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زض ثطضؾی تحٛالت آؾیبی ٔطوعی ٘ ٚمف ایٗ ٔٙغم ٝزض التهبز ثیٗإُِّ ،آؾیبی
ٔطوعی ث ٝفٛٙاٖ یه ذطز ٜؾیؿتٓ زض ٘ؾبْ ثیٗإُِّ زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیقٛز چطا وٝ
ٔزبٚضت وّی ثیٗ ثبظیٍطاٖ ٚ ،ثرف ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٖ ٚرٛز زاضز ٘ ٚیع ثطٚظ ٞطٌ ٝ٘ٛتغییطی
زض آؾیبی ٔطوعی ٔیتٛا٘س زیٍط ثرفٞبی ٔٙغم ٚ ٝالتهبز ایٗ وكٛضٞب ضا تحت تأحیط لطاض
زٞس .زض ایٗ ضاؾتب ٔیتٛاٖ ٘مف آؾیبی ٔطوعی ضا زض التهبز ثیٗإُِّ ٘ ٚفٛش لسضتٞبی
ٔٙغمٝای  ٚفطأٙغم ٝای ضا زض ض٘ٚس تٛؾق ٝالتهبز ایٗ وكٛضٞب ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز .زض
ٕٞیٗ ضاؾتب ثبیس لسضتٞب ضا ث ٝز ٚزؾتٙٔ ٝغمٝای  ٚفطأٙغمٝای تمؿیٓ ٕ٘ٛز ؤ ٝیتٛاٖ اظ
ایطاٖ ،ضٚؾی ٚ ٝتطوی ٝث ٝفٛٙاٖ لسضتٞبی ٔٙغمٝای و ٝپی٘ٛسٞبی تبضیری ثؿیبض ثب
وكٛضٞبی ایٗ ٔٙغم ٝزاض٘س اقبضٕٛ٘ ٜز  ٚزض ؾغح فطأٙغمٝای ٘یع اظ وكٛضٞبیی ٘ؾیط
آٔطیىب ،اتحبزی ٝاضٚپب  ٚؾبظٔبٖٞبی ثیٗإِّّی ٘بْ ثطز .زض حمیمت تٛر ٝث ٝآؾیبی ٔطوعی ثٝ
زِیُ ٔٙعِت ؾیبؾی  ٚالتهبزی آٖ ٘یؿت ثّىٛٔ ٝلقیت غئٛپّیتیىی  ٚغئٛاؾتطاتػیىی ایٗ
ٔٙغم ٝزض ٔقبزالت رٟب٘ی اؾت و ٝلسضت ٞبی رٟب٘ی ضا ث ٝتقّٕك زض ٔٛضز ایٗ ٔٙغمٝ
ٚازاقت ٝاؾت.
ٚاغٌبٖوّیسی :اؾتطاتػیه ،آؾیبی ٔطوعی ،ا٘طغی ،لسضتٞبی ٔٙغمٝای  ٚفطأٙغمٝای ،تٛؾقٝ
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ٔمسٔ:ٝ
ثب فطٚپبقی اتحبز "رٕبٞیط قٛضٚی" ٔٙبعك ؾیبؾی ،أٙیتی  ٚالتهبزی رسیسی زض
آؾیبی ٔطوعی ثٚ ٝرٛز آٔس  ٚزض ٘تیز ٝثّٛن قطق ث ٝضٞجطی اتحبز رٕبٞیط قٛضٚی ثٝ
رٕٟٛضیٞبی رسیس تمؿیٓثٙسی قس و ٝایٗ رٕٟٛضیٞبی رسیس ٔٙغم ٝآؾیبی ٔطوعی
ضا تكىیُ زاز٘س اِجت ٝاؾتمالَ ایٗ رٕٟٛضیٞب ثب تٛر ٝثٚ ٝاثؿتٍیٞبی فٕیك ٌ ٚؿتطزٜ
آٖٞب ث ٝفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثبیس ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز.
ٔیطاث ٘ؾبْ وٕ٘ٛیؿتی ،وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی ضا أطٚظ ٜثب ٔكىالت فسیسٜای ٔٛارٝ
ؾبذت ٝاؾت چطا و ٝالتهبزٞبی ته ٔحهِٛی ٘ؾیط نسٚض پٙجٛٔ ٚ ٝاز ٔقس٘ی ؾجت
ٌطزیس ٜو ٝتالـ ایٗ وكٛضٞب زض ٔؿیط تٛؾق ٚ ٝاؾتمالَ ٚالقی ثب ٔٛا٘ـ رسی ٔٛارٝ
ٌطزز.
وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی پؽ اظ اؾتمالَ زض پی تٛؾق ٝا٘ٛاؿ رسیسی اظ ضٚاثظ زض ؾغح
ٔٙغم ٝثطآٔس٘س  ٚاظ ؾٛی زیٍط ٔٙبثـ ؾطقبض ٔقس٘ی زض ایٗ وكٛضٞب ؾجت ٌطزیس ٜوٝ
لسضتٞبی ثعضي رٟبٖ تٛرٚ ٝیػٜای ث ٝایٗ ٔٙغم ٝزاقت ٝثبقٙس اِجت ٝشوط ایٗ ٘ىت٘ ٝیع
ضطٚضی اؾت و ٝایٗ وكٛضٞب و ٝتب لجُ اظ تكىیُ اتحبز رٕبٞیط قٛضٚی اؾبؾبً ثركی اظ
رٟبٖ اؾالْ  ٚایطاٖ ثبؾتبٖ ثٛزٜا٘س .أب پؽ اظ تجّیغبت ٞفتبز ؾبِ" ٝوٕ٘ٛیؿٓ" ایٙىٝ
ایٗ وكٛضٞب ثب ثحطاٖ ٛٞیت ٔٛارٝا٘س و ٝایٗ أط ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ؾجت ثطٚظ تحطوبت رسی
اظ ؾٛی وكٛضٞبی ٔرتّف زض ٔٙغم ٚ ٝرٟبٖ ٌطزیس ٜاؾت ٚتالـ ٔیٕ٘بیٙس و ٝثب ٘فٛش
زض ٔؿیط قىٌُیطی ؾیبؾتٞب  ٚاٞساف والٖ ایٗ وكٛضٞبٙٔ ،بفـ ذٛز ضا تٙؾیٓ ٕ٘بیٙس.
یىی زیٍط اظ ٔكىالت ایٗ وكٛضٞب زٌطٌ٘ٛی زض ؾبذتبضٞبی ؾیبؾی اؾت و ٝثـقضبً اظ
ؾٛی غطة ٔغطح ٔیٌطزز؛ چطا و٘ ٝؾبْٞبی ؾیبؾی زض ایٗ رٕٟٛضیٞب ثب تأحیطپصیطی اظ
فط ًٙٞضٚؾی  ٚقطلی آٔبزٌی الظْ ضا ثطای ا٘تمبَ ؾطیـ ث٘ ٝؾبْٞبی ٔطزٌْطا ٘ساضز.
اِجتٚ ٝیػٌی فٕس ٜایٗ رٕٟٛضیٞبی رسیس فسْ تٛؾق ٝؾیبؾی ثٛز  ٚاغّت ایٗ وكٛضٞب
ث ٝزِیُ ؾّغ ٝقٛضٚی تزطث ٝچٙسا٘ی زض ایزبز حىٔٛتٞبی زٔٛوطاتیه ٘ساقتٙس  ٚاغّت
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اظ ؾیؿتٓٞبی زیىتبتٛضی  ٚضیبؾت رٕٟٛضیٞبی ٔبزاْاِقٕط ثطذٛضزاض ثٛز٘س  ٚفبٔٔ ٝطزْ
٘یع اظ زضن ؾیبؾی ثؿیبض پبییٙی ثطذٛضزاض ثٛز٘س و ٝزض ض٘ٚس تٛؾق ٝؾیبؾی التهبزی
ایٗ وكٛضٞب تأحیطٌصاض ثٛز ٜاؾت.
حضٛض ٔیّیٖٞٛب ٔؿّٕبٖ زض آؾیبی ٔطوعی  ٚپی٘ٛس فٕیك آ٘بٖ ثب فط ،ًٙٞتبضید  ٚتٕسٖ
ایطاٖ فطنت چكٍٕیطی ضا ثطای رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثٚ ٝرٛز آٚضز ٜاؾت .اؾتفبز ٜاظ
ایٗ فطنتٞب ثٙٔ ٝؾٛض تحمك ٔٙبفـ ّٔی ایطاٖ زض ٌِطٚی قٙبذت نحیح ٙٔ ٚغجك ثب
ٚالقیتٞب اظ ٔؿبئُ ایٗ ٔٙغم ٝاؾت چطا وٞ ٝطٌ ٝ٘ٛؾبزٜا٘سیكی  ٚافطاط ٔب ضا اظ
زؾتیبثی ث ٝاٞساف ٔٙغجك ثب ٘یبظٞب  ٚاٞساف ّٔی ثبظ ذٛاٞس زاقت.
ِصا زض ایٗ ٌٛز ضلبثت و ٝوكٛضٞبی لسضتٕٙستطی ٔب٘ٙس "ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب"،
"ضٚؾی ٓٞ ٚ "ٝچٙیٗ ثطذی اظ وكٛضٞبی اضٚپبیی ٚرٛز زاض٘س ایطاٖ زاضای أتیبظات
ثیكتطی ٘ؿجت ث ٝؾبیط ضلیجبٖ اؾت  ٚوبفی اؾت ثب تسثیطی زضؾت ٚ ٚالـثیٙب٘ ٝاظ ایٗ
فطنت اؾتفبز ٜوٙس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ زض ایٗ ٔمبِ ٝتالـ ٌطزیس ٜوـ ٝربیٍب ٜالتهبزی
آؾیبی ٔطوعی زض ضٚاثظ ثیٗإُِّ ثیكتط قٙبذت ٝقٛز تب ثتٛا٘س زض اتربش ؾیبؾتٞب
٘ؿجت ث ٝآؾیبی ٔطوعی ،تهٕیٕبت فمالیی ٙٔ ٚغجك ثب ان َٛثیٗإِّّی ٔفیس ٔ ٚؤحط
ثبقس.
ٚیػٌی وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی
اظ ٘ؾط رغطافیبیی ٔیتٛاٖ اشفبٖ زاقت و ٝوكٛضٞبی ایٗ ٔٙغم ٝزض تمبعـ ز ٚلبض ٜثعضي
لطاض ٌطفتٝا٘س ٘ ٚمف یه پُ اضتجبعی ٔیبٖ "اضٚپب" " ٚاٚضاؾیب" ضا زاض٘س  ٚفال ٜٚثط ایٗ
"آؾیبی ٔطوعی" زض ٔحُ تمبعـ فطٍٙٞی ٔیبٖ قطق  ٚغطة ٚالـ ٌطزیس ٜو ٝاظ ٘ؾط
تبضیری ایٗ ٔٙغم ٝزض ٔؿیط ربز ٜاثطیكٓ لطاض زاضز  ٚقبیس ثتٛاٖ ٌفت و ٝفط ًٙٞغطة
٘یع اظ ٕٞیٗ ٔؿیط ث ٝقطق ٘فٛش وطز .وكٛضٞبی ایٗ ٔٙغم ٝفجبضتٙس اظ :تبریىؿتبٖ،
لطلیعؾتبٖ ،لعالؿتبٖ ،اظثىؿتبٖ  ٚتطوٕٙؿتبٖ.
