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 فراغت وسرگرمی رسانه ای

داًؾ خَیاى سؿتِ فشٌّگ ٍ استثاًات  تاًـؼت ٍتیٌاسی دوتشػیذ حؼیي ؿش ف الذیي، ٍیشایؾ ؿذُ تمشیش 

 .20/8/1400داًـگاُ اهام كادق)ّ(، دس سٍص پٌح ؿٌثِ 

 ًَّاص  ایي فٔالیت ّاهـغَلین.  تخـی اص  یهختلف آوالفٔالیت ّا ٍ  ها آدهْا دس ًَل ؿثاًِ سٍص ٓوَها تِ

 هیل تِ خَدؿىَفاییتشخیحات ٍ اسهای  آًْا اص ًَّ؛ تخـی اص اػتًاپزیش تىالیف گشیضٍُایف ٍ الضاهیات ٍ 

تفشیحی، فشاغتی  ، التزاری، سفاّیاهَس  ًَّتخـی اص ٍ  ؛تشخیح هی یاتذ ؿخلی اهَسی وِ تِ التوای ٓالیك ٍ 

 اػت.  تٌَّ ًلثی ٍ 

سفت ٍ خشیذ، هثل ٓادی)الضاهات ؛ (یذىخَات ٍ خَسدىهثل صیؼتی)الضاهات تغاالت الضاهی ًیض اًَآی داسد: اؿ

 دسهثل ؿشوت اختوآی)فشٌّگی ؛ الضاهات (التوا هی وٌذ صًذگیگزساى ٓادی ی وِ اًدام اهَس ٍوال ،آهذ

 ٍ هْن تش اص ّوِ ؛(دیٌیٍ فشائن  ٍاخثات)اًدام هزّثیالضاهات (؛ كلِ اسحام  هٌاػثات آییٌی، هٌاػه خؤی،

 خاًِ داسی( تحلیل ٍ یا ًـَد هثل  ); واس(ایٌىِ هٌدش تِ وؼة دس آهذ ؿَد صالضاهات ؿغلی)آن ا

 ٍلتفشاغت یا سا  )تَیظُ واس(ػاصهاى صًذگی ًْادی ؿذُالضاهات ٍُایف ٍ اًدام اص ، تالیواًذُصهاى همذاس 

هثل فشاغت ٍ الضاهیات ٍ فشاغت تشیذُ اص واس   فشاغت اصواس اػت؛تاین،  لظسصهاى فشاغت یا )هی گَیٌذفشاغت 

  . (سا فشی تاین هی گَیٌذ تچِ ّا، تاصًـتگاى، تیواساى

ایي ًَّ اؿتغاالت . اًدام هی پزیشد «فشاغت»هَػَم تِ اؿتغاالت تشخیحی ٍ سفاّی ها الخشم دس تاصُ صهاًی 

 ،تفٌٌی، ػاخت ًایافتِاؿتغاالت اص ًَّ  ٓوذتاایاًِ داسد ٍ ات، تیـتش خٌثِ فشدگشیتشخالف دػتِ اٍل یٌٔی الضاه

 اػت. ٍ ػیال غیش ًْادی 

سٍیِ ّا ٍ ٍ تشن  هٔوَل صًذگی سٍصهشُ فشایٌذّایاص ّشچٌذ هَلت  فشاغت ٍ فاسٕ الثالی تِ دلیل فاكلِ گیشی 

 اػت هحیٌی اػتٌاد ؿذُتِ دٍ دػتِ َٓاهل فشدی ٍ دسچشایی ایي هٌلَتیت داسد.  راتیٓادت ٍاسُ ّا، هٌلَتیت 

 هثال ادٓا ؿذُ وِ  .وِ تِ اختلاس اؿاسُ هی وٌن



  تشخیح هی دّذ؛ تَاى فشػاتَیظُ واسّای ػخت ٍ ، فشاغت سا تش واس ٍ تالؽ غشیضیاًؼاى تِ لحاٍ ًثیٔی ٍ 

سد؛ داٍ ػاختاسی تِ لحاٍ ٍخَد ؿٌاختی، اًؼاى هیل تِ سّایی اص لفغ تٌگ الضاهات ًْادی ٍ تٌگٌاّای هحیٌی 

، تَیظُ تِ تَاى الصم تشای اؿتغال دائن تِ فٔالیت ّای خذی سا ًذاسدتِ دلیل ایٌىِ اًؼاى  ،تِ لحاٍ تیَلَطیىی

. تِ ّویي دلیل، افشاد حتی دس هوي خذی تشیي سٍی هی آٍسدفشاغت، ٌّگام خؼتگی ٍ سًح ًاؿی اص واس، تِ 

