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 تؼٕٝ تٔاِی

 فمٝ ٚ ِ٘شیٝ ٞای ٞٙداسی سػا٘ٝ

« فمٝ ٚ ِ٘شیٝ ٞای ٞٙداسی سػا٘ٝ»تحت ٓٙٛاٖ لٓ ٚ پظٚٞـٍشاٖ سػا٘ٝ ای تمشیشػخٙشا٘ی دسخْٕ ًالب 

 9/۵/99 دس تاسیخ

تضٓٓ ٔٗ ٘مٌٝ ٓضیٕت ٔٙاػة تشای ٚسٚد تٝ تحث فمٝ سػا٘ٝ، لاٖ٘ٛ سػا٘ٝ، اخالق سػا٘ٝ ٚ ٞش ِ٘اْ 

 ٞٙداسی دیٍش، ِ٘شیٝ ٞٙداسی اػت. 

 چٖٛ دس تٗ ٕٞٝ ایٟٙا یه یا چٙذِ٘شیٝ تّٛیحا حوٛس داس٘ذ. 

صیشػاخت ِ٘شی ِ٘اْ دس ّْٓٛ اختٕآی ٚ استثاًات اػت وٝ سایح ِ٘شیٝ ٞٙداسی یىی اص ا٘ٛاّ ِ٘شیٝ ٞای 

 ٞٙداسی سا فشاٞٓ ٔی ػاصد.

چشایی ٚ چٍٍٛ٘ی آٟ٘ا  چٖٛ أٛسی آتثاسی ا٘ذ ٚ ِزا  ؛تٝ تیاٖ دیٍش، ِ٘اْ ٞای ٞٙداسی ٔذُِ تٝ دالیُ ا٘ذ 

 ایٗ دالیُ  اػت.  ٔتوِٕٗ٘شیٝ ٞٙداسی اخٕاال  .اػتٚ تٛخیٝ ٘یاصٔٙذ تٛهیح 

 ٌاٜ ِ٘شیٝ ٞاایٗ  (تٛكیفی)۱ِ٘شیٝ داسیٓ: ّ٘ٛ  ۶مشیثا تتٝ اخٕاَ ٓشم ٔی وٙیٓ وٝ ٔا دس ّْٓٛ اختٕآی 

ٓذاِت، ٔفْٟٛ ٔثُ  ذٙاٞیٓ، غاِثا تٝ كٛست تّٛیحی خٛدٕ٘ایی ٔی وٙٔف ِغت ؿٙاػا٘ٝ تشخیدس تٛهیح 

٘اُش تٝ  یتٛكیفِ٘شیٝ ٌاٜ (دا٘ٙذ)اكٌالحا آٟ٘ا سا ٔفاٞیٓ ٌشا٘ثاس اص ِ٘شیٝ ٔی ِ٘ٓ، تشٚوشاػی، ا٘مالب؛ 

دس ٌٔأِات اختٕآی ٕٓذتاتا حلَٛ یه ٘تیدٝ ٚ یه ٚالٔٝ)تٝ ٞٓ پیٛػتٝ  ایسٚیذادٞ ٘حٜٛ چیٙؾ

وٝ خٛد ٘ٝ ّٓی تي ّٓی ٚاس چیضی ؿثیٝ حوشت ّٓی )ّ(ػاِٝ  ۵۵ٔثُ خا٘ٝ ٘ـیٙی  واستشد داسدتاسیخی 

تشخی ِ٘شیٝ ٞا ٞٓ دس ّٓٓ ٞؼتٙذ وٝ تٔذ تٛكیفی آٟ٘ا تشػایش اتٔاد غّثٝ داسد ٔثُ ِ٘شیٝ  ؛تثییٗ اػت

 اص ِ٘ش ٌیذ٘ض تٛكیف غّیَ دس ّٓٓ تؼیاس اسصؿٕٙذ ٚ ٟٔٓ اػت(؛واسوشدٌشایی ػاختاسی)

 (؛: ُّٓ ًالق ٚ آثاس ًالق(تثییٙی)غاِثا ٔشاد تیاٖ سٚاتي ّٓی ٚ ِّٔٔٛی، ٌاٜ سٚاتي واسوشد۵ 

دس سفتاسٞا سٚاتي داَ ٚ ٔذِِٛی دسكذد وـف ٚ تٛهیح ِ٘شیٝ ٞایی وٝ تیـتش  )ٞشٔٙٛتیىاَ ;(تفؼیشی۳ 