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اِف) تبریىؿتبٖ
"تبریىؿتبٖ" و ٝزضرٛٙة قطلی آؾیبی ٔطوعی ٚالـ ٌطزیس ٜیه وكٛض وٞٛؿتب٘ی
اؾتٙٔ .بثـ فٕس ٜزض تبریىؿتبٖ قبُٔ شذبیط غٙی ؾًٞٙبی ٔقس٘ی اظ رّٕ ٝآ،ٗٞ
تٍٙؿتٗ ،ؾطة ،ضٚیٔ ،ؽ ،لّـ ،ری ،ٜٛؾ ًٙؾطٔ ،ٝعال ،اٚضا٘یٕ٘ ،ْٛه  ٚفّٛضیس اؾت.
فال ٜٚثط ایٗ ٘فت ٌبظ  ٚؾًٞٙبی لیٕتی ٘یع زض ایٗ وكٛض یبفت ٔیقٛزٕٞ .چٙیٗ اظ
فٕسٜتطیٗ نٙبیـ زض رٕٟٛضی تبریىؿتبٖ نٙبیـ قیٕیبیی پٙج ٝپبنوٙی٘ ،ؿبری،
ثبفٙسٌی  ٚنٙبیـ اؾترطاد ٌبظ ٘ ٚفت ٔیثبقسٕٞ .چٙیٗ فٕسٜتطیٗ ٔحه َٛایٗ وكٛض
وتبٖ اؾت(اویٙط .)333 :1387 ،تبریىؿتبٖ ث ٝزِیُ زاقتٗ ٔطظ ٔكتطن ثب "چیٗ"،
"افغب٘ؿتبٖ" ٘ ٚعزیىی ثب "پبوؿتبٖ" ٙٞ" ٚس" ث ٝفٛٙاٖ "زضٚاظ ٜآؾیبی ٔطوعی" تّمی
ٔیٌطزز ٕٞچٙیٗ ٚرٛز یرچبَٞبی عجیقی ٔتقسز و ٝؾطچكٕ ٝزض ضٚز "أٛزضیب" ٚ
"ؾیطزضیب" زاضز ثبفج إٞیت اؾتطاتػیه ایٗ وكٛض زض آؾیبی ٔطوعی ٌطزیسٜ
اؾت(قیطاظی ٔ ٚزیسی.)20 :1382 ،
ة) لطلیعؾتبٖ
"لطلیعؾتبٖ" و ٝزض قطق آؾیبی ٔطوعی ٚالـ قس ٜیه وكٛض ٔحهٛض ث ٝذكىی ثٝ
قٕبض ٔیآیس .ایٗ وكٛض حبیُ ٔیبٖ "چیٗ" " ٚتبریىؿتبٖ" ٔحؿٛة ٔیٌطزز  ٚاظ
ؾٛی زیٍط تأحیطپصیطی اظ تبضید چیٗ ث ٝعٛض لبثُ ٔالحؾٝای زض ایٗ وكٛض ث ٝچكٓ
ٔیذٛضز  ٚایٗ وكٛض ث ٝزِیُ زاقتٗ ا٘جبض فؾیٕی اظ ٔٛاز وب٘ی ٕٛٞاضٛٔ ٜضز تٛر ٝؾبیط
وكٛضٞب ثٛز ٜاؾت  ٚزض ٟ٘بیت ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝایٗ وكٛض ث ٝزِیُ لطاض زاقتٗ زض ٔؿیط
ربز ٜاثطیكٓ ،وٜٞٛب ،لّٞٝبی ظیجب  ٚزضیبچ ٝآثی ایؿه و َٛاظ نٙقت تٛضیؿٓ ثؿیبض لٛی
ثطذٛزاض اؾت.
د) لعالؿتبٖ
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ایٗ وكٛض زض ثرف ٔیب٘ی لبض ٜاضٚپب -آؾیب  ٚقٕبَ آؾیبی ٔطوعی لطاض زاضز  ٚثیف اظ
ایٗ وكٛض زض ثرف ٔیب٘ی لبض ٜاضٚپب -آؾیب  ٚقٕبَ آؾیبی ٔطوعی لطاض زاضز  ٚثیف اظ
نس ّٔیت زض آٖ ربی زاضز" .لعالؿتبٖ" ث ٝفٛٙاٖ قٕبِیتطیٗ وكٛض آؾیبی ٔطوعی
ثیكتطیٗ ٔطظ ٔكتطن ضا ثب ضٚؾی ٝزاضاؾت .ایٗ وكٛض ثب زاقتٗ ٚؾقت ظیبز زاضای قطایظ
آة ٛٞ ٚایی  ٚرغطافیبیی ٔتٛٙفی اؾت ٕٞ ٚچٙیٗ ث ٝزِیُ ٚرٛز ٔٙبثـ ؾطقبض ظیطظٔیٙی
٘فت ٌ ٚبظٛٔ ،لقیت اؾتطاتػیه ٔتٕبیعی زض ٔیبٖ وكٛضٞبی ٔٙغم ٝزاضز .ایٗ وكٛض
زاضای شذبیط ظیطظٔیٙی ظیبزی اؾت و90 ٝزضنس وط 50 ،ْٚزضنس ظغبَ ؾ7 ٚ ًٙزضنس
٘فت اتحبز رٕبٞیط قٛضٚی ضا تأٔیٗ ٔیٕ٘ٛز(ف.)193 :1374 ،ٛ
ز) اظثىؿتبٖ
"اظثىؿتبٖ" و ٝزض غطة آؾیبی ٔطوعی ٚالـ ٌطزیس ٜثب چٟبض وكٛض ٔٙغم ٝزاضای ٔطظ
ٔكتطن اؾت .ایٗ وكٛض ث ٝزِیُ لطاض ٌطفتٗ ثیٗ ضٚزٞبی أٛزضیب  ٚؾیطزضیب ٔ ٓٞ ٚطظ
ثٛزٖ ثب تٕبْ رٕٟٛضیٞبی ٔٙغم ٝث ٝفٛٙاٖ "لغت ٔیب٘ی آؾیبی ٔطوعی" ٔحؿٛة
ٔیقٛز .ایٗ وكٛض ث ٝزِیُ ٚرٛز فٛأُ رغطافیبیی ،التهبزی ،تبضیری  ٚفطٍٙٞی اظ
ٚیػٌیٞبی ذبل زض ضٚاثظ "غئٛپّیتیه" " ٚالتهبزی" ذٛیف ثطذٛزاض اؾت  ٚث ٝزالیُ
شیُ زاضای إٞیت ذبنی زض ٔٙغم ٝاؾت:
 )1ثب فط ًٙٞاؾالٔی پی٘ٛسی زیطی ٝٙزاضز  ٚزاضای ٛٞیت اؾالٔی اؾت.
 )2زاضای ٔٙبثـ نٙقتی غٙی ثٚ ٝیػ٘ ٜفتٌ ،بظ ،عال  ٚشغبَ ؾٔ ًٙیثبقس.
 )3اظ ِحبػ رغطافیبیی زض لّت آؾیبی ٔطوعی لطاض زاضز.
أب ایٗ وكٛض فّیضغٓ فسْ زؾتطؾی ث ٝآةٞبی آظاز زاضای ٔٙبثـ ؾطقبض فؾیٓ ٌبظ٘ ،فت،
ظغبَؾ ،ًٙؾطةٍٙٙٔ ،ع ،اٚضا٘ی ...ٚ ْٛاؾت(قیطاظی ٔ ٚزیسی.)19 :1382 ،
ٞس) تطوٕٙؿتبٖ
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"تطوٕٙؿتبٖ" زض رٛٙة ثبذتطی آؾیبی ٔطوعی لطاض زاضز .ایٗ وكٛض زض فٟطؾت 4
وكٛض ثعضي تِٛیسوٙٙسٌ ٜبظ عجیقی ٘ ٚفت زض قٛضٚی ؾبثك ثٛز .شذبیط احجبت قسٌ ٜبظ
زض ایٗ وكٛض ٔ 2000یّیبضز ٔتط ٔىقت اؾت ٔ 546 ٚیّی ٖٛثكى٘ ٝفت ضا زاضا ٔیثبقس.
اِجت ٝثكتطیٗ شذبیط ٘فتی زض غطة تطوٕٙؿتبٖ اظ رّٕ ٝزض پ ٟٝٙزضیبی ذعض ٔتٕطوع
قس ٚ ٜشذبیط ٌبظ ٘یع تمطیجبً زض ؾطاؾط ذبن ایٗ وكٛض ٟ٘فت ٝاؾت.
تطوٕٙؿتبٖ زاضای التهبزی ض ٚث ٝضقس اؾت  ٚثب تٛر ٝثٙٔ ٝبثـ ؾطقبض ٘فتٌ ،بظ  ٚپٙجٝ
اظ عطیك ؾطٔبیٌٝصاضی؛ نٙبیـ پبییٗ زؾت ضا ٌؿتطـ زاز ٚ ٜرعء ٔقسٚز وكٛضٞبیی
اؾت و" ٝفطآٚضزٜٞبی ٘فتی" نبزض ٔیوٙس  ٚثب فطآٚضی ٔحه َٛپٙج ٚ ٝاتىب ث٘ ٝیطٚی
وبض ذٛز؛ نٙبیـ ٘ؿبری پیكطفتٝای زاضز و ٝاظ ثبظاض فطٚـ ثبالیی زض ؾغح رٟب٘ی
ثطذٛزاض اؾت ٕٞ ٚچٙیٗ ثب فطٚـ ٔمساض ظیبزی ٌبظ ث ٝوكٛضضٞبی ٘ؾیط "ضٚؾی،"ٝ
"اٚوطایٗ" " ٚایطاٖ" ث ٝوؿت زضآٔس ٘فتی ٔیپطزاظز.
زِٚت تطوٕٙؿتبٖ ثط پبی ٝیه اؾتطاتػی ثّٙسٔست؛ ثٙٔ ٝؾٛض اؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ ٔٙبثـ
ذسازازی اظ یه ؾطی ان َٛپیطٚی ٔیٕ٘بیس و ٝفجبضتٙس اظ:
 -1تجسیُ تطوٕٙؿتبٖ ثٔ ٝطوعیت تطا٘عیت آؾیبی ٔطوعی؛
 -2ذهٛنیؾبظی تسضیزی زض ثرف نٙبیـ ؾٍٙیٗ؛
 -3ایزبز ٔٙبعك آظاز تزبضی  ٚنٙقتی؛
 -4افعایف تِٛیس فٕطاٖ  ٚآثبزا٘ی(قیطاظی ٔ ٚزیسی.)35 :1382 ،
إٞیت آؾیبی ٔطوعی زض ضٚاثظ ثیٗإُِّ
ایٗ ٘مغ ٝاظ رٟبٖ ،أطٚظ ٜث ٝزالیُ ٔتقسزی زض ؾیبؾتٞبی رٟب٘ی ٔٛضز تٛر ٝقبیب٘ی
لطاض ٌطفت ٝاؾت ٞ ٚط یه اظ وكٛضٞب؛ چٙٔ ٝغمٝای  ٚچ ٝفطأٙغمٝای ؾقی زاض٘س تب
ٔٙبفـ ذٛز ضا زض ایٗ ٔٙغم ٝحفؼ ٕ٘بیٙس.
