ث ٝؾٛٙاٖ یىی اظ ؾُّ اؾبؾی ثحطاٖ ٔبِی ؾبَٞبی  2007-2008قٙبذت ٝقس ٜاؾت.
٘تبیذ تالـ ٔحممیٗ ٘كبٖ ٔی زٞس ،ثؿیبضی اظ اذتالِٟب  ٚچبِكٟبی ٔٛرٛز زض ٘ػبْ ثب٘ىی وكٛض اظ رّٕ ٝؾسْ قفبفیت،
وبضآیی پبییٗ ثب٘ىٟب ،ترهیم غیطوبضآی ٔٙبثؽ٘ ،جٛز ٔسیطیت ضیؿه وبضآٔس ،ا٘تهبثبت غیطترههی زض ثیٗ ٔسیطاٖ ثب٘ىی،
ؾسْ تأٔیٗ حمٛق ؾپطزٌٜصاضاٖ  ٚؾبیط شی٘فؿبٖ ثطآٔس ٜاظ فمساٖ ططاحی  ٚارطای ٘ػبْ حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت زض
ثب٘ىٟبی وكٛض اؾت ٚ .غیف ٝحبوٕیت قطوتی زض ٘ػبْ ثب٘ىساضی زض لجبَ تطتیت ؾبظ ٚوبضی و ٝاظ وّی ٝحمٛق شی٘فؿبٖ
ایٗ حٛظ ٜزفبؼ ٕ٘بیس ثؿیبض ؾٍٙیٗ اؾت .زض ایٗ ٔیبٖ ثب٘ىساضی اؾالٔی غطفیت ثبالیی زض ارطای ان َٛحبوٕیت قطوتی
زاضز .ایٗ ٘ػبْ ثب زاضا ثٛزٖ ٔحطنٞبیی چ ٖٛضلبثت پصیطی ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ذبل زض ثب٘ىساضی اؾالٔی ،اِعاْ افطاز ثٝ
ضؾبیت اذالق اؾالٔی  ٚقطایط اذالقٔساضا٘ٔ ٝحیط ارتٕبؾی -ؾیبؾی ربٔؿ ٝاؾالٔی ٔی تٛا٘س ثؿتطؾبظ ٔٙبؾجی ثطای
تحمك حبوٕیت قطوتی زض ٘ػبْ ثب٘ىی ثبقس .زض ایٗ ٔمبِ ٝو ٝث ٝضٚـ تٛنیفی -تحّیّی  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثؽ ٔ ٚطبِؿبت
وتبثرب٘ٝای ا٘زبْ قس ٜاؾت ،ؾؿی ثط آٖ اؾت ثط اؾبؼ ٘تبیذ وبضٞبی ا٘زبْ قس ٜتٛؾط ٔحممیٗ زض ذهٛل ٔجبحج
ٔطثٛط ث ٝثب٘ىساضی اؾالٔی  ٚحبوٕیت قطوتی ،ث ٝرٕؽثٙسی ٔ ٚطٚض اؾتمطاض حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ىساضی اؾالٔی،
چبِفٞبی ٔٛرٛز  ٚاضائٚ ٝیػٌیٞبی ٘ػبْ حبوٕیت قطوتی ٔطّٛة زض ٘ػبْ ثب٘ىی وكٛض پطزاذت ٝقٛز.

ٍاضُّبی ولیدی٘ :ػبْ ثب٘ىی ،ثب٘ىساضی اؾالٔی ،حبوٕیت قطوتی ،ان َٛحبوٕیت قطوتی.
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 .1همدهِ
 -1-1بیبى هسبلِ
ث ٝز٘جبَ تكىیُ قطوتٞبی ثعضي  ٚططح ٔٛضٛؾبتی ٔ ٟٓزض ضاثط ٝثب ٘ح ٜٛازاض ٜآٟ٘بٔ ،ؿبئُ ٔطثٛط ث ٝتفىیه ٔبِىیت اظ
ٔسیطیت زض اٚاذط ؾسٛ٘ ٜظز ٚ ٓٞاٚایُ ؾس ٜثیؿتٓ زض ؾطح رٟب٘ی ٔططح قسٛٔ .ضٛؼ حبوٕیت قطوتی ث ٝقىُ و٘ٛٙی ،اثتسا
زض ز 1990 ٝٞزض اٍّ٘ؿتبٖ ،آٔطیىب  ٚوب٘بزا زض پبؾد ثٔ ٝكىالت ٘بقی اظ ؾسْ احطثركی ٞیبت ٔسیط ٜزض ؾّٕىطز قطوتٞبی
ثعضي ٔططح قس .ثؿس اظ ثحطاٖ آؾیب زض ؾبَ ٍ٘ ،1997بٜٞب ثطای ٘رؿتیٗ ثبض ٔؿطٛف ث ٝحبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞب قس .ثٝ
طٛضی و ٝثب٘هٞب ٛٔ ٚؾؿبت ٔبِی ؾطاؾط رٟبٖ -یىی پؽ اظ زیٍطی ث ٝإٞیت ثبالی حبوٕیت قطوتی پی ثطز٘س  ٚثط ارطای
ان َٛحبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞب تبویس وطز٘س .زض ایٗ ضاؾتب ،وٕیت٘ ٝػبضتی ثب٘ىی ثبَ 1اِٚیٗ ٘ؿر ٝزؾتٛضاِؿُٕ
«اضتمبی حبوٕیت قطوتی زض ٚاحسٞبی ثب٘ىی» ضا زض ؾبَ  1999تسٚیٗ وطز و ٝپبی ٚ ٝاؾبؼ ان َٛحبوٕیت قطوتی ؾبظٔبٖ
تٛؾؿٕٞ ٚ ٝىبضی التهبزی زض ؾبَ ٕٞ ٚ 2004ﭽٙیٗ ٘ؿر ٝانالح قس ٜایٗ زؾتٛضاِؿُٕ زض ؾبَ  2006قسٞ .یبت ذسٔبت
ٔبِی اؾالٔی ٘یع زض ؾبَ  2006الساْ ث ٝتسٚیٗ ان َٛحبوٕیت قطوتی ذبل ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی ٕ٘ٛز .ثؿس اظ قطٚؼ ثحطاٖ
ٔبِی رٟب٘ی زض تبثؿتبٖ  ،2007ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی  ٚتٛؾؿ ٝالتهبزی (٘ 2)OECDرؿتیٗ ؾبظٔب٘ی ثٛز و ٝزض ایٗ ضاؾتب ٌبْ
ثطزاقت ٌ ٚط ٜٚضاٞجطی حبوٕیت قطوتی ضا تكىیُ زاز تب ٔٛضٛؼ حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞب ضا ثب تبویس ثط چٟبض حٛظ ٜرجطاٖ
ذسٔبتٔ ،سیطیت ضیؿه٘ ،مف ٚ ٚغبیف ٞیبت ٔسیط ٚ ٜضؾبیت حمٛق ؾٟبٔساضاٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞس .زض تٕبٔی ٌعاضـٞب ٚ
ٔمبِٞٝبی ٔٙتكط قس ٜثط إٞیت ثبالی حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞب تبویس قس ٚ ٜث ٝحبوٕیت قطوتی ٘بزضؾت ث ٝؾٛٙاٖ یىی اظ
ؾُّ انّی ثحطاٖ اقبض ٜقس ٜاؾت] .[1حبوٕیت قطوتی ضا ٔزٕٛؾ ٝضٚاثط ٔیبٖ ٞیأت ٔسیطٔ ،ٜسیط ،ؾٟبٔساضاٖ  ٚوّی ٝشی٘فؿبٖ
(اظ رّٕ ٝوبضوٙبٖ) تؿطیف وطزٜا٘س و ٝتأٔیٗوٙٙسٙٔ ٜبفؽ وّی ٝاقربل شی٘فؽ ثبقس .حبوٕیت قطوتی تؿییٗوٙٙس ٜؾبذتبضی
اؾت و ٝتٛؾط آٖ اٞساف ؾبظٔبٖ تسٚیٗ قس ٚ ٜاثعاض زؾتیبثی ث ٝایٗ اٞساف ٘ ٚػبضت ثط ؾّٕىطز ٔكرم ٔیق٘ٛس].[2
 -2-1ضسٍزت اًجبم تحمیك
ضطٚضت حبوٕیت قطوتی ٘بقی اظ تﻀبز ٔٙبفؽ شی٘فؿبٖ زض ؾبذتبض قطوتی اؾت .تﻀبز ٔٙبفؽ ،ذٛز ٘بقی اظ ز ٚؾّت انّی
اؾت؛ ٘رؿت ایٙىٞ ٝطیه اظ شی٘فؿبٖ ،اٞساف  ٚتطریحبت ٔتفبٚتی زاض٘س  ٚز ْٚآ٘ىٞ ٝط یه اطالؾبت وبّٔی زض ٔٛضز السأبت،
زا٘ف  ٚتطریحبت زیٍطی ٘ساض٘س .ثسیٟی اؾت ایٗ تفىیه ثب فطو ٘جٛز ؾبظٚوبضٞبی ٔﺆحط  ٚارطایی حبوٕیت قطوتی،
ظٔیٝٙؾبظ الساْ ٔسیطاٖ زض ضاؾتبی تأٔیٗ ٔٙبفؽ ذٛز ِ ٝ٘ ٚعٔٚبً تأٔیٗ ٔٙبفؽ ؾٟبٔساضاٖ ذٛاٞس قس .اظ ؾٛی زیٍط ،زض
ؾبَٞبی اذیض پیكطفتٞبی لبثُ ٔالحػٝای زض اؾتمطاض ٘ػبْ حبوٕیت قطوتی اظ ططیك لاٍ٘٘ٛصاضی ٘ ٚػبضت ٘ ٚیع السأبت
زاٚطّجب٘ ٝقطوتٞب زض وكٛضٞبی تٛؾؿٝیبفت ٚ ٝزض حبَ تٛؾؿ ٝنٛضت ٌطفت ٝاؾت .ؾطٔبیٌٝصاضاٖ  ٚؾٟبٔساضاٖ آٌبٞی ثیكتطی
زض ٔٛضز ضطٚضت  ٚإٞیت ٘ػبْ حبوٕیت قطوتی یبفتٝا٘س ٘ ٚؿجت ث ٝپیٍیطی  ٚاؾتمطاض ایٗ ٘ػبْ زض قطوتٞب ؾاللٙٔٝس
قسٜا٘س
ثط اؾبؼ ٔطبِؿبت  ٚتزطثٞٝبی ٔتؿسز زض ٘ػبْ ثب٘ىساضی ،تحمك حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ىٟب ثٝؾٛٙاٖ ٕٟٔتطیٗ ضا ٜثطای
زؾتیبثی ث ٝوبضآٔسی  ٚاحطثركی قجى ٝثب٘ىی اؾت ٔ ٚیتٛا٘س ٌبْ ٕٟٔی زض رٟت ارطای ثٙس « »9ؾیبؾتٟبی وّی التهبز
ٔمبٔٚتی؛ «انالح  ٚتمٛیت ٕٝٞرب٘ج٘ ٝػبْ ٔبِی وكٛض» ثبقس ،ظیطا ٞطٌ ٝ٘ٛانالح ٘ػبْ ثب٘ىی ثٝؾٛٙاٖ رعء ٔ٘ ٟٓػبْ ٔبِی زض
ایطاٖ ثس ٖٚتٛر ٝوبفی ث ٝانالح ؾبذتبضٞب  ٚفطآیٙسٞبی زض٘ٚی ثب٘ىٟب (ان َٛحبوٕیت قطوتی) ٘تیزٝثرف ٘رٛاٞس ثٛز].[3
ضٚقٟبی حبوٕیت قطوتی اظ وكٛضی ث ٝوكٛض زیٍط ثٙب ث ٝتفبٚت فطًٞٙٞب  ٚؾبذتبضٞبی رٛأؽ ثب یىسیٍط ٔتفبٚت
ٔیثبقس .زض ٔسِٟبی غطثی زٔ ٚسَ ثطای حبوٕیت قطوتی زض ٔمبثُ  ٓٞلطاض زاض٘سٔ .سَ اٍّ٘یؿی  -آٔطیىبیی ٔ ٚسَ فطا٘ؿٛی -
.Basel Committee On Banking Supervision
.Organization for Economic Co-operation and Development
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إِٓب٘ی .زض ٔسَ ا َٚثیكتط تٛر ٝثط ضٚی حساوخطؾبظی اضظـ ؾٟبْ ؾٟبٔساضاٖ اؾت .زض ایٗ ٔسَ اٌط ثیٗ ٔٙبفؽ نبحجبٖ ؾٟبْ
ثب زیٍط شیٙفؿبٖ تؿبضضی پیف آیس الظْ اؾت وٙٔ ٝبفؽ زیٍط شیٙفؿبٖ ٘بزیس ٜاٍ٘بقت ٝقٛز .زض ٔسَ فطا٘ؿٛی -إِٓب٘ی ،زض وٙبض
تٛر ٝثٙٔ ٝبفؽ ؾٟبٔساضاٖ ثٙٔ ٝبفؽ ؾبیط شی٘فؿبٖ ٘یع تٛرٕٛ٘ ٝز ٚ ٜؾؿی زض ثطلطاضی ٘ٛؾی تٛاظٖ ٕٞ ٚطاٞی ثیٗ ٔٙبفؽ وّیٝ
شی٘فؿبٖ ٔیٕ٘بیس].[4
حبوٕیت قطوتی لٛی زض قطوتٞب  ٚاظ رّٕ ٝثب٘هٞبٟٓٔ ،تطیٗ اثعاض رٌّٛیطی اظ فؿبز ٔحؿٛة ٔیقٛزٔ .طبِؿبت نٛضت
ٌطفت ٝزض ایٗ ظٔی٘ ٝٙكبٖ ٔیزٞس و ٝثب ضؿف حبوٕیت قطوتی ،فؿبز ٔبِی افعایف یبفت ٚ ٝث ٝز٘جبَ آٖ ؾطٔبیٌٝصاضی ٔؿتمیٓ
زاذّی  ٚذبضری تٙعَٔ ،ربضد زِٚت افعایف  ٚضقس التهبزی وبٞف ٔییبثس .حبوٕیت قطوتی زض ؾیؿتٓ ثب٘ىساضی ،ؾٕستبً
ٔطثٛط ث٘ ٝػبْ ثب٘ىساضی ٔطؾ( ْٛغیط اؾالٔی) اؾت .ثب ٚرٛز ضقس ؾطیؽ ثب٘هٞبی اؾالٔی اظ اٚاؾط ز ٚ 1970 ٝٞافعایف
حﻀٛض آٟ٘ب زض ثبظاضٞبی ٔبِی رٟب٘یٔ ،جبحج ا٘سوی زض ظٔی ٝٙتمٛیت حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ىساضی اؾالٔی ٔططح قس ٜاؾت أب
تحّیٌُطاٖ ثب٘ىساضی اؾالٔی ،زضنسز تطجیك حبوٕیت قطوتی ضایذ زض ثب٘ىساضی ٔطؾ ْٛثب اٍِٛی قطیؿت اؾالٔی ثطآٔس٘س.
اظ ؾٛی زیٍط٘ ،ػبْ حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞبی ایطاٖ ٔٛضٛؼ ٘ؿجتبً رسیسی اؾت و ٝزض ؾبَٞبی اذیط ٔٛضز تٛر ٝلطاض
ٌطفت ٚ ٝالسأبتی زض رٟت ارطایی ٕ٘ٛزٖ اثؿبز ٔرتّف آٖ ث ٝنٛضت غیط ٔٙؿزٓ زض ثبظاض پ ٚ َٛؾطٔبی ٝوكٛض نٛضت پصیطفتٝ
اؾت] .[5زض ایٗ تحمیك ،ؾؿی ثط آٖ اؾت ثط اؾبؼ ٘تبیذ وبضٞبی ا٘زبْ قس ٜتٛؾط ٔحممیٗ ث ٝرٕؽثٙسی ٔ ٚطٚض اؾتمطاض
حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ىساضی اؾالٔی ،چبِفٞبی ٔٛرٛز  ٚاضائٚ ٝیػٌیٞبی ٘ػبْ حبوٕیت قطوتی ٔﺆحط (ٔطّٛة) زض ٘ػبْ
ثب٘ىی وكٛض پطزاذت ٝقٛز.

 -2هببًی ًظسی حبوویت ضسوتی
 -1 -2هفبّین ٍ تعبزیف حبوویت ضسوتی

1

انطالح " "Governanceاظ ضیك ٝالتیٗ "( "Gubernareثٔ ٝؿٙبی ٞسایت وطزٖ) ثطٌطفت ٝقس ٜاؾت  ٚلجُ اظ آٖ
ثطای ٞسایت وطزٖ وكتی ث ٝوبض ٔیضفت ٝاؾت] .[5حبوٕیت قطوتی یه ٔىب٘یعْ ضطٚضی اؾت و ٝؾّٕىطز ؾبظٔبٖٞب ضا زض
ثركٟبی ذهٛنی  ٚؾٕٔٛی زض ؾطاؾط رٟبٖ ثٟجٛز ٔی ثركس] .[6تؿطیفٞبی ٔٛرٛز اظ حبوٕیت قطوتی زض ز ٚطیف لطاض
ٔیٌیطز .زض زیسٌبٜٞبی ٔحسٚز ،حبوٕیت قطوتی ث ٝضاثط ٝقطوت  ٚؾٟبٔساضاٖ ٔحسٚز ٔیقٛز .ایٗ اٍِٛیی لسیٕی اؾت و ٝزض
لبِت ٘ػطیٕ٘ ٝبیٙسٌی ثیبٖ ٔیقٛز .زض زیسٌب ٜربٔؽ ،حبوٕیت قطوتی ضا ٔیتٛاٖ ث ٝنٛضت قجىٝای اظ ضٚاثط زض ٘ػط ٌطفت وٝ
٘ ٝتٟٙب ٔیبٖ قطوت ٔ ٚبِىبٖ آٟ٘ب (ؾٟبٔساضاٖ) ثّىٔ ٝیبٖ قطوت  ٚتؿساز ظیبزی اظ شی٘فؿبٖ اظ رّٕ ٝوبضوٙبٖٔ ،كتطیبٖ،
فطٚقٙسٌبٖ ،زاض٘سٌبٖ اٚضاق لطضٚ ... ٚ ٝرٛز زاضز .چٙیٗ زیسٌبٞی زض لبِت ٘ػطی ٝشی٘فؿبٖ زیسٔ ٜیقٛز].[7
زض طی ؾبِٟبی ٌصقت ،ٝحبوٕیت قطوتی إٞیت ظیبزی ضا ثطای ثحجٞبی زا٘كٍبٞی ٞ ٚیبت ٔسیط ٜقطوت زاقت ٝاؾت.
]ٔ .[8ف ْٟٛحبوٕیت قطوتی ثطای وؿت  ٚوبض أطٚظ ٔ ٟٓاؾت .حبوٕیت قطوتی ،اقبض ٜث ٝلٛا٘یٗ ،ضٚیٞٝب ٔ ٚسیطیت
لطاضزازٞبی قطوت ثب ؾٟبٔساضاٖ ،اؾتجبضزٙٞسٌبٖ ،وبضٔٙساٖ ،تبٔیٗوٙٙسٌبٖٔ ،كتطیبٖ  ٚزِٚت زاضز] .[9إٞیت حبوٕیت
قطوتی زض افعایف اضظـ قطوتٚ ،الؿیتی ٘بزضؾت ٘یؿت] .[10حبوٕیت قطوتی ضا ٕٞﭽٙیٗ فطآیٙس اؾتفبز ٜاظ لسضت قطوت ٚ
چٍٍ٘ٛی وٙتطَ آٖ زض ثطذٛضز ثب ٔؿبیُ قطوتی  ٚیب فطاقطوتی تؿطیف ٕ٘ٛزٜا٘س] .[11حبوٕیت قطوتی ث ٝؾبذتبض ٚ ٚغبیف
یه قطوت زض ضاثط ٝثب شی٘فؿبٖ ث ٝطٛض ؾبْ  ٚزض ضاثط ٝثب ؾٟبٔساضاٖ ث ٝطٛض ذبل اقبض ٜزاضز].[12
حبوٕیت قطوتی زض ٘ػبْ ثب٘ىیٔ ،زٕٛؾ ٝای اظ تساثیط اؾت و ٝرٟت تٙػیٓ ضاثط ٝثیٗ ؾٟبٔساضاٖ ،ؾپطزٌٜصاضاٖ ٔ ٚسیطاٖ
ططاحی  ٚارطا ٔیقٛز ٞ ٚسف اظ آٖ ضؾبیت حمٛق ؾپطزٌ ٜصاضاٖ  ٚؾٟبٔساضاٖ رعء ،ارطای زضؾت ٔمطضات  ٚرٌّٛیطی اظ
ؾٛءاؾتفبزٞ ٜبی احتٕبِی اؾت .ایٗ تساثیط و ٝثط ٘ػبْ پبؾرٍٛئی ٔ ٚؿئِٛیت ارتٕبؾی اؾتٛاض اؾت ،ثط ٔزٕٛؾٝای اظ ٚغبیف ٚ
ٔؿئِٛیتٞب تبویس زاضز و ٝثبیس تٛؾط اضوبٖ ثب٘ه پیٍیطی قٛز تب ظٔی ٝٙتمٛیت قفبفیت  ٚپبؾرٍٛئی فطا ٓٞقٛز].[13
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حبوٕیت قطوتی نحیح ثبیس ٔكٛقٞبی ٔٙبؾجی ضا ثطای ٞیأت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطیت فطا ٓٞآٚضز  ٚآٟ٘ب ضا زض ضاؾتبی پیٍیطی
اٞساف و ٝتأٔیٗ وٙٙسٙٔ ٜبفؽ قطوت  ٚؾٟبٔساضاٖ آٖ اؾت ،ؾٛق زٞس .حبوٕیت قطوتی زض پی ایزبز ٔٛاظ٘ ٝثیٗ اٞساف
ارتٕبؾی  ٚالتهبز ی ،فطزی  ٚرٕؿی ،تحمك اؾتفبز ٜنحیح اظ ٔٙبثؽ  ٚضؾیسٖ ثٔ ٝؿئِٛیت پبؾرٍٛئی ٌطزا٘ٙسٌبٖ ٔٙبثؽ ٚ
ثطلطاضی پی٘ٛس ٞط چ٘ ٝعزیهتط ٔیبٖ ٔٙبفؽ افطاز ،قطوتٞب  ٚربٔؿ ٝاؾت].[14
ثٌ ٝفت« ٝؾّی زیٛا٘سضی» ،ضئیؽ پػٞٚكىس ٜپِٛی  ٚثب٘ىی ،اؾٕبَ ان َٛحبوٕیت قطوتی حه َٛاطٕیٙبٖ ثب٘ىٟب اظ ضؾبیت
اؾتب٘ساضزٞبؾتٚ .ی افعٚز :تكىیُ وٕیتٞٝبی ضیؿه ،حؿبثطؾی ،ا٘تهبثبت ،حمٛق  ٚزؾتٕعز ٘ ٚیع وٕیت ٝارطایی زض ثب٘ىٟب
ؾجت ٔیقٛز تب اطالؾبت زضؾت  ٚقفبف ثٞ ٝیأت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطؾبُٔ اضؾبَ قٛز  ٚآٟ٘ب ثب وٕتطیٗ ضیؿه زؾت ث ٝتهٕیٕبت
زضؾت ثع٘ٙس .زیٛا٘سضی تأویس وطز :ان َٛحبوٕیت قطوتی ٚغبیف ؾٍٙیٙی ضا ثط زٚـ ٞیبت ٔسیط ٜثب٘ىٟب ٔ ٚسیطاٖ ؾبُٔ
ٔیٌصاضز].[15
أطٚظ ٜثب٘هٞب ٘مف انّی تبٔیٗ ٔبِی وكٛضٞب ضا ؾّی اِرهٛل زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؿ ٝثطؾٟس ٜزاض٘س  ٚثب ؾٙبیت ثٝ
اضتجبط ؾیؿتٓ ثب٘ىی  ٚوُ ثرفٞبی التهبز ،ثطلطاضی حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ىٟب زاضای إٞیت اؾتٕٞ .ﭽٙیٗ حبوٕیت
قطوتی ثبؾج حجبت ؾیؿتٓ ثب٘ىی ٔیٌطزز و ٝایٗ حجبت ثبؾج ثٟجٛز ؾّٕىطز ٘ػبْ ثب٘ه ّٔی ٔیٌطزز .یه ؾیؿتٓ ثب٘ىی
ثبحجبتٚ ،اؾطٔ ٝبِی وبضا ایزبز ٔیوٙس  ٚآٖ ضا لبزض ٔیؾبظز و ٝزض ترهیم ٔٙبثؽ ث ٝؾطٔبیٌٝصاضیٞب ٔٛفكتط ؾُٕ ٕ٘بیس  ٚزض
٘تیزٔ ٝیتٛا٘س ثبؾج ثٟجٛز ضقس التهبزی  ٚؾطٔبیٌٝصاضی قٛزٚ .رٛز ؾیؿتٓ ثب٘ىی ثبحجبت ثبؾج افعایف وبضایی ؾّٕىطز
ؾیؿتٓ ثب٘ىی  ٚثٟجٛز تٛظیؽ ٔٙبثؽ زض التهبز ٔیقٛز].[16
طجك تؿطیف فسضاؾی ٖٛثیٗإِّّی حؿبثساضاٖ ( ،1)IFACزض ؾبَ « ،2004حبوٕیت قطوتی (حبوٕیت ٚاحس تزبضی)
ؾجبضت اؾت اظ تؿسازی ٔؿئِٛیتٞب  ٚقیٜٞٛبی ث ٝوبض ثطز ٜقس ٜتٛؾط ٞیبت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطاٖ ٔٛغف ثـب ٞسف ٔكرموطزٖ
ٔؿیط ضاٞجطزی ؤ ٝتﻀٕٗ زؾتیبثی ثـ ٝاٞساف ،وٙتطَ ضیؿه ٔ ٚهطف ٔؿئٛال٘ٙٔ ٝبثؽ اؾت»].[1
ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی  ٚتٛؾؿ ٝالتهبزی ،حبوٕیت قطوتی ضا ث ٝنٛضت ظیط تؿطیف ٔیوٙس:
ٔزٕٛؾ ٝضٚاثطی اؾت ؤ ٝیبٖ ٔسیطیتٞ ،یبت ٔسیط ،ٜؾٟبٔساضاٖ  ٚزیٍط اقربل شی٘فؽ یه قطوت ٚرٛز زاضزٕٞ .ﭽٙیٗ
حبوٕیت قطوتی ،تؿییٗوٙٙس ٜؾبذتبضی اؾت و ٝتٛؾط آٖ ،اٞساف قطوت تسٚیٗ  ٚاثعاض زؾتیبثی ث ٝایٗ اٞساف ٘ ٚػبضت ثط
ؾّٕىطز ٔكرم ٔیقٛز].[5
اظ ٍ٘ب ٜثب٘ه رٟب٘ی ،حبوٕیت قطوتی زضثطزاض٘س ٜؾبذتبضٞب  ٚؾبظٚوبضٞبی ٞسایت  ٚوٙتطَ قطوتٟب اؾت .ثط ایٗ اؾبؼ
حبوٕیت قطوتی ضٚاثط ثیٗ ٔسیطیتٞ ،یبت ٔسیط ،ٜؾٟبٔساضاٖ ؾٕس ،ٜؾٟبٔساضاٖ ذطز  ٚؾبیط شیٙفؿبٖ ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض
ٔیزٞس .حىٕطا٘ی ذٛة قطوتی ثب اضتمبی ؾّٕىطز قطوتٟب  ٚافعایف زؾتطؾی ث ٝؾطٔبی ٝثیط٘ٚی ،ث ٝتٛؾؿ ٝالتهبزی پبیساض
وٕه ٔیٕ٘بیس].[17
اظ ثؿس حمٛلیٞ ،سف اظ حبوٕیت یب ضاٞجطی قطوتی ،رٌّٛیطی اظ ثیا٘ﻀجبطی زض فؿبِیت ٔسیطاٖ قطوتٞب اؾت .حبوٕیت
قطوتی وبضوطزی ٘عزیه ثب ٔسیطیت ضیؿه زاقت ٚ ٝزض ٚالؽٔ ،زٕٛؼ السأبت پیكٍیطا٘ ٝاؾت .ضاٞجطی قطوتی تؿییٗوٙٙسٜ
ؾبذتبضی اؾت و ٝثٛٔ ٝرت آٖ ،اٞساف ؾبظٔبٖ ،تسٚیٗ  ٚاثعاض زؾتیبثی ث ٝایٗ اٞساف ٘ ٚػبضت ثط ؾّٕىطز ٔكرم ٔیقٛز
].[18
اظ ٔٙػط نٙؿت ثب٘ىساضی ،حبوٕیت قطوتی تٛظیؽ اذتیبضات ٚ ٚغبیف ٞیبت ٔسیطٞ ٚ ٜیبت ؾبُٔ  ٚقی ٜٛازاض ٜأٛض یه
ثب٘ه تٛؾط آٟ٘ب ثٛز ٚ ٜقبُٔ چٍٍ٘ٛی ا٘زبْ أٛض ظیط اؾت:
 تؿییٗ ضاٞجطز  ٚاٞساف ثب٘ه؛
 ا٘زبْ فؿبِیتٟبی ضٚظا٘ ٝثب٘ه؛

 حٕبیت اظ ٔٙبفؽ ؾپطزٌٜصاضاٖ ،ایفبی تؿٟسات ثب٘ه زض لجبَ ؾٟبٔساضاٖ  ٚزض ٘ػط ٌطفتٗ ٔٙبفؽ زیٍط ٌطٟٞٚبی شی٘فؿی وٝ
ث ٝضؾٕیت قٙبذت ٝقس٘س؛
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ٕٞ ؿ ٛؾبذتٗ فؿبِیتٟب  ٚقیٜٞٛبی وبضی ثٙٔ ٝػٛض اطٕیٙبٖ اظ ا٘طجبق ؾّٕىطز ثب٘هٔ ،طبثك ثب لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات الظْاالرطا
].[17
 -2-2سیستنّبی حبوویت ضسوتی
ٞط وكٛض ثط اؾبؼ ؾٛأّی ٘ػیط چبضچٛة لب٘٘ٛی ،ؾبذتبض قطوتی  ٚؾیؿتٓٞبی ٔبِی ،یه ٔزٕٛؾ ٝضٚیٞٝبی حبوٕیت
قطوتی ٔٙحهط ث ٝفطز ذٛز ضا زاضاؾت .ثط ایٗ اؾبؼ تالـٞبیی ثطای طجمٝثٙسی ؾیؿتٓٞبی حبوٕیت قطوتی نٛضت ٌطفتٝ
و ٝثب ٔكىالتی ٕٞطا ٜثٛز ٜاؾت .ثب ایٗ حبَ ،یىی اظ ثٟتطیٗ تالـٞب و ٝاظ پصیطـ ثیكتطی ٘عز نبحجٙػطاٖ ثطذٛضزاض ٔیثبقس،
طجمٝثٙسی ٔؿطٚف ث ٝؾیؿتٓٞبی زض ٖٚؾبظٔب٘ی  ٚثط ٖٚؾبظٔب٘ی اؾت .ؾجبضات زض ٖٚؾبظٔب٘ی  ٚثط ٖٚؾبظٔب٘ی تالقی رٟت
تٛنیف زٛ٘ ٚؼ ؾیؿتٓ حبوٕیت قطوتی اؾت  ٚزض ٚالؽ ،ثیكتط ؾیؿتٓٞبی حبوٕیت قطوتی ،ثیٗ ایٗ زٌ ٚط ٜٚلطاض ٔیٌیط٘س
 ٚزض ثؿﻀی اظ ٚیػٌیٞب ٔكتطنا٘س].[2
زض تٕبْ وكٛضٞب ،ؾٟبٔساضاٖ زض اظای ؾطٔبیٌٝصاضی ذٛز حمٛق ٔبِىیت زضیبفت ٔیوٙٙس .ایٗ حمٛق اظ یه ؾ ٛقبُٔ یه
رطیبٖ ٘مسی اؾت ،ثسیٗ ٔؿٙب و ٝؾطٔبیٌٝصاض حك زاضز ؾ ٟٓذٛز ضا اظ ؾٛز قطوت زضیبفت وٙس  ٚاظ ؾٛی زیٍط قبُٔ حك
٘ػبضت اؾت و ٝثط اؾبؼ آٖ ؾطٔبیٌٝصاض ٔیتٛا٘س اظ ططیك اؾٕبَ حك ضأی ثط زاضایی قطوت ٘ػبضت زاقت ٝثبقس .تفبٚت انّی
ؾیؿتٓٞبی حبوٕیت قطوتی زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی ٘بقی اظ ضاثط ٝثیٗ ایٗ ز ٚحك (حك ٔبِىیت  ٚحك ٘ػبضت) ثیٗ ؾٟبٔساضاٖ اؾت.
زض وكٛضٞبی زاضای ؾیؿتٓ حبوٕیت قطوتی ثط ٖٚؾبظٔب٘ی ،ؾبذتبض ٔبِىیت ضایذٔ ،بِىیت پطاوٙس ٜاؾت .ایٗ ؾبذتبض ث ٝحك
رطیبٖ ٘مسی  ٚحك ٘ػبضت ٔبِىیت اقبض ٜزاضز« .یه ؾ ،ٟٓیه ضأی» لب٘٘ٛی اؾت و ٝثطای تٛظیؽ حك ٘ػبضت ثیٗ ؾٟبٔساضاٖ زض
وكٛضٞبی ثب ؾیؿتٓ ثط ٖٚؾبظٔب٘ی اؾتفبزٔ ٜیقٛز .زض ایٗ ؾیؿتٓ قطوتٞب ث ٝطٛض ٔؿٕ َٛزاضای ؾّؿّٔ ٝطاتت ٔبِىیتی
ٔؿطح ٞؿتٙس .ث ٝؾجبضت زیٍط ،قطوتٞب زض ایٗ اٍِ ٛث ٝطٛض ٔؿٕ َٛتحت ٔبِىیت ٔؿتمیٓ ٔبِىبٖ ٟ٘بیی ذٛز ٔیثبقٙسٔ .بِىبٖ
ثب اؾٕبَ ٘ػط ثط ا٘تربةوٙٙسٌبٖ زض ٞیأتٞبی ٘ػبضتی یب حتی ضأی زازٖ ث ٝثطذی ٔسیطاٖ پیكٟٙبزی ،ث ٝطٛض غیطٔؿتمیٓ
ٔسیطیت قطوت ضا وٙتطَ ٔیوٙٙس .زض ٔمبثُ ،زض وكٛضٞبیی ثب ؾیؿتٓ حبوٕیت قطوتی زض ٖٚؾبظٔب٘یٔ ،بِىیت ٔتٕطوع ضایذ
اؾت .زض ایٗ ؾیؿتٓ ،ؾبذتبضٞبی ٞطٔی یب ٔبِىیت ٔتمبثُ ٔتسا َٚاؾت ٟ٘ ٚبیتب ث ٝزِیُ ا٘حطاف اظ لب٘« ٖٛیه ؾ ،ٟٓیه
ضأی»٘ ،ػبضت ثٚ ٝؾیّ ٝیه ٌط ٜٚاظ ؾٟبٔساضاٖ ٘بغط و ٝحك ٘ػبضتی آٟ٘ب ثیف اظ حمٛق رطیبٖ ٘مسی اؾت ،اؾٕبَ ٔیقٛز.
ٔبِىیت ٔتٕطوع زض اذتیبض اقربل زض٘ٚی اؾت و ٝؾٟبْ ؾٕس٘ ٜػبضتی ضا زاضا ٞؿتٙس].[16
ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیت زض ٖٚؾبظٔب٘ی (ٔحبطی) ؾجبضت اؾت اظٞ :یبت ٔسیطٔ ،ٜسیطاٖ ارطایی ،وٙتطَ زاذّی  ٚاذالق
ؾبظٔب٘ی .ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیت ثط ٖٚؾبظٔب٘ی(ٔحیطی) ؾجبضت اؾت اظ٘ :ػبضت لب٘٘ٛی ،ضغیٓ حمٛلی ،وبضایی ثبظاض ؾطٔبی،ٝ
٘ػبضت ؾٟبٔساضاٖ ؾٕس٘ ،ٜمف ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ٟ٘بزی٘ ،ػبضت ؾٟبٔساضاٖ الّیت ،اِعأی وطزٖ حؿبثطؾی ٔؿتمُ  ٚفؿبِیت
ٔٛؾؿبت ضتجٝثٙسی].[1
 -3-2ازوبى حبوویت ضسوتی
ٞیﭻ اٍِٛی ٔٙحهط ث ٝفطزی ثطای حبوٕیت قطوتی ٔطّٛة ٚرٛز ٘ساضز .ثب ایٗ  ٕٝٞپػٞٚفٞبی ا٘زبْ قس ٜزض وكٛضٞبی
ؾﻀ ٚ ٛغیطؾﻀ ٚ ٛزض ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی التهبزی  ٚتٛؾؿ ٝثـ ٝقٙبؾبیی ؾٙبنط ٔكتطوی ٔٙزطقس ٜو ٝظٔیٝٙؾبظ حبوٕیت
قطوتی ٔطّٛة ٞؿتٙسٔ .طبثك ان َٛحبوٕیت قطوتی ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی التهبزی  ٚتٛؾؿ ،ٝاضوبٖ حبوٕیت قطوتی ؾجبضتٙس اظ:
 .1ؾساِت یب ضفتبض یىؿبٖ ثب ؾٟبٔساضاٖ :چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ثبیس ضفتبض یىؿبٖ ثـب تٕبْ ؾٟبٔساضاٖ ،اظ رّٕ ٝؾٟبٔساضاٖ
الّیت  ٚذبضری ضا تﻀٕیٗ وٙس .تٕبْ ؾٟبٔساضاٖ ثبیس ایٗ أىبٖ ضا زاقت ٝثبقٙس و ٝزض ثطاثط تزبٚظ ث ٝحمٛق ذٛز ٔمبٔٚت
وٙٙس.
ٔ .2ؿئِٛیتپصیطی :چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ثبیؿتی تمؿیٓثٙسی ٔؿئِٛیتٞب ضا ثیٗ ٚاحسٞبی ٔرتّف ٘ػبضت  ٚارطا ،ثٝ
ضٚقٙی قطح زٞس.
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 .3پبؾرٍٛئی :چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ثبیس ٔتﻀٕٗ اضائ ٝضٕٛٙٞزٞبی اؾتطاتػیه ثٙٔ ٝػٛض ٘ػبضت ٔﺆحط ٞیأت ٔسیط ٜثط
ٔسیطیت اضقس (ٞیأت ؾبُٔ)  ٚپبؾرٍٛیی ٞیأت ٔسیط ٜزض ثطاثط قطوت  ٚؾٟبٔساضاٖ ثبقس.
 .4افكب  ٚقفبفیت :چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ثبیس افكبی ثٍٟٙبْ  ٚقفبف تٕبْ ٔؿبئُ ٔ ٟٓاظ رّٕٚ ٝضؿیت ٔبِی ،ؾّٕىطز،
ٔبِىیت  ٚحبوٕیت قطوتی ضا تﻀٕیٗ ٕ٘بیس.
ٌفتٙی اؾت و ٝضوٗ ٔ ٟٓؾبذتبض حبوٕیت قطوتی ٘ػبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی ،ؾال ٜٚثط ٔٛاضز یبزقسٔ ،ٜطبثمت ثب لٛا٘یٗ
قطیؿت اؾالْ (تزبضت اؾالٔی ،ضؾبیت ان َٛاذاللی تزبضتٙٔ ،ؽ اؾتخٕبض زض تزبضت  ٚغیط )ٜاؾت].[3

 -3الگَّبی حبوویت ضسوتی
زض التهبز ٘ئٛوالؾیه ،قطوتٞب ٔ ٚﺆؾؿبت نطفب ثٍٙبٜٞبی ؾطضٝوٙٙس ٜوبالٞب  ٚذسٔبت تؿطیف ٔیق٘ٛس وٞ ٝسف آ٘بٖ
ث ٝحساوخط ضؾب٘سٖ ؾٛز ٘بقی اظ فؿبِیتٞب ٔیثبقس .أب أطٚظ ٜثب تٛر ٝث ٝططح تئٛضیٞبی ضفب ٜزض ٔجبحج التهبزی  ٚتأٔیٗ
ٔٙبفؽ تٕبٔی شی٘فؿبٖ زض فطآیٙس فؿبِیتٞبی التهبزی ،قطوتٞب ٔ ٚﺆؾؿبت ثب زأٚ ٝٙؾیؿی اظ اٞساف فطاتط اظ حساوخط ٕ٘ٛزٖ
ؾٛز ثٍٙب ٜضٚث ٝضٔ ٚیثبقٙس.
تأٔیٗ ؾالٔت ٔبِی فؿبِیتٞبی ٘بقی اظ ضیؿه ؾطٔبیٌٝصاضی ثطای ؾٟبٔساضاٖ  ٚایزبز ظٔیٞٝٙبی الظْ ثطای ٔكبضوت
ثرف ذهٛنی زض التهبز ،ظٔیٞٝٙبی ٔؿطفی اٍِٞٛبی ٔتٛٙؼ حبوٕیت قطوتی ضا ٔططح ٕ٘ٛز ٜاؾت و ٝثط ایٗ اؾبؼ چٟبض ٘ٛؼ
اٍِٛی حبوٕیت قطوتی ٔتٙبؾت ثب ایٗ ٚیػٌیٞب زض ظیط آٚضز ٜقس ٜاؾت:
 -1-3الگَی هبتٌی بس ببشاز
ٚیػٌی ایٗ اٍِ ٛآٖ اؾت و ٝحمٛق ٔبِىیت ،ثیٗ ؾٟب ٔساضاٖ ٔمطؿی تمؿیٓ ٌطزیس ٜاؾت .ثبظاضٞبی ؾطٔبی ٝلٛی قسٚ ٜ
٘مسیٍٙی زض ثبظاض ؾطٔبی ٝظیبز اؾت٘ .ػبْ حٕبیت اظ ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ثبؾج قس ٜتب ؾٟبٔساضاٖ پطتفٛی ذٛز ضا ٔتٛٙؼ ؾبظ٘س ٞ ٚیﭻ
وساْ اظ آٟ٘ب زض ٔٛلؿیتی لطاض ٍ٘یط٘س و ٝذٛز قطوت ضا ازاضٕ٘ ٜبیٙس .پؽ ٔسیطاٖ حطفٝای ثٕ٘ ٝبیٙسٌی اظ ؾٟبٔساضاٖ رٟت ازاضٜ
قطوت ث ٝاؾترساْ زضٔیآیٙسٔ .عیت انّی ایٗ اٍِ ،ٛؾِٟٛت رٕؽآٚضی ؾطٔبی ٚ ٝتٛظیؽ ضیؿه ؾطٔبیٌٝصاضاٖ اؾت .ایٗ اٍِٛی
حبوٕیت قطوتی ث ٝضغٓ ٔكىالت ظیبز ،تٛؾط ثؿیبضی اظ ٔحممیٗ ٔٛفك قٕطزٔ ٜیقٛز .ضؾٛایی ٞبی ثٚ ٝرٛز آٔس ٜزض
قطوتٞبی ثعضٌی ٘ػیط آ٘طٚ ،ٖٚضِسوبْ ،رٙطاَ اِىتطیه ٔ ... ٚكىالت ایٗ اٍِ ٛضا ٕ٘بیبٖ ٔی وٙس .اظ یه ططف ،ایٗ اٍِ ٛزاضای
ٔعیت ثبظاض ؾطٔبی ٝلٛی ثطای وٙتطَ قطوت  ٚثبظاضوبض آٔبزٔ ٜسیطیت ٔیثبقس  ٚاظ ؾٛی زیٍطٔ ،كىالتی ٘ػیط ٔؿبٔالت زض٘ٚی ٚ
پبزاـ ٞبی والٖ ٔسیطیت٘ ،یبظ ثٔ ٝمطضاتٌصاضی زض ایٗ ظٔیٞٝٙب ضا ایزبة ٔیوٙس.
ٔكىالت حبوٕیت قطوتی ظٔب٘ی ضخ ٔی زٞس ؤ ٝسیطاٖ ثبؾج ایزبز ؾسْ تمبضٖ اطالؾبتی  ٚزض ٘تیز ٝاظ زؾت زازٖ اضظـ
تٛؾط ؾٟبٔساضاٖ ٔی ق٘ٛس .اظ آ٘زب و ٝؾٟبٔساض رعء ث ٝؾّت ٔیعاٖ وٓ ٔبِىیت اظ ٔسیطیت فبنٌّ ٝطفت ٝاؾتٔ ،سیطا٘ی و ٝثٝ
طٛض ضٚظٔط ٜؾّٕیبت قطوت ضا ٔالحػٔ ٝیوٙٙس ،زض ٔٛلؿیتی لطاض ٔیٌیط٘س و ٝؾسْ تمبضٖ اطالؾبتی ضا ایزبز ٕ٘بیٙس .آٟ٘ب
اطالؾبتی ضا و ٝثطای آٟ٘ب زاضای ٔٙفؿت ٔی ثبقس ،ث ٝطٛض ٔحطٔبٍٟ٘٘ ٝساضی ٔیوٙٙس  ٚاطالؾبت ثی إٞیت ضا ثطای ؾٟبٔساضاٖ ٚ
ؾبیطیٗ ٔٙتكط ٔیوٙٙسِ .صا ثطای ٕٞؿ ٛوطزٖ ٔٙبفؽ ٔسیطاٖ  ٚؾٟبٔساضاٖٞ ،عیٞ ٝٙبی ٕ٘بیٙسٌی ضخ ٔی زٞس .رٙؿٗ ٚ
ٔهِیٗ ( )1964ثیبٖ ٔیوٙٙس وٞ ٝعیٞٝٙبی ٕ٘بیٙسٌی ؾ ٝرعء زاضزٞ :عیٞٝٙبی ٘ػبضتٞ ،عیٞٝٙبی لطاضزاز  ٚظیبٖ ثبلیٔب٘س.ٜ
ٞعیٞٝٙبی ٘ػبضتٞ ،عیٞٝٙبی وٙتطِی ٞؿتٙس ٌٔ ٝبِه رٟت وٙتطَ ضفتبضٞبی ذالف ٔسیطیت ٔیپطزاظزٞ .عیٞٝٙبی لطاضزاز،
ٞعیٞٝٙبیی ٞؿتٙس و ٝضخ ٔی زٙٞس تب ایٗ اطٕیٙبٖ ثٚ ٝرٛز آیس ؤ ٝسیطاٖ زض رٟت ٔٙبفؽ ؾٟبٔساضاٖ تهٕیٌٓیطی ٔیوٙٙس.
ظیبٖ ثبلیٔب٘س ٜظٔب٘ی ضخ ٔیزٞس وٞ ٝعیٞٝٙبی فٛق ،لبزض ث ٝوٙتطَ ضفتبض ٘بؾبِٓ ٔسیطیت ٘جبقٙس.
ٔسیطاٖ ثطای حساوخط وطزٖ ٔٙبفؽ ذٛز ،زاضای افك زیس وٛتبٜٔست ٔی ثبقٙس .اظ آ٘زب و ٝآٟ٘ب ثط اؾبؼ ؾّٕىطز وٛتبٜٔست
پبزاـ ٔیٌیط٘سِ ،صا وٛتبٜٔستٍ٘ط ٔیق٘ٛس .ایٗ وٛتبٜٔستٍ٘طی تب حسٚزی ٘بقی اظ ؾّٕىطز ثبظاض ؾطٔبی ٝاؾت ،ظیطا ثبظاض

6

بیست ٍ ًْویي ّوبیص ببًىدازی اسالهی

ؾطٔبی ٝثط اؾبؼ ؾّٕىطز ٔٙبؾت وٛتبٜٔست ث ٝآ٘بٖ پبزاـ ٔیزٞسِ .صا ٔسیطاٖ ٔٙبفؽ ثّٙسٔست ضا فسای ٔٙبفؽ وٛتبٜٔست
ٔیٕ٘بیٙس  ٚزض ٘تیز ٝالسأبتی زض رٟت ذالف ایزبز اضظـ ثطای ؾٟبٔساضاٖ ٔطتىت ٔیق٘ٛس.
 -2-3الگَی حبوویت ضسوتی هبتٌی بس زٍابط
اٍِٛی ز ْٚحبوٕیت قطوتیٔ ،جتٙی ثط تٕطوع ٔبِىیت  ٚثبظاض ؾیبَ ؾطٔبیٔ ٝیثبقس .زض ایٙزب ،ؾٟبٔساضاٖ قطوتٞب ث ٝطٛض
طٛال٘یٔست زاضای ؾٟبْ ثٛز ٚ ٜزض ٔٛلؿیتی لطاض ٔیٌیط٘س ؤ ٝیتٛا٘ٙس ضفتبض ٔسیطیت ضا ٘ػبضت ٕ٘بیٙسِ ،صا ٞعیٞٝٙبی
ٕ٘بیٙسٌی ضخ ٕ٘یزٞس .زض ایٗ اٍِ ،ٛثب٘هٞب ثب ٍٟ٘ساضی ثرف ؾٕسٜای اظ ؾٟبْ قطوتٞب ثط ٔبِىیت آٟ٘ب ٔؿّط ٔیق٘ٛس  ٚثٝ
طٛض ٔؿـتمیٓ زض ؾّٕیبت قطوت قبُٔ ٘ػبضت  ٚتهٕیٌٓیطیٔ ،كبضوت ٔیوٙٙس .حبوٕیت قطوتی زض ایٗ أٍِ ٛجتٙی ثط
ضٚاثط ٔیثبقسٕٞ .ﭽٙیٗ ،ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی زضٌٖٚطٞٚی اظ ٚیػٌی ٞبی اٍِٛی ٔصوٛض ث ٝقٕبض ٔیآیس.
اثتسا ث٘ ٝػط ٔیضؾس و ٝایٗ اٍِ ٛوبضآتطیٗ اٍِٛی حبوٕیت قطوتی اؾتِٚ ،ی ایٗ اٍِ٘ ٛیع ثب ٔكىالتی ٔٛارٔ ٝیثبقس.
تؿّط ثب٘هٞب ثط فطآیٙس تهٕیٌٓیطی قطوتٞب ثبؾج ٔی قٛز ؤ ٝسیطیت ٔترهم تطثیت ٘كٛزٔ .ساذّ ٝثیف اظ حس زِٚت اظ
ططیك لٛا٘یٗ  ٚافطاز ذٛز زض أٛض قطوتٞب ،ث ٝؾٛٙاٖ ٔب٘ؿی ثطای پیكطفت قطوتٞب ٔحؿٛة ٔیقٛز .زِٚت ث ٝطٛض ٔؿتمیٓ زض
ذیّی اظ فؿبِیتٞبی تزبضی ؾطٔبیٌٝصاضی ٔیٕ٘بیس  ٚث ٝطٛض غیطٔؿتمیٓ اظ ططیك وٙتطَ ثب٘هٞب ٔ ٚﺆؾؿبت ٔبِی و ٝث ٝثرف
ذهٛنی ٚاْ ٔیزٙٞس  ٚا٘تهبة ٔسیطاٖ ثبظ٘كؿت ٝزِٚتی زض ثرف ذهٛنی ،ث ٝوٙتطَ قطوتٞب ٔیپطزاظز.
 -3-3الگَی حبوویت ضسوتی دز حبل گراز
وكٛضٞبی اضٚپبی ٔطوعی  ٚقطلی  ٚوكٛضٞبی تبظ ٜاؾتـمالَ یبفت ٝقٛضٚی ؾبثك ،زاضای التهبزٞبیی ثطذٛضزاض اظ ایٗ ٘ٛؼ
اٍِٛی حبوٕیت قطوتی ٔیثبقٙس .اٌطچ ٝؾالل ٝقسیسی زض ایٗ وكٛضٞب ثط فؿبَ وطزٖ ثبظاضٞبی ؾطٔبیٚ ٝرٛز زاضزِٚ ،ی چٙیٗ
اٍِٛیی اظ حبوٕیت قطوتی ضا ثط التهبز ذٛز تحٕیُ وطزٜا٘س .زض ایٗ اٍِ ،ٛثبظاضٞبی ؾطٔبی ٝضؿیف  ٚغیطفؿبَ ٔیثبقٙس ٚ
قطوتٞب اظ قىُ زِٚتی ث ٝتسضیذ ث ٝقطوتٞبی زاضای ؾٟبٔساضاٖ رعء تجسیُ ٔیق٘ٛس .زض ایٗ وكٛضٞب٘ ،ػبْ حمٛلی ث ٝؾٛی
٘ػبْٞبی ضلبثتی زض حبَ حطوت اؾت ،تكىیالت ٔمبثّ ٝثب ٔكىالت حبوٕیت قطوتی ضؿیف ٔیثبقس ،ؾبظٚوبضٞبی حٕبیت اظ
ؾطٔبیٌٝصاضی چٙساٖ لٛی ٘یؿت  ٚؾسْ ا٘ﻀجبط ٔبِی ثبؾج قس ٜتب زِٚت قطوتٞبی ظیبٖز ٜضا پكتیجب٘ی وٙس ٕٞ ٚﭽٙیٗ،
ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ٟ٘بزی لٛی ٚرٛز ٘ساض٘س .التهبزٞبی زض حبٌَصاضٔ ،كىالت ظیبزی ضا زض طی زٚضاٖ تجسیُ قطوتٞبی زِٚتی ثٝ
ذهٛنی ،پكت ؾطٌصاقتٝا٘س .قطوتٞبی ذهٛنیؾبظی قسٕٞ ،ٜبٖ ٔكىالت زیٛاٖؾبالضی لجُ اظ ٚاٌصاضی ضا زاض٘س ،ظیطا
وبضوٙبٖ ایٗ قطوتٞب تغییط ٘ىطزٜا٘س  ٚفمط ٔبِىیت تغییط وطز ٜاؾت؛ اٌطچ ٝزض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ،وٙتطَ ٕٞﭽٙبٖ زض زؾت
زِٚت ثبلی ٔب٘س ٜاؾت.
 -4-3الگَی ًَظَْز
زض ازثیبت حبوٕیت قطوتی ،تبو ٖٛٙث ٝایٗ اٍِ ٛوٕتط پطزاذت ٝقس ٜاؾت .ثط ذالف اٍِٛی ؾ ْٛو ٝتزطثٝای اظ ٔكىالت
اٍِٞٛبی ا ٚ َٚزٔ ْٚی ثبقس ،ایٗ اٍِ ٛو ٝؾؿی زاضز ؾبظٚوبض حبوٕیت قطوتی ضا اظ التهبزٞبی ٔٛفك التجبؼ وٙس ،ث٘ ٝؿجت
ٔٛفك ثٛز ٜاؾتٚ .یػٌیٞبی ایٗ اٍِ ٛؾجبضتا٘س اظ :ثبظاض ؾطٔبی ٝفؿبَ ،تجسیُ ٔٛفك قطوتٞبی زِٚتی ث ٝقطوتٞبی ذهٛنی،
ٚرٛز اٍِٞٛبی ٔجتٙی ثط ضٚاثط ٕٞ ٚﭽٙیٗ اٍِٞٛبی ٔجتٙی ثط ثبظاضٚ ،رٛز ثبظاضٞبی ٘ٛغٟٛض ٔسیطیت٘ ،ػبْٞبی حمٛلی ضؾٕی ٚ
وبضوطزی ٚ ٚرٛز قطوتٞبی ذب٘ٛازٌی  ٚقطوتٞبی ؾٕٔٛی .ایٗ اٍِ ،ٛاٍِٛی ٔٙحهط ث ٝفطزی اؾت و ٝثیٗ اٍِٞٛبی اٚ َٚ
ز ْٚلطاض ٔیٌیطز .زض ایٗ اٍِٛی التهبزیٌ ،طٜٞٚبی تزبضی حبوٓ ٞؿتٙس  ٚذب٘ٛازٜٞبیی ٚرٛز زاض٘س ؤ ٝیعاٖ ظیبزی اظ وٙتطَ
ٔ ٚبِىیت ضا زض اذتیبض زاض٘سٕٞ .ﭽٙیٗ ،ؾطٔبیٌٝصاضیٞب زض ثیٗ نٙبیؽ ٔرتّف تمؿیٓ قس ٜاؾت .ذب٘ٛازٜٞبیی و ٝث ٝطٛض
ارسازی زاضای ٔبِىیت ثٛزٜا٘س ،او ٖٛٙذٛز ضا ث ٝنٛضت پیكتبظاٖ التهبز ّٔی ٔكبٞسٔ ٜیٕ٘بیٙس .ذب٘ٛازٜٞبیی و ٝزض یه ٘ٛؼ
تزبضت ؾطٔبیٌٝصاضی وطزٜا٘س ،ثب افعایف ؾٛز ث ٝؾٕت تٛٙؼثركی ؾطٔبیٌٝصاضی ذٛز ضفت ٚ ٝثرف ؾٕسٜای اظ ؾٟبْ ضا زض
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اذتیبض ٌطفتٝا٘س .ایٗ ٌطٜٞٚبی تزبضی ،اٍِٛی وٙتطَ ٔسیطیتی ذٛز ضا اظ اٍِٛی ضٚاثط التجبؼ وطزٜا٘س أب ثط ذالف آٖ  ٚاظ
ططیك ٔكبضوت زض ثبظاضٞبی ؾطٔبی ،ٝاٍِٛی ٔجتٙی ثط ثبظاض ضا ٘یع تب حسٚزی ٔس٘ػط لطاض زازٜا٘س].[5

 -4اصَل حبوویت ضسوتی اش هٌظس ّیئت خدهبت هبلی اسالهی )IFSB(1
زضن نحیح ان َٛحبوٕیت قطوتی  ،ظٔی ٝٙارطاؾبظی اٍِٛی حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت زض ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی ضا
فطأ ٓٞیوٙس.
انُ اٛٔ :َٚؾؿبت ذسٔبت ٔبِی اؾالٔی ٔیثبیؿت چبضچٛة حبوٕیتی ربٔؿی ثطای ذٛز تؿطیف ٕ٘بیٙس و ٝزض آٖ ٘مكٟب ٚ
ٚغبیف ضاٞجطزی ٞط یه اظ ؾٙبنط حبوٕیتی ٔكرم ٌكت ٚ ٝفطآیٙسٞبیی ٘یع ثطای ایزبز پبؾرٍٛیی ؾبزال٘ٛٔ ٝؾؿبت زض لجبَ
تٕبٔی شی٘فؿبٖ زض ٘ػطٌطفت ٝقٛز.
انُ زٛٔ :ْٚؾؿبت ٔبِی اؾالٔی ثبیس اطٕیٙبٖ حبنُ وٙٙس وٌ ٝعاضقٍطی اطالؾبت ٔبِی  ٚغیط ٔبِی آٟ٘ب ٔطبثك ثب
اؾتب٘ساضزٞبی قٙبذت ٝقس ٜثیٗ إِّّی حؿبثساضی ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی اؾت.
انُ ؾ :ْٛالظْ اؾت ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی ،حمٛق نبحجبٖ حؿبثٟبی ؾطٔبیٌٝصاضی زض ظٔی ٝٙپبیف زائٕی ؾّٕىطز
ٔٛؾؿٔ ٝبِی ضا ث ٝضؾٕیت قٙبذت ٚ ٝاثعاض وبفی ثطای تﻀٕیٗ اؾٕبَ ایٗ حمٛق زض٘ػط ثٍیط٘س.
انُ چٟبضْٙٔ :بؾت اؾت ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی ،ضاٞجطز ؾطٔبیٌٝصاضی نحیحی ضا ٔتٙبؾت ثب ا٘تػبضات ضیؿه  ٚثبظزٜ
نبحجبٖ حؿبة ؾطٔبیٌٝصاضی اتربش ٕ٘ٛز ٚ ٜزض ذهٛل تؿسیُ ٞط ٘ٛؼ ثبظز٘ ٜیع ثب قفبفیت ؾُٕ ٕ٘بیٙس.
انُ پٙزٓ :الظْ اؾت ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی ٔىب٘یعْ ٔٙبؾجی رٟت زؾتیبثی ث ٝزیسٌبٔ ٜترههیٗ قطیؿت زض ضاثط ٝثب
تٕبٔی ٔحهٛالت ،ؾّٕیبت  ٚفؿبِیتٟبیی و ٝا٘زبْ ٔی زٞس ،زض اذتیبض زاقت ٝثبقس.
انُ قكٓ :الظْ اؾت ٔٛؾؿٔ ٝبِی اؾالٔی ذٛز ضا ّٔتعْ ث ٝارطای زلیك تٕبٔی ان ٚ َٛاحىبْ قطیؿت و ٝتٛؾط
ٔترههیٗ ٔطتجط اضائٔ ٝیقٛز ٕ٘بیسٕٞ .ﭽٙیٗ الظْ اؾت ٔٛؾؿ ٝایٗ ٔمطضات ضا زض اذتیبض ؾٕ ْٛلطاض زٞس.
انُ ٞفتٓ :الظْ اؾت ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾالٔی اطالؾبت ٔطتجط  ٚاؾبؾی زض ذهٛل حؿبثٟبی ؾطٔبیٌٝصاضی ؤ ٝسیطیت
ٔیٕ٘بیٙس ضا ث ٝنٛضت وبفی  ٚثٛٔ ٝلؽ رٟت اؾتفبز ٜنبحجبٖ حؿبة ؾطٔبیٌٝصاضی  ٚؾٕٔ ْٛطزْ افكبوٙٙس].[4

 -5اّویت حبوویت ضسوتی دز ًظبم ببًىدازی
یىی اظ زالیُ ٔططح قسٖ حبوٕیت قطوتی ،اظزیبز رطایٓ  ٚثحطاٖٞبی ٔبِی زض ؾطح رٟب٘ی ٔیثبقسِ .صا ٞسف اظ اؾٕبَ
حبوٕیت قطوتی اطٕیٙبٖ یبفتٗ اظ ٚرٛز چبضچٛثی اؾت وـ ٝتٛاظٖ ٔٙبؾجی ثیٗ آظازی ؾُٕ ٔسیطیت ،پبؾرٍٛئی ٙٔ ٚبفؽ
شیٙفؿبٖ ٔرتّف ضا فطا ٓٞآٚضز].[1
ثحطاٖ ٔبِی ؾبِٟبی  1997تب  1999قطق آؾیب و ٝثبظاضٞبی ٔبِی  ٚالتهبزی وكٛضٞبی ؾٕس ٜآؾیبیی ضا زض ثطٌطفت ،تٟٙب
ث ٝذبطط ٔسیطیت غّط التهبز والٖ یب ضؿف ؾبذتبضٞبی التهبزی  ٚیب قٛنٞبی قسیس التهبزی ٘جٛز ،ثّى ٝث ٝؾمیس ٜثؿیبضی
اظ تحّیٌُطاٖ ،ؾبُٔ انّی ایٗ ثحطاٖ ٔتبحط اظ ضؿف حبوٕیت قطوتی زض ٔیبٖ قطوتٞب ٛٔ ٚؾؿبت پِٛی ٔ ٚبِی ثٛز.
زض ثحطاٖ آؾیب ٍٙٞبٔی ضیؿه ؾیؿتٕبتیه ٔ ٚربططات تكسیس قس٘س وـ ٝثب٘هٞب تحت تبحیط تحٛالت ؾیبؾی لطاض ٌطفتٙس ٚ
ضؿف ٔكٟٛز زض ثرف ٔسیطیت آٟ٘ب  ٚؾسْ پبؾرٍٛئی ٔ ٚؿئِٛیتپصیطی ٞیبت ٔسیطٔ ٜسیطیت اضقس ثط ٌؿتطـ ثحطاٖ افعٚز٘س.
زض ٘تیزٞ ،ٝعیٞٝٙبی حبوٕیت قطوتی غّط ٔٛرت افعایف ثحطاٖ ٞبی ٔبِی قس٘س.
إٞیت  ٚضطٚضت اؾتمطاض حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ىٟب ضا ٔیتٛاٖ زض ٔٛاضز ظیط ذالن ٝوطز:
 .1ت أهیي ثببت ٍ سالهت ًظبم ببًىی (جلَگیسی اش ٍزضىستگی ببًىْب) :حبوٕیت ٔٙبؾت ٔ ٚطّٛة قطوتی٘ ،مف
ثؿعایی زض ؾّٕىطز ٘ػبْ ثب٘ىی  ٚثٝطٛضوّی ؾّٕىطز التهبز زاضز .ث ٝزِیُ إٞیت ؾیؿتٕی ثب٘ىٟب زض التهبز ،حجبت  ٚؾالٔت
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ثب٘ىٟب  ٚچبضچٛثی و ٝثب٘ىٟب وؿت ٚوبض ذٛز  ٚضا ازاضٔ ٜیوٙٙس ،ؾٙبنط وّیسی ثطای حجبت ٘ػبْ ٔبِی ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس.
ؾبذتبضٞبی ضؿیف ازاض ٜثب٘ه ٔٛرت ٔیقٛز ث ٝزِیُ إٞیت ثب٘ىٟب زض التهبزٔ ،كىالت ثرف ثب٘ىی ث ٝوُ التهبز ؾطایت
ٕ٘بیس.
قیٜٞٛبی ٔﺆحط حبوٕیت قطوتی ثٙٔ ٝػٛض رّت  ٚحفع اؾتٕبز ؾٕٔٛی ٘ؿجت ث٘ ٝػبْ ثب٘ىی ضطٚضی اؾت .ایٗ ٔؿئّٝ
ثطای ؾّٕىطز ٔٙبؾت ثرف ثب٘ىی ٘ ٚیع وُ التهبز ثؿیبض ٔ ٟٓاؾتٕٞ .ب٘طٛض وٌ ٝفت ٝقس حبوٕیت قطوتی ٘بوبضآٔس ٔیتٛا٘س
ٔٙزط ثٚ ٝضقىؿتٍی ثب٘ه قٛز .ایٗ ضٚیساز ثٝزِیُ آحبض احتٕبِی آٖ ثط ٘ػبْ ثیٕ ٝؾپطزٜٞب  ٚیب تجؿبت ٌؿتطزٜتط آٖ زض التهبز
والٖٔ ،ب٘ٙس ضیؿه ؾطایت یب ٔتأحط ؾبذتٗ ٘ػبٟٔبی پطزاذتٔ ،یتٛا٘س ٞعیٞٝٙب  ٚؾٛالت ٕٟٔی ضا ثطای آحبز ربٔؿ ٝزض پی
زاقت ٝثبقس .چٙیٗ ضذسازی ضا ٔیتٛاٖ طی ثحطاٖ ٔبِی و ٝزض اٚاؾط ؾبَ  2007ثٚ ٝرٛز آٔس ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز .ؾال ٜٚثط آٖ،
حبوٕیت قطوتی ضؿیف ٕٔىٗ اؾت ٔٙزط ث ٝاظ زؾت ضفتٗ اؾتٕبز ثبظاض ٘ؿجت ث ٝتٛا٘بیی یه ثب٘ه ثطای ٔسیطیت زاضاییٟب ٚ
ثسٞیٞبیف اظرّٕ ٝؾپطزٜٞبی آٖ ٌطزز .ایٗ أط ٔیتٛا٘س ٔٛرت ٞزٔ ْٛطزْ ثطای ثطزاقت ٌؿتطز ٜؾپطزٜٞب ٛٔ ٚار ٝقسٖ
ثب٘ه ثب ثحطاٖ ٘مسیٍٙی قٛز .زض حمیمت ثب٘ىٟب ؾال ٜٚثط ٚغبیفی و ٝزض لجبَ ؾٟبٔساضاٖ ذٛز زاض٘سٔ ،ؿئِٛیت ذطیطی ضا ٘یع زض
ثطاثط ؾپطزٌٜصاضاٖ  ٚزیٍط شیٙفؿبٖ ؾٟسٜزاض ٔیثبقٙس.
 .2جلَگیسی اش سسایت هطىالت ببًىی بِ ول التصبد :اظآ٘زبییو ٝحبوٕیت قطوتی ؾبّٔی ضطٚضی ثطای ؾّٕىطز
ٔطٕئٗ  ٚنحیح ثب٘ه ث ٝقٕبض ٔیضٚز٘ ،بغطاٖ ثب٘ىی ؾالل ٝظیبزی ثٔ ٝم ِٝٛحبوٕیت قطوتی زاقت ٝپؽ زضنٛضتیو ٝثٝطٛض
ٔﺆحط ث ٝوبض ٌطفت٘ ٝكٛزٔ ،یتٛا٘س آحبض ٔٙفی ضا ثط ٚضؿیت ضیؿه ثب٘ه ثط ربی ٌصاضز .ثٝؾال ٜٚحبوٕیت قطوتی ضؿیف
(٘بٔطّٛة) زض ٚاحسٞبیی و٘ ٝمف ٕٟٔی ضا زض ٘ػبْ ٔبِی ایفب ٔیوٙٙس ٔب٘ٙس ؾیؿتٕٟبی تؿٛیٝحؿبة ٘ ٚمُ  ٚا٘تمبالت ثب٘ىی،
ٔیتٛا٘س ٔٙزط ث ٝا٘تمبَ ٔكىالت ث ٝزیٍط ثركٟبی ثب٘ىساضی ٌطزز .ثطذٛضزاضی ثب٘ه اظ یه حبوٕیت قطوتی ٔﺆحط ٔٙزط ثٝ
حفع یه ؾیؿتٓ ٘ػبضتی ٔمطٖٚثٝنطف ٚ ٝوبضآٔس ٔیٌطزز .ؾال ٜٚثط آٖ ٍٙٞبٔیو ٝیه ثب٘ه ثب ٔكىالتی ٔٛارٔ ٝیٌطزز،
حبوٕیت قطوتی ٔﺆحط ٔیتٛا٘س ٔفیس ٚالؽ قٛز .زض چٙیٗ ٔٛالؿی احتٕبالً ٘بغطاٖ ثب٘ىی ثیف اظ ٞط چیع ٘یبظٔٙس ٔكبضوت ٞط چٝ
ثیكتط ٞیبتٔسیط ٜیب ٔؿئٛالٖ ٘ػبضتی ثٙٔٝػٛض رؿتزٛی ضاٜحّٟبی ٔٙبؾت رٟت ثطٖٚضفت اظ ٔكىالت حبزث قس٘ ٚ ٜػبضت
ثط ا٘زبْ السأبت انالحی ٔیثبقٙس.
 .3همببلِ بب ضىلگیسی ٍ گستسش فسبد ببًىی :حبوٕیت قطوتی لٛی زض قطوتٟب  ٚاظرّٕ ٝثب٘ىٟبٕٟٔ ،تطیٗ اثعاض
رٌّٛیطی اظ فؿبز ٔحؿٛة ٔیقٛز .حبوٕیت قطوتی ضؿیف ٕٔىٗ اؾت ثٚ ٝضقىؿتٍیٞبی ثب٘ىی  ٚاظ زؾت ضفتٗ اؾتٕبز
ثبظاضٞب ٘ؿجت ث ٝتٛا٘بیی یه ثب٘ه زض ٔسیطیت ٔٙبؾت زاضاییٟب  ٚثسٞیٞب ٔٙزط قٛز .ثب تٛر ٝث٘ ٝمف ٔ ٟٓثب٘ىٟب زض ٚاؾطٌٝطی
ٔبِی ،اؾتؿساز ظیبز آٟ٘ب زض احطپصیطی اظ ٔكىالت ثبِم٘ ٜٛبقی اظ حبوٕیت ٘بوبضآٔس قطوتی ِ ٚع ْٚنیب٘ت اظ ٚر ٜٛؾپطزٌٜصاضاٖ،
ٔٛضٛؼ حبوٕیت قطوتی اظ إٞیت فطاٚا٘ی ثطای ٘ػبْ ٔبِی ثطذٛضزاض اؾتٔ .طبِؿبت نٛضت ٌطفت ٝزض وكٛضٞبی ٔرتّف ٘كبٖ
ٔیزٞس و ٝثب ضؿف حبوٕیت قطوتی ،فؿبز ٔبِی افعایف یبفت ٚ ٝث ٝز٘جبَ آٖ ؾطٔبیٌٝصاضی ٔؿتمیٓ زاذّی  ٚذبضری تٙعَ،
ٔربضد زِٚت افعایف  ٚضقس التهبزی وبٞف ٔییبثس.
 .4حفظ حمَق ٍ هٌبفع ذیٌفعبى :ثب٘ىٟب ثٝزِیُ ٚاؾطٌٝطی ٚر٘ ،ٜٛمكی ثیثسیُ زض التهبز ٞط وكٛض ایفب ٕ٘ٛزِ ٜىٗ
ایفبی ایٗ ٘مف ،زض وٙبض ِع« ْٚحفع ٔٙبفؽ ؾپطزٌٜصاضاٖ»« ،حفع اؾتٕبز  ٚاطٕیٙبٖ ث ٝثب٘ىٟب»  ٚاظ ططف زیٍط پیﭽیسٌی
ضٚظافع ٖٚزض ؾّٕیبت ثب٘ىٟب  ٚحؿبؾیت آٟ٘ب ث ٝثحطاٖ ٘مسیٍٙی ،قطایط پیﭽیسٜای ضا زض ثطلطاضی تؿبزَ ٔیبٖ ٔٙبفؽ ٕٝٞ
شیٙفؿبٖ یه ثب٘ه ایزبز وطز ٜاؾت .أطٚظ٘ ٜبغطاٖ ثب٘ىی ٘یع ثٝؾٛٙاٖ یىی اظ شیٙفؿبٖ انّی حبوٕیت قطوتی ثب٘ىٟب ثٔ ٝیساٖ
آٔسٜا٘س٘ .بغطاٖ ثب٘ىی ثب اذتیبضات لب٘٘ٛی ذٛز الساْ ث ٝتسٚیٗ ٔمطضات ذبنی ثطای ثطلطاضی چبضچٛة ٔٙبؾت  ٚاحطثرف ثطای
حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ىٟب ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ ططف زیٍط اظ ططیك ثبظضؾبٖ حﻀٛضی ث ٝاضظیبثی ٘ػبْ حبوٕیت قطوتی ٞط یه اظ ثب٘ىٟب
ٔیپطزاظ٘س .ایٗ اضظیبثیٞب زض ٔطحّ ٝأ َٚؿیبضی ثطای اؾٕبَ السأبت انالحی زض ثب٘ىٟب  ٚزض ٔطحّٟ٘ ٝبیی ،اؾٕبَ السأبت
٘ػبضتی ثط ضٚی ٞط یه اظ ثب٘ىٟب ذٛاٞس قس.
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ٕٞﭽٙیٗ حبوٕیت قطوتی ذٛة ث ٝحفع ٔٙبفؽ ؾپطزٌٜصاضاٖ وٕه ٕ٘ٛز ٚ ٜث٘ ٝبغطاٖ ایٗ أىبٖ ضا ٔیزٞس تب ثٝ
فطآیٙسٞبی زاذّی ثب٘ه اؾتٕبز ثیكتطی زاقت ٝثبقٙس .تزبضة ٘ػبضتی زض ایٗ ذهٛل ،ثط إٞیت ثطذٛضزاضی ثب٘ه اظ ؾطٛح
ٔٙبؾت پبؾرٍٛئی  ٚاؾٕبَ ٘ػبضت  ٚتطجیك نحیح تأویس ٔیٚضظ٘س .زض ٔزٕٛؼ ٔیتٛاٖ ثیبٖ زاقت حبوٕیت قطوتی ٔطّٛة
ٔؿتّعْ ثطذٛضزاضی اظ ثؿتطٞبی ٔٙبؾت ٔ ٚﺆحط لب٘٘ٛیٔ ،مطضاتی  ٚؾبظٔب٘ی اؾت .ؾٛأُ ٔتؿسزی ٕٞب٘ٙس ٔمطضات تزبضی ،لٛا٘یٗ
ثٛضؼ  ٚاؾتب٘ساضزٞبی حؿبثساضی ٔیتٛا٘ٙس ثط ا٘ؿزبْ ثبظاض  ٚحجبت آٖ احطٌصاض ثبقٙسٞ ،طچٙس ایٗ ؾٛأُ اغّت ذبضد اظ حیطٝ
٘ػبضت ثب٘ىی لطاض زاض٘س .ثبایٙحبَ ٘بغطاٖ ثب٘ىی تطغیت ٔیق٘ٛس تب ثب آٌبٞی اظ ٔٛا٘ؽ لب٘٘ٛی  ٚؾبظٔب٘ی پیكط ،ٚالسأبت الظْ ضا
ثٙٔٝػٛض تمٛیت ٔجب٘ی ٔﺆحط ثط ارطای حبوٕیت قطوتیٔ ،طبثك ثب اذتیبضات لب٘٘ٛی ذٛز ا٘زبْ زٙٞس .زضنٛضتیو ٝایٗ السأبت زض
حیط ٝاذتیبضات لب٘٘ٛی آٟ٘ب ٘جبقسٔ ،یتٛا٘ٙس ثب ثٝوبضٌیطی السأبت لب٘٘ٛی پكتیجبٖ ٘مف ٔؿتمیٓتطی ضا زض پیكجطز یب ارطای
حبوٕیت قطوتی ٔطّٛة ثط ؾٟس ٜزاقت ٝثبقٙس].[17

 -6حبوویت ضسوتی دز ببًىدازی اسالهی
زض ٘ػبْ ثب٘ىساضی ٔتؿبضف ؾپطزٌٜصاضاٖ ثب ؾپطزٖ ٚر ٜٛذٛز ث ٝثب٘ ىٟب زض ؾط ضؾیسٞبی ٔمطض ث ٝآ٘بٖ ٔطارؿ ٝوطز ٚ ٜثٟطٜ
ٚر ٜٛذٛز ضا زضیبفت ٔیوٙٙسٌ .طچٍ٘ ٝطا٘ی ؾپطزٌٜصاضاٖ زض ثب٘ىساضی ٔتؿبضف ٔجٙی ثط ٚضقىؿتٍی ثب٘هٞب  ٚؾسْ أىبٖ آ٘بٖ
ثطای ثبظپطزاذت ٚر ٜٛث ٝلٛت ذٛز ثبلی اؾت ،أب زض ایٗ ٘ػبْ ؾپطزٌٜصاضاٖ ٔیتٛا٘ٙس ثب تؿجی ٝثبظٞٚبی حٕبیتی ٔب٘ٙس ثیٕ ٝایٗ
ؾسْ اطٕیٙبٖ ضا تب حسی وبٞف زٙٞس.
ایٗ زض حبِی اؾت و٘ ٝیبظی ث ٝتبٔیٗ ؾبظ ٚوبضی ثطای وبٞف ٞعیٞٝٙبی احتٕبِی ؾٛء اؾتفبز ٜاظ اطالؾبت ٘بٔتمبضٖ زض
ثب٘ىساضی اؾالٔی ٔٛضز تٛرٔ ٝیثبقس؛ چطا و ٝیىی اظ ٕٟٔتطیٗ ثرفٞبی ثب٘ىساضی اؾالٔی ،ؾمٛز ٔكبضوتی اؾت  ٚزض ایٗ
ؾمٛز ،ؾپطزٌٜصاضاٖ ثٛ٘ ٝؾی ٔكبضوت زض ؾطٔبیٌٝصاضی ٞبیی زاض٘س و ٝثب٘ىٟب ث ٝطٛض لبثُ تٛرٟی اظ اطالؾبت ثیكتطی زض ٔٛضز
آٖ ؾطٔبیٌٝصاضی ٞب ثطذٛضزاض ٔیثبقٙس .ؾال ٜٚثط آ٘ى ٝزض ٘ػبْٞبی ٔكبضوتی ؾپطزٌٜصاضاٖ و ٝثٛ٘ ٝؾی ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ططحٞب
ث ٝقٕبض ٔی آیٙس ثب ؾطضٚ ٝر ٜٛذٛز چیع ّٕٔٛؾی ضا زضیبفت ٘ىطز ٚ ٜتٟٙب ٔٙتػط تحمك ٚؾسٜٞبیی ٔیق٘ٛس و ٝلطاض اؾت زض
آیٙس ٜتحمك یبثس اظ ایٗ ض ٚثطای آ٘ى ٝؾپطزٌٜصاضاٖ ٘ػبْ ٔكبضوتی زض فﻀبیی و ٝؾسْ تمبضٖ اطالؾبت ٚرٛز زاقت ٚ ٝؾٛزٞبی
ا٘تػبضی ٘بٔؿیٗ ثٛز ٚ ٜاظ پیف تؿییٗ قس٘ ٜیؿتٙس ،اظ اطٕیٙبٖ ذبطط ٔٙبؾجی ثطذٛضزاض ثبقٙس ِع ْٚثطپبیی حبوٕیت قطوتی
ثطای ایزبز چٙیٗ فﻀبیی ث ٝطٛض ّٕٔٛؾی احؿبؼ ٔیقٛز.
ایزبز فﻀبی اؾتٕبز  ٚاطٕیٙب٘ی زض ثیٗ ؾپطزٌٜصاضاٖ ث ٝؾٛٙاٖ یىی اظ ٕٟٔتطیٗ شیٙفؿبٖ ٘ػبْ ثب٘ىی فطنتی ضا فطآٞ
ٔیآٚضز و ٝحزٓ ؾپطزٞ ٜبی ثب٘ىی افعایف یبفت٘ ٚ ٝػبْ ثب٘ىی ثب لٛت  ٚلسضت ثیكتطی زض ضاؾتبی اٞساف ٔس٘ػط ذٛز اظ حیج
ترهیم ٔ ٚسیطیت ؾطٔبیٞ ٝب حطوت ٕ٘بیس .اِجت ٝالظْ ث ٝشوط اؾت و ٝحبوٕیت قطوتی زض ثب٘ىساضی اؾالٔی نطفب ث ٝثب٘ه ٚ
ؾپطزٌٜصاض ذالنٕ٘ ٝیقٛز ،ثّى٘ ٝمف ٌیط٘سٌبٖ تؿٟیالت ٔكبضوتی  ٚقىبفٞبی ٔسیطیتی ،ترههی ٔ ٚبِىیتی ثیكتط اظ
ٔٛضز لجّی ث ٝؾسْ تمبضٖ اطالؾبت زأٗ ظز ٚ ٜضطٚضت حبوٕیت قطوتی ضا ٕ٘بیبٖ ٔیؾبظز .اظ ایٗ ض ٚثبیس ؾٛٙاٖ زاقت وٝ
حبوٕیت قطوتی ثب ایزبز فﻀبی اطٕیٙبٖ ثطای زیٍط شیٙفؿبٖ ثب٘ىی ٔب٘ٙس وبضوٙبٖٔ ،سیطاٖ  ٚؾٟبٔساضاٖ ٔٙزط ث ٝآٖ ٔیقٛز
ؤ ٝؿیط ؾّٕىطزٞبی ثب٘ىی ضٚاٖ قس ٚ ٜثب ایزبز فﻀبی حؿٗ اؾتٕبز ؾٕٔٛی ضقس ثیكتطی زض ؾبذتبض فؿبِیت ٞبی ثب٘ىی ثٝ
ٚرٛز ثیبیس.
ثسیٟی اؾت و ٝثیٗ حبوٕیت قطوتی اؾالٔی  ٚغیطاؾالٔی تفبٚت ٞبیی ٘یع ٚرٛز زاضز .ث ٝؾٛٙاٖ ٕ٘ٛ٘ ٝ٘ٛؼ ٍ٘ب ٜثٙیبزیٗ ثٝ
ا٘ؿبٖ  ٚتٛؾؿٙٔ ٝبثؽ ا٘ؿب٘ی ،ؾبذتبض ٘ ٚحٔ ٜٛسیطیت  ٚضاٞجطی شی٘فؿبٖ ثط اؾبؼ اٞساف ؾبِی ٚ ٝتؿٟس ؾٕٔٛی ٘ؿجت ثٝ
نیب٘ت اظ ٔحیط ظیؿت ٘ ٚیع ضؾبیت حمٛق اططافیبٖ  ٚشی٘فؿبٖ اظ رّٕ٘ ٝمبط ثبضظ ذبؾتٍب ٜایٗ ٘ٛؼ تفبٚتٞب ٔیثبقس وٝ
ؾٕستب ضیك ٝزض ٔجب٘ی اؾتمبزی ایٗ ز ٚزیسٌب ٜزاضز.
اظ ِحبظ تبضیری ٘یع لبثُ اقبض ٜاؾت و ٝان َٛحبوٕیت قطوتی ثطای اِٚیٗ ثبض زض ٔبضؼ ؾبَ ٔ 2000یالزی زض ٔبِعی
٘ٛقت ٚ ٝتهٛیت قس ٜاؾت .ثب ایٗ حبَ اظ ؾبَ  ٚ 1998ثب ٔططح قسٖ ٔكىالت ٘بقی اظ فمساٖ حبوٕیت زضؾت زض یىی اظ
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قطوت ٞبی ٔبِعی ثٛز و ٝالساْ ث ٝثطضؾی  ٚتطبثك ان َ ٛحبوٕیت قطوتی ثب لٛا٘یٗ اؾالٔی زض ٔبِعی قطٚؼ قس و ٝزض ٟ٘بیت
ٔٙزط ث ٝا٘تكبض ایٗ ان َٛزض ؾبَ  2000ضٚی تٕبٔی قطوتٞبی ثٛضؾی زض ٔبِعی قس .ایٗ ان َٛزٚثبض ٜزض ؾبِٟبی ثؿس ،انالح
 ٚثبظثیٙی قس  ٚایٙه ٔبِعی اظ اِٚیٗ وك ٛضٞبی اؾالٔی اؾت و ٝحبوٕیت قطوتی اؾالٔی ذٛز ضا ث ٝنٛضت یه ٔزٕٛؾٝ
لٛا٘یٗ ٔٛحط تسٚیٗ  ٚارطا ٔیوٙس].[3
ثب٘هٞبی اؾالٔی ؾال ٜٚثط ضؾبیت ٔفبز لطاضزازٞبی قطؾی ثب٘ىی ثبیؿتی ؾساِتٔساض ثبقٙس یؿٙی حمٛق تٕبٔی شی٘فؿبٖ
اؾٓ اظ ؾپطزٌٜصاضاٖ ،تؿٟیالت ٌیط٘سٌبٖ ،ؾٟبٔساضاٖ ،زِٚت  ٚربٔؿ ٝاؾالٔی ضا ضؾبیت وٙٙس.
ثبیس ٔسیطاٖ ایٗ ثب٘هٞب أب٘تپیك ٝثبقٙس  ٚثب٘ه  ٚزاضاییٞبی آٖ ضا زض رٟت حمٛق شی٘فؿبٖ آٖ ٔسیطیت وٙٙس  ٚزض
ٟ٘بیت ثبیؿتی نسالتٔساضا٘ ٝث ٝافكبی اطالؾبت  ٚقفبفیت ثپطزاظ٘س.
ثب٘ىٟب ثب ضؾبیت نٛضی ٔفبز لطاضزازٞبی قطؾی اؾالٔی ٕ٘یق٘ٛس ثّى ٝزض نٛضتی و ٝتٕبٔی ان َٛفٛق زض یه ثب٘ه ٔحمك
قٛز ٔیتٛاٖ ٌفت حبوٕیت قطوتی اؾالٔی یب حبوٕیت قطیؿت زض ثب٘ه ٔحمك قس ٚ ٜثب٘ه ثٔ ٝؿٙبی اَتَٓ  ٚاوُٕ تجسیُ ثٝ
ثب٘ه اؾالٔی قس ٜاؾت.

 -7عَاهل هحسن تبهیي حبوویت ضسوتی دز ًظبم ببًىدازی اسالهی
 -1-7زلببتپریسی
ؾپطزٌٜصاضاٖ ٘ؿجت ث ٝتغییطات ثبظاض ثؿیبض حؿبؼ ٞؿتٙس  ٚثب تٛر ٝث ٝقطائط ثبظاض تهٕیٓ ٞبی ذٛز ضا اذص وطز ٚ ٜرٟت
فؿبِیتٟبی ذٛز ضا تٙػیٓ ٔیٕ٘بیٙس .ثب تٛر ٝث ٝفﻀبی ضلبثتی زض ثبظاض ثب٘ىی ،ثب٘ىٟب زض پی رصة حساوخطی ٔكتطیبٖ ٞؿتٙس ٚ
ذٛز ضا ٔزجٛض ٔیٕ٘بیٙس و ٝاظ زیٍط ضلجبی ذٛز رب ٕ٘ب٘س ٚ ٜثب اضائ ٝثٟتطیٗ ؾّٕىطزٞب ٍ٘ب ٚ ٜا٘تربة ٔكتطیبٖ ضا ث ٝؾٕت ٚ
ؾٛی ذٛزقبٖ ٔؿطٛف ثساض٘س .اِجت ٝایٗ ٔٛضز ٔرتم ثب٘ىساضی اؾالٔی ٘یؿت ثّى ٝثطای ٘ ٕٝٞػبْ ٞبی ثب٘ىی نبزق اؾت.
اظ رّٕ ٝقبذهٟبیی و ٝزض ثبظاض ٔٛضز تٛرٔ ٝكتطیبٖ اؾت اضائ ٝذسٔبت ثٟتط اظ حیج تٛٙؼ ،ویفیت ،وٕیت  ٚزضزؾتطؼ
ثٛزٖ ٔیثبقسٕٞ .ﭽٙیٗ اضائ ٝؾٛز ٔتٙبؾت ثب ؾٛز ا٘تػبضی ٔكتطیبٖ زیٍط ٔٛضزی اؾت و ٝثب٘ىٟب ثط ؾط آٖ ثب یىسیٍط ث ٝضلبثت
ٔیپطزاظ٘سٛٔ .ضز زیٍط ٔطبثمت فؿبِیتٟبی ثب٘ىی ثب ؾطف  ٚفطٔ ًٙٞكتطیبٖ اؾت .ث ٝؾٛٙاٖ ٔخبَ زض یه ربٔؿ ٝاؾالٔی
ثب٘هٞب ثب یىسیٍط زض تبٔیٗ  ٚتﻀیٕیٗ ارطای ٔمطضات قطؾی ٛٔ ٚاظی قطیؿت زض ضلبثت ٞؿتٙس.
اظ ایٗ ضٔ ٚكبٞسٔ ٜیقٛز و ٝقطائط ضلبثتی ثبظاض زض فؿبِیت ثب٘ىٟب احطٌصاض ثٛز ٚ ٜلسضت ضلجب یب ضؿف آ٘بٖ ٔیعاٖ تالـ ٚ
٘ٛؼ اؾتطاتػیٟبی ثب٘ىٟب ضا ثطای ثمب  ٚوؿت زضآٔس زض ثبظاض تؿییٗ ٔیوٙس.
 -2-7لَاًیي ٍ همسزات ببًىدازی اسالهی
لٛا٘یٗ احطٌصاضی قسیسی ثط ؾّٕىطز ثب٘ىٟب زاض٘س .لٛا٘یٗ ثب رٟتزٞی ٞبی ذٛز ٔؿیط ٔ ٚیعاٖ فؿبِیتٟبی ثب٘ىی ضا تحت
تبحیط لطاض زاز ٚ ٜثط ٔٙبفؽ شیٙفؿبٖ احطٌصاضی ٔیٕ٘بیٙس .لٛا٘یٗ ٘ػبضتی  ٚثبظضؾی اظ رّٕٕٟٔ ٝتطیٗ لٛا٘یٙی ٞؿتٙس وٝ
تﻀٕیٗوٙٙس ٜایفبی حمٛق شیٙفؿبٖ ثكٕبض ٔیآیٙس؛ اٌط ایٗ زؾت ٝاظ لٛا٘یٗ اظ ضؿف ٛ٘ ٚالم ظیبزی ثطذٛضزاض ثبقٙس ،احتٕبَ
تﻀییؽ حمٛق شیٙفؿبٖ ثبال ٔیضٚز .اظ ؾٛی زیٍط ٚرٛز  ٚارطای لٛا٘یٗ زلیك ٘ػبضتی  ٚثبظضؾی ٔٙزط ث ٝآٖ ٔیقٛز ؤ ٝسیطاٖ
ثب٘ىٟب زض لجبَ ؾٟبٔساضاٖ ،ؾپطزٌٜصاضاٖ ٔ ٚكتطیبٖ ثب زلت ٔ ٚالحػ ٝثیكتطی فؿبِیت وطز ٚ ٜاظ ایٗ ضٙٔ ٚبفؽ ٌؿتطزٜتطی ضا
ثطای تٕبٔی شیٙفؿبٖ ثجبض آٚضز.
1
حبوٕیت قطوتی ؾؿی زاضز ثیكتط ٚاضز ٔؿبئُ حمٛق ٘طْ ٔب٘ٙس پیكٍیطی اظ ططیك ضٛاثط اذاللی ،ضفتبضی  ٚحطفٝای
وؿت  ٚوبض قٛز یب اظ زیٍط اثعاضٞبی وٙتطِی اؾتفبزٕ٘ ٜبیس .زض ایٗ ثیٗ ،حبوٕیت قطوتی ظٔب٘ی ٚاضز حمٛق ؾرتٔ 2یقٛز وٝ
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حﻀٛضـ ارتٙبة٘بپصیط ثبقس؛ ٔب٘ٙس ظٔب٘ی و ٝرطٔی ٕٞﭽ ٖٛاؾتفبز٘ ٜبثزب اظ أٛاَ ثب٘ه یب والٞجطزاضی اتفبق ٔیافتس؛ زض ایٙزب
زذبِت لب٘ ٖٛزض لبِت حمٛق ؾرت ضطٚضت ٔییبثس.
تبویس ان ٚ َٛلٛا٘یٗ ثب٘ىساضی اؾالٔی ثط ضؾبیت حمٛق شیٙفؿبٖ تحت ؾٙبٚیٗ ٕٞﭽ ٖٛحطٔت ضثب٘ ،فی غطض٘ ،فی ضطض ٚ
ضطاض٘ ،فی اوُ ٔبَ ثجبطُ ،حطٔت لٕبض ٕٞ ٚﭽٙیٗ تبویس ثط ِع ْٚثبظضؾی ٘ ٚػبضت ثط حؿٗ ا٘زبْ أٛض ،یىی اظ ٕٟٔتطیٗ
ٔحطنٞبی تبٔیٗ حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ىساضی اؾالٔی ٔیثبقس.
 -3-7الصاهبت اخالق فسدی
اظ آ٘زب وٕٛٞ ٝاض ٜزض فؿبِیتٟبی التهبزی ضٚقٟبی پٟٙب٘ی ظیبزی ثطای ٔحط ْٚوطزٖ ؾٟبٔساضاٖ  ٚؾپطزٌٜصاضاٖ اظ حمٛق
ذٛز ٚرٛز زاضز ٕٞ ٚیكٔ ٝیتٛاٖ ثب ٚرٛز لٛا٘یٗ ٘ػبضتی  ٚثبظضؾی ٞبی ٔؿتٕط السأبتی زٚض اظ چكٕبٖ ٘بغطاٖ  ٚثبظضؾبٖ
ا٘زبْ زاز  ٚثٛ٘ ٝؾی زؾت ث ٝحؿبة ؾبظی  ٚتفؿیط لب٘ ٖٛظز ،فﻀبی اذاللی  ٚاِعأبتی وٞ ٝط فطز ذٛز ضا اذاللبً ٔىّف ث ٝآٖ
ٔیوٙس ٔیتٛا٘س ثٛ٘ ٝؾی ضٕب٘تٍط تبٔیٗ حمٛق زیٍط شیٙفؿبٖ ثبقس .اٌط قطائط ث٘ ٝحٛی ثبقس و ٝفطز ذطبوبض قٙبؾبیی ٘كٛز ٚ
ٔٛضز تٙجی ٚ ٝرطیٕٚ ٝالؽ ٘كٛز  ٚایٗ رطیٌٕ ٝع٘س ٚ ٜاحطثرف ٘جبقس ٘ ٚیع فطز فساوبض ٔ ٚتؿٟس ث ٝرٕؽ ٘یع قٙبؾبیی ٘كٛز ٚ
ٔٛضز تكٛیك لطاض ٍ٘یطز ،چ ٝچیعی رعء اِعأبت اذاللی ٔیتٛا٘س ایٗ فطز ضا ث ٝؾّٕىطزی نحیح  ٚارتٙبة اظ تﻀییؽ حمٛق
زیٍطاٖ ٚازاض ٕ٘بیس؟
ٚرٛز ٚیػٌیٟبیی چ ٖٛؾساِتذٛاٞی ،ذیطذٛاٞی ،أب٘تزاضی ،نسالت ،رٛإ٘طزی ،ایخبض ،احتطاْ ٔتمبثُ ث ٓٞ ٝاظ رّٕٝ
ٚیػٌیٟبی اذاللی اؾت و ٝث ٝوطات زض ٘ػبْ اؾالٔی ث ٕٝٞ ٝافطاز ربٔؿ ٝتٛنی ٝقس ٜاؾت .ایٗ ٚیػٌیٟب زض ؾّٕىطز افطاز احطٌصاض
ثٛز ٚ ٜزض ؾطح والٖ ثب ایفبی حمٛق شی٘فؿبٖ  ٚثؿتطؾبظی رٟت تحمك حبوٕیت قطوتیٔ ،عایب ٙٔ ٚبفؽ التهبزی ضا تﻀٕیٗ
ٔیٌطزا٘س .ث ٝثیبٖ زیٍط ؾبُٔ ٔحطن  ٚاٍ٘یعقی «اذاللیبت» ٔٛرت پسیس آٔسٖ یه ٔیُ  ٚضغجت زض٘ٚی زض افطاز رٟت ایفبی
تؿٟسات  ٚتىبِیف ٔمطض زض لطاضزازٞب ٔیقٛز .ثسیٟی اؾت ٚرٛز چٙیٗ ؾبُٔ ٔحطوی زض ٔمبیؿ ٝثب فمساٖ آٖ ،احطثركی
حبوٕیت قطوتی ضا تحتاِكؿبؼ لطاض ذٛاٞس زاز .ایٗ ؾبُٔ زض ٔبٞیت ؾمٛز ثب٘ىی ٕٞﭽٚ ٖٛوبِتٔ ،كبضوتٔ ،ﻀبضثٍٙٞ ...ٚ ٝبٔی
و ٝتحت ؾٛٙاٖ ؾمٛز أب٘ی (ؾمٛزی و ٝثط پبی ٝاطٕیٙبٖ  ٚاؾتٕبزپصیطی ٔتؿبّٔی ٔؿتمط اؾت) اظ آ٘بٖ یبز ٔیقٛز ثٟتط ذٛز ضا
ٕ٘بیف ٔیزٞس.
 -4-7ضسائط هحیطی جبهعِ
قطائط ٔحیطی ارتٕبؼ اٌط ث ٝنٛضتی ثبقس و ٝافطازی و ٝاظ ان َٛاذاللی تؿسی ٔیٕ٘بیٙس تٛؾط ربٔؿ ٝططز ق٘ٛس ،ایٗ
ثبؾج ٔیقٛز و ٝافطاز ث ٝؾٕتی ٞسایت ق٘ٛس و ٝثط ضفتبضٞبی ذٛز ٔطالجت ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ ٘بٔتمبضٖ ثٛزٖ اطالؾبت ؾٛء اؾتفبزٜ
٘ىطز ٚ ٜث ٝتﻀییؽ حمٛق یىسیٍط الساْ ٕ٘ٙبیٙس .اظ ؾٛی زیٍط اٌط ٔحیط ارتٕبؾی -ؾیبؾی ربٔؿٝای ثٍٝ٘ٛای ثبقس و ٝترّف ٚ
تمّت  ٚپبیٕبَؾبظی حمٛق یىسیٍط ث ٝیه ؾطف ؾٕٔٛی تجسیُ قس ٜثبقس  ٚیب آ٘ى ٝالالُ اظ ؾٛی ربٔؿ٘ ٝؿجت ث ٝایٍٝ٘ٛٙ
ضفتبضٞب ؾىؽاِؿُٕ ثبظزاض٘سٜای نٛضت ٘پصیطز ،احتٕبَ ترّف ٞط یه اظ شیٙفؿبٖ ٘ػبْ ثب٘ىی ثٙٔ ٝػٛض ؾٛءاؾتفبز ٜاظ فطنتٟبی
پیفض ٚافعایف ٔییبثس.
زض ثؿس وٛچىتط ،وبضوٙبٖ ثب٘ه ٔیتٛا٘ٙس اظ ططیك ثبظتبة ٔؿبئُ غیطلب٘٘ٛی  ٚترّفبتی ؤ ٝكبٞسٔ ٜیوٙٙس ثٔ ٝطارؽ
ثبالتط  ٚاثطاظ ؾىؽاِؿُٕ ٘ؿجت ث ٝایٗ زؾت اظ ٔؿبئُ ،ث ٝربی چكٓپٛقی ثط آ٘بٖ ،ث ٝایزبز ٔحیطی آٔبز ٜثطای ارطای ثٟتط
حبوٕیت قطوتی وٕه ثطؾب٘ٙس .زض ٘ػبْ اؾالٔی ثب تؿجی ٝؾبذتبضی ث٘ ٝبْ أط ثٔ ٝؿطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط ث ٝؾٛٙاٖ یه ٚغیفٝ
ارتٕبؾی ،ته ته افطاز ربٔؿ ٝضا ٘ؿجت ث ٝاثطاظ ٚاوٙف زض ثطاثط ٘بٙٞزبضیٞب  ٚترّفبت ٔؿئٔ ٚ َٛىّف زا٘ؿت ٝاؾت .فطاٌیط
قسٖ أط ثٔ ٝؿطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط زض ربٔؿ ٝفﻀب ضا ث ٝؾٕتی ٔیثطز و ٝوّی ٝافطاز اظ تؿسی ث ٝحمٛق زیٍطاٖ ٔٙؽ ق٘ٛس  ٚؾطح
٘ػبضت ؾٕٔٛی  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ،ؾطح اؾتٕبز ؾٕٔٛی زض ربٔؿ ٝافعایف یبثس .ضؾبیت ایٗ أط ٔ ٟٓزض ٘ػبْ ثب٘ىی زض لبِت ٔفٟٔٛی
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ٕٞﭽ ٖٛثب٘ىساضی اذاللیٕٛ٘ 1ز ٔییبثس .ایٗ ٘ٛؼ ثب٘ىساضی ثب ضٚیىطز اؾالٔی تٕبٔی شیٙفؿبٖ  ٚفؿبالٖ ٘ػبْ ثب٘ىی ضا ث٘ ٝػبضت
ٍٕٞب٘ی  ٚاطالؼ ٔمبٔبت ثبالتط اظ ٚلٛؼ ترّف زض ٔزٕٛؾ ٝؾبظٔب٘ی تطغیت ٔیٕ٘بیس].[4

 -8ابصازّبی ًظبم ببًىدازی اسالهی دز پیبدُسبشی حبوویت ضسوتی
الف) ًظبزت
یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔىب٘یؿٓٞبی حبوٕیت قطوتی و ٝزض التهبز ٔتؿبضف ٘یع رطیبٖ زاضز ٔ ٚیتٛا٘س ثطای ثب٘ىساضی اؾالٔی
٘یع ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطزٔ ،م٘ ِٝٛػبضت اؾت .رٟت ایزبز اطٕیٙبٖ اظ ؾّٕىطزٞب  ٚفؿبِیتٟب ث ٝچٟبض قی٘ ٟٓٔ ٜٛػبضتی ٘یبظ
اؾت:
 .1اؾٕبَ ٘ػبضت تٛؾط ٞیبت ٔسیط ٚ ٜیب ٞیبت ٘ػبضت.
 .2اؾٕبَ ٘ػبضت تٛؾط افطازی و٘ ٝمكی زض ازاض ٜضٚظا٘ ٝفؿبِیتٟب ٘ساض٘س.
٘ .3ػبضت ٔؿتمیٓ تٛؾط ٚاحسٞبی وبضی.
٘ .4ػبضت تٛؾط حٛظٜٞبی ٔؿتمُ ٘ػبضتی چ ٖٛحؿبثطؾی ٔ ٚسیطیت ضیؿه.
 .5یىی اظ ضاٞىبضٞب رٟت تمٛیت ٘ػبضت ٞیبت ٔسیط ٜآ٘ؿت وٕ٘ ٝبیٙسٜای اظ ططف ؾپطزٌٜصاضاٖ زض ثیٗ اؾﻀبی ٞیبت ٔسیطٜ
لطاض ثٍیطز .زض نٛضت ؾسْ اؾتمجبَ  ٚپصیطـ ایٗ ضٚـ اظ ؾٛی ثب٘هٞب ٔیتٛاٖ اظ تكىیُ ا٘زٕٗ ؾپطزٌٜصاضاٖ  ٚیب اظ تكىیُ
یه ٔٛؾؿ ٝترههی ذهٛنی وٕٞ ٝب٘ٙس حؿبثطؾبٖ ذبضری اظ ٔٙبفؽ ؾپطزٌٜصاضاٖ حٕبیت ٔیٕ٘بیٙس ،اؾتفبزٕٛ٘ ٜز .اِجتٝ
ٔٛفمیت ایٗ ا٘زٕٗٞب ٛٔ ٚؾؿبت ٔٛٙط ث ٝقفبفیت ٘ػبْ ثب٘ىی  ٚأىبٖ ٘ػبضت زازٖ ثٟ٘ ٝبزٞبی حبفع ٔٙبفؽ ؾپطزٌٜصاضاٖ
اؾت .غیط اظ ؾپطزٌٜصاضاٖ ،ؾٟبٔساضاٖ ٘یع اظ شی٘فؿب٘ی ٞؿتٙس و ٝثبیؿتی اظ حمٛلكبٖ ٔحبفػت ٌطزز .ثب٘ىٟب ٌبٞی ثب پطزاذت
ٚأٟبی ٍٙٞفت ،ذٛز ضا زض ٔؿطو ذطط لطاض ٔیزٙٞس .زض ٔسَ تبٔیٗ ٔبِی اؾالٔی ثب٘هٞب ث ٝربی آ٘ى ٝثٔ ٝیعاٖ ظیبزی لطو
زٙٞس ،ثط ٔجٙبی ٔكبضوت زض ؾٛز  ٚظیبٖ ؾطٔبیٌٝصاضی ٔیٕ٘بیٙس  ٚچ ٖٛزض ضیؿه ٔٛرٛز قطیه ٔیق٘ٛس ،زض اضائٚ ٝاْ ثٝ
ٔتمبضیبٖ ثب احتیبط ثیكتطی ؾُٕ ٔیوٙٙسٕٞ .ﭽٙیٗ ایٗ ٔكبضوت ثبؾج ٔیقٛز و ٝثب٘ه زض رّؿبت ٞیبت ٔسیط ٜقطوت،
حﻀٛض زاقت ٚ ٝاظ ایٗ ططیك ثتٛا٘س زض زفبؼ اظ حمٛق وّی ٝؾٟبٔساضاٖ لبٍ٘٘ٛصاضی٘ ،ػبضت  ٚحؿبثطؾی ذبضری زاقت ٝثبقس .ثٝ
ؾجبضتی ثب حﻀٛض ثب٘ه ث ٝؾٛٙاٖ یىی اظ ؾٟبٔساضاٖ زض رّؿبت ٞیبت ٔسیط ٜقطوت ،ث ٝتبٔیٗ ٔٙبفؽ ذٛز پطزاذتٕٞ ٚ ٝیٗ أط
ٔٛرت ٔیقٛز و ٝث ٝطٛض ٘بذٛاؾتٙٔ ٝبفؽ زیٍط ؾٟبٔساضاٖ ٘یع حفع  ٚحطاؾت قٛز .زض ٘ػبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی ٘ػبضت ٚ
ثبظضؾی اظ ربیٍبٚ ٜیػٜای ثطذٛضزاض اؾت .زض ایٗ ؾبذتبض ،افع ٖٚثط قیٜٞٛبی ٘ػبضتی فٛق ،یه قی ٜٛزیٍط ٘ػبضتی ٘یع ٚرٛز
زاضز  ٚآٖ ایٙى ٝثبیؿتی تٛؾط وٕیتٝای ثط ضؾبیت ٔٛاظی قطؾی زض فؿبِیتٟب  ٚاثعاضٞبی ثب٘ىی ٘ػبضت زلیك ٔ ٚؿتٕطی نٛضت
ٌیطز .چطاو ٝآ٘ﭽٕٔ ٝیع ٜقبذم ثیٗ ثب٘ىساضی اؾالٔی  ٚثب٘ىساضی ٔتؿبضف اؾت ،ثحج اربظ ٜقطؾی اثعاضٞب  ٚفؿبِیتٟبی ثىبض
ٌطفت ٝقس ٜاظ ؾٛی ثب٘ىٟب ٔیثبقس.
ثطای تحمك ایٗ ٔطّٛة زض ثب٘ىساضی اؾالٔی ثطزاقت ز ٚلسْ اِعأی اؾت .لسْ ا َٚاذص رٛاظ ٔكطٚؾیت اثعاضٞب  ٚفؿبِیتٟب
ثىبض ٌطفت ٝقس ٜاؾت  ٚلسْ زٔ ْٚطالجت ثط تطبثك اثعاضٞب  ٚفؿبِیتٞبی ثب٘ىی ثب آ٘ﭽ ٝرٛاظ قطؾی آٖ نبزض قس ٜاؾت .ثطای لسْ
ا َٚقٛضای ٍٟ٘جبٖ  ٚیب وٕیت ٝفمٟی  ٚقطؾی ٔیتٛا٘س ثب ثطضؾی  ٚؾٙزف فمٟی اثعاضٞب  ٚفؿبِیتٟبٔ ،كطٚؾیت  ٚیب ؾسْ
ٔكطٚؾیت آ٘بٖ ضا اؾالْ ٕ٘بیٙس .أب ایٗ ٟ٘بزٞب ،اثعاض ٘ػبضتی ذبنی ثطای وٙتطَ ٔ ٚطالجت ثط فؿبِیتٟبی ارطایی ثٙٔ ٝػٛض
ٕٞب ًٙٞثب فتبٚی ثٛزٖ آ٘بٖ ٘ساضز .اظ ایٗ ض ٚثطای ٘ػبضت ثط حؿٗ ارطای ٔٛاظیٗ قطؾی ٔیتٛاٖ ز ٚالساْ ضا ا٘زبْ زاز .ا َٚآ٘ىٝ
زض وٙبض ٞیبت ٘ػبضت ثط فؿبِیتٞبی ثب٘ه زض ا٘طجبق ثب لٛا٘یٗ ثب٘ىساضی ٘ ٚیع ٞیبت ثبظضؾبٖ  ٚحؿبثطؾبٖ زاذّیٞ ،یبت ؾٔٛی
ث٘ ٝبْ ٞیبت ٘ػبضت قطؾی ثٚ ٝرٛز ثیبیس؛ و ٝاِجت ٝث ٝؾّت افعایف تؿساز لٛای ٘ػبضتی اظ وبضایی ثب٘ىٟب زض تؿسز ٔطارؿبت وبؾتٝ
ذٛاٞس قس .الساْ ز ْٚایٗ اؾت و ٝث ٝربی ایزبز ٞیبت ٔؿتمُ ٘ػبضتیٛٔ ،ؾؿبت حؿبثطؾی فؿّی ضا ث ٝؾّٛٔ ٚ ْٛاظیٗ قطیؿت
ٔزٟع ٕ٘ٛز ٜتب زض ضٕٗ حؿبثطؾیٞبی أٛض ثط ٔتبثؿت فؿبِیتٟبی ثب٘ىی ثب ان َٛقطؾی ٘یع ٘ػبضت قٛز .ثسیٟی اؾت ایٗ ٘ػبضت
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ثبیؿتی اظ ؾٛی قٛضا  ٚیب ٌطٞٚی نٛضت پصیطز و ٝؾال ٜٚثط زاقتٗ ترهم  ٚزا٘ف زض حٛظٔ ٜؿبئُ فمٟی  ٚقطؾی ،اظ انٚ َٛ
ؾّٔ ْٛطثٛط ث ٝثب٘ىساضی ٘ٛیٗ ٘یع اطالؾبت ٔىفیای زاقت ٝثبقٙس.
٘ىت ٚ ٟٓٔ ٝلبثُ اقبض ٜزض ایٙزب ایٗ اؾت و ٝزض قطائط حبَ حبضط ،ثب٘ىٟبی اؾالٔی ث ٝزِیُ ثبال ثٛزٖ ٞعیٞٝٙبی ٘ػبضتی
ٔزجٛض ث ٝتٕطوع ثط ضٚی ؾمٛز ٔجبزِٝای ث ٝربی ؾمٛز ٔكبضوتی قسٜا٘س و ٝایٗ أط ٔٛرت ٌطزیس ٜتب ثب٘ه ٘تٛا٘س اظ تٕبْ
فطنتٟبی حبوٕیت قطوتی و ٝزض ایٙزب ثیبٖ قس اؾتفبزٕ٘ ٜبیس.
ة) هدیسیت زیسه
فؿبِیتٟبی ثب٘ىی ث ٝطٛض طجیؿی زض شات ذٛز ثب ضیؿهٞبی ٔتفبٚتی ٕٞطاٞ ٜؿتٙس .حبَ اٌط ثب٘هٞب زض وكٛضی ذبل  ٚیب
اظ ططیك ؾبظٚوبضٞبی پیﭽیس ٜچ ٖٛؾبظٚوبضٞبیی ثب ٔمبنس ذبل 1یب ثٚ ٝاؾط ٝتطاؾتٟبی قطوتی ،2ث ٝرٟت ٘یُ ث ٝاٞساف
تزبضی زؾت ث ٝؾّٕیبت التهبزی ثع٘سٔ ،ؿّٕبً ثط حزٓ ضیؿىٟبی ثب٘ىی افعٚز ٜذٛاٞس قس.
ؾسْ قٙبؾبیی ٔكتطیبٖ ثب٘ىی اظ ٕٟٔتطیٗ ؾّّی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ثب٘ىٟب ضا ثب ٔكىالتی چ ٖٛذطٚد ؾپطزٜٞب اظ ثب٘ه ،ؾسْ
ثبظپطزاذت ٚاْٞبٞ ،عیٞٝٙبی ثبالی تحمیك  ٚزؾبٚی حمٛلی ٛٔ ...ٚارٔ ٝیؾبظز .یىی اظ ٕٟٔتطیٗ السأبت ثطای وبٞف ایٗ
آؾیتٞب ،ثطپبیی ٘ػبْ ٔسیطیت ضیؿهٞب ٔیثبقس .اظ ٕٟٔتطیٗ ضیؿىٟبی ثب٘ىی ضیؿه اؾتجبضی اؾت .ایٗ ضیؿه ث٘ ٝبتٛا٘ی
ٚاٌْیط٘سٌبٖ زض ثبظپطزاذت ثسٞیٞبیكبٖ ث ٝثب٘ه اقبض ٜزاضز .ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝثب٘ىٟبی اؾالٔی ث ٝؾّت حطٔت ضثبی ربّٞی ٚ
رطیٕ ٝتبذیط ٔتﻀٕٗ ایٗ ضثبٕ٘ ،یتٛا٘ٙس زی ٖٛث ٝتؿٛیك افتبز ٜضا ثط ٔجٙبی ٘طذی ثبالتط ثبظؾبظی ٕ٘بیٙس ،تطتیت ؾبظٚوبضی وٝ
ثتٛا٘س ایٗ ضیؿه ضا تحت وٙتطَ ذٛز زضآٚضز زض ایٗ ٘ػبْ ثیكتط ٚضٛح ٔییبثس.
حبوٕیت قطوتی ٔیتٛا٘س ثب ثطلطاضی اِعأبتی اظ ذططات ایٗ ضیؿه ثىبٞس .یىی اظ السأبت آٖ اؾت و ٝثب تٛر ٝث ٝؾٛاثك
 ٚوبض٘بٔ ٝتؿٟیالتی افطاز ث ٝآ٘بٖ ٚاْ پطزاذت قٛز .زض ایٗ حبِت ثبیس ث ٝؾبثم ٝثبظپطزاذت فطز  ٚؾٙزف غطفیت ثبظپطزاذت
آتی ٚی تٛر ٝقٛز .ثطای ایٗ وبض ٔیتٛاٖ یه ٘ػبْ ضتجٝثٙسی ضیؿه زاذّی تٛؾط ٞیئت ٔسیط ٜایزبز وطز  ٚیب آ٘ى ٝیه ٘ػبْ
اضظیبثی ٔؿتمُ اظ ٞیبت ٔسیط ٜثطای ایٙىبض ثٚ ٝرٛز ثیبیس .ثب ایزبز چٙیٗ ٘ػبٔی ٔیعاٖ ضیؿهٞبی اؾتجبضی اضظیبثی ،ا٘ساظٌٜیطی
 ٚوٙتطَ ٔیقٛز .لسْ ثؿسی پیفثیٙی  ٚترٕیٗ ٚضؿیت آیٙس ٚ ٜحطوت ثط اؾبؼ آٖ اؾت .فبضـ اظ ایٗ تٕٟیسات٘ ،بغطاٖ ثب٘ىی
ثبیس ؾؿی ٕ٘بیٙس و ٝثب٘ىٟب اظ حسٚز احتیبطی و ٝثطای تمجُ ضیؿه اؾتجبضی ثطای ذٛز لطاض زازٜا٘س تزبٚظ ٕ٘ٙبیٙس .ایٗ حسٚز
حساوخط ٔمساض لج َٛضیؿه زض اثؿبز ٔرتّف ضا ثطای ثب٘ىٟب ٔكرم ٔیوٙس و ٝثب٘ه ٞب الظْ اؾت آٖ ضا ضؾبیت وطز ٚ ٜآٖ ضا ظیط
پبی ٍ٘صاض٘س.
ضیؿه زیٍطی و ٝثب٘ه ثب آٖ ٔٛار ٝاؾت ،ضیؿه ٘مسیٍٙی اؾت .ایٗ ضیؿه اقبض ٜثٍٙٞ ٝبٔی زاضز و ٝثط احط حبزحٝای
غیطٔتطلج ٝوبٞكی ٔحؿٛؼ زض ذبِم رطیبٖ ٚر ٜٛثب٘ه ثٚ ٝرٛز آٔس ٚ ٜثب٘ه زض ایفبی تؿٟساتف ٘ؿجت ثٔ ٝكتطیبٖ ثب ٔكىُ
ٔٛار ٝقٛز .ایٗ ضیؿه ثطای ثب٘هٞبی اؾالٔی اظ چٙس رٟت ذطط٘بنتط اؾت .ثطای ایٗ ٔسؾب چٙس زِیُ ٔیتٛاٖ البٕٔٛ٘ ٝز:
ا َٚآ٘ى ٝثب٘هٞبی اؾالٔی ث ٝؾّت ٔحسٚزیتٟبیی و ٝزض ظٔی ٝٙضقس  ٚفطاٌیطی اثعاضٞبی ٔبِی زاض٘س زض چٙیٗ ٔٛالؿی ٕ٘یتٛا٘ٙس
ث ٝؾطؾت اظ ثبظاضٞبی ٔبِی وٕجٛز ٘مسیٍٙی ذٛز ضا رجطاٖ ٕ٘بیٙس .ز ْٚآ٘ى ٝثرف ثعضٌی اظ زاضاییٟبی ثب٘ىی ضا زی ٖٛتكىیُ
ٔیزٞس .حبَ اٌط ثب٘هٞبی اؾالٔی ث ٝؾّت ٔٛاظی فمٟی ٘تٛا٘ٙس زی ٖٛچٙسا٘ی ضا ث ٝفطٚـ ثطؾب٘ٙس زض ظٔبٟ٘بیی و ٝثب ثحطاٖ
٘مسیٍٙی ٔٛارٔ ٝیق٘ٛسٕ٘ ،یتٛا٘ٙس ث ٝطٛض وبُٔ ٔكىالت ذٛز ضا حُ  ٚفهُ ٕ٘بیٙس .ؾ ْٛایٙى ٝاظ آ٘زب و ٝاؾتفبز ٜاظ آذطیٗ
ٚاْزٙٞس ٜثب اؾتفبز ٜاظ ٘ػبْ ثٟط ٜأىب٘پصیط اؾت ،ثب٘هٞبی اؾالٔی زض ثٟطٜٙٔسی اظ ایٗ أىبٖ ثب ٔحسٚزیت ٔٛارٞ ٝؿتٙس.
ثب٘هٞبی اؾالٔی ٔیتٛا٘ٙس ثب ثطلطاضی تٕٟیساتی اظ ٔیعاٖ آؾیجٟبی ضیؿه ٘مسیٍٙی ثىبٙٞس .ا َٚآ٘ى ٝالظْ اؾت ثب٘هٞبی
اؾالٔی ثٍٝ٘ٛای رطیب٘بت ٘مسی  ٚؾطضؾیسٞبی ٚأٟبی ذٛز ضا تٙػیٓ ٕ٘بیٙس و ٕٝٞ ٝضٚظٔ ٜبظازی ث ٝؾٛٙاٖ ٚر ٜٛاحتیبطی زض
اذتیبض زاقت ٝثبقٙس .اِجت ٝثٙٔ ٝػٛض ٘یُ ث ٝؾٛز لبثُ لج َٛایٗ ٔیعاٖ ٘جبیس اظ حس ٔتؿبضفی ثیكتط ثبقس .ثطای ایٗ أط ٘ػبْ
ثب٘هزاضی اؾالٔی ٔحتبد ؾیؿتٓ اطالؾبتی لٛی  ٚث ٝضٚظ قسٜای ٔیثبقس و ٝزض ایٗ ٔؿیط ثبیس اظ تٛاٖ  ٚأىب٘بت تٕبٔی
.Special Purpose Vehicles
.Corporate Trusts
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ٟ٘بزٞبی اطالؾبتی  ٚآٔبضی  ٚؾبظٔبٟ٘بی التهبزی وكٛض اؾتفبز ٜوبفی ٕ٘بیس .ز ْٚایٙى ٝثبیؿتی ثب٘هٞبی اؾالٔی چ ٝزض ٔٙطمٝ
ٛ٘ ٚؼ فؿبِیتٟبی التهبزی  ٚچ ٝاظ ٘ػط تؿساز ؾپطزٌٜصاضاٖ تٛٙؼٌطایی ضا زض زؾتٛض وبض ذٛز زاقت ٝثبقٙس .ایٗ ثب٘هٞب ث ٝربی
آ٘ى ٝتٟٙب ث ٝتؿساز ا٘سوی اظ ؾپطزٌٜصاضاٖ ثعضي اوتفب ٕ٘بیٙس ،ثبیس ٔٙبثؽ ذٛز ضا اظ ثیٗ تؿساز ظیبزی ؾپطزٌٜصاض تزٟیع ٕ٘بیٙس تب
ثسیٗ ططیك ذٛز ضا زض ثطاثط ضیؿه ٘مسیٍٙی ٔمب ْٚؾبظ٘س.
ؾ ْٛآ٘ى ٝثىبضٌیطی ثط٘بٕٔٞ ٝبًٙٞؾبظی ثبظزٜٞبی (ؾٛز) حبنُ اظ ؾطٔبیٌٝصاضی پٛقف ایٗ ضیؿه ٔفیس ثبقس .ایٗ
ثط٘بٔ ٝزض ٚالؽ ایزبز یه حؿبة شذیط ٜتؿسیُ ؾٛز زض نٛضت حؿبة ؾٛز  ٚظیبٖ و ٝزض ٔٛالؽ ثطٚظ ظیبٖ زض لطاضزازٞبی
اؾالٔی ،ثركی اظ ایٗ حؿبة ث ٝحؿبة زاض٘سٌبٖ ؾپطزٜٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی (شیٙفؿبٖ) ا٘تمبَ یبثس .ارطای ایٗ ثط٘بٔ ٝؾال ٜٚثط اظ
ثیٗ ثطزٖ تؿبضو ٔٙبفؽ ٔیبٖ زٌ ٚط ٜٚیبز قس ٚ ٜتبٔیٗ اِعأبت حبوٕیت قطوتی ،ثبؾج ٔسیطیت ثٟتط ضیؿه زض ٘ػبْ ثب٘ىی
ذٛاٞس قس ،ظیطا زض ایٗ قطایط تؿبزَ ٔٙبؾجی ٔیبٖ ضیؿه  ٚثبظزٛٔ ٜضز ا٘تػبض ایزبز ذٛاٞس قس ٍ٘ ٚطا٘یٟبی زاض٘سٌبٖ حؿبة
ؾطٔبیٌٝصاضی (ؾپطزٌٜصاضاٖ) اظ ٘ح ٜٛؾطٔبیٌٝصاضی ٚر ٜٛآٟ٘ب وبٞف ٔییبثس.
چٟبضْ آ٘ى ٝثب٘هٞبی اؾالٔی ٔیتٛا٘ٙس اظ ططحٟبی احتیبطی اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس .ث ٝؾٛٙاٖ ٕ٘٘ ،ٝ٘ٛػبْ تىبفُ  ٚیب ثیٕ ٝو ٝاظ
ِحبظ اؾالٔی ٔٛضز تبییس اؾتٔ ،یتٛا٘س رٟت ٔمبْٚؾبظی ؾپطزٜٞب زض ٔٛار ٝثب ٞز ْٛؾپطزٌٜصاضاٖ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز.
ٕٞﭽٙیٗ ثیٕ ٝؾپطزٜٞب زض ٔمبثُ ذططات والٞجطزاضی ،ؾٛء ٔسیطیت  ٚا٘حطاف اظ ٔفبز ؾمٛز لبثّیت پٛقف تٛؾط ثیٕ ٝضا زاضا
ٞؿتٙس .زؾت ٝزیٍط اظ ضیؿىٟبیی و ٝزض ٘ػبْ ثب٘ىی ٚرٛز زاضز ضیؿىٟبی ؾّٕیبتی اؾت .ایٗ ضیؿهٞب یب ث ٝؾٛٙاٖ ؾّٕیبتی
٘بٍٔصاضی ٔی ق٘ٛس  ٚیب ٔب٘ٙس تؿبضیف وٕیت ٝثبَ زض ٘ػبضت ثط ثب٘هزاضی ظیطٔزٕٛؾ« ٝزیٍط ضیؿهٞب» ربی ٔیٌیطز.
ایٗزؾت ٝاظ ضیؿهٞب ؾٕستبً اظ ذطب  ٚاقتجبٞبت ؾٟٛی ،والٞجطزاضی ،تمّت ،ؾٛء اؾتفبز ٜاظ اطالؾبت ٔحطٔب٘ ،ٝضؿف
فٙبٚضیٟبی ثىبض ضفت ٝزض ؾیؿتٓ  ٚحٛازث غیطٔتطلج ٝچ ٖٛظِعِ ،ٝآتف ؾٛظی ٘ ...ٚبقی ٔیقٛزٕٞ .ﭽٙیٗ ثب٘هٞبی اؾالٔی ثب
ضیؿهٞبی فمٟی ٘یع ٔٛارٝا٘س ؤ ٝیتٛاٖ آ٘بٖ ضا زض ظیط ؾٛٙاٖ ضیؿهٞبی ؾّٕیبتی زؾتٝثٙسی ٕ٘ٛزٌ .بٞی ٘بغطاٖ قطؾی
ثب٘هٞبی اؾالٔی اظ ٔفبٞیٓ فٙی  ٚترههی ٔسیطیت ضیؿه  ٚأٛض ٟٔٙسؾی ٔبِی ثیاطالؼ ٞؿتٙس  ٚزض ٔمبثُ ٘یع ٌبٞی
ٔسیطاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ ٔبِی  ٚالتهبزی ثب٘هٞب اظ ٔٛاظیٗ ٔ ٚجبحج فمٟی اطالؾبتی ٘ساض٘س  ٚحتی ٌبٞی ٘ؿجت ث ٝآٖ ثیٔیُ
ٔیثبقٙس٘ .تیز ٝایٗ أط ٔحطٔٚیت ذٛزؾبذت٘ ٝػبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی اظ ٔٞٛجت ٔسیطیت ضیؿهٞب ٔیثبقس .ثٙبثطایٗ تٛنیٝ
ٔیقٛز ثب٘هٞبی اؾالٔی ثب ثطلطاضی یه وٕیت ٝترههی وٕٞ ٝعٔبٖ ثب  ٓٞزض ٞط ز ٚظٔیٔ ٝٙجبحج فمٟی ٘ ٚیع ٔجبحج
ٔسیطیتی ٔ ٚبِی ٔتجحط ثبقٙس ،فطنت اؾتفبز ٜاظ ؾبظٚوبضٞبی ٔسیطیت ضیؿىٟبی ثب٘ىی ضا ثطای ثب٘ىساضی اؾالٔی ثٚ ٝرٛز آٚض٘س.
ٕٞﭽٙیٗ اؾتفبز ٜاظ ٘ػبْ وٙتطَ زاذّی ،اؾتفبز ٜاظ حؿبثطؾبٖ ظثس ٜزاذّی  ٚذبضری ،ثطلطاضی ؾبظٚوبضٞبی اِعاْآٚض ثطای انالح
٘مبط ضؿفٞب ،تٛؾؿ ٝفط ًٙٞاذالقٔساضی ٔ ... ٚیتٛا٘س ثب٘ىٟبی اؾالٔی ضا زض تحت وٙتطَ ٞ ٚسایت لطاض زازٖ ایٗ زؾت ٝاظ
ضیؿهٞب یبضی ثطؾب٘س].[4
ارطای اؾتب٘ساضزٞبی حبوٕیت قطوتی ٔیتٛا٘س فطنتی ٔٙبؾت رٟت ٔسیطیت ضیؿه زض ثب٘هٞبی اؾالٔی فطا ٓٞوٙس .ثٝ
ٕٞیٗ زِیُ ،ضطٚضت ارطای اؾتب٘ساضزٞبی ٔصوٛض زض چبضچٛة ثب٘ىساضی اؾالٔی اٌط ثیف اظ ثب٘ىساضی ٔتؿبضف ٘جبقس ،اظ آٖ
وٕتط ٘یؿت].[20
ج) ضفبفیت
ثب٘ه رٟب٘ی زض ذهٛل ٘مف حبوٕیت قطوتی فؿبِیتٟبی ٌؿتطزٜای ا٘زبْ زاز ٜاؾت .زض وٙبض تؿٟس ث ٝحبوٕیت قطوتی،
٘مفآفطیٙی  ٚؾّٕىطز ٞیبت ٔسیطٔ ،ٜحیط وٙتطِی ٔسیطیت ،ضٚاثط ؾٟبٔساضاٖ  ٚؾبیط شی٘فؿبٖٛٔ ،ضٛؼ افكب  ٚقفبفیت اظ
رّٕٛٔ ٝاضز ٔٛٔ ٟٓضز اقبض ٜایٗ ثب٘ه اؾت.
قفبفیت زض ٔٙػط وٕیت ٝثبَ ،ؾٙهط وّیسی یه ٘ػبْ ثب٘ىساضی نحیح  ٚؾبِٓ ٘ ٚػبضت قسٔ ٜیثبقس .ثٙبثط تؿطیف ایٗ
وٕیت ،ٝاضائ ٝاطالؾبت ثبیؿتی زلیك ،ظٔب٘ساض ٙٔ ٚطجك ثب تؿبضیف ثبقس .ایٗ وٕیت ٝثطای اضائ ٝایٙﭽٙیٗ اطالؾبتی ،قفبفیت زض
ثطذی ٔحٛضٞب ضا الظْ ثط ٔیقٕبضز و ٝاظ آٖ رّٕ ٝآٖ ٔیتٛاٖ ث ٝچٙس ٕ٘ ٝ٘ٛشیُ اقبض ٜزاقت:
 .1ؾّٕىطز ٔبِی (ٔب٘ٙس زضآٔسٞب ٔ ٚربضد ثب٘ه ،ویفیت زضآٔسٞب ،أىب٘بت ثبِم.)...ٚ ٜٛ
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ٛٔ . 2لؿیت ٔبِی (ٔب٘ٙس ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝثب٘ه ،تٛا٘بیی ثب٘ه زض پطزاذت زی ،ٖٛحزٓ ٘مسیٍٙی )...ٚ
 .3ضاٞجطزٞبی ٔسیطیت  ٚوٙتطَ ضیؿه (ٔب٘ٙس ثىبضٌیطی اثعاضٞبی وبٞفزٙٞس ٜضیؿه ٔخُ ٚحیمٞٝب ،تٛافمبت تؿٛیٔ ،ٝحبفػت
ثط حسٚز اؾتجبضات ،اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞب ٔ ٚكتمبت ٔبِی .)... ٚ
ٙٔ .4بثؽ زض ٔؿطو ضیؿه (ٔب٘ٙس ضیؿىٟبی ثبظاض ،ضیؿىٟبی اؾتجبضی ،ضیؿىٟبی ٘طخ ثٟط ،ٜضیؿىٟبی ٘مسیٍٙی ،ضیؿىٟبی ٘طخ
اضظ ،ضیؿىٟبی لب٘٘ٛی  ٚؾّٕیبتی ) ...ٚ
 .5ؾیبؾتٞبی حؿبثساضی (ٔب٘ٙس تكطیح ان٘ ٚ َٛح ٜٛفؿبِیتٟبی حؿبثساضی ،لٛاؾس تخجیت ،ؾیبؾتٞبی تكریم ٔیعاٖ ظیبٖ
ٚاضز ٜث ٝؾطٔبیٞٝب  ٚزضآٔسٞب ،تساثیط احتٕبِی ثطای پیكبٔسٞبی ضطض ٚاْ ،اضظقٍصاضی  ٚاضظیبثی ثسٞیٞب  ٚزاضاییٞب٘ ،ح ٜٛاٚضاق
ثٟبزاضؾبظی زاضاییٞبٔ ،ؿبٔالت اضظیٔ ،بِیبت ثط زضآٔسٔ ،كتمبت ٔبِی )... ٚ
ٔ .6سیطیت وؿت  ٚوبض  ٚحبوٕیت قطوتی (ٕٞب٘ٙس ؾبذتبض  ٚاؾّٛة ؾبظٔب٘ی ثب٘ه ،تؿساز ،ربیٍب ،ٜترهم  ٚؾٛٙات اؾﻀبی
ٞیبت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطیت اضقس ثب٘ه ،ؾبذتبض ٘ػبْ اٍ٘یعقی چی ٖٛپبزاقٟب )...ٚ
زض ٘ػبْ اؾالٔی پٟٙبٖوبضی ث ٝلهس فطیت ططف ٔمبثُ  ٚیب پٛقب٘سٖ ٘مهٟبیی وٛٔ ٝرت ٚاضز قسٖ ظیبٖ ث ٝقطوب قسٜ
اؾت ثٞ ٝیﭻ ؾٛٙاٖ پصیطفت٘ ٝیؿت .اظ ایٗ ض ٚایزبز قفبفیت زض ٔٛاضز فٛق ضا ٔیتٛاٖ ثطای ٘ػبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی تٛنی ٝقسٜ
زا٘ؿت .الظْ ثصوط اؾت و ٝزض ٘ػبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی ؾال ٜٚثط ٔٛاضز فٛق اطالؾبت الظْ زض ذهٛل لطاضزازٞبی ٔكبضوتی ٘یع
ثبیس ثطای ططفیٗ افكب  ٚؾّٙی ٌطزز  ٚایٗ قفبفیت اظ ان َٛنحت لطاضزازٞبی اؾالٔی ٕٞﭽٔ ٖٛكبضوت اؾت .زض ایٗ ظٔیٝٙ
اؾتب٘ساضزٞبی ٔبِی اؾالٔی فطاتط اظ اؾتب٘ساضزٞبی وٕیت ٝثبالؾت .ثطای ٔخبَ زض ثرف چٟبضْ اظ ان َٛحبوٕیت قطوتی اظ
زیسٌبٞ ٜیبت ذسٔبت ٔبِی اؾالٔی ،زض ذهٛل قفبفؾبظی ٌعاضـ ٔبِی ٔطثٛط ث ٝزاض٘سٌبٖ ؾپطزٜٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی ،انُ
چٟبضْ ٔمطض ٔیزاضز وٛٔ ٝؾؿبت ذسٔبت ٔبِی اؾالٔی ثبیس اظ افكبی وبفی  ٚثٛٔ ٝلؽ اطالؾبت ٔطثٛط ث ٝؾپطزٌٜصاضی ثٝ
شی٘فؿبٖ اطٕیٙبٖ حبنُ وٙس].[4

 -9الصاهبت ،پیصًیبشّب ٍ الداهبت اصالحی اًجبم ضدُ بسای بسلسازی حبوویت ضسوتی هﺆثس دز
ایساى.
 -1-9الصاهبت ٍ پیصًیبشّب
إٞیت ٘ػبْ حبوٕیت قطوتی زض ایزبز حؽ اؾتٕبز ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ،افعایف وبضآیی  ٚقفبفیت ثبظاضٞبی ٔبِی  ٚزض ٟ٘بیت
ضقس  ٚتٛؾؿ ٝالتهبزی وكٛضٞب ثط ٍٕٞبٖ آقىبض اؾت؛ أب ٘ىت ٝانّی اِعأبت  ٚپیف٘یبظٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ثطلطاضی ٘ػبْ
حبوٕیت قطوتی ٔﺆحط اؾت .ثطلطاضی ٘ػبْ ٔطّٛة حبوٕیت قطوتی زض ؾیؿتٓ ثب٘ىی وكٛض ٘یبظٔٙس السأبت  ٚپیف ٘یبظٞبیی
اؾت و ٝثطذی اظ ٟٔٓتطیٗ آٟ٘ب ث ٝقطح ظیط اؾت:
 تؿییٗ ضٛاثط ثطای قبیؿتٙٔ ٚ ٝبؾت ثٛزٖ ؾٟبٔساضاٖ ثب٘ه
 ایزبز ٕٔٛٙؾیت یب ٔحسٚزیت ثطای ٔؿبٔالت ثب اقربل ٔطتجط
 تؿییٗ اذتیبضات ٚ ٚغبیف ؾٟبٔساضاٖ ثب٘ه
 تؿییٗ ؾبذتبض ٔٙبؾت ثطای ٞطیه اظ ؾطٛح ٔزٕؽ ؾٕٔٛیٞ ،یات ٔسیطٞ ،ٜیات ؾبُٔ ٔ ٚسیطؾبُٔ ثب٘ه
 تؿییٗ اذتیبضات ٚ ٚغبیف ٞطیه اظ ؾطٛح ٔسیطیت ثب٘ه ٘ ٚح ٜٛاضتجبط  ٚتؿبُٔ آٟ٘ب ثب
 حؿبثطؼ ٔؿتمُ ،وٕیت ٝحؿبثطؾی ،حؿبثطؾی زاذّی  ٚوٕیتٞ ٝبی زیٍط
 تؿییٗ ضٛاثط ٔطثٛط ث ٝنالحیتٞب  ٚقبیؿتٍیٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ٔسیطاٖ ثب٘ه
 تؿییٗ ضٛاثط ٔطثٛط ث ٝا٘تربة حؿبثطؾبٖ ٔؿتمُ ثب٘هٞب ٘ ٚح ٜٛتؿبُٔ آٟ٘ب ثب ٔطرؽ ٘ػبضتی  ٚشی٘فؿبٖ زیٍط
 تؿییٗ ضٛاثط ٔطثٛط ث ٝؾبذتبض ٘ ٚح ٜٛازاض ٜوٕیت ٝحؿبثطؾی
 تؿییٗ ضٛاثط ٔطثٛط ث٘ ٝػبْ وٙتطَ زاذّی زض ثب٘هٞب
 تؿییٗ ضٛاثط ٔطثٛط ث ٝافكب  ٚقفبفیت
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 تسٚیٗ ضٕب٘ت ارطای ٔٙبؾت ثطای زذبِت ٔطرؽ ٘ػبضتی زض أٛض ثب٘ه؛ زض نٛضتی وـ٘ ٝتبیذ اضظیبثی ٘ػبضتی ٕ٘بیبٍ٘ط
حبوٕیت قطوتی ٘بٔٙبؾت یب ضؿیف زض ثب٘ه ثبقس.
 -2-9الداهبت اصالحی
یىی اظ ان َٛثٙیبزیٗ ثطای ثطلطاضی حبوٕیت قطوتی ٔطّٛة ،انُ وبُٔ ثٛزٖ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات اؾت .ثساٖ ٔؿٙب و ٝاضظـ
ؾیؿتٓ لب٘٘ٛی  ٚحبوٕیت قطوتی ٝ٘ ،تٟٙب ث ٝلب٘ ٖٛقطوتٞب ،ثّى ٝث ٝتطویت ذبنی اظ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ،اضتجبط ٔٙبؾت آٟ٘ب ٚ
ؾبظٌبضی لب٘ ٖٛقطوتٞب ثب ٔزٕٛؾ ٝلٛا٘یٗ تزبضی ثؿتٍی زاضز .انُ وبُٔ ثٛزٖ ثٚ ٝاثؿتٍی ٔتمبثُ ارعای ٔرتّف ؾیؿتٓ
اقاض ٜزاضز  ٚثط ٔجٙبی ایٗ ؾمیس ٜاؾتٛاض اؾت و« ٝوّیت یه ٔٛضٛؼ چیعی ثیف اظ رٕؽ ارعای آٖ اؾت» .ثطای وؿت
ثیكتطیٗ ٔٙبفؽ اظ انُ وبُٔ ثٛزٖ ،ضطٚضی اؾت و ٝارعا ثب یىسیٍط ؾبظٌبض ثبقٙس  ٚزض ایٗ نٛضت ؾیؿتٓ ٔؿتحىٓ  ٚؾبظٌبض
ذٛاٞس ثٛز .زض انُ وبُٔ ثٛزٖ ز ٚثؿس ٚرٛز زاضز:
اِف) ٔمطضات زض٘ٚی لب٘ ٖٛقطوتٞب ثبیس ثب یىسیٍط ٔىُٕ  ٚؾبظٌبض ثبقس .ث ٝثیبٖ زیٍط ٔمطضات ذبل ،تٟٙب ظٔب٘ی
ٔیتٛا٘ٙس ربیٍعیٗ زیٍطی ق٘ٛس و ٝثب ارعای زیٍط لب٘ ٖٛقطوتٞب ؾبظٌبض ثبقٙس.
ة) وُ لب٘ ٖٛقطوتٞب ثب ٔمطضات لب٘٘ٛی زیٍط ٔىُٕ  ٚؾبظٌبض ثبقس .ث ٝثیبٖ زیٍط ،لب٘ ٖٛقطوتٞبی ٞط وكٛض ثبیس ثب
ٔحیط لب٘٘ٛی آٖ ؾبظٌبض ثبقس.
ثط ایٗ اؾبؼ ،زض ضاؾتبی ارطای حبوٕیت قطوتی ٔﺆحط زض ٘ػبْ ثب٘ىی ایطاٖ ،ثب٘ه ٔطوعی زض ؾبَٞبی اذیط  -ثٚ ٝیػ ٜزض
ؾبَٞبی ٔ -1393 ٚ 1392جبزضت ث ٝا٘زبْ السأبت انالحی ظیط ٕ٘ٛز ٜاؾت:
 اثالـ اؾبؾٙبٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٝثب٘هٞبی تزبضی غیطزِٚتی ثٙٔ ٝػٛض ایزبز ؾبذتبض ز ٚالیٝای زض ثب٘هٞبی غیطزِٚتی(ٞیات ٘ػبضتیٞ ٚیأت ارطایی)
 اثالـ آییٗ٘بٔ ٝتؿٟیالت  ٚتؿٟسات اقربل ٔطتجط اثالـ ضٛاثط ٔطثٛط ث ٝا٘تربة حؿبثطؼ ثب٘ه اثالـ ضٛاثط ٔطثٛط ث ٝافكب  ٚقفبفیت اثالـ ضٛاثط ٔطثٛط ث ٝاحطاظ نالحیتٞبی ٔسیطاٖ ثب٘هٞب اثالـ ضٕٛٙٞزٞبی ٔطتجط ثب ٘ػبْ وٙتطَ زاذّی ثب٘هٞب اثالـ ٌعاضـ ضاٞىبضٞبی ثٔٛیؾبظی حبوٕیت قطوتی ٔﺆحط زض ٘ػبْ ثب٘ىساضی ایطاٖ اثالـ ان َٛثٟجٛز حبوٕیت قطوتی ؾبَ  2010وٕیت٘ ٝػبضت ثب٘ىی ثبَ ثـٙٔ ٝػٛض فطإٛ٘ ٓٞزٖ ثؿتطٞبی الظْ ثطایارطای حبوٕیت قطوتی احطثرف ٔطبثك ثب ؾٙس ثبَ 2
تسٚیٗ الیح ٝلب٘٘ٛی انالح ٔـبز 5 ٜلب٘ ٖٛارطای ؾیبؾتٞبی وّی انُ ( 44زض زؾت تهٛیت)
 تسٚیٗ آییٗ٘بٔ٘ ٝح ٜٛتأؾیؽ  ٚازاضٔ ٜﺆؾؿبت اؾتجبضی غیطزِٚتی ٔٛضٛؼ تجهطٔ 2 ٜبز 5 ٜلب٘ ٖٛارطای ؾیبؾتٞبیوّی انُ ( 44زض زؾت تهٛیت)
زض ؾبَ ٞبی اذیط الساْ ٞبی لبثُ تٛرٟی زض تسٚیٗ ٔمطضات ثب٘ىی ثطای ثٟجٛز حبوٕیت قطوتی ثطزاقت ٝقس٘ ٚ ٜػبضت
ثب٘ىی  ٓٞزض ایٗ ظٔی ٝٙفؿبِیت ٘ػبضتی ذٛز ضا آغبظ وطز ٜاؾت].[3

 -11جوعبٌدی ٍ ًتیجِگیسی
ارطای حبوٕیت قطوتی زض ؾیؿتٓ ثب٘ىی ث٘ ٝحٔ ٛطّٛة ثبؾج افعایف وبضایی ،وبٞف ضیؿه ٔبِی  ٚافعایف حجبت آٟ٘ب
ٔیقٛز .زض نٛضت ارطای زلیك حبوٕیت قطوتی ،تبٔیٗ ٔبِی ثب٘هٞب اظ ٔٙبثؽ زاذّی  ٚذبضری تؿٟیُ ٔیٌطزز ،ث ٝطٛضی وٝ
ٚاْزٙٞسٌبٖ  ٚؾطٔبیٌٝصاضاٖ ٔیُ  ٚضغجت ظیبزی رٟت تبٔیٗ ٔبِی ثب٘هٞب پیسا ٔیوٙٙس .ارطای حبوٕیت قطوتی ٔٙبفؽ
ثیقٕبضی ؾال ٜٚثط ٔٛاضز یبز قس ٜثطای ثب٘هٞب ث ٝاضٔغبٖ ٔیآٚضز ،ث ٝطٛضی و٘ ٝطخ ٞعی ٝٙؾطٔبی ٝآٟ٘ب اظ ططیك وبٞف
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ضیؿه ٔطثٛط ث ٝؾٟبٔساضاٖ  ٚؾپطزٌٜصاضاٖ وبٞف ٔییبثس ،ؾّٕىطز ؾّٕیبتی آٟ٘ب ثٟجٛز یبفت ٚ ٝثبؾج افعایف قست ٔمبٔٚت
ثب٘هٞب زض ثطاثط قٛنٞبی التهبزی ذٛاٞس قس.
ارطای حبوٕیت قطوتی ٔطّٛة زض قجى ٝثب٘ىی ٔیتٛا٘س ٔؿیط ارطای حبوٕیت قطوتی ضا زض ؾبیط ثرفٞبی التهبز
ٕٛٞاض ؾبظز .یه ثط٘بٔ ٝحبوٕیت قطوتی ٔٛحط یه ٘ٛؼ اثعاض لٛی ضس فؿبز  ٚضقٌٜٛیطی اؾت .قفبفؾبظی  ٚافكبﺀ ٔبِی ثٝ
ٔٛلؽ تبحیط ث ٝؾعایی ثط ضقس قجى ٝثب٘ىی زاضز  ٚثط تٛا٘ایی آٟ٘ب رٟت ضلبثت ثب ثب٘هٞبی ثیٗإِّّی ٔیافعایسٔ .بحهُ آٖ وٝ
ارطای حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞب تبحیط لبثُ ٔالحػٝای زض تٛؾؿ ٝالتهبزی وكٛض زاضز  ٚحتی ارطای آٖ زض ؾیؿتٓ ثب٘ىی
ثؿیبض حیبتیتط اظ ؾبیط ؾبظٔبٖٞب ٔیثبقس.
اظ آ٘زبو ٝحبوٕیت قطوتی ؾبظٚوبضی ثطای ٞسایت فؿبِیتٟبی ٔٛؾؿٔ ٝس٘ػط زض ضاؾتبی اٞساف اظ پیف تؿییٗ قس ٚ ٜثٝ
٘ٛؾی حفبغت اظ حمٛق شیٙفؿبٖ اؾت؛ تٛا٘ؿت ٝاؾت زض ٘ػبْ ثب٘ىی احطات ذٛقی اظ ذٛز ثطربی ٌصاضز ٚ ٜث ٝثٟجٛز چكٍٕیط
ٚضؿیت زض ثب٘ىٟبی وكٛضٞبی ٔرتّف ٔٙزط قٛز.
ثب ٍ٘بٞی ث ٝقطائط أطٚظی رٟبٖ زض ٔییبثیٓ و ٝثطذی اظ ؾٛأُ ٕٞﭽٌ ٖٛؿتطز ٜقسٖ حزٓ فؿبِیت ثب٘ىٟب ٛٔ ٚؾؿبت
ٔبِی ،افعایف تؿساز شیٙفؿبٖ ٕٞ ٚﭽٙیٗ ٌؿتطزٌی ٔیعاٖ اطالؾبت ٘بٔتمبضٖ٘ ،كبٍ٘ط ِع ْٚثطلطاضی حبوٕیت قطوتی زض ؾهط
حبضط ٔیثبقسٚ .غیف ٝحبوٕیت قطوتی زض ٘ػبْ ثب٘ىساضی زض لجبَ تطتیت ؾبظٚوبضی و ٝاظ وّی ٝحمٛق شی٘فؿبٖ ایٗ حٛظ ٜزفبؼ
ٕ٘بیس ثؿیبض ؾٍٙیٗ اؾت .حبوٕیت قطوتی ثب ثطلطاضی طیف ٌؿتطزٜای اظ لٛا٘یٗ ،اؾتب٘ساضزٞب  ٚلیٛز ؾؿی ٔیٕ٘بیس ٔزبضی
تﻀییؽ حمٛق ضا ثؿت ٚ ٝثب ٞسایت  ٚوٙتطَ ؾّٕىطزٞبی ثب٘ىی ،تبٔیٗ ٔٙبفؽ وّی ٝشیٙفؿبٖ ضا تﻀٕیٗ وطزٛ٘ ٚ ٜؾی فﻀبی
اطٕیٙبٖ ذبطط ضا ثطای ٍٕٞبٖ فطا ٓٞآٚضز.
زض ایٗ ٔیبٖ ثب٘ىساضی اؾالٔی غطفیت ثبالیی زض ارطای ان َٛحبوٕیت قطوتی زاضز .ایٗ ٘ػبْ ثب زاضا ثٛزٖ ٔحطوٟبیی ٕٞﭽٖٛ
ضلبثتپصیطی ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ذبل زض ثب٘ىساضی ،اِعاْ افطاز ث ٝضؾبیت اذالق فطزی  ٚقطایط اذالقٔساضا٘ٔ ٝحیط ارتٕبؾی -
ؾیبؾی ربٔؿ ٝاؾالٔی ٔیتٛا٘س ثؿتطؾبظ ٔٙبؾجی ثطای تحمك حبوٕیت قطوتی زض ٘ػبْ ثب٘ىی ثبقس .اظ ایٗ ض ٚپیكٟٙبز ٔیقٛز
و ٝثب وٕه ؾٛأُ ٔحطن تبٔیٗ حبوٕیت قطوتی زض ٘ػبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی رٟت اؾتفبزٔ ٜفیس اظ اثعاضٞبی ایٗ ٘ػبْ زض
پیبزٜؾبظی ایٗ ٘ٛؼ حبوٕیت ٕٞﭽ٘ ٖٛػبضتٔ ،سیطیت ضیؿه  ٚاؾٕبَ قفبفیت ثط٘بٔٝضیعی زلیك ٞ ٚسفٔٙسی نٛضت ٌیطز.
ایٗ ثط٘بٔٝضیعی ٔیتٛا٘س ٘مكٟب ٔ ٚؿئِٛیتٞبیی ذبل ضا ثطای ثبظیٍطاٖ ایٗ حبوٕیت اظ رّٕٞ ٝیبت ٔسیطٔ ،ٜسیطیت اضقس،
ؾٟبٔساضاٖ  ٚؾپطزٌٜصاضاٖ ثٚ ٝرٛز آٚضز ٜتب تحمك ٞط چ ٝثٟتط أط حبوٕیت قطوتی زض ثس٘٘ ٝػبْ ثب٘ىی ثٚ ٝلٛؼ ثطؾس.
چبلصّبی حبوویت ضسوتی دز ببًهّبی ایساى
ؾبذتبض ٔبِىیت قطوت ؾٟبٔی ؾبْ زض ٚضؿیت و٘ٛٙی ایطاٖ تب حس ظیبزی ثط ٔٛلؿیت غّج ٝزض٘ٚی تطجیك زاضز٘ .فٛش
ؾٟبٔساضاٖ انّی (زِٚتی  ٚقج ٝزِٚتی) ثط قطوتٞبی ؾٟبٔی ؾبْ ایطاٖ ٔكٟٛز اؾت .حتی ثب تٛر ٝث ٝض٘ٚس و٘ٛٙی
ذهٛنیؾبظی ٘یع ث٘ ٝػط ٕ٘یضؾس زض آیٙس٘ ٜعزیه ایٗ ٚضؿیت چٙساٖ تغییط وٙس .قطوتٞبی زِٚتی ثعضٌی و ٝزض ؾبَٞبی
اذیط ؾٟبْ آ٘بٖ (ؾٕستًب اظ ططیك ثٛضؼ) ثٔ ٝطزْ ٚاٌصاض قس ٜاؾتٕٞ ،ﭽٙبٖ ٔؿتمیٓ یب غیطٔؿتمیٓ زض وٙتطَ زِٚت لطاضزاضز.
ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت ؤ ٝؿإِٔ٘ ٝبیٙسٌی (حسالُ اظ ایٗ ٔٙػط) زض قطوتٞبی ؾٟبٔی ؾبْ ایطاٖ وٓضً٘ اؾت.
ثب تٛر ٝث ٝذﻸٞبی لب٘٘ٛی ٔٛرٛز زض وكٛضٞبی زضحبَ تٛؾؿ ٝاظ رّٕ ٝایطاٖ ،ثطضؾی ٚضؿیت ٔٛرٛز حبوٕیت قطوتی زض
ایطاٖ (وٛٙٞ ٝظ ٘ٛپب اؾت) ٔؿبیُ  ٚچبِفٞبیی ث ٝقطح ظیط ٕ٘بیبٖ ٔی ؾبظز:
 زض لب٘ ٖٛتزبضت وكٛض ٔٛضٛؼ ٞبی حبوٕیت قطوتی تسٚیٗ ٘كس ٜاؾت.
ٔ جبحج ٔطتجط ثب حبوٕیت قطوتی زض ایطاٖ اظ پیكی ٚ ٝٙؾٕك چٙسا٘ی ثطذٛضزاض ٘یؿت.
 زا٘ف ٔطتجط ثب حبوٕیت قطوتی ثب٘هٞب زض تٕبْ ظٔیٞٝٙب  ٚث ٝطٛض وبُٔ ثٔٛی ٘كس ٜاؾت.
 ارطای حبوٕیت قطوتی احطثرف زض ٘ػبْ ثب٘ىی وكٛض زض ظٔی ٝٙتجییٗ ضٚاثـط ؾٟبٔساضاٖ ثب شی٘فؿبٖ زیٍط ثب٘ه ثب ٔؿبیُ
ثؿیبضی ٔٛار ٝاؾت.
 لب٘ ٖٛثب٘ىساضی ٔسض٘ی ثطای ایزبز تؿبزَ زض ٔٙبفؽ تٕبْ شی٘فؿبٖ ثب٘ه ٚرٛز ٘ساضز.
٘ ػبضت ثب٘ىی اظ اذتیبضات لب٘٘ٛی ٔىفی ثطای ثطلطاضی حبوٕیت قطوتی ذٛة زض ثب٘هٞب ثطذٛضزاض ٘یؿت.
 ثب٘هٞبی زِٚتی ثط اؾبؼ لٛا٘یٗ ذبل ذٛز ازاضٔ ٜیق٘ٛس].[3
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زاُ حلّبی پیطٌْبدی
 تٛنیٞٝبی ؾیبؾتی ٔیتٛا٘ٙس زض رٟت ایزبز تؿبُٔ ثیٗ حبوٕیت قطوتی  ٚچبضچٛة ٟ٘بزی زض وكٛضٞب تالـ ٕ٘بیٙس.ثط اؾبؼ ٚضؿیت ٔٛرٛز  ٚثطای ثٟجٛز ٚضؿیت حبوٕیت قطوتی  ٚثٟطٌٜیطی اظ ٔٙبفؽ آٖ ،تٛنیٞٝبی ؾیبؾتی ظیط پیكٟٙبز
ٔیقٛز:
 ؾیبؾتٞبی وّی ٘ػبْ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثط ؾٙهط "ؾساِت" تأویس زاضز .تٛر ٝث ٝؾساِتٔحٛضی زض لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٚؾیبؾتٞب ،زض ثیٗ ٍ٘طـٞبی ٔتٛٙؼ ث٘ ٝػبْ حبوٕیت قطوتی ،ثط ٘ػطی ٝشی٘فؿبٖ ثیكتط ٔٙطجك اؾت .رٟتٌیطی ٔمطضات
ٔطتجط ثب ٘ػبْ حبوٕیت قطوتی ث ٝؾٕت ضؾبیت حمٛق تٕبْ شی٘فؿبٖ پیكٟٙبز ٔیقٛزٌ ،طچ ٝاِٛٚیت حمٛق ؾٟبٔساضاٖ
ٕٞﭽٙبٖ ٔٛضز تٛر ٝاؾت.
 انالح  ٚث ٝضٚظ ٕ٘ٛزٖ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات وكٛض ثٚ ٝیػٔ ٜمطضات لب٘ ٖٛتزبضت ،لب٘ ٖٛپِٛی  ٚثب٘ىی ٘ ٚیع لب٘ ٖٛؾّٕیبتیپِٛی  ٚثب٘ىی وكٛض.
 تسٚیٗ لٛا٘یٗ ٔطتجط ثب ٘ػبْ حبوٕیت قطوتی زض الیح ٝانالحی لب٘ ٖٛتزبضت  ٚاؾٕبَ آٖ زض ظیطٔزٕٛؾٞٝبیی ٔب٘ٙسؾبظٔبٖ ثٛضؼ  ٚاٚضاق ثٟبزاض٘ ،ػبْ ثب٘ىی ٟ٘ ٚبزٞبی ٔكبث ٝزیٍط .اظ رّٕ ٝآٟ٘ب ،پیفثیٙی ایزبز ؾبذتبض ز ٚالیٝای  ٚتفىیه
ٚغبیف ٔ ٚؿئِٛیتٞبی ٞیأت ٔسیطٞ ٚ ٜیأت ؾبُٔ (ٞیأت ٘ػبضتی ٞ ٚیأت ارطایی) لبثُ تأویس اؾت.
 تسٚیٗ زؾتٛضاِؿُٕ حبوٕیت قطوتی ٔطبثك ثب اؾتب٘ساضٞبی رٟب٘ی  ٚلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔٛضٛؾ ٝوكٛض  ٚاِعاْ ثب٘هٞب ثٝارطای ٘ػبْ حبوٕیت قطوتی احطثرف.
 اؾتمطاض ٘ػبْ وٙتطَ زاذّی وبضا  ٚاحطثرف ،ثسٚ ٖٚرٛز یه ٘ػبْ وٙتطَ زاذّی وـبضا  ٚاحطثرف ،ثب٘ه ثب ضیؿهٞبی
فطاٚاٖ  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ثب ظیبٖ لبثُ تٛرٛٔ ٝار ٝذٛاٞس قس .زض ایٗ قطایط نٛضتٞبی ٔبِی ثب٘ه غیطلبثُ اؾتٕبز  ٚاتىب
ث ٝآٖ ث ٝقست ٌٕطاٜوٙٙس ٜثٛز ٚ ٜأىبٖ والٞجطزاضی  ٚؾٛءاؾتفبز ٜزض ثب٘ه ظیبز اؾت.
 ایزبز  ٚؾّٕیبتی ٕ٘ٛزٖ ٚاحسٞبی ٔسیطیت ضیؿه ،تطجیك ،حؿبثطؾی زاذّی  ٚاقربلٔ ،طتجط ثب ٔٙبثؽ ٘ ٚیطٚی
ا٘ؿب٘ی ٔىفی ٔ ٚؿتمُ اظ ٚاحسٞبی ارطایی ثب٘ه،
 اضظیبثی ٔؿتٕط ٚاحس حؿبثطؾی زاذّی تٛؾط وٕیت ٝحؿبثطؾی
 تطجیك ؾّٕیبت فؿّی  ٚآتی ثب٘ه ثب ٔمطضات ٔٛرٛز
 احهب ،قٙبؾبیی ٘ ٚػبضت ثط اقربل ٔطتجط
 ثب تٛر ٝث ٝذﻸٞبی لب٘٘ٛی ٔٛرٛز زض وكٛضٞبی زضحبَ تٛؾؿ ٝاظ رّٕ ٝایطاٖ ،تسٚیٗ یه ٔزٕٛؾٔ ٝمطضات ٔٙؿزٓ زض ظٔیٝٙحبوٕیت قطوتی ضطٚضی اؾت .ثب ایٗ ٞسف ٔجب٘ی وّیسی یه ٘ػبْ حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت ثطای ٔحیط التهبزی ایطاٖ وٝ
ٔربطت انّی آٖ ٞیأت ٔسیط ٜقطوت اؾت ث ٝقطح ظیط پیكٟٙبز ٔی قٛز:
ٔ ؿئِٛیتپصیطی  ٚپبؾرٍٛیی
 ذّك اضظـ  ٚاؾتفبزٔ ٜﺆحط اظ ٔٙبثؽ قطوت
ٌ عاضـزٞی ثٛٔ ٝلؽ  ٚقفبف
 ضؾبیت ا٘هبف  ٚؾساِت زض ضاثط ٝثب تٕبٔی شی٘فؿبٖ
 ایفبی ٘مف ارتٕبؾی  ٚقٟط٘ٚسی قطوت قبُٔ ایفبی تؿٟسات  ٚاِعأبت اذاللی ،اؾالٔی  ٚقئ٘ٛبت ارتٕبؾی زض ؾیٗ
ضؾبیت ٔٙبفؽ ؾٟبٔساضاٖ قطوت ث ٝؾٛٙاٖ انّیتطیٗ طجم ٝاظ شی٘فؿبٖ
 افعایف ٕٞىبضی  ٚتجبزَ ٔﺆحط اطالؾبت ثب ٔمبْٞبی ٘ػبضتی وكٛضٞبی زیٍط  ٚاؾتفبز ٜاظ تزبضة آٟ٘ب زض ارطای حبوٕیتقطوتی زض ثب٘هٞب
 ایزبز ٔﺆؾؿبت ضتجٝثٙسی  ٚاِعاْ قطوتٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ ث ٝاضائ ٝضتج ٝحبوٕیـت قطوتی ذٛز  ٚقطوتٞبیظیطٔزٕٛؾٝ
 -اؾتفبز ٜاظ غطفیت تكىُٞبی ؾٟبٔساضاٖ ذطز  ٚپطضً٘تط وطزٖ ٘مف ایٗ ٌط ٜٚاظ ؾٟبٔساضاٖ].[3
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