سفتاس چٖٛ ای پـت ایٗ ُٕٓ تٛدٜ)٘یت ٚ اٍ٘یضٜ  وٙـٍش چٝ غشهی اص ا٘داْ ایٗ سفتاس داؿتٝ، چٝٔثال 

وٝ تٟٙا تا اسخاّ تذاٟ٘ا ٔی تٛاٖ یه سفتاس فیضیه ٓیٙی، خٙثٝ ٞای ٔتافیضیىی ٞٓ داسد  خٙثٝا٘ؼاٟ٘ا فشاتش اص 

 ٔثال چشا افشاد تشغٓ حة رات خٛدوـی ٔی وٙٙذسا تفؼیش وشد 

ا٘ؼا٘ی خٟاٖ  فشًٞٙ ٘یض اص خٙغ ٔٔٙاػت ، تشایٗ اػاع، فشٍٞٙی اػت ، خٟاٖخٟاٖ ا٘ؼا٘یاص آ٘دا وٝ )
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ت، آتثاسؿذٜ اص : ٚاطٜ ٞا، حشوات، ػىٙات: یٔٙی ٞذف داسٜ، ٞٙداسٔٙذ اػآوٙذٜ اص ٔٔا٘ی اػت

ٌاٜ تٝ تثییٗ چٍٍٛ٘ی ٔثُ تثییٗ تشاػاع غایت ٘یض تفؼیش ٌفتٝ ٔی =اػت( چیضیتٝ ٌٔٔٛف ِ٘شاختٕآی، 

 >؛ؿٛد

٘ٝ  ٚ ؿایذٞا ٚ ٘ـایذٞا تایذٞا ٚ ٘ثایذٞا ِ٘شیٝ ٞای ٌٔٔٛف تٝ حٛصٜٞٙداسی، یا)یا تٛكیٝ ای  (تدٛیضی۴

اخالق ٞٙداسی ٚ واستشدی وٝ اص ٔٙـٔثات آٖ ٖٛ، لا٘ خاسی دس فمٝ، ٞؼت ٞا ٚ ٘یؼت ٞأثال ِ٘شیٝ ٞای 

ِ٘شیٝ ٞای وٝ وٙؾ ٌش سا تٝ خّك سفتاسٞایی دس ٚالٔیت تشغیة ٚ ٞذایت ٔی وٙٙذ، تٝ سفتاسٞایی اػت/ 

اص فیّؼٛفاٖ ّْٓٛ اختٕآی، =اصدیذ یاٖ وشایة، ٔدٛص كذٚس ٔی دٞٙذ ٚ اص سفتاسٞایی تشحزس ٔی داس٘ذ؛ 

ٞٙداسی داسد=یٔٙی ٔواف تشخٙثٝ ٞای تٛكیفی، تثییٙی ٚ تفؼیشی، ا٘تمادی؛ ٞشِ٘شیٝ خأٔٝ ؿٙاختی، ٚخٝ 

 داسای ٚخٝ تٛكیٝ ای ٚ تدٛیضی اػت.>

ٔثُ ِ٘شیٝ یا ٔٛخٝ ػاصی)آٓ اص ٔٛخٝ ػاصی ّٕٓی یا ٔٛخٝ ػاصی ایذئِٛٛطیه( (تٛخیٟی)ٔٔمَٛ ػاصی ۵ 

یا ا٘ؼداْ ٌشایی دسٔٔشفت  ٞای تثییٙی غیشّٓی دسٔشدْ ؿٙاػی ٚ ٔمایؼٝ آٟ٘ا تا ػتٖٛ ٔتماًْ خذَٚ

تٝ صٖ تایذ ٔشد  دس ِ٘اْ حمٛلی اػالْ، ؿٙاػی؛س.ن: دا٘یُ ِیتُ، ٌٛ٘ٝ ٞای تثییٗ دس ّْٓٛ اختٕآی ٔثال چشا

 دس تافت فشٍٞٙی ایشاٖ، خا تاص ٕ٘ی وٙذ؛٘فمٝ ٟٚٔشیٝ تذٞذ؛ چشا اصدٚاج ػفیذ 

ا٘تمادی )غاِة ِ٘شیٝ ٔٛسی داٚسی ٔی وٙٙذ: ِ٘شیٝ ٞایی وٝ تا تىیٝ تش یه ِ٘اْ اسصؿی، ٘ؼثت تٝ ا(ا٘تمادی۶