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اظ فٕسٜتطیٗ ٔؿبئّی و ٝثط إٞیت آؾیبی ٔطوعی زض ٔقبزالت رٟب٘ی افعٚزٔ ٜیتٛاٖ ثٝ
ٔٛاضز ظیط اقبضٕٛ٘ ٜز:
 -1آؾیبی ٔطوعی اظ ِحبػ رغطافیبئی زض ٔحُ تمبعـ اضٚپب زض غطة  ٚآؾیب زض قطق
ٚالـ قس ٚ ٜاظ ؾٛی قٕبَ ٘یع ث ٝضٚؾی ٚ ٝاظ رٛٙة ٘یع ث ٝرٟبٖ اؾالْ ٔحسٚز
قس ٜاؾت(ٔزتٟسظاز.)35 :1376 ،ٜ
 -2آؾیبی ٔطوعی ٔٙغمٝای اؾت ٔحهٛض زض ذكىی ،ثی آ٘ى ٝث ٝزضیب ضا ٜزاقتٝ
ثبقسِ ،صا اظ عطیك فجٛض اظ ذبن ٕٞؿبیٍب٘ف ث ٝآةٞبی آظاز رٟبٖ ضا ٜپیسا
ٔیوٙس(قٛوٛئی.)112 :1373 ،
 -3آؾیبی ٔطوعی زاضای ٔٙبثـ عجیقی ثٚ ٝیػٌ ٜبظ٘ ،فت  ٚفّعاتی ٘بیبة زض ٔٙغمٝ
ٔیثبقس  ٚزاضای قطایظ ٔٙبؾجی رٟت وكت پٙج ٚ ٝؾبیط ٔحهٛالت وكبٚضظی
اؾت.
 -4آؾیبی ٔطوعی زض ٔحُ تمبعـ فطٍٙٞی ٔیبٖ قطق  ٚغطة ٚالـ ٌطزیس ٜثٝ
عٛضی و ٝثب فط ًٙٞتطوی  ٚاؾالٔی پی٘ٛسٞبیی زیطی ٝٙزاضز .اظ ٘ؾط تبضیری ،ٓٞ
ایٗ ٔٙغمٔ ٝستٞب زض ٔؿیط ربز ٜاثطیكٓ لطاض زاقت ٚ ٝفط ًٙٞغطة ٘یع اظ
ٕٞیٗ ٔؿیط ث ٝقطق ٘فٛش وطز ٜاؾت(حیسضی.)114 :1372 ،
 -5اظ ٘ؾط غئٛاؾتطاتػیه آؾیبی ٔطوعی ٕ٘بیٙسٌٝ٘ٛ ٜای اظ وٙفٞب ٚ ٚاوٙفٞب زض
ثرف پٟٙبٚضی اظ ٌیتی اؾت .آؾیبی ٔطوعی تٟٙب ٔٙغم ٝرٟبٖ اؾت و ٝچٟبض
لسضت ٞؿتٝای "ضٚؾی" ،"ٝچیٗ"" ،پبوؿتبٖ" ٙٞ "ٚس" ضا ثٚ ٓٞ ٝنُ ٔیوٙس.
اظ ٔٙؾطرغطافیبئی  ٚالتهبزی ٘یع ٔیتٛاٖ ث ٝایٗ ٔٙغمٍ٘ ٝطیؿت و ٝفٕسٜتطیٗ
ٚیػٌیٞبی التهبزی ایٗ ٔٙغم ٝث ٝلطاض ظیط ٔیثبقٙس:
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اِف) ث ٝؾجت إٞیت ضٚظافع ٖٚفٛأُ التهبزی زض ضٚاثظ ثیٗإُِّ  ٚنٙبیـ غٙی ا٘طغی،
آؾیبی ٔطوعی ث ٝزِیُ ثطذٛزاضی اظ ٔٙبثـ غٙی ا٘طغی ٔب٘ٙس ٌبظ٘ ،فت  ٚفّعات غٙی
ٔیتٛا٘س تٛؾق ٝذٛز ضا زض اضتجبط ثب التهبز رٟبٖ تؿطیـ ٕ٘بیس.
ة) فطایٙس ٔٙغمٝای قسٖ التهبزٞبی رٟبٖ ثٛٔ ٝاظت ثیٗإِّّی قسٖ آٖٞب و ٝث ٝؾٟٓ
ذٛز ٔیتٛا٘س ٕٞىبضی التهبزی ٔٙغم ٝآؾیبی ٔطوعی ضا ثط ٔجٙبی ٘یبظٞبی آ٘بٖ ٚ
ٕٞچٙیٗ ٕٞىبضیٞبی التهبزی آٖٞب ثب ؾبیط وكٛضٞبی ٕٞزٛاض افتالء ثجركس.
د) پبیبٖ ا٘عٚای ایٗ ٔٙغم ٝو٘ ٝتیزٔ ٝیطاث قٛضٚی ثٛز  ٚقطایظ ٔؿبفس رغطافیبیی،
ؾجت قس ٜو ٝایٗ وكٛضٞب و ٝزض ٘مغ ٝتمبعـ ز ٚلبض ٜثعضي ٚالـ قسٜا٘س ث ٝفٛٙاٖ یه
پُ اضتجبعی  ٚچٟبضضا ٜتطا٘عیتی ٔیبٖ اضٚپب  ٚآؾیب ثبقٙس.
فال ٜٚثط ایٗٔ ،ؤِفٞٝبیی چ ٖٛاؾتمطاض زض ٘عزیىی تمبعـ آؾیب  ٚاضٚپب ،لطاثت اضضی ثب
لسضتٞبیی چ ٖٛضٚؾی ،ٝچیٗ ،ایطاٖ  ٚپبوؿتبٖ ،زاضاثٛزٖ زٔٚیٗ ٔربظٖ ثعضي ا٘طغی
ز٘یب ٔب٘ٙس :عالٔ ،ؽ  ٚتٛٙؿ ٔحهٛالت وكبٚضظی ٕٞچٙیٗ ٚرٛز رٕقیت رٛاٖ ض ٚثٝ
ضقس ٔٙعِت ٕٔتبظی ضا ثطای ایٗ وكٛضٞب زض ٔقبزالت رٟب٘ی  ٚالتهبز ثیٗإُِّ ثٕٞ ٝطاٜ
زاقت ٝث ٝعٛضی و ٝأطٚظ ٜثطذی اظ نبحت٘ؾطاٖ اظ ایٗ ٔٙغم ٝث ٝفٛٙاٖ لّت رٟبٖ یبز
ٔیوٙٙس.
اِجت ٝثبیس اشفبٖ زاقت و ٝفال ٜٚثط ایٗ قطایظ ٔؿبفس و ٝزض ثبال یبز قس ٔٛاضزی ٘یع
ٚرٛز زاض٘س و ٝاظ ِحبػ أٙیتی ایٗ وكٛضٞب ضا آؾیتپصیط ٕ٘ٛز ٜاؾت و ٝزض شیُ ثٝ
ثطذی اظ ایٗ ٔٛاضز اقبض ٜذٛاٞس قس:
 فمساٖ ؽطفیتؾبظی  ٚفسْ تٛا٘بیی زض ایزبز یه ؾیؿتٓ التهبزی ٔٙؿزٓ؛
ٔ كرم ٘جٛزٖ ٔٛلقیت زِٚت ٘ؿجت ث ٝربٔق ٚ ٝث ٝعٛض وّی ٘بوبضآٔسی فطایٙس
زِٚتّٔ -تؾبظی؛
 اذتالفبت ٔتقسز اضضی ٔ ٚطظی؛
 تٛٙؿ لٔٛی لجیّٝای  ٚرًٞٙبی زاذّی؛
 فسْ زؾتطؾی ث ٝآةٞبی ٌطْ ثیٗإِّّی ٔ ٚحهٛض ثٛزٖ زض ذكىی.
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قبیس ثتٛاٖ اشفبٖ زاقت و ٝایٗ وكٛضٞب ث ٝزِیُ ٚرٛز ضقفٞبیی ٔتقسز ضا ٜزضاظی ضا
ثطای تجسیُ قسٖ ث ٝیه لغت التهبزی زض پیف زاض٘س چطا و ٝثب ٚرٛز ٔٙبثـ ا٘طغی
فؾیٓ ٛٙٞظ ٘تٛا٘ؿتٝا٘س اظ ؾّغٝای و ٝزض زٚضاٖ قٛضٚی ثط آٖٞب حبوٓ ثٛز ذبضد ق٘ٛس ٚ
زض ٘تیز ٝایٗ وكٛضٞب ٛٙٞظ ٘تٛا٘ؿتٝا٘س یه ؾیؿتٓ ؾیبؾی التهبزی وبضآٔس ایزبز
ٕ٘بیٙس  ٚاظ ثؿیبضی رٟبت حتی زض پیفِ پب افتبزٜتطیٗ ٔؿبئُ ث ٝلسضتٞبی رٟب٘ی ٚ
ؾبظٔبٖٞبی ثیٗإِّّی ٚاثؿتٞ ٝؿتٙسِ .صا چٙیٗ ضطٚضتی ؾجت ٔیٌطزز ؤ ٝبٙٔ ،بفـ
لسضتٞبی ثعضي زض آؾیبی ٔطوعی ضا ثطضؾی ٕ٘بییٓ تب ثسیٗ ٚؾیّ ٝثط إٞیت ثیكتط ایٗ
ٔٙغم ٝزض ٔقبزالت رٟب٘ی پی ثطز ٜثبقیٓ.
آؾیبی ٔطوعی  ٚلسضتٞبی ٔٙغمٝای
 -1ضٚؾیٝ
"ضٚؾی "ٝث ٝفٛٙاٖ وكٛضی و ٝاضتجبعی زیطی ٝٙثب وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی زاضز  ٚاظ
زیطثبظ ٘یع ث ٝایٗ ٔٙغم ٝچكٓ زاقت ٝزاضای ٔٙبفـ ٕٟٔی زض آؾیبی ٔطوعی اؾت وٝ
فجبضتٙس اظ:
ثٟطٜثطزاضی اظ ٔٙبثـ  ٚشذبیط ظٔیٙی آؾیبی ٔطوعیثؿیبضی اظ ؾیبؾتٔساضاٖ ضٚؾی ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝضٚؾیٛٙٞ ٝظ ث ٝشذبیط ظیطظٔیٙی آؾیبی
ٔطوعی  ٚلفمبظ ٘یبظٔٙس اؾت  ٚزض ایٗ ذهٛل ثبیس حساوخط ٔٙبفـ ضا ث ٝذٛز اذتهبل
زٞس .ضٚؾیٛٙٞ ٝظ ٘یبظٔٙس نسٚض ٘فت ٛٔ ٚاز ذبْ اؾت  ٚزض ٔٙبعك "آؾیبی ٔطوعی" ٚ
"لفمبظ" ثٟبی آٖ ٕٞچٙبٖ وٕتط اظ ثبظاضٞبی رٟب٘ی اؾت  ٚاظ ؾٛی زیٍط وبالٞبی ضٚؾی
زض ثبظاض رٟب٘ی ثب ٔكىُ ضلبثت ثب تٛر ٝث ٝویفیت ٘بظَ ذٛز ضٚثطٞ ٚؿتٙس ٔ ٚؿىٛ
ٔیتٛا٘س ثب تجسیُ ٔٛاز ذبْ ایٗ ٔٙبعك ث ٝوبالٞبی ٔٛضز ٘یبظقبٖ؛ آٖٞب ضا ٔهطف وٙٙسٜ
ٔحهٛالت ضٚؾی ٚ ٚاثؿت ٝث ٝالتهبز ذٛز ٍ٘ ٝزاضز .اِجت ٝأطٚظ ٜثب ٚرٛز ضلجبی ثعضي
رٟب٘ی ایٗ ؾیبؾتٞب ثیٗ ٔؿى ٚ ٛوكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی عٛضی تطؾیٓ قس ٜوٞ ٝط
ز ٚعطف شیٙفـ ثبقٙس.