 واسّای خَد، تشخیح هی دٌّذ، دهی تیاػایٌذ؛

ٍ سیتن هىشس اص یىٌَاختی  سّایی ،هیل تِ تٌَّاػاػا هَخَدی اػت وِ ، اًؼاى ًیض تِ لحاٍ سٍاى ؿٌاختی 

 یا هیل تِ تدشتِ آًات لزت تخؾ داسد؛ صًذگی، 

ًیاصهٌذ ٍ افضایؾ اهیذ تِ صًذگی وؼة ًـاى ٍ ؿاداتی  ،تشای تدذیذ لَاتَیظُ افشاد ًیض تِ لحاٍ خاهِٔ ؿٌاختی، 

م اختوآی تایذ آوا سا تِ داؿتي فشاغت ٍ تْشُ گیشی دسػت اص آى الضام وٌذ؛ چِ اػتفادُ تْیٌِ فشاغت اًذ. )ًِا

تَػِٔ اختوآی افضایؾ واسایی ٍ خاللیت، تْیٌِ ػاصی هحیي ٍ  اص ایي فشكت ّا ًمؾ واسوشدی هْوی دس

 داسد.( 

آػایؾ ٍ  هٌاػة تشای یصهاًتَاًذ  تِ لحاٍ تشتیتی، ًیض ادٓا ؿذُ وِ فشكت فشاغت دس همیاع فشدی تالمَُ هی

. تاؿذّا  َُْس خاللیت ٍ ّا هْاست تؼي خَدؿىَفایی، خَدػاصی،تاهل، تفىش، فلؼفیذى، تخیل ٍسصی،  آساهؾ،

ٍ تِ ت فشاغت آًْا تَلَّ پیَػتِ اػت/ اوتـافات ٍ اتذآات داًـوٌذاى دس اٍلا ّوچٌیي ادٓا ؿذُ وِ تیـتش=

 .هحلَل اٍلات فشاغت تَدُ اػت ،ؿىل گیشی توذًْا ادٓای تشخی

ّوِ افشاد تؼتِ تِ هَلٔیت ػٌی، خٌؼی، ؿغلی ٍ اختوآی، وؼشی اص صهاى)ّشچٌذ تا وویت ػیال ٍ دسّشحال، 

اؿتغال الضاهی ذ تشخی اص ایي فشكت ّا، هوٌی ٍ دس آهیختِ تا ًهتغیش(تِ ٌَٓاى صهاى فشاغت دس اختیاس داس

 )هثل تٌٔیالت پایاى واس یا آخش ّفتِ(. اص آى)هثل صًگ تفشیح دس هذاسع( ٍ تشخی هٌفلل اًذ

اهىاًات ٍ فشكت ّای هحیٌی ٍ   ایي همٌْ هٔوَال حؼة ٓالیك ٍ توٌیات فشدی، تدشتِ ّای صیؼتِ،

  هی یاتذ.، پَؿؾ ؿذُ ٍ ًْادی آن اص خالقهختلف  ٍ اؿىال ّا تِ ؿیَُالتوائات ػاختاسی، 



تفشیحی، تفٌٌی، اًتخاتی،  یاهَس تیـتشاٍلات فشاغت تشخیح هی دٌّذ؛  پشوشدىوِ افشاد ًَٓا تشای  یفٔالیت ّای 

 ٍ غیش اًتفآی اػت.  اسها وٌٌذُ، هؼشت تخؾ

 ٍ تاهل دس اًفغ ٍ آفاق گشفتِ تا هٌالِٔ آثاس ٓلوی، خلَت تا خَدهی تَاًذ اص تِ لحاٍ هلذالی ایي فٔالیت ّا 

ٍ  ّا ، ؿشوت دس آییيٍ تاصی ًثیٔت، ٍسصؽؿْش ٍ دس  تا اًشافیاى، گـت ٍ گزاس اًدام هؼتحثات دیٌی، استثاى

 سا دس تشگیشد.  اؿتغال تِ ؿثىِ ّای اختوآی رٍلی ٍ ٌّشی، تا تواؿای  تلَیضیَى ٍ ت اؿتغاال هٌاػه  خؤی،

خاهْ تشیي ٌَٓاًی اػت وِ اؿتغاالت افشاد دس اٍلات    (،دس اًگلیؼی / اهیَصهٌتدسفاسػی)ایٌتشتیٌوٌتػشگشهی 

پیًَذی ٍثیك یافتِ  واسٍ  سا پَؿؾ هی دّذ. تِ ّویي دلیل، دس ادتیات ٓلوی ًیض ػشگشهی تا فشاغت  فشاغت،

 اػت.  