اػت؛  ٘مذ ػشٔایٝ داسی وٝٔاسوؼیؼتی ٚ ٘ٛٔاسوؼیؼتی ا٘ذ ٔثُ ٔىتة فشا٘ىفٛست دس ّْٓٛ اختٕآی 

ا٘ؼاٖ ته ػاحتی ٔاسوٛصٜ، غّثٝ فشًٞٙ ٓیٙی تش رٞٙی ریُٕ،  فٕٙیؼٓ وٝ ٘مذ تاسیخی ٔشدػاالسی اػت؛

 اص دیذ ٚتش(لفغ آٞٙیٗ تشٚوشاػی ٚ ػٌّٝ ٓمال٘یت اتضاسی 

 مقدمه

یا اوتـافی)ًثك  ٚ تشػاختی ا٘تضآی ،یه ػاصٜ ٔفٟٛٔی ی دیٍشِ٘شیٝ ٞٙداسی ٔثُ ٕٞٝ ِ٘شیٝ ٞا -

ٔثتٙی تش ٔفشٚهاتی)تٙیادیٗ ٚ صٔیٙٝ ای( ؛ دٚ دیذٌاٜ تشای ٔا اوتـافی تشای دیٍشاٖ تشػاختی(اػت

 .ػتا ٚواسوشد ٔـخق یِ٘ٓ ػاختاسداسای ، اػت یالوایایی ٓٙاكش ٔوٕٛ٘یٔتوٕٗ اػت؛  

ا٘ٛاّ سٚاتي ٚ ٔثادالت ٔؼتمیٓ ٚ غیش ٔؼتمیٓ ٔیاٖ وٙؾ ٌشاٖ واسوشد ِ٘شیٝ ٞٙداسی: ٞذایت  -

 لٛآذ اٍِٛیی وٙؾاسائٝ وٙٙذٜ كٛس تٙیادیٗ وٙؾ یا تشػیٓ وٙٙذٜ   ؛دس ػاحت ٞای ٔختّفٔختّف 

؛ تٔییٗ وٙٙذٜ فشكت ٞا ٚ ٔحذٚدیت ٞای ّٕٓی لّٕشٚٔارٚ٘ات ٕٚٔٙٛٓات ّٕٓی وٙٙذٜ یا تٔییٗ 
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 اػت

دس وٝ ٘ٝ فتاٚا ٚ اػتٙثاًات ٔثال لآذٜ الهشس  اػت)اص تاب تـثیٝ ِ٘شیٝ ٞٙداسی ٔثُ لآذٜ فمٟی  

ٚ اػتٙثاًات فمٟی تا آٖ آتثاسػٙدی ٔی ؿٛ٘ذ ٚ تٝ   ٕٞٝ آساء  وّیت فمٝ خاسی ٚ ػاسی اػت.

یٔٙی ُٕٓ تٝ ٞیچ حىٓ فمٟی ٘ثایذ  ٛٓی فشافمٟی اػتٚ تٝ ٘ تٔثیش ؿٟیذ ٌٟٔشی، حك ٚتٛ داسد

  ٔؼتّضْ تحٕیُ هشس خاف تش ٔىّف  تاؿذ. 

ٚ آتثاسات ٓمّی یا ٓمالیی تشایٗ اػاع، ِ٘شیٝ ٞٙداسی تٝ ِحاٍ ٔاٞٛی اصخٙغ حىٕت ّٕٓی  -

افٔاَ اسادی ٚ اختیاسی حٛصٜ ُٕٓ ٚ یٔٙی ٔدٕٛٓٝ ای اص ا٘ذیـٝ ٞای تشٞا٘ی ٘اُش تٝ اػت)

اسػٌٛ تثّٛسات آٖ سا دسػٝ حٛصٜ  اخالق، تذتیش ٔٙضَ ٚ ػیاػت ٔذٖ ٔحذٚد ػاختٝ  ()وٝا٘ؼاٖ

 تٛد(

ًثمٝ دس یٔٙی  ٔحؼٛب ٔی ؿٛدِ٘شیٝ ٞٙداسی دس ػاختٕاٖ رٞٙی ِ٘شیٝ پشداص، خضٚ ًثمٝ ٔیا٘ی  -

ٔفشٚهات  ٚٔثا٘ی یا ٓٙاكش فشاِ٘شی( ٔثُ خٟاٖ تیٙی، ٔٛػْٛ تٝ  ٞؼت);ٓٙاكشی آٖ تاالی 

فشًٞٙ ٕٓٛٔی   ٔفشٚهات صٔیٙٝ ای ٔثُ ٚٙاختی، اسصؽ ؿٙاختی، ا٘ؼاٖ ؿٙاختی(تٙیادیٗ)ٞؼتی ؿ

تاالدػتی، ٔلاِح خٕٔی، ا٘تِاسات ٕٓٛٔی، التوائات ٓلشی ٚ  ٚ لٛآذ یا فشًٞٙ غاِة، لٛا٘یٗ

 ٚ...  ٔىا٘ی

=لٛا٘یٗ ٚ لٛآذ تاالدػتی دس خأٔٝ ٔا ٔثُ لاٖ٘ٛ اػاػی، لٛآذ فمٟی، اكَٛ اخاللی، ٓشفیات 

  )ػیشٓمالیی، ٔـٟٛسات ٚ آساء ٔلّحت ا٘ذیـی ٞای ٓمالیی)آداب ٚ سػْٛ یا ؿیٜٛ ٞای لٛٔی(، 

 ٔلٛتات ؿٛسای ٓاِی ا٘مالب فشٍٞٙی، فشٔایـات أاْ ٚ سٞثشی، ٔحٕٛدٜ یا ػیشٜ ٔتـشٓاٖ>، 

ٔدٕٛٓٝ ای اصٌضاسٜ ٞای اسصؿی ٚ ٞٙداسی تحت  دس لاِة ٕٔٔٛال مٝ پاییٗ ِ٘شیٝ ٞٙداسی دسًث

ػیاػت ٘أٝ ٞا ٚ تٝ ًٛسوّی، آییٗ ٘أٝ ٞا، دػتٛسإُِٔ ٞا، ٔمشسات، لٛآذ،  لٛا٘یٗ، ٓٙٛاٖ

    تثّٛس ٔی یاتذ. تایذٞا ٚ ٘ثایذٞای ٞذایت ٌش افشاد ٚ ػاصٔاٟ٘ای اختٕآی دس ٔماْ ُٕٓٔدٕٛٓٝ 

یه یا  آٌاٞا٘ٝ ٚ ٘اآٌاٞا٘ٝ اص ؛آؿىاس ٚ پٟٙاٖتٝ كٛست ٞش ٔدٕٛٓٝ اص لٛآذ ّٕٓی، ، تشایٗ اػاع 

 . تثٔیت ٔی وٙذٞٙداسی ٕٞخٛاٖ  ةچٙذ ِ٘شی

یٔٙی أٛسی ٔتٗ ٔحٛس٘ذ ٘ٝ خٟا٘ـَٕٛ؛  ،ِ٘شیٝ ٞای ٞٙداسی ٚ ِ٘اْ ٞای ٘اؿی اص آٟ٘ا، ٘ىتٝ دیٍش -

. فشٍٞٙی اختٕآی خاف تِٛذ یافتٝ ٚ واستشد داس٘ذ، دس یه تافت صٔیٙٝ ٚ صٔا٘ٝ ٔـخق داس٘ذ
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ٕٔىٗ   اِثتٝ دس ٓلش ٚ صٔاٖ ٔا تٝ دِیُ ػٌّٝ ٞظٔٛ٘یه غشب، تشخی اص ِ٘شیٝ ٞای غشب ػاختٝ،

وٝ ٔاٞیت فشاسٚایتی یا سٚایت والٖ  )ٔثُ تشخی وٙٛا٘ؼیٟٛ٘ای تیٗ إِّّیاػت خٟا٘ی ؿذٜ تاؿٙذ

 تشیذٜ اص ٔتٗ ٚ صٔیٙٝ فشٍٞٙی اختٕآی تاؿذ.   ِٚی اكاِتا ِ٘شیٝ ٞٙداسی ٕ٘ی تٛا٘ذ (داس٘ذ

دػتٛسإُِٔ ٞا ٚ تایذٞا ٚ لٛآذ، آییٗ ٘أٝ ٞا،تشایٗ اػاع، ِ٘اْ ٞٙداسی سػا٘ٝ ٔدٕٛٓٝ ای اص  -

ٚ  ٘ثایذٞای ّٕٓی اػت وٝ سػا٘ٝ سا تٝ ٔثاتٝ یه ٟ٘اد اختٕآی دس ایفای ٔأٛسیت ٞای ػاصٔا٘ی آٖ

 ٞذایت ٚ ساٞثشی ٔی وٙذ. خأٔٝ  ی فشٍٞٙی اختٕآیپاػخ دٞی تٝ ٘یاصٞا

ٚ ٔتوٕٗ ٔدٕٛٓٝ ای اص اِضأات ایداتی ٚ ػّثی اػت وٝ اص ٔٙاتْ  ِ٘اْ ٞٙداسی سػا٘ٝ(;)ایٗ ِ٘اْ

اتخار ؿذٜ اػت)اٌشچٝ دس دػتٛسإُِٔ ٞای  چٙذٌا٘ٝ ٞٙداسی اص خّٕٝ فمٝ اػالٔیُشفیت ٞای 

ِضاْ سػٕی تٝ خٛد ٔی ٌیش٘ذ)اِثتٝ دس ػاصٔا٘ی ٕٔٔٛال فمٝ ٚ اخالق واستشدی ٘یض ٔاٞیت لا٘ٛ٘ی ٚ ا

ٞش ػاصٔاٖ ٕٔٔٛال تشخی لٛآذ خٙثٝ تشخیحی داس٘ذ یٔٙی ٘ٝ خضٚ اِضأات تّىٝ خضٚ ٔحؼٙات ٚ 

 تش٘أٝ ػاصی سػا٘ٝ(  ٞای تشخیحات ّٕٓی ؿٕشدٜ ٔی ؿٛ٘ذ)ٔثُ تشخی آییٗ ٘أٝ 

ٚ ػپغ تٝ تشػیٓ یا وـف وٙیٓ ػیش ٌٔٙمی التوا ٔی وٙذ وٝ ٔا اَٚ تٝ ِ٘شیٝ ٞٙداسی ٘ىتٝ دیٍش:  -

ِ٘اْ ٞای  اچٝ تؼ ، ٌاٜ ایٗ ػیش ٔٔىٛع اػت یٔٙیأا دس ٚالٔیت أش ؛تشآٔذٜ اص آِٖ٘اْ ٞٙداسی 

=ٌفتٙی اػت وٝ . خٛد داس٘ذ خٛفدس تٝ كٛست تّٛیحی یه یا چٙذ ِ٘شیٝ سا وٝ  ٔذٚ٘ی ٞٙداسی

تشػیٓ خي ٔـی ٞای  ٌزاسی یا ٔٔادَ خي ٔؾچیضی دسادتیات ّٓٓ ٔذیشیت، ِ٘شیٝ ٞٙداسی 

. تٝ تیاٖ دیٍش، ِ٘شیٝ ػاصٔا٘ی یا سیُ ٌزاسی تشای ُٕٓ آٖ ػاصٔاٖ دس ٔؼیش تحمك اٞذاف اػت

 >ٞٙداسی اص ٓٙاكش ٔذیشیتی سػا٘ٝ اػت

ٞٙداسی ِ٘شیٝ یه اسائٝ وـف ٚفمیٝ یا ا٘ذیـٕٙذ ٔؼّٕا٘ی وٝ دس ٔماْ لآذتا ٘یضدس فمٝ سػا٘ٝ  -

سٚح وّی حاوٓ تش ؿشیٔت یا خٟاٖ تیٙی ٚ ایذئِٛٛطی اػالٔی ٚ اكَٛ ٚ ٔفشٚهات  تایذ تٝاػت 

   اؿشاف داؿتٝ تاؿذ. ٚ ٘یض التوائات صٔا٘ی ٚ ٔىا٘ی تٙیادیٗ آٖ 
. دس تّمی فٛق اص ِ٘شیٝ ٚ ِ٘اْ ٞٙداسی، سػا٘ٝ تٝ ٔثاتٝ یه ٟ٘اد یا ػاصٔاٖ اختٕآی ٔٛسد ِ٘ش اػت -

٘اُش تٝ لٛآذ تاصی سػا٘ٝ تٝ ٔثاتٝ یه ٟ٘اد اختٕآی دسُٕٓ  تٝ تیاٖ دیٍش، ِ٘شیٝ ٞٙداسی سػا٘ٝ

 اػت. 

تضسي =سػا٘ٝ ٘یض ٕٞچٖٛ ػایشٟ٘ادٞا دسخأٔٝ هشٚست واسوشدی داسد)دس تما ٚ اػتٕشاس خأٔٝ 

ٔدٕٛٓٝ ای ٔـخلی داسد، تٝ  ٔأٛسیت یاٞذف ٚسػاِتٔحٛسیت داسد(؛ ٘مؾ ٚٔمیاع وٙٛ٘ی 
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٘یاصٞای فّٔیت یافتٝ پاػخ ٔی ٌٛیذ، تاػایشٟ٘ادٞای اختٕآی استثاى ٔتماتُ یا یه ػٛیٝ داسد، اص

فشٍٞٙی اختٕآی داسد، اص ٔحیي ٚٔثثت ٚ ٔٙفی تشٔحیي فشٍٞٙی اختٕآی تاثیشات آؿىاسٚپٟٙاٖ 

ذ؛ حٛصٜ فٔاِیت خٛد ٕٓیما تاثیش ٔی پزیشد، اصلٛآذ سفتاسی ٚ اِضأات ّٕٓی ٔٔیٙی تثٔیت ٔی وٙ

 ّٕٓىشد ٔـخلی داسد)وٝ ٕٔىٗ اػت تا اٞذاف ٌٔٙثك تاؿذ یا ٘ثاؿذ( ٚ...

ِ٘شیٝ ٞای ٞٙداسی ٘یض ٌٔٔٛف تٝ ایٗ  ،ِ٘شتٝ تٔذد اتٔاد سػا٘ٝ، یٔٙی اتٔاد ػاختاسی ٚ واسوشدی -

٘حٜٛ سػا٘ٝ،  التلادػاختاس تـىیالتی سػا٘ٝ، : اتٔاد ػاختاسی ٔثُ ٔاِىیت سػا٘ٝ، تٔذ ا٘ذدٚ 

ٔخاًثاٖ ٚ ری ٘فٔاٖ سػا٘ٝ، اٞذاف ، ٔٙثْ ٚ ٔشخْ خي لشٔضٞای سػا٘ٝ، ِ٘است تش سػا٘ٝ

  ٚ... سػا٘ٝ)خشد، ٔیا٘ٝ ٚ غایی(

اتٔاد واسوشدی ٚ ّٕٓی سػا٘ٝ دس حٛصٜ فٔاِیت ٞای چٙذ ٌا٘ٝ سػا٘ٝ ٔثُ خأٔٝ پزیشی ٚ ا٘تماَ 

ٔأُ سػا٘ٝ تا فشٍٞٙی، اًالّ سػا٘ی، ػشٌشٔی، تؼیح، ٚ... تثّٛس ٔی یاتذ ٚ تٝ ٓثاستی دس ٘حٜٛ ت

 ٔخاًثاٖ ٚ ٔحیي  

 
سٚاتي دسٚ٘ی ٓأالٖ ٚ تش٘أٝ تِٙیٓ تٝ ، تخـی اص ِ٘اْ ٞٙداسی تٝ ِحاٍ ٓشكٝ ٚ لّٕشٚ واستشد -

فشٍٞٙی )وٝ تٝ ٔا خیّی ٔشتٛى ٘یؼت(، ساتٌٝ سػا٘ٝ تا ٔخاًثاٖ، تا ٔحیي ٔشتٛى اػت ػاصاٖ

  ٚ... ٘یاصٔٙذ ِ٘شیٝ ٚ ِ٘اْ ٞٙداسی ٔتٙاػة اػت. ، تا سلثا )وٝ ٔٛسد تحث ٔاػت(اختٕآی

یه ِ٘شیٝ ٞٙداسی سػا٘ٝ دس ؿىُ ایذٜ آَ ِ٘شیٝ ای اػت وٝ تٝ ٓٙاكش چٙذٌا٘ٝ خأٔٝ، فشًٞٙ،  -

 سػا٘ٝ، ٔخاًة ٚ سلثا دس یه استثاى ؿثىٝ ای ٕٓیما تزَ تٛخٝ وٙذ.