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حفؼ  ٚحٕبیت اظ حمٛق ٔ 10یّی ٖٛضٚؼ زض آؾیبی ٔطوعیثب ققّٚ ٝض قسٖ رًٞٙبی زاذّی زض وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی -ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛزض
تبریىؿتبٖ الّیتٞبی ضٚؾی ثب ٔكىالت فسیسٜای ٔٛارٌ ٝطزیس٘س -ضٚؾیٔ ٝزجٛض قس
تب ٞ 25عاض ؾطثبظ ضٚؼ ضا ثٙٔ ٝغم ٝافعْ ٕ٘بیس تب زضٌیط رًٞٙبی پبضتیعا٘ی ق٘ٛس .اظ
ؾٛی زیٍط رٙبح ٔربِف زض تبریىؿتبٖ و ٝاظ ؾٛی ٔزبٞسیٗ افغبٖ ٔزٟع قس ٜثٛز٘س ٚ
ث٘ ٝؾط ٔیضؾیس ؤ ٝست عٛال٘ی ثتٛا٘ٙس زٚاْ ثیبٚض٘س  ٚثسیٗ ٚؾیٌّ ٝطٜٞٚبی تطٚضیؿتی
افغبٖ زض ٔطظٞبی ضٚؾی ٝاؾتمطاض پیسا ٔیوطز٘س و ٝایٗ ٔؿئّ ٝأٙیت ٔطظٞبی ضٚؾی ٝضا
ث ٝذغط ٔیا٘ساذت زض ٘تیز ٝضٚؾیٔ ٝهٕٓ ٌطزیس و ٝحضٛضی فقبال٘ٝتط زض ایٗ ٔٙغمٝ
زاقت ٝثبقٙس.
وٙتطَ ثٙیبزٌطایی افطاعی زض ٔٙغمٝذالء ؾیبؾی -ایسئِٛٛغیىی ثٚ ٝرٛز آٔس٘ ٜبقی اظ ؾمٛط "وٕ٘ٛیؿٓ"  ٚتجّیغبت قسیس
غطة فّی" ٝضازیىبِیؿٓ اؾالٔی"" ،ضٚؾی "ٝضا ثط آٖ زاقت تب ثٙیبزٌطایی ضا ث ٝفٛٙاٖ یه
فٕس ٜثطای ٔٙبفـ ّٔی لّٕساز ٕ٘بیس  ٚزض ایٗ ذهٛل السأبت أٙیتی ٚیػٜای ضا تساضن
ثجیٙس .زض چٙیٗ ٍ٘طقی آؾیبی ٔطوعی ث ٝفٛٙاٖ یه ٔیساٖ وبضظاض  ٚثبظی ثعضيٚ ،إ٘ٛزٜ
قس ٜثٛز وٕٛٞ ٝاضٔ ٜیتٛا٘ؿت اظ ؾٛی وكٛضٞبی اؾالٔی  ٚثب ایسئِٛٛغی اؾالٔی و ٝاظ
ؾٛی ایطاٖ  ٚفطثؿتبٖ نبزض ٔیقس ٔٛضز تٟسیس ٚالـ ٌطزز .زض ٕٞیٗ ضاؾتب ٔٙبفـ ضٚؾیٝ
ثب ٘بؾی٘ٛبِیؿٓ زض حبَ تٛؾق ٝلٔٛی  -ؾطظٔیٙی وٌ ٝب ٜاظ عطف اؾالٌْطایبٖ افطاعی
تحطیه ٔیق٘ٛس زض تضبز لطاض زاضز  ٚایٗ تهٛض ٚرٛز زاضز وٙٔ ٝبفـ ضٚؾی ٝزض آؾیبی
ٔطوعی ث ٝذغط ثیفتس زض ٘تیز ٝضٚؼٞب تهٕیٓ ٌطفتٙس و ٝثب ٘فٛش زض ؾبذتبض ؾیبؾی
التهبزی وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی اظ ضقس اؾالْ ؾیبؾی زض ایٗ ٔٙبعك رٌّٛیطی ثٝ
فُٕ آٚض٘س.
 -2تطویٝ
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 -3پؽ اظ فطٚپبقی "اتحبز رٕبٞیط قٛضٚی" ،آ٘ىبضا تالـ ٕ٘ٛز تب ذأل لسضت ایزبز قسٜ
زض ٔٙغم" ٝآؾیبی ٔطوعی" " ٚلفمبظ" ضا ثب اتحبز وكٛضٞبی تطن ظثبٖ زض ؾبی ٝتفىط
پبٖتطویؿٓ پطٕ٘بیس.
زض ایٗ ضاؾتب تطوی ٝثب تٛر ٝث ٝپی٘ٛسٞبی فٕیك تبضیری ،فطٍٙٞی ،لٔٛی  ٚظثب٘ی ثب
زِٚتٞبی تبظ ٜاؾتمالَ یبفت ٝث ٝفٛٙاٖ« ثطازضثعضيتط» ثطای وكٛضٞبی تطن ظثبٖ ٔٙغم،ٝ
ٔب٘ٙس آشضثبیزبٖ ،لعالؿتبٖ ،لطلیعؾتبٖ ،تطوٕؿتبٖ  ٚاظثىؿتبٖ زض چبضچٛة ایسئِٛٛغی
پبٖتطویؿٓ ؾقی زض ایزبز «تطوؿتبٖ ثعضي» زاضز و ٝثب تحطیه احؿبؾبت ٚ
ؾیبؾتٞبی ضس ایطا٘ی  ٚضس ضٚؾی ؾقی زض تحمك اٞساف ذٛز زاضز.
ثس ٖٚقه اظ لسضتٞبی ٔؤحط  ٚثب ٘فٛش زض آؾیبی ٔطوعی ضا ثبیس تطوی ٝزا٘ؿت؛ ث٘ ٝحٛی
و ٝؾیبؾتٞبی ایٗ وكٛض ،چبِفٞبی رسی ضا ثطای حضٛض ٔؤحط ؾیبؾت ذبضری ایطاٖ
زض ایٗ ٔٙغم ٝایزبز وطز ٜاؾتٟٓٔ«.تطیٗ زِیُ تٛر ٝذبل تطوی ٝثٙٔ ٝبعك ٔزبٚض
ذٛز ،ثٚ ٝیػ ٜوكٛضٞبی ٕٞؿبی ،ٝیقٙی آؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ ،فطٚپبقی قٛضٚی  ٚزض
٘تیز ،ٝتغییط زض ٔبٞیت تٟسیسٞبی أٙیتی اظ تٟسیسٞبی ذبضری ث ٝتٟسیسٞبی زاذّی ٚ
ٕٞچٙیٗ ایزبز فطنتٞبی رسیس زض ٔٙغم ٝآؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ ٔیثبقس»
(حبرییٛؾفی .)110 :1384 ،آ٘چٔ ٝؿّّٓ اؾت حضٛض تطوی ٝزض فطنٞٝبی ؾیبؾی،
التهبزی ،ثٚ ٝیػ ٜفطٍٙٞی  ٚظثب٘ی چبِكی رسی ثطای ؾیبؾت ذبضری رٕٟٛضی اؾالٔی
ایطاٖ زض آؾیبی ٔطوعی ث ٝقٕبضٔیضٚز.
 -4پبوؿتبٖ  ٚفطثؿتبٖ
ایٗ زٚوكٛض ،فٕستبً اٞسافی ایسئِٛٛغیه ضا زض ٔٙغم ٝآؾیبی ٔطوعی تقمیت ٔیوٙٙس.
حٕبیت ٔبِی فطثؿتبٖ ؾقٛزی زض وٙبض حٕبیت ِزؿتیىی  ٚآٔٛظقی پبوؿتبٖ اظ
ٌطٜٞٚبی ٞٚبثی  ٚثٙیبزٌطا ث ٝلهس ٌؿتطـ ایٗ ا٘سیك ٝزض آؾیبی ٔطوعی  ٚتحت فكبض
لطاض زازٖ ایطاٖ نٛضت ٔیٌیطز و ٝچبِكی زیٍط ثطای ؾیبؾت ذبضری ایطاٖ ثٝ
قٕبضٔیضٚز .زضایٗ ضاثغ ٝثبیسث ٝرٙجفٞب ٌ ٚطٜٞٚبیی ٔب٘ٙس «حعة اِٙهطت»« ،حطوت
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اؾالٔی اظثىؿتبٖ»« ،حعة اِتحطیطاؾالٔی»  ٚظیطقبذٞٝبی آٖ ٔب٘ٙس«ٌط ٜٚاوطٔیٚ »ٝ
٘یع «رٙجف اؾالٔی آؾیبی ٔطوعی» زضوكٛضٞبی اظثىؿتبٖ ،تبریىؿتبٖ ،لطلیعؾتبٖ ٚ
لعالؿتبٖ اقبضٕٛ٘ ٜز و ٝفّیضغٓ رٟتٌیطیٞبی اؾالٔی ث ٝزِیُ ٚاثؿتٍی لسیٕی ثٝ
حزبظ ٔٙغم ٝآؾیبی ٔطوعی ،پبیثٙسی ثٔ ٝجب٘ی فىطی ثٙیبزٌطایب٘ ٝثطپبی ٝا٘سیكٞٝبی
ٞٚبثی  ٚؾّفی ،تزٛیع وبضثطز ذك٘ٛت زض پی٘ٛس ثب ٌطٜٞٚبیی ٔب٘ٙس "عبِجبٖ" " ٚاِمبفس،"ٜ
یىی اظ ٟٔٓتطیٗ چبِفٞبی پیف ضٚی ؾیبؾت ذبضری ایطاٖ زض ٔٙغم ٝآؾیبی ٔطوعی
ث ٝقٕبض ٔیضٚز.
اظ آٖ رب و ٝایٗ ٌطٜٞٚب ثب ذظٔكی ٔجبضظٔ ٜؿّحب٘ ،ٝزض پی ؾطٍ٘٘ٛی ضغیٓٞبی ؾىٛالض
( ٚاظ زیسٌب ٜایٗ ٌطٜٞٚب رٟبز فّی ٝوفبض  ٚثطلطاضی حىٔٛت اؾالٔی) ٞؿتٙس  ٚزض ایٗ
ٔؿیطٔ ،تٛؾُ ث ٝالسأبتی ٔب٘ٙس ٌطٌٚبٌٖیطی ،تطٚض  ٚزضیبفت وٕهٞبی ذبضری
ٔیق٘ٛس٘ ،مف ایٗ ٌطٜٞٚب ثط ٓٞظزٖ ٘ؾٓ ،حجبت  ٚأٙیت زض ٔٙغم ٝآؾیبی ٔطوعی
اؾت ،اظایٗ ض ،ٚرٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثبیس ضٕٗ قٙبؾبیی زلیك ٔبٞیت چٙیٗ
حطوتٞبیی ثٛٔ ٝاظات تفىیه ایٗ ٌطٜٞٚب اظرٙجفٞبی ثٔٛی ٔ ٚؿبِٕتآٔیعاؾالٔی،
ضٕٗ تجطئٕٛ٘ ٝزٖ اتٟبْ حٕبیت ایطاٖ اظ ٌطٜٞٚبی اؾالٔی ضازیىبَ زض ٔٙغم،ٝ
ثبٓٞآٍٙٞی ثیكتط ثب زِٚتٞبی ٔٙغم ٝاظ قىٌُیطی یه رطیبٖ فىطیٔ ،صٞجی ٚ
ؾیبؾی زض پطت ٛا٘سیكٞٝبی ؾّفیٌطی ٞٚ ٚبثی زض ٔطظٞبی قٕبَ قطلی ایطاٖ رٌّٛیطی
ٕ٘بیس.