هٌلشف اػت اها ٍ تِ تٔثیش ٓشتْا لَْیات هفَْم ػشگشهی، اگشچِ دس هحاٍسات تِ اؿتغاالت غیش خذی ٍ تفٌٌی 

تیـتش ػشآدم سا گشم هی  ، اتفالاتِ لحاٍ هٌٔای لغَی، ّش ًَّ اؿتغالی، هلذاق ػشگشهی اػت. واسّای خذی

ٌَٓاى ػشگشهی هٔوَال هٌلشف تِ اؿتغاالت غیش الضاهی، تفشیحی، وٌٌذ تا واسّای تفٌٌی ٍ فشاغتی.)ٍلی خَب 

 (.  آفشیي التزاری، خشػٌذ وٌٌذُ ًٍـاى

تشخی ّوِ اص دیذ ؛ صیاد، تِ یه دیذگاُ هـخق ٍ هَد ٍفاق ًشػیذم تتثْتشغن دس اكٌالح استاب سػاًِ ّن هي 

 سػاًِهختلف چَى تشًاهِ ّای  داسدػشگشهی ، هاّیت تشًاهِ ّای سػاًِ تَیظُ سػاًِ ّای ًوایـی هثل تلَیضیَى

ؿذُ ٍ خشح ٍ تٔذیل ٍپشداختِ  ػاختِتا ّذف اسهای هخاًة  ٍ تحلیل ّای واسؿٌاػی ٓوذتا  حتی اخثاس

هخاًة سا ادساوی، حَصُ احؼاػی حَصُ ؿٌاختی ٍ تِ خای وِ اػت ّوِ تشًاهِ ّایی   ،تشخیاص دیذ اػت؛ 

 . ؛ هلذاق ػشگشهی اػتٍ هایِ خشػٌذی ٍ اتتْاج سٍحی اٍ تـَد دسگیش وٌذ آویم

،  تیؾ اص آًىِ ٍكف تشًاهِ سػاًِ تاؿذ، ٍكف حال تَدى گشهیػشگشهی ٍ غیشػشًیض تشایي تاٍسًذ وِ تشخی 

 ىٌذٍ فشح تاحؼاع خشػٌذی تشای هخاًة خزاتیت داؿتِ ٍ اص هلشف آى هخاًة اػت. ّش تشًاهِ ای وِ 

  تاؿذ(. ٍلَ تشًاهِ ٓلوی خذیتشای اٍ ػشگشهی اػت)



اًیویـي ّا، ًٌضّا، هؼاتمات ٓلوی ٍٍسصؿی،تشًاهِ ّای هؼتٌذ،   هلذالی هٔوَال فیلن ّا، ػشیالْا، تِ لحاٍ

 .  ّا تِ حؼاب هی آٍسًذػشگشهی خضٍ هَػیمی، آگْی ّای تثلیغاتی،ٍسصؽ  سا 

گفتٌی اػت وِ ػشگشهی دس سػاًِ، ٓالٍُ تش واسوشد هٔوَل، واسوشد ّای دیگشی ًیض داسد هثل آهَصؽ، 

اًِ ّن ًیؼت. سد گزؿتِ ًیض تشخی اص ادتا تِ دلیل تشع اص اػتثذاد، تثلیغات، خاهِٔ پزیشی. ٍ ایي الثتِ خاف سػ

 ٓالٍُ تش  فشح ،ػشگشهی یىی اص اًَاًٌّض تِ ٌَٓاى  ًمذّای اختوآی خَد سا تِ صتاى ًٌض تیاى هی وشدًذ. یٌٔی

چِ ّا تیؾ للِ گَیی تشای تیا . ّن تَخِ هی دادُ واػتی ّا ٍ ًاساػتی ّای اختواّ افشاد سا تِ ، صایی ٍ ًـاى

تَكیِ تشخی واسؿٌاػاى تٔلین ٍ تشتیت ایي اػت وِ داؿتِ اػت. ػشگشهی، اّذاف تٔلیوی ٍ تشتیتی خٌثِ اص 

تایذ اص ػشگشهی ّای سػاًِ ای تشای پشوشدى خالء ّای آهَصؿی، اًتمال تاٍسّا ٍ اسصؿْای فشٌّگی ٍ 

 ٌّداسّای اختوآی تْشُ گشفت. 

تدذیذ لَا، اػتشاحت ٍ ٍ آساهؾ،  آػایؾّذف هٌَِس اص اؿتغاالت فشاغتی ٍ ػشگشم وٌٌذُ: )ًىتِ دیگش ایٌىِ(

  ٍ... اػت. ؿىَفاػاصی تشخی اػتٔذادّاتدشتِ ٍهٔیتی هتفاٍت، وؼة ًـاى ٍ ؿاداتی، خثشاى ٓمة هاًذگیْا، 

ا ٍ لاتل هٌالثِ داؿتي فشاغت ّوچٌیي تیـتش اص یه ًیاص فشدی، تِ ٌَٓاى یه حك پزیشفتِ ؿذُ تَػي دٍلت ّ

دس لاًَى ٍآالهیِ خْاًی حمَق تