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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 منزلت اجتماعی

تىٕیّی پیشأٖٛ فشٔبیطبت حجٝ االسالْ احٕذ ٔجّغی، دس ٔمذٔبتی ٚ ٘طست ػّٕی فمٝ ٔٙضِت، تٛضیحبتی 

 .7-5سبػت  8/2/98ا٘جٕٗ فمٝ ٚ حمٛق حٛصٜ، یىطٙجٝ 

ایٗ دس سیبست وّی جبٔؼٝ ثشٔمِٛٝ ثٙذی افشاد دس لبِت پبیٍبٜ ٞب ٚ ٔٛلؼیت ٞبست. 

یؼٙی جبٔؼٝ ٘بٌضیش ثٝ اػٕبَ  یىی اصِٔٛفٝ ٞبی سبختبسی ٞش جبٔؼٝ است ٚالغ،

 . چٙیٗ سیبستی است

ٔب ثب ٕٞیٗ پبیٍبٟٞب ٚ ٘مص ثٛیژٜ دس دیذٌبٟٞبی سبخت ٌشا، دسػّْٛ اجتٕبػی ٞٓ 

وبس سشٚٞبٚ٘حٜٛ پیٛستٍی ٚ تؼبُٔ آٟ٘ب ٚ جّٜٛ ٞبی وبسوشدی آٟ٘ب دس پٟٙٝ اجتٕبع 

 داسیٓ ٘ٝ ثب افشاد. 

إٞیت ٚ ، ٔیضاٖ تحشن ٚلبثّیت ٞب ٚ ظشفیت ٞبٞشفشد ثستٝ ثٝ ، اسبس ثشایٗ

 ٕٞٛاسٜ اص چٙذ پبیٍبٜ اجتٕبػی ثشخٛسداس است.  ٞبیی وٝ ٔی آفشیٙذ،٘مص ضشٚست 

، یتٔثُ جٙس ٘ذا٘تسبثی افشاد ا ٚتؼّمبت پبیٍبٜ ٞب یب ٔجتٙی ثشٚیژٌی ٞب٘ىتٝ دیٍش: 

ثشخٛسداسی یب ،(یب ثضسي صادٌی )ٔثُ سیبدتخب٘ٛادٌی، لٛٔی، ی٘ژادتؼّمبت سٗ، 

  ()ٔثُ ثٟشٜ ٞٛضیداسای ثبصتبة اجتٕبػی استؼذادٞب ٚ لبثّیت ٞبی خبظ اص
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یبٔجتٙی ثشٚیژٌی ٞبی اوتسبثی است وٝ ػٕذتب دسٔٛلؼیت ضغّی تجّٛس 

 ، سٚحب٘ی، ثبصاسی، ٘ظبٔی(ی)پضضىداسد.

شد أىبٖ وست پبیٍبٜ استجبعبتی ٚجٛد داسد: ٔثال استؼذاد خٛة ثٝ ف٘ٛع ٔیبٖ ایٙذٚ

یب تٟٙب جٙس صٖ  است وٝ ٔی تٛا٘ذ ٔٛلؼیت  ٕٞسشی ٚ ٔٛلؼیت ثبال سا ٔی دٞذ

ضىٛفبیی ٞب، ثٝ فشد أىبٖ ٔٛلؼیت ثشخی احشاصایٙىٝ  چٝ ٔبدسی پیذا وٙذ؛

اٚ)ٕٞچٖٛ فشص٘ذاٖ ٚ یب ٚاثستٍبٖ  ٚیٚجٛدی ٕٚ٘بیص لبثّیت ٞبی  تٛإ٘ٙذیٟبسبیش

 فشاٞٓ ٔی سبصد.ٔتؼّمبٖ( سا 

ادػب ایٗ است وٝ دس جبٔؼٝ سٙتی، پبیٍبٜ ٞبی ا٘تسبثی افشاد ثیطتش ٔجٙبی اػتجبس 

 ثٛد ٚ دسجبٔؼٝ ٔذسٖ ثیطتش پبیٍبٟٞبی اوتسبثی.  ٚ اسصضٍزاسی سٙجی 

تشویجی اص ٚیژٌی ٞبی ا٘تسبثی ٚ ٔالحظٝ  ٘ظبْ تمسیٓ وبساجتٕبػی دس ٞشجبٔؼٝ ٘یض

 اوتسبثی افشاد ٔجتٙی است. 

 أىبٖ تجذَ غؼٛدی پبیٍبٟٞبی اجتٕبػی ٚجٛد ٘ذاسد)ٔثال دسجٛأغ ثستٝ ٔؼٕٛال

سػیت صادٜ ٕ٘ی تٛا٘ذ پبدضبٜ ضٛد یب دس ٘ظبْ ٞبی وبستی ...(؛أب دس جٛأغ ٘یٕٝ ثبص 

وٙٛ٘ی ایٗ ٔحذٚدیت ٞب وٕتش است)یؼٙی أىبٖ تحشن اجتٕبػی دس لٛس غؼٛد 

 ٚجٛد داسد(
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ٚفبداسی ٞب، جّٜٛ ٕ٘بیی ٞب ٚ  ،سٞبسفتب ، ٔٛلؼیتیپبیٍبٜ  ٚ اص ٞشداس٘ذٜ ٘ىتٝ دیٍش: 

ٔی سٚد وٝ  تٛلغ )ثشاسبس آییٗ ٞبی ٘ٛضتٝ ضذٜ ٚ ٘ب٘ٛضتٝ(ٚظبیف ٚا٘تظبساتی

ٚ  وٝ وٝ صٖداسد ا٘تظبس  ػمال٘یت جٕؼی ٔثالاغغالحب ثذاٖ ٘مص ٌفتٝ ٔی ضٛد. 

ضٛٞشدس٘ظبْ خب٘ٛادٜ ثٝ ٔجٕٛػٝ ایی اصحمٛق ٚتىبِیف ثٝ غٛست ٔتمبثُ ٔتؼٟذ 

ثبضٙذ/ یب صٖ ثٝ اػتجبس ٔٛلؼیت جٙسی خٛد ثٝ ٍٞٙبْ حضٛس دس جبٔؼٝ ّٔضْ ثٝ 

، اص یه ضخػیت سٚحب٘ی سػبیت ٔجٕٛػٝ ای اص ضئٖٛ اِضأی ٚ تشجیحی است

     ا٘تظبس ٕ٘ی سٚد ثشخی سفتبسٞب سا ٔشتىت ضٛد.

دس لبِت  ٔذ٘ی جبسات تثشٌشد ٘ظبْ پبیٍبٜ ٞب ٚ ٘مص ٞب ٔجٕٛػٝ اص اػٗ سٚ، اصای

غ ٕتجخبغی  ٚ ٕ٘بدٞب ٚ ٘طب٘ٝ ٞبی رٚلیبت ،، ضشػیبتػشفیبت ،لٛا٘یٗ، اخاللیبت

 فمٝ[ ٘مص آفشیٙی]اص جّٕٝ ػشغٝ ٞبی یبفتٝ ا٘ذ.

ٟبی )ثٛیژٜ پبیٍبٞاحشاص ایٗ پبیٍبٜ ٞبثشخٛسداسی  یب افشاد اصسٍٞزس ٘ىتٝ دیٍش: 

ٚایفبی ٘مص ٞبی ٔشثٛط  تٛلغ دست یبثی ثٝ پبداش ٞب ٚ أتیبصاتی سا اوتسبثی(

 داس٘ذ. 

٘ظبٔی سّسّٝ ٔشاتجی اص أتیبسات  ،جبٔؼٝ ٘یض ثشاسبس یه ٔٙغك ٘ٝ چٙذاٖ سٚضٗ

ثشای داس٘ذٌبٖ ٔٛلؼیت  ، حمٛق ٚ پبداش ٞب، أىبٖ ٞب ٚ فشغت ٞبٔبدی ٚغیشٔبدی
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داس٘ذٌبٖ ثشخی پبیٍبٟٞب اص آٖ احسبس ثی ٕٔىٗ است وٝ  ٞب ِحبػ وشدٜ است

 ػذاِتی ٚ تجؼیض وٙٙذ.]اص جّٕٝ ػشغٝ ٞبی ٘مص افشیٙی فمٝ[

)وٝ ٔؼٕٛال  ضٍٕٞبٖ دس ایٗ چٙذ چی ثشای ٚ ٔشجح پبداش ٞب ٚأتیبصات ٔغّٛة

یب ثشٚت،  یخالغٝ ٔی ضٛ٘ذ: لذست یب التذاس، داسای(٘ذوٕیبة ٚ سلبثت پزیشأٛسی 

ٚ ثشخی فشاغت اػتجبس، احتشاْ، حیثیت، ضبٖ، ٘فٛر، تبییذ(  ٔٙضِت یب پشستیض)ضٟشت،

 ) ثشخٛسداسی اص آٟ٘ب ثٝ غٛست ٔب٘ؼٝ اِجٕغ است(سا ٞٓ اضبفٝ وشدٜ ا٘ذ.ٚ آسبیص 

٘یض آٟ٘ب سا اص ایٗ ]جبِت است وٝ حتی ٔشي افشاد ثٝ ػٙٛاٖ یه أش غیش اختیبسی 

   [ٔحشْٚ ٕ٘ی وٙذٔٙضِتی آٟ٘ب أتیبصات 

ٔؼیٗ ٚ اص لجُ پیص ثیٙی ضذٜ ثٝ  ٚ أتیبصات تخػیع پبداش ٞبٌفتٙی است وٝ 

ثشٚوشاسی ٘ظبْ پبیٍبٟٞبی ٔختّف اوتسبثی دس تمسٓ وبسجذیذ، جضٚ ِٔٛفٝ ٞبی 

. افشاد ثشای وست آٖ تالش استٚ لبثُ پیص ثیٙی است)ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔحسٛس 

حك ٘ذ ٔثال پبیٍبٟٞبی ا٘تسبثی ٞٓ اص أتیبصاتی ٔتٙبست ثشخٛسداس ٔی وٙٙذ؛ اِجتٝ

یب پبداش ٞبی حك دسیبفت خٕس ثشای سبدات صٖ، ٕٞسشثشای حك ا٘تخبة اسث، 

   ٚ...( ػبعفی وٝ افشاد ثٝ دِیُ داضتٗ ٚیژٌی ٞبی غیشاختیبسی ٕٔتبص دسیبفت ٔی وٙٙذ
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ثٛاسغٝ ثشخٛسداسی اص ٞب ا٘سبٖ ایٗ پبداش ٞب ایٗ است وٝ ٍٕٞب٘ی دِیُ ٔغّٛثیت 

خٛد پبسخ ٔبدی ٚ ٔؼٙٛی اص ٘یبصٞبی لبثُ تٛجٟی  ذ ثٛد ثٝ ثخصٙآٟ٘ب لبدس خٛاٞ

 ذ. ٌٙٛی

، اسصش ٚ اػتجبس سبختبسی ٚ اصآ٘جب وٝ پبیٍبٜ ٞب ٚ ٘مص ٞبی ٔشثٛط٘ىتٝ دیٍش، 

ٔتفبٚت ٘یض ذٚ صٔیٙٝ ٞبی ٚغَٛ ٚ اوتسبة آٟ٘ب ٘وبسوشدی یىسب٘ی ثشای جبٔؼٝ ٘ذاس

٘یض ٔتفبٚت ٚ تمشیجب چیٙص ٚ ٔالحظٝ ضذٜ ٔٙظٛس ضذٜ  ٚ أتیبصات است؛ پبداش ٞب

   داسد.  ٚ پّىب٘ی سّسّٝ ٔشاتجی 

أتیبصات صٔیٙٝ لطشثٙذی  ٚ الیٝ پبداش ٞب ٚتفبٚت افشاد دسٔیضاٖ ثشخٛسداسی اصایٗ ٚ

]ٔٙىش تجؼیض ٞبی دسجبٔؼٝ فشاٞٓ سبختٝ است. ثٝ غٛست ٘بثشاثشسا  ثٙذی اجتٕبػی

أب ٚضؼیت جبسی ٚ  ٘بسٚا ٚ اسصضٍزاسیٟبی ثی ضبثغٝ دسجٛأغ ٕ٘ی تٛاٖ ضذ

  . [ستاتٛجیٝ پزیش ثشای ػْٕٛ وٓ ٚ ثیصغبِت، 

ػالٜٚ اػٓ اص ٔبدی ٚ غیش ٔبدی  افشاددسیبفتی  أتیبصاتپبداش ٞب ٚ ثذیٟی است وٝ 

  ٘یض تسشی ٔی یبثذ. ٚٚاثستٍبٖ آٟ٘ب ثٝ ضجىٝ ای اص ٔشتجغبٖ  آٟ٘بثشخٛد 



 

6 
 

اختالف  داسد،ٚثالٔٙبصع ثشتشدسٔمبیسٝ اسصش وذأیه  پبداشایٙىٝ اصایٗ سٝ یب چٟبس

ثشٚت ٚ ثشخی  ٘یچٝ، فٛوٛ، ساسُ(، ُ:ثشخی لذست)ٔث٘ظشٚجٛدداسد

 )ٔبسوس(، ثشخی ٔٙضِت ٚ پشستیژداسایی

ضبیذ ثتٛاٖ ادػب وشد وٝ اسبسب تفىیه سٚضٙی ٔیبٖ آٟ٘ب ٚجٛد ٘ذاسد:  ) ثب ٘ظش دلی

ٚ آسبیص  فشاغتٚ ٕٞچٙیٗ پشستیژ،  ٚلذست  ثٝ تجغ خٛد ثشای ٔثبَ، وست ثشٚت 

ثٛیژٜ دس ٔشاتت ػبِی ثشٚت ٚ ٔٙضِت ٕٞی ٔی  یب وست لذست سیبسیٞٓ ٔی آٚسد 

   آٚسد.

 برگردیم به محور بحث: 

اػتجبس ٘ٛػی ثٝ ػٙٛاٖ یه پبداش اجتٕبػی أشی ٔؼٙٛی است:   یب پشستیژٔٙضِت 

است اٌش چٝ جّٜٛ ٞب ٚ تجّٛسات دس حبفظٝ جٕؼی رٞٙی سٚا٘ی یبثی ٚ ٔمجِٛیت 

  داسد. ػیٙی

ٔٙضِت اجتٕبػی، ٔٙضِتی است وٝ جبٔؼٝ ثذاٖ اسصش دادٜ ٚ اػغب ٔی وٙذٚ جبرثٝ آٖ 

اجتٕبػی آٖ است. حتی ٔٙضِت ٞبی لذسی ٔثُ  اسصضٍزاسید ٘یض ثٝ اػتجبس افشاثشای 

ضٟیذ، جب٘جبص، خیش سا ٞٓ  چٖٛ جبٔؼٝ دیٙذاساٖ ثشاسبس ٔالن ٞبی اسصضی ٚ دسٖٚ 

 ْٛ یب اوثشیت ٚاجذ اسصش ضذٜ است.  دیٙی اػتجبس دادٜ، دس چطٓ ػٕ
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دس ظبٞش چٙیٗ ثٝ ٘ظش ٔی سسذ وٝ اصٔیبٖ پبداش ٞب ٚ أتیبصات چٙذٌب٘ٝ فٛق، ٔٙضِت 

 ٚ پشستیژ اص إٞیت جذی تش دس ٘ظبْ تشجیحبت آدٔیبٖ ثشخٛسداس است.

ٔغبِؼبت ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ ٘ٛػی ػغص پبیبٖ ٘بپزیش ثشای وست ٔٙضِت دسجبٔؼٝ 

: ضبیذ ٔحشن ٔٙضِت ٞبیی وٝ جٙجٝ ٕ٘بیطی پشسً٘ داسد( )ٔخػٛغبٚجٛد داسد

)یبضغُ ضغُداضتٗ اغّی خیّی ٞب ثشای اصدٚاج)ثٛیژٜ اصدٚاج ثب افشاد خبظ(، 

ٟٔشیٝ فالٖ ،  )جبرثٝ ٞبی ػٙٛاٖ دوتشی حتی دس حٛصٜ(، ٔذسن تحػیّی(خبظ

ٔسبفشت خبسجی، داضتٗ، جٟیضیٝ فالٖ داضتٗ، ٔبضیٗ ٚ ٔجبیُ فالٖ ٔبسن داضتٗ، 

ای ثسب ٔىٝ سفتٗ ٚ حبجی ضذٖ یب ٔطبسوت دس ثشخی الذأبت خیشخٛاٞب٘ٝ ٚ ثطش 

 دٚستب٘ٝ]ػشغٝ ٘مص آفشیٙی اخالق ٚ تب حذی فمٝ[

   :ٔتغیشٞبی صیبدی دس تفبٚت اسصضی ٔٙضِت ٞب دخیُ ا٘ذ

لذسٚ لیٕت ثیطتش داس٘ذ؛ٔىبٖ: ضٟشیبٖ  ٘ظبٔیبٖ دس ضشایظ جًٙ ثشایصٔبٖ ٔتغیش

/ ثٛیژٜ سبوٙبٖ ضٟشٞبی ثضسي ٔٙضِت ثیطتشی دس ٔمبیسٝ ثب سبیشیٗ ثشای خٛد لبئّٙذ

حبضش دس ػػش یبچٟشٜ ٞبی سّجشیت  بٖػبِٕٔٙضِت دٚساٖ یب ٔشحّٝ تٕذ٘ی ٔثُ 

افشاد دس ٔیبٖ ٕٞىیطبٖ ٚ ٔثال وّیطٝ ٞبی ٕٞسٛ  ثیطتشاصٌزضتٝ است؛ ثٛد ٚ ٘جٛد
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ثشای  یٚسصضیب لٟشٔب٘بٖ  یٟٙبٖ خٛد اػتجبس ثیطتشی داس٘ذ تب دس ٔیبٖ سبیشیٗٞٓ ٔ

 ثشای ػْٕٛ دٚستبٖ ثیطتش اػتجبس داس٘ذ تب  ٚسصش

ٌبٜ تجٕغ ٚ تشاوٓ چٙذ ػبُٔ ٔٛجت ضذت ٚ غّظت ٔٙضِت اجتٕبػی فشد ٔی ضٛد 

  وٛضب، ٚظیفٝ ضٙبس، سیذ، خب٘ٛادٜ داس،  سٚحب٘ی خٛش استؼذاد، ٔثال  یه ضخػیت

افشاد ٔؼتجش دس : ص ٔٙضِت پیطیٗ ٔی ضٛدوبٞچٝ ایٙىٝ ثشخی ٚیژٌی ٞب ٘یض ٔٛجت 

 غٛست تخّف 

٘ىتٝ پبیب٘ی ایٙىٝ ثشخٛسداسی افشاد اص ثشخی ٔٙضِت ٞب ٕٔىٗ است صٔیٙٝ ِغضش، 

سٛء استفبدٜ، صیبدٜ خٛاٞی ٚ ػػیبٖ ٔذ٘ی سا فشاٞٓ سبصد. ]٘مص فمٝ دس تؼذیُ ایٗ 

 اخالق ٚ تشثیت دس ٘حٜٛ وٙبس آٔذٖ ثب آٟ٘ب[ٔٙضِت ٞب ٚ أتیبصات ٚ ٘مص 

 