تٝ ٔٙاتْ ٔٔتثش(، ٔـشٚٓیت)اتىا   یه ِ٘شیٝ ٞٙداسی ٌّٔٛب لآذتا ٓالٜٚ تشٚخاٞت ٌٔٙمی، -

 ٔمثِٛیت ٚ واسآٔذی ٘یض تایذ داؿتٝ تاؿذ. 

 توجه به اموری چند در فقه رسانه 

 احىاْ فمٝ سػا٘ٝ اص خٙغ احىاْ ٕٓٛٔی اػت ٘ٝ احىاْ خلٛكی ٘اُش تٝ إٓاَ فشدی)ٔثُ ٕ٘اص( -

 یا تٔأُ افشاد تا یىذیٍش)ٔثُ تیْ ٚ ؿشا(  

چاسچٛب ٔٙٛیات ِ٘اْ اػالٔی، فمٝ آٖ ٘یض اص صٔشٜ تا تٛخٝ تٝ دِٚتی تٛدٖ سػا٘ٝ ّٔی ٚ ُٕٓ دس  -

 فمٝ ِ٘اْ ٞا ٚ فمٝ حىٛٔت خٛاٞذ تٛد.

دػتیاتی تٝ احىاْ سػا٘ٝ ٘یض ٔثُ ٕٞٝ حٛصٜ ٞای اػتٙثاى فمٟی ٘یاصٔٙذ ٔؼاِٝ ؿٙاػی اػت.=ٔٙاػة  -

 تشیٗ ساٜ تشای وـف ٔؼائُ سػا٘ٝ، اسصیاتی تش٘أٝ ٞای تِٛیذی سػا٘ٝ تا سٚیىشد فمٟی اػت.>  
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ضْٚ تفىیه سػا٘ٝ ٞا: سػا٘ٝ ٞای ٌفتاسی)ٔثُ سادیٛ( احىأی داس٘ذ ٔتفاٚت اص سػا٘ٝ ٞای چٙذ ِ -

 سػا٘ٝ ای ٔثُ تّٛیضیٖٛ یا ؿثىٝ ٞای اختٕآی

)تذیٟی ٌٔٙمٝ ای ٚ تیٗ إِّّی ،ِضْٚ تفىیه سػا٘ٝ ٞا تٝ آتثاسلّٕشٚ ٚ ٌؼتشٜ فٔاِیت: ٔحّی، ّٔی -

ٔاِیت ٔی وٙٙذ. تٝ ِحاٍ ٞٙداسی فشكت ٞا ٚ اػت سػا٘ٝ ٞایی وٝ دس ٔمیاع تیٗ إِّّی ف

 ٔحذٚدیت ٞای ٔتفاٚتی اص سػا٘ٝ ٞای فٔاَ دس یه تافت ٔحّی یا ّٔی داس٘ذ(

٘اُش تٝ ُٕٓ، تٝ تضاحٕات ّٕٓی سػا٘ٝ تایذ ٌٓف احىاْ ایداتی ٚ ػّثی تِٛیذ  ٓالٜٚ تشفمٝ سػا٘ٝ  -

خشْ تٝ سٚاج یا ٓادی ػاصی تٛخٝ وٙذ)ٔثُ تثّیغات تاصسٌا٘ی تشای تأیٗ ٘یاصٞای ٔاِی وٝ ال

 ٔلشف ٌشایی ٔٙدش ٔی ؿٛد(

ِضْٚ تٛخٝ تٝ واسوشدٞای یا تاثیشات پٟٙاٖ ٔثُ یه تش٘أٝ دس ُاٞش ٘من لآذٜ فمٟی ٘ىشدٜ أا آثاس  -

/ یا آثاسی ٔثُ اختالَ ِ٘اْ/ تأیٗ ٔلاِح خٕٔی)تا تٛخٝ تٝ حوٛس الٛاْ ٚ الّیت تشتیتی ٚ اخاللی

 ائات صٔاٖ ٚٔىاٖ/ تٔاسهات ٔٛسدی ٓشف ایشا٘ی تا ؿشیٔت اػالٔی)/ التوٞای ٔختّف دس خأٔٝ(

  ٔثُ چٟاسؿٙثٝ ػٛسی، ػیضدٜ تذس، ؿة یّذا ٚ...(

 ِضْٚ تٛخٝ تٝ احىاْ ثاتت ٚ ٔتغیش -

 تٛخٝ تٝ خٕٔی تٛدٖ ٓٛأُ تِٛیذ ٚ  -

-  