 -5ایطاٖ
پی٘ٛس ٔیبٖ ایطاٖ  ٚوكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی ضیك ٝزض تبضیری چٙس ٞعاض ؾبِ ٝزاضز .اٌط
ثپصیطیٓ و ٝالٛاْ ایطا٘ی تٕسٖ ذٛز ضا زض وٙبض ضٚز ٘یه زایتی (ریح ٚ )ٖٛوؿت ٝایطا٘ٝ
ٚیز( ٝقبُٔ ذٛاضظْ؛ ذی ٚ ٜٛؾطظٔیٗٞبی پیطأ ٖٛزضیبچ ٝآضاَ) آغبظ وطزٜا٘س پؽ
ٔیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت و ٝآؾیبی ٔطوعی ذبؾتٍب ٜفط ٚ ًٙٞتٕسٖ ایطا٘ی اؾت .زض ؾطاؾط
زٚضاٖ ثبؾتبٖ؛ تبضید ایطاٖ  ٚآؾیبی ٔطوعی ٘ ٝتٟٙب اظ ِحبػ فطٍٙٞی ،زیٙی  ٚارتٕبفی
ٔكتطن ثٛز ٜاؾت ثّى ٝاظ ٘ؾط ؾیبؾی  ٓٞیه حبوٕیت ٔكتطن تحت ِٛای زِٚت
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فسضاَ قبٙٞكبٞی زاقتٝا٘سٕٞ .چٙیٗ زض زٚضاٖ اؾالٔی ٘یع ایٗ ٔٙغم ٝاظ فطًٙٞ
اؾالٔی ثٟط ٜرؿت ٝو ٝث ٝزِیُ ضٚی وبضآٔسٖ حىٔٛت قیقی اظ زٚضاٖ نفٛی زض ایطاٖ ٚ
زِٚت تعاضی  ٚوٕ٘ٛیؿتی زض ضٚؾی ٝایٗ پی٘ٛس فطٍٙٞی تبضیری ٌؿؿت ٝقس و ٝزض ظٔبٖ
ثّكٛیهٞب ث ٝاٚد ذٛز ضؾیس.
اظ ٔؿبئُ تبضیری  ٚفطٍٙٞی و ٝثٍصضیٓ ثب فطٚپبقی اتحبز رٕبٞیط قٛضٚی ،ایطاٖ اظ ِحبػ
ؾیبؾی  ٚالتهبزی ربیٍب ٜغئٛپّیتیه تبظٜای پیسا وطز ؤ ٝیتٛا٘ؿت اظ آٖ ث ٝذٛثی
ثٟط ٜثطزاضی ٕ٘بیس .زضایٗ ضاؾتب ایطاٖ ثب زاقتٗ ٔطظٞبی ٔكتطن ثب ایٗ وكٛضٞب ٔ ٚؿیط
اضتجبعی ٔٙبؾت ثطای پی٘ٛس زازٖ آؾیبی ٔطوعی ث ٝثبظاضٞبی رٟب٘ی ثٟتطیٗ قطایظ ضا
٘ؿجت ث ٝؾبیط لسضتٞبی رٟب٘ی زاضز .زض ٚالـ ثٟطٜثطزاضی اظ ٔؿیط ایطاٖ ثطای زؾتیبثی
ث ٝثبظاضٞبی رٟب٘ی  ٚاؾتفبز ٜاظ آةٞبی آظاز(فٕبٖ ،ذّیذفبضؼ) ٘ ٝتٟٙب اظ ِحبػ
التهبزی ث ٝنطف ٝاؾت ثّى ٝوٓ ٞعیٝٙتطیٗ ضا ٜثطای وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی اؾت
ٕٞچٙیٗ ؾبذتبضٞبی التهبزی ایطاٖ  ٚآؾیبی ٔطوعی ظٔیٞٝٙبی ٔٙبؾجی ضا ثطای تٛؾقٝ
ضٚاثظ  ٕٝٞرب٘ج ٝزض ٔیبٖ یىسیٍط فطا ٓٞآٚضز ٜاؾت و ٝیىی اظ ایٗ ظٔیٞٝٙب ٕٞىبضیٞبی ٔتمبثُ
زض ظٔی ٝٙا٘طغی اظ رّٕ٘ ٝفت ٌ ٚبظ اؾت(ٔزتٟسظاز .)169 :1387 ،ٜث ٝعٛض وّی آؾیبی
ٔطوعی اظ آٖ رٟت و ٝاظ ِحبػ ٔٙبثـ عجیقی ٛٔ ٚاز ذبْ ٌ٘ٛبٌ ٖٛو ٝزض ایٗ وكٛضٞب
یبفت ٔیقٛز ثطای ایطاٖ زاضای إٞیت اؾت چٙبٖ و ٕٝٞ ٝوكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی
وٕبثیف زاضای ٘فتٌ ،بظ ،عال  ٚزیٍط فّعات ثباضظـ  ٚاظٟٓٔ ٕٝٞتط ٔٙبثـ آثی ٞؿتٙس
چطا و ٝایطاٖ وكٛضی اؾت و ٝقسیساً ث ٝآة احتیبد زاضز  ٚاظ ؾٛی زیٍط ایٗ وكٛضٞب
زاضای شذبیط ثعضي تٍٙؿتٗ ،وط ،ْٚضٚی٘ ،مط ،ٜؾطة  ٚاٚضا٘یٞ ْٛؿتٙس.
تٛؾق ٝثبظاضٞبی ٔطظی  ٚایزبز ٔٙبعك آظاز تزبضی زض ٘ٛاحی ٔطظی – فّیضغٓ ٔحسٚیتٞب
ٔ ٚكىالت ثبظاضٞبی ٔحّی  -یىی زیٍط اظ ٔٛاضزی اؾت و ٝإٞیت وكٛضٞبی ٔٙغم ٝضا
ثطای ایطاٖ ز ٚچٙساٖ ٕ٘ٛز ٜاؾت .چطا و ٝثركی اظ ثبظاضٞبی ٔهطفی ایٗ وكٛضٞب ضا
ایطاٖ زض اذتیبض زاضز  ٚاظ آ٘زب و ٝثؿیبضی اظ وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی ث ٝوبالٞبی
ٔهطفی ٘یبظ زاض٘س ایطاٖ ٔیتٛا٘س ایٗ ٘یبظ ضا ثطعطف ٕ٘بیس.
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زض اضتجبط ثب فٛأُ ٔ ٚتغیطٞبی ثیط٘ٚی ٘یع ثبیس اشفبٖ زاقت و ٝایطاٖ ثطای تأٔیٗ ٔٙبفـ
ّٔی ذٛز زض آؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ ث ٝز٘جبَ حفؼ حجبت ٔٙغمٝای ،رٌّٛیطی اظ ٘فٛش ٚ
ؾّغ ٝلسضتٞبی فطأٙغمٝای ،تٛؾق ٝحؿٗ ٕٞزٛاضی ثب ٕٞىبضیٞبی ٔتمبثُ التهبزی ٚ
حفؼ ضٚاثظ زٚؾتب٘ ٝثب ٕٞؿبیٍبٖ قٕبِی اؾت و ٝزض ضاؾتبی ضٚاثظ چٙس رب٘ج ٝایطاٖ
تالـ ٕ٘ٛز تب ثب فضٛیت زض ؾبظٔبٖ ٔٙغمٝای اوٕٞ ٚ ٛىبضیٞبی ثیٗ وكٛضٞبی حٛظٜ
ذعض ٚتمؿیٓ زضیبی ذعض ٔیبٖ وكٛضٞبی ٕٞؿبی ،ٝؾیبؾتٞبی ذٛز ضا زض آؾیبی ٔطوعی
ث ٝپیف ثجطز .اظ ؾٛی زیٍط آؾیبی ٔطوعی ثطای ایطاٖ ث ٝفٛٙاٖ یه رٟتٌیطی
اؾتطاتػیه ربیٍعیٗ یب ٔىُٕ ٔغطح اؾت یقٙی ٍ٘ب ٜث ٝقٕبَ ث ٝربی یب زض وٙبض ٍ٘طـ
ؾٙتی ایطاٖ یقٙی ٍ٘ب ٜث ٝرٛٙة زض ؾیبؾت ذبضری ایطاٖ ٔٛضز تٛر ٝاؾت.
آؾیبی ٔطوعی  ٚلسضتٞبی فطأٙغمٝای
 -1آٔطیىب
آٔطیىب ثبظیٍط انّی فطأٙغمٝای اؾت و ٝزض رؿتزٛی اٞساف التهبزی  ٚغئٛاؾتطاتػیه،
فطآیٙسٞبی ٔٙغمٝای ضا ثب ارطای اؾتطاتػی تطویجی زض وٙتطَ  ٚاؾترساْ ٔیٌیطز .اظ
اٞساف والٖ أطیىب زض آؾیبی ٔطوعی ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبضٕٛ٘ ٜز:
 رٌّٛیطی اظ پی٘ٛسٞبی اؾتطاتػیه ٙٞس  ٚضٚؾیٝ
پی٘ٛسٞبی ٙٞس  ٚضٚؾی ٝث ٝظٔبٖ قٛضٚی ؾبثك ثط ٔیٌطزز تب ربیی و ٝایٗ ضٚاثظ ثط
اضتجبط ٔتحسیٗ آٔطیىب ٘ؾیط پبوؿتبٖ ٘یع ؾبی ٝافىٙس ٜثٛز .پؽ اظ ز٘ 1990 ٝٞیع ضٚاثظ
ٙٞس  ٚضٚؾیٕٛٞ ٝاض ٜازأ ٝزاقتٙٔ ٚ ٝبؾجبت ز ٚوكٛض زض ؾغٛح ٔرتّف ضقس یبفتٝ
اؾت .أب او ٖٛٙزضقطایظ رسیس افغب٘ؿتبٖ ،ازإٔٞ ٝىبضی ٙٞس  ٚضٚؾی ٝثب ؾیبؾت آٔطیىب
زض افغب٘ؿتبٖ  ٚآؾیبی ٔطوعی ٔغبیطت زاضز ِ ٚصا حضٛض آٔطیىب زض لطلیعؾتبٖ ٚ
افغب٘ؿتبٖ ٔیتٛا٘س زض قىبف ثیٗ ضٚؾیٙٞ ٚ ٝس ٔؤحط ثبقس(قیطاظی ٔ ٚزیسی:1382 ،
.)297
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ٔ مبثّ ٝثب عطحٞبی ٔٙغمٝای چیٗ
چیٗ یىی اظ ضلیجبٖ لسضتٕٙس آٔطیىب زض نح ٝٙثیٗإِّّی  ٚزض ایٗ ٔٙغمٔ ٝیثبقس.
لطلیعؾتبٖ ٕٞؿبی ٝچیٗ اؾت  ٚآٔطیىب ثب تٛر ٝثٛٔ ٝلقیت رغطافیبیی ایٗ وكٛض ،اظ آٖ
ثطای ظیط٘ؾط زاقتٗ تحطوبت ٘ؾبٔی  ٚفقبِیتٞبی ؾیبؾی چیٗ زض ایٗ ٔٙغم ٝاظ رٟبٖ
اؾتفبزٔ ٜیوٙس .ضٕٗ ایٗ و ٝزض حٛظ ٜا٘تمبَ ا٘طغی اظ زضیبی ٔبظ٘سضاٖ ٘یع ثب ایٗ وكٛض
ثعضي  ٚپطرٕقیت ٔیتٛا٘س ضلبثت ٕ٘بیس .پىٗ ثب تٛر ٝث ٝذالء لسضت پیف آٔس٘ ٠بقی اظ
فطٚپبقی قٛضٚی  ٚث ٝزِیُ ثطذٛضزاضی اظ ٔٙبفـ ٌؿتطز ٜالتهبزیٔ ،الحؾبت ٚ
زغسغٞٝبی أٙیتی  ٚؾیبؾی زض حٛظٔ ٜؿبئُ لٔٛیٔ ،صٞجی ٘ ٚؾبٔی ،ثٚ ٝیػ ٜحضٛض
آٔطیىب زض ٔٙغمٌ ٚ ٝؿتطـ ٘بت ٛث ٝقطق ،تٛرٚ ٝیػٜای ثٙٔ ٝغم ٝآؾیبی ٔطوعی؛ چ ٝثٝ
نٛضت زٚرب٘ج ٚ ٝچ ٝچٙسرب٘ج ٝزض لبِت ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی قبٍٟ٘بی ٘كبٖ زاز ٜاؾت وٝ
ایٗ أط ٝ٘ ،تٟٙب ظٔی ٝٙضا ثطای حضٛض ایطاٖ زض ٔٙغم ٝؾرتتط ٔیوٙس ثّى ٝزقٛاضیٞبیی
ضا  ٓٞزضثطاثط ؾیبؾت ذبضری ایطاٖ ایزبز ٔیٕ٘بیس(فّٛیبٖ  ٚوٛظٌٜطوبِزی) 75 :1388 ،
ٔٙبفـ چیٗ زض آؾیبی ٔطوعی ضا ٔیتٛاٖ زض ٔٛاضز شیُ فٛٙاٖ ٕ٘ٛز:
ٟٔ -1بض ٘یطٞٚبی رسایی ذٛا ٜتطوؿتبٖ قطلی :اظ ؾبَ  1990زض ثطاثط افعایف تطٚضیؿٓ
ثیٗإِّّی ،فقبِیت تطوؿتبٖ قطلی افعایف یبفت و ٝاحتٕبالً ثٌ ٝط ٜٚتطٚضیؿتی،
تزعثٝعّت  ٚافطاعی ثعضي  ٚتٟسیسوٙٙسٚ ٜحست زِٚت  ٚحجبت ارتٕبفی چیٗ زض قٕبَ
 ٚغطة ایٗ وكٛض تجسیُ قس ٜاؾت .ثٙبثطایٗ یىی اظ اٞساف انّی چیٗ رٌّٛیطی اظ
تٟسیس ث ٝتٕبٔیت اضضی ایٗ وكٛض اظ ؾٛی رساییعّجبٖ تطوٕٙؿتبٖ قطلی ٕٞ ٚچٙیٗ
ٔب٘ـ قسٖ اظ حٕبیت ٔٙغم ٝآؾیبی ٔطوعی اظ آ٘بٖ اؾت.
 -2تضٕیٗ أٙیت آؾیبی ٔطوعی ث ٝفٛٙاٖ تأٔیٗ وٙٙس ٜاؾتطاتػیه  ٚفمج ٝلبثُ افتٕبز
ثطای ٔٙبعك زاذّی وكٛض چیٗ.
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 -3تٛؾقٕٞ ٝىبضیٞبی التهبزی ثب وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی  ٚتجسیُ ایٗ ٔٙغم ٝثٝ
یىی اظ ٔٙبثـ انّی ٚاضزات ا٘طغی ایٗ وكٛض.
 رٌّٛیطی اظ لسضتیبثی ضٚؾی ٝث ٝفٛٙاٖ ضلیت
رسا وطزٖ ضٚؾی ٝاظ رٕٟٛضیٞبی قٛضٚی ،وبؾتٗ اظ ؾّغٔ ٝؿى ٛثط حٛظ٘ ٜفٛش ؾٙتی
ذٛز  ٚث ٝحبقی ٝضا٘سٖ ایٗ وكٛض زض ٔقبزالت ٔٙغم ٝاظ اٞساف زیٍط آٔطیىب زض آؾیبی
ٔطوعی  ٚلفمبظ اؾت .ایٗ ؾیبؾت اظ عطیك افعایف وٕهٞب  ٚافتجبضات ٔبِی آٔطیىب ثٝ
ایٗ وكٛضٞب پیٍیطی ٔیقٛز .ثب ایٗ ٚرٛز ،ثبیس ٌفت و ٝؾیبؾت ایبالت ٔتحس ٜزض ٔٛضز
ضٚؾی ٝاظ ٔكرهٞٝبی زٚضاٖ ر ًٙؾطز تجقیت ٕ٘یوٙس .ؾیبؾت آٔطیىب زض لجبَ ضٚؾیٝ
ثط ٔحٛض زٚؾتی اؾتطاتػیه اؾتٛاض اؾت .ث ٝفجبضت زیٍط ،ایبالت ٔتحس ٜثٙٔ ٝؾٛض تٛؾقٝ
حٛظ٘ ٜفٛش ؾیبؾی ،ثٟطٜثطزاضی التهبزی اظ ٔٙبثـ فؾیٓ ٘فت ٌ ٚبظ ،تسا ْٚالتساض ٘ؾبْ
رٟب٘ی ٔجتٙی ثط ٘ؾٓ آٔطیىبیی ٌٕٝٞ ٚیط وطزٖ اضظـٞبی آٔطیىبیی ،حضٛض زض ٔٙغمٝ
زضیبی ذعض ضا ٍٕٞبْ ثب ؾیبؾت ذٛز زض ذهٛل زٔٛوطاتیع ٜوطزٖ ضٚؾی ٚ ٝلٛاْ زازٖ
ث ٝزٚؾتی اؾتطاتػیه ثب ٔؿى ،ٛزض فیٗ ضلبثت ثطای وؿت ٔٛلقیت ٔؿبفستطی زض ٔٙغمٝ
ٔیزا٘س(قیطاظی ٔ ٚزیسی.)298 :1382 ،
 اضائ ٝؾٙبضیٛی عطح تمؿیٓ زضیبی ٔبظ٘سضاٖ ثیٗ وكٛضٞبی حبقی ٝآٖ زض رٟت
رٌّٛیطی اظ اضتجبط اؾتطاتػیه ضٚؾی ٝثب ایطاٖ ٙٔ ٚتفی ؾبذتٗ أىبٖ زؾتیبثی
ضٚؾی ٝث ٝرٛٙة  ٚوبُٔ وطزٖ ٔحبنط ٜایطاٖ اظ ؾٕت قٕبَ.
 وٙتطَ ٔؿیط شذبیط فؾیٓ ٘فت ٌ ٚبظ زضیبی ٔبظ٘سضاٖ  ٚرٌّٛیطی اظ قىٌُیطی
ٞطٌ ٝ٘ٛلسضت ضلیت زض ثطاثط حبوٕیت آٔطیىب ثط ٔٙبثـ ا٘طغی.
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 ثٟطٜثطزاضی اظ پتب٘ؿیُ ٘یبظٞبی ٔحّی زض ثقس التهبزی (ؾطٔبیٌٝصاضی) ٚ
فٙی(تىِٛٛٙغی) ثٚ ٝیػ ٜزض حٛظ ٜا٘طغی.
 ثٟطٜثطزاضی اظ ثحطاٖٞبی ٔٙغمٝای زض ٘مف ٔیب٘زی ٘ؾیط اٚیغٛضیؿتبٖ ،زضٜ
فطغب٘ ٚ ٝلط ٜثبك.
 ثٟطٜثطزاضی اظٌفتٕبٖ «ٔجبضظ ٜثب تطٚضیؿٓ» پؽ اظ 11ؾپتبٔجط  ٚ 2001اضائٝ
ٔٛاضـ یىؿبٖ ثیٗ وكٛضٞبی ٔٙغمٝای  ٚحبقیٙٔ ٝغم ٚ ٝتٛؾق ٚ ٝتخجیت
حضٛض ٘ؾبٔی زض آؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ(حبفؼ٘یب.)29 :1383 ،
 قىُزٞی ث ٝحضٛض ٔؿتمیٓ اظ عطیك ٟ٘بزٞبی التهبزی ،فطٍٙٞی٘ ،ؾبٔی زض
ٔٙغم.ٝ
 حٕبیت اظ اؾطائیُ  ٚفطا ٓٞؾبذتٗ فضبی ثیكتط رٟت ٔب٘ٛض ایٗ وكٛض
زضوكٛضٞبی ٔؿّٕبٖ غیطفطة.
 ض٘ٚك ٌ ٚؿتطـ فّٕیبت التهبزی  -ؾیبؾی ٔتحسیٗ آٔطیىب (اؾطائیُ  ٚتطوی)ٝ
زض ٔمبثُ ایطاٖ ،چیٗ ٚ ،ضٚؾی.ٝ
 ربیٍعیٗ وطزٖ ضٞجطاٖ آؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ ثب ؽبٞطی زٔٛوطاتیه  ٚاِجتٝ
ٚاثؿت ٝث ٝغطة.
ٔ مبثّ ٝثب اؾالٌْطایی  ٚضٚاد ا٘سیك ٝاؾالٔی(ثهیطی  ٚایعزیٚ91 :1383 ،
.)130
 رٌّٛیطی اظ ثؿظ ٘فٛش ایطاٖ زض آؾیبی ٔطوعی.
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 اضائ ٝاٍِٛی حىٔٛتی ٔٛضز ٘ؾطذٛز زض آؾیبی ٔطوعی.
ٔٛا٘ـ ٔ ٚكىالت حضٛض آٔطیىب زض آؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ
یىی اظ ٔكىالت آٔطیىب زض ٔٙغم ٝآؾیبی ٔطوعی ،ضٞجطاٖ ایٗ رٕٟٛضیٞب ٞؿتٙس وٝ
ثبفت فىطی ایكبٖ زض ٘ؾبْ وٕ٘ٛیؿتی قىُ یبفت ٚ ،ٝثٞ ٝیچ ٚر٘ ٝتٛا٘ؿتٝا٘س اعٕیٙبٖ
وبُٔ آٔطیىب ضا ث ٝذٛز رّت وٙٙسِ .صا ایٗ وكٛض ٕٛٞاض ٜزض رؿتزٛی آِتط٘بتیٞٛبی
ٔٙبؾت ثب ؽبٞطی زٔٛوطاتیه  ٚغطةپؿٙس ثطای ضٞجطاٖ ایٗ ٔٙغم ٝاؾت(ای:1383 ،ٌٗٛ
 .)180ا٘مالةٞبی ضٍ٘یٗ ٌطرؿتبٖ  ٚلطلیعؾتبٖ زض ایٗ ضاؾتب لبثُ ٔالحؾ ٝاؾت .و ٝثٝ
عٛض اذتهبض ث ٝثطذی اظ ایٗ ٔٛا٘ـ اقبض ٜذٛاٞیٓ ٕ٘ٛز.
اِجت ٝتٛر ٝث ٝایٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝاؾت و ٝآٔطیىب زض حضٛض ثّٙسٔست زض آؾیبی ٔطوعی ٚ
لفمبظ ثب زقٛاضیٞبیی ٔٛار ٝذٛاٞس ثٛز .ایٗ ٔٛضٛؿ زض ٘ٛؿ ٍ٘طـ ٔجتٙی ثط ٕٞىبضی
ثّٙسٔست وكٛضٞبی ٔٙغم ٝثب آٔطیىب زض ٔٛاضزی ٔزجٛض ث ٝافغبء أتیبظاتی ٌطزیس ٜوٝ
ثطذی اظ ایٗ أتیبظات زض ثّٙسٔست ٔیتٛا٘س ثب عطاحی ضٚؼٞب زقٛاضیٞبیی ضا ثطای
حضٛض آٔطیىب زض آؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ فطإ٘ ٓٞبیس .ثطذی اظ فٛأّی و ٝث ٝقىُ
ؾبذتبضی زض ضاثغ ٝثب حضٛض ثّٙسٔست آٔطیىب زض ٔٙغمٔ ٝیتٛا٘س ٔكىُ آفطیٗ ثبقس
فجبضتٙس اظ :
 .1ؾبذتبضٞبی ؾیبؾی ،التهبزی  ٚفطٍٙٞی ثبلی ٔب٘س ٜاظ زٚضاٖ قٛضٚی؛
 .2حضٛض ٘ؾبٔی  ٚؾٙتی ضٚؾی ٝزض ٔٙغمٚ ٚ ٝاثؿتٍیٞبی التهبزی ٘ ٚؾبٔی ثٝ
ایٗ وكٛض؛
 .3تفبٚتٞبی فطٍٙٞی وكٛضٞبی ٔٙغم ٝثب غطة  ٚآٔطیىبٍ٘ ،طا٘یٞبی چیٗ ٚ
ضٚؾیٕٞ ٚ ٝىبضی ایٗ ز ٚوكٛض زض لبِت ز ٚرب٘ج ٚ ٝؾبظٔبٖ ٕٞىبضی قبٍٟ٘بی.
 -4اؾطائیُ
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ثسیٟی اؾت و ٝاؾطائیُ ٘یع ٔب٘ٙس زیٍط لسضتٞبی زذیُ  ٚتأحیطٌصاض  ٚث ٝفٛٙاٖ یىی اظ
لغتٞبی لسضت فطأٙغمٝای زض پی زؾتیبثی ث ٝاٞساف ؾیبؾی التهبزی ذٛز زض ٔٙغمٝ
اؾت ؤ ٝیتٛاٖ ا ٓٞآٖٞب ضا چٙیٗ ثطقٕطز:
اِف) یىی اظ ٟٔٓتطیٗ اٍ٘یعٜٞبی اؾطائیُ زض ثطلطاضی اضتجبط ثب وكٛضٞبی ایٗ ٔٙغمٝ
پسیس آٚضزٖ قجىٞٝبی الظْ ثطای اضتجبط ثب یٟٛزیبٖ ایٗ ٔٙغم ٝاؾت و ٝقبٞس ایٗ ٔسفب
ٟٔبرطت ٘یٓ ٔیّی ٖٛیٟٛزی وٕتط اظ چٟبض ؾبَ یقٙی اظ ظٔبٖ فطٚپبقی قٛضٚی تب ؾبَ
1996ث ٝاؾطائیُ اؾت و ٝرٕقیت اؾطائیُ ضا ثٔ ٝیعاٖ  10زضنس افعایف زاز(ضضبیی،
.)67 -68 :1377
ة) ٞسف زیٍط اؾطائیُ زض آؾیبی ٔطوعی تحمك ؾیبؾت ذبضری ایٗ وكٛض تحت
فٛٙاٖ(اؾتطاتػی پیطأ٘ٛی) اؾت و ٝزض ٌصقت ٝآٖ ضا عطحضیعی وطز٘س .ایٗ اؾتطاتػی وٝ
تٛؾظ ثٗ ٌٛضیٗ اِٚیٗ ٘رؿتٚظیط اؾطائیُ پیضیعی قس اتحبز اؾطائیُ ضا ثب وكٛضٞبی
تطوی ،ٝایطاٖ زٚضاٖ پّٟٛی  ٚاتیٛپی تزٛیع ٔیوطز و ٝثب ثطٚظ ا٘مالة ایطاٖ ایٗ عطح فّٕی
٘كس  ٚث ٝظفٓ فسٜای اظ وبضقٙبؾبٖ آؾیبی ٔطوعی ربیٍعیٗ ایطاٖ قس ٜاؾت.
د) ٔمبثّ ٝثب ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ  ٚرٌّٛیطی اظ ضقس ثٙیبزٌطایی اؾالٔی وٕ٘ ٝبزاٖ
ٔجبضظ ٜثب اؾتقٕبض  ٚنٟی٘ٛیؿٓ اؾت چطا و ٝاؾطائیُ ثعضيتطیٗ زقٕٗ ذٛز ضا زض
ذبٚضٔیب٘ ٝایطاٖ ٔیزا٘س و ٝزض ٕٞیٗ ضاؾتب یىی اظ اٞساف ٔكتطن آٔطیىب  ٚاؾطائیُ ٚ
حتی تطوی ٝزٚض ٍ٘ ٝزاقتٗ ایطاٖ اظ ٔٙغم ٝآؾیبی ٔطوعی اؾت ٕٝ٘ٛ٘ .ایٗ أط وبضقىٙی
زض ا٘تمبَ ٘فت ٌبظ ایٗ ٔٙغم ٝاظ ایطاٖ اؾت و ٝفّیضغٓ غیط التهبزی ثٛزٖ ذظ ِِٝٛ
ثبو -ٛریٟبٖ ثط احساث آٖ تأویس زاض٘س.
ز) رّت حٕبیت ؾطاٖ وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ ثطای فسْ حٕبیت آٖٞب اظ
ا٘تفبضٔ ٝطزْ فّؿغیٗ یىی زیٍط اظ اٞساف اؾطائیُ زض آؾیبی ٔطوعی اؾت.
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ٌ )ٛٞؿتطـ پی٘ٛسٞبی التهبزی ثب وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی ٘یع زض اٞساف ؾیبؾت
ذبضری ایٗ وكٛض لطاض زاضز چطا و ٝث ٝظفٓ ایٙبٖ آؾیبی ٔطوعی ٔیتٛا٘س ربیٍعیٗ
وكٛضٞبی فطثی زض ا٘تمبَ ا٘طغی ث ٝاؾطائیُ ثبقس  ٚلعالؿتبٖ ٟٔٓتطیٗ ٞسف اؾطائیُ زض
ؾبَٞبی اذیط ثٛز ٜاؾت.
 )ٚیىی زیٍط اظ اٞساف اؾطائیُ زض آؾیبی ٔطوعی رّت ٘ؾط ضٞجطاٖ ایٗ وكٛض زض ٔزبٔـ
ثیٗإِّّی ث ٝؾٛز ذٛیف اؾت.
ی) ٚرٛز ؾالحٞبی ٞؿتٝای زض آؾیبی ٔطوعی  ٚتطؼ اؾطائیُ اظ احتٕبَ نسٚض
ایٌٗ ٝ٘ٛتؿّیحبت ث ٝوكٛضٞبی ٔٙغم ٝیىی زیٍط اظ اٞساف حضٛض اؾطائیُ زض آؾیبی
ٔطوعی اؾت(ّٔىی.)51 :1377 ،
 -5اتحبزی ٝاضٚپب
یىی اظ ٟٔٓتطیٗ زالیُ رٟت حضٛض اضٚپبییٞب زض ٔٙغم ٝآؾیبی ٔطوعی ٘یبظ قسیس آٖٞب
ث ٝا٘طغی ،ثٚ ٝیػٌ ٜبظ ٔهطفی اؾت .عجیقیتطیٗ ٙٔ ٚغمیتطیٗ ضاٞی و ٝثطای اضٚپب ٚرٛز
زاقت تب ثب رٕٟٛضیٞبی آؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ تقبُٔ زاقت ٝثبقس ،حطوت زض ٔؿیطی
ثٛز و ٝزض ٟ٘بیت ثب ا٘زبْ انالحبت فٕیك زض حٛظٜٞبی ٔرتّف التهبزی ،ؾیبؾی،
ارتٕبفی ،ظیؿتٔحیغی  ٚأٙیتی ،وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ ضا ث ٝقطوبی
 ٚ ٍٖٕٛٞپبیساضی ثطای اضٚپب تجسیُ وٙس(حؿٗذب٘ی .)127 -128 :1384 ،وكٛضٞبی
اضٚپبیی و ٝأطٚظ ٜحضٛض ذٛز ضا زض ٔٙبعك ٔٛضز ٘ؾطقبٖ زض لبِت وكٛضٞبی ٔكتطن إِٙبفـ
تزّی زازٜا٘س تٛا٘ؿتٝا٘س ثب ایزبز ؾبظٔبٖٞبی ٘ؾیط ٘بت ٚ ٛیب ؾبظٔبٖ أٙیت ٕٞ ٚىبضی
اضٚپب اٞساف ذٛز ضا ث ٝپیف ثجط٘س .اتحبزی ٝاضٚپب یب ؾبظٔبٖ أٙیت ٕٞ ٚىبضی اضٚپب پؽ اظ
فطٚپبقی قٛضٚی تبو ٖٛٙتالـ ٕ٘ٛزٜا٘س حٛظ ٜفقبِیتٞبی ذٛز ضا زض آؾیبی ٔطوعی
ٌؿتطـ زٙٞس  ٚثٙٔ ٝؾٛض ٔمبثّ ٝثب چبِفٞبی ثطذبؾت ٝاظ ٘بثؿبٔب٘یٞبی التهبزی ٚ
ثیحجبتیٞبی ٘بقی اظ زٌطٌ٘ٛی ؾیبؾی حضٛض ذٛز ضا زض ایٗ ٔٙغم ٝفقبَتط ٕ٘بیٙس .زض
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ٕٞیٗ ضاؾتب ایٗ ؾبظٔبٖ چٙس ٚؽیف ٝانّی ضا زض آؾیبی ٔطوعی ثط فٟس ٜزاضز و ٝفجبضتٙس
اظ:
 .1وٛقف  ٕٝٞرب٘ج ٝثطای حبوٓ ٕ٘ٛزٖ اضظـٞبی ٔكتطن زض آؾیبی ٔطوعی ٚ
لفمبظ؛
 .2ایٗ ؾبظٔبٖ ٟ٘بز ٕٞب ًٙٞوٙٙسٌ ٜفتٍ ٛزض ٔٛضز ٔؿبئُ أٙیتی زض اضٚپب تّمی
ٔیقٛز زض ایٗ چبضچٛة ٞط وكٛض فض ٛزض ٞط ظٔبٖ ٔیتٛا٘س ٞطٌٍ٘ ٝ٘ٛطا٘ی
أٙیتی ضا ثب ایٗ ؾبظٔبٖ زض اضتجبط ثٍصاضز(قیطاظی ٔ ٚزیسی)330 :1382 ،؛
 .3ایٗ ؾبظٔبٖ زض وٙتطَ تؿّیحبت  ٚذّـ ؾالح ٘مف ث ٝؾعایی زاضز؛
 .4ایٗ ؾبظٔبٖ ٔزٟع ث ٝاثعاض  ٚأىب٘بتی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س زض نٛضت ثطٚظ ثحطاٖ ٚ
رًٞٙبی زاذّی رٟت وبٞف تٙف  ٚحجبت ٘مف ثطرؿتٝای ضا ایفب ٕ٘بیس.
٘تیزٌٝیطی:
ث ٝعٛض وّی وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی زاضای تبضیری ثّٙس  ٚتٕس٘ی ثعضي ٞؿتٙس وٝ
ثطذبؾت ٝاظ تٕسٖٞبی ایطاٖ ثبؾتبٖ  ٚاؾالْ ٔیثبقس .چطا و ٝزض ٌصقتٞٝبی زٚض تٟٙب
ؾطظٔیٗ ایطاٖ ثٛز و ٝزاضای ٚؾقت ثؿیبض ظیبزی ثٛز  ٚوكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی ٘یع
قبُٔ ایٗ تٕسٖ ثعضي ٔیقس٘س .تب ایٗ و ٝثٔ ٝطٚض ظٔبٖ  ٚثب ؾمٛط أپطاعٛضی ایطاٖ ثٝ
زؾت ٔغٛالٖ ایالت ایطاٖ ث ٝتسضیذ تزعی ٝقس٘س  ٚثط ٞط ٘بحی ،ٝپبزقبٞی حىٕطا٘ی
ٔیٕ٘ٛز  ٚثسیٗ تطتیت وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی ٘یع اظ حبوٕیت ؾالعیٗ ایطا٘ی ثیطٖٚ
آٔس٘س  ٚذٛز ٔؿتمُ  ٚث ٝنٛضت فكیطٜای ازاضٔ ٜیقس٘س.
أب ثبض زیٍط ثب ٚضٚز ؾپبٞیبٖ اؾالْ ایٗ ٔٙغم ٝتحت ِٛای حبوٕبٖ اؾالٔی لطاض ٌطفت ٚ
اظ ؾٛیی ثب ضٚی وبضآٔسٖ حىٔٛت نفٛی زض ایطاٖ  ٚتأویس ثط ٔصٞت تكیـٔ ،ؿّٕب٘بٖ
ؾٙی ٔصٞت آؾیبی ٔطوعی ضا ٘بچبض ؾبذت تب اظ عطیك ذبن ضٚؾی ٝث ٝؾٛی ٔىٚ ٝ
ٔطاوع اؾالٔی ثط٘ٚس .ثٙبثطایٗ ٔؿیط ضٚؾی ،ٝزضیبی ؾیب ٚ ٜقبْ ثطای ضؾیسٖ ثٔ ٝىٛٔ ٝضز
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تٛر ٝلطاض ٌطفت .ثبض زیٍط آؾیبی ٔطوعی  ٚایطاٖ اظ یىسیٍط فبنٌّ ٝطفتٙس  ٚزض ٕٞیٗ
ظٔبٖ ٘یع قٛضٚی ؾبثك ثب ٚضٚز ذٛز ث ٝایٗ ٔٙغم ٝتٛا٘ؿت ایٗ وكٛضٞب ضا تحت ِٛای
ذٛز زضآٚضز.
أب پؽ اظ ؾمٛط قٛضٚی ایٗ وكٛضٞب ٚاضز فطن ٝرسیسی اظ حیبت ؾیبؾی  ٚتبضیری
ذٛز ٌطزیس٘س و ٝتٛا٘ؿتٙس زض فطن ٝثیٗإِّّی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیط٘س اِجت ٝثبیس اشفبٖ
زاقت و ٝزِیُ ایٗ أط ٘یع ٘جٛز حىٔٛتی ٔمتسض زض ایطاٖ ثٛز چطا و ٝاظ یه ؾ ٛقٛضٚی
ذٛز زچبض ثحطاٖ ثعضٌی قس ٜثٛز  ٚایطاٖ ٘یع ذٛز ثب ٔكىالت فسیسٜای ٔٛار ٝثٛز ِصا
فطنت ثطای وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی ٔغتٌ ٓٙطزیس  ٚتٛا٘ؿتٙس ٚاضز ٔطحّ ٝرسیسی اظ
حیبت ؾیبؾی ذٛز ٌطزز٘س  ٚاظ آٖ رب و ٝایٗ ٔٙغم ٝزاضای ٔٙبثـ ٔتقسز ظیطظٔیٙی اؾت
 ٚپُ اضتجبعی یب ث ٝفجبضتی چٟبضضا ٜتطا٘عیتی ٔیبٖ قطق  ٚغطة ٔیثبقس ٔٛضز تٛرٝ
لسضت رٟب٘ی لطاض ٌطفت ٝاؾت.
اِجت ٝثبیس اشفبٖ زاقت و ٝایٗ ٔٙغم ٝث ٝزِیُ ؾبذتبضٞبی ٘بٔٙبؾت ؾیبؾی ؤ ٝیطاحی
اظ زٚضاٖ قٛضٚی ؾبثك اؾت  ٚض٘ٚس تٛؾق ٚ ٝآٌبٞی ؾیبؾی ضا ث ٝتأذیط ا٘ساذتٚ ٝ
ٕٞچٙیٗ فسْ ٚرٛز ضٞجطاٖ  ٚحبوٕبٖ ذالق ،ؾجت ٌطزیس ٜو ٝایٗ وكٛضٞب ٘تٛا٘ٙس اظ
پتبؾیُٞبی ٔٛرٛز زض ٔٙغم ٝث ٝؾٛز ذٛز اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس.
ٌطچ ٝایٗ وكٛضٞب زض ٔقبزالت  ٚؾیبؾتٞبی رٟب٘ی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفتٝا٘س ِٚی ایٗ
ثٙٔ ٝعِ ٝثطتطی التهبزی یب ٚرٛز ٔٙعِت ؾیبؾی ٘یؿت ثّى ٝث ٝزِیُ ٔٛلقیت
غئٛپّیتیىی  ٚغئٛاؾتطاتػیىی ایٗ ٔٙغم ٝزض ٔقبزالت رٟب٘ی اؾت و ٝلسضتٞبی رٟب٘ی
ضا ث ٝتقّٕك زض ٔٛضز ایٗ ٔٙغمٚ ٝازاقت ٝاؾت.
اظ ؾٛیی ٘یع ایٗ وكٛضٞب تالـٞبی ٔتقسزی ٕ٘ٛزٜا٘س تب ث ٝیه ٍٕٞطایی زض ؾغح
ٔٙغمٝای زؾت یبثٙس تب اظ ایٗ عطیك ثتٛا٘ٙس ث ٝیه ربیٍب ٜثٟتطی زضؾغح ثیٗإُِّ
زؾت یبثٙسِ .صا ٔیتٛاٖ اظ ؾبظٔبٖ او ٚ ٛیب پیٕبٖ قبٍٟ٘بی زض ضاؾتبی ایٗ تالـٞب اقبضٜ
ٕ٘ٛز.
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ٔٙبثـ:
اویٙط ،قیطیٗ )1387(،الٛاْ ٔؿّٕبٖ اتحبز قٛضٚی ،تطرٕ :ٝحؿیٗ آضیب ،تٟطاٖ ،ا٘تكبضات
فّٕی فطٍٙٞی.
ای ،ٌٗٛضٔٚط ،ثٟبض ( ،)1383رب٘كیٗٞبی ضٞجطی زض آؾیبی ٔطوعی ،فهّٙبٔٔ ٝغبِقبت
آؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ ،قٕبض.45 ٜ
ثهیطیٔ ،حٕسفّی ،ایعزی ظٔبٖآثبزیٔ ،ػٌبٖ ،اٞساف ؾیبؾت ذبضری آٔطیىب زض آؾیبی
ٔطوعی ،فهّٙبٔٔ ٝغبِقبت آؾیبحجیتاهلل اثٛاِحؿٗقیطاظیٔ ،حٕسضضبٔزیسی.)1382( ،
ؾیبؾت  ٚحىٔٛت زض آؾیبی ٔطوعی ،تٟطاٖ ،ا٘تكبضات لٔٛؽ.
حؿٗذب٘یٔ ،حٕس ،ثٟبض (٘.)1384مف ؾبظٔبٖ أٙیت ٕٞ ٚىبضی اضٚپب زض وكٛضٞبی
ٔٙغم ٝاٚضاؾیب ،فهّٙبٔٔ ٝغبِقبت آؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ ،قٕبض.49 ٜ
حیسضی ،غالٔحؿیٗٚ .)1372(،یػٌیٞبی غئٛپّیتیىی آؾیبی ٔطوعی ،تٟطاٖ ،ا٘تكبضات
ؾبظٔبٖ رغطافیبیی ٚظاضت زفبؿ.
حبرییٛؾفی ،أیطٔحٕس ،پبییع (  ،)1384ؾیبؾت ذبضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض
پطت ٛتحٛالت ٔٙغمٝای ،تٟطاٖ ،زفتط ٔغبِقبت ؾیبؾی  ٚثیٗإِّّی ٚظاضت أٛض ذبضر،ٝ
چبح ز.ْٚ
حبفؼ٘یبٔ ،حٕسضضب ،تبثؿتبٖ (٘ )1383مف آفطیٙی غئٛاؾتطاتغیه ٔحٛض لفمبظ  -آؾیبی
ٔطوعی زضضلبثتٞبی رٟب٘یٔ،زٕٛفٔ ٝمبالت زٕٞیٗ ٕٞبیف ثیٗإِّّی آؾیبی ٔطوعی ٚ
لفمبظ ،زفتط ٔغبِقبت ؾیبؾی  ٚثیٗإِّّی ،تٟطاٖ.
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قٛوٛئی ،تیٛٔ .)1373(،ٛلقیت غئٛپّیتیه  ٚالتهبزی وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی زض زٝٞ
 ٚ 90چكٓا٘ساظ تٛؾق ٝآٖ ،تطرٕ :ٝقبٞطخ ثٟبض ،فهّٙبٔٔ ٝغبِقبت آؾیبی ٔطوعی ٚ
لفمبظ ،قٕبض.5 ٜ
ٔطتضی فّٛیبِٖٚ ،ی وٛظٌٜطوبِزی ،تبثؿتبٖ (  ،)1388ؾیبؾت ذبضری رٕٟٛضی
اؾالٔی ایطاٖ  ٚآؾیبی ٔطوعی؛ ثؿتطٞبی ٍٕٞطایی  ٚظٔیٞٝٙبی ٚاٌطایی ،فهّٙبٔ ٝفّْٛ
ؾیبؾی ،ؾبَ زٚاظز ،ٓٞقٕبض.46ٜ
فٌٌٛٛ ،ٛاٖ ،ثٟبض ( ٘.)1374مف ٔٙبثـ زض تٛؾق ٝالتهبزی وكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی،
فهّٙبٔٔ ٝغبِقبت آؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ  ،قٕبض. 8 ٜ
ٔزتٟسظاز ،ٜپیطٚظ ،ذطزاز ( .)1376رغطافیب  ٚؾیبؾت زض ز٘یبی ٚالقیتٞبٔ ،بٙٞبٔٝ
اعالفبت ؾیبؾی -التهبزی ،قٕبض.119 ٜ
ٔزتٟسظاز ،ٜپیطٚظ  ،پبییع  ٚظٔؿتبٖ ( .)1387ذعض ثط ؾط ز ٚضاٞی زضٌیطی ٕٞ ٚىبضی:
ثطضؾی ضاٞ ٜبی ٌؿتطـ ٕٞىبضی ایطاٖ  ٚوكٛضٞبی آؾیبی ٔطوعی ،تطرِٕٚ :ٝی وٛظٌٜط
وبِزی ،فهّٙبٔٔ ٝغبِقبت ذبٚضٔیب٘ ،ٝؾبَ پب٘عز ،ٓٞقٕبض.4 ٚ3 ٜ
ّٔىیٔ ،حٕسضضب ،ظٔؿتبٖ (،)1377ضٚاثظ تطوی ٚ ٝاؾطائیُ  ٚآحبض آٖ ثط آؾیبی ٔطوعی،
فهّٙبٔٔ ٝغبِقبت آؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ ،قٕبض.24 ٜ
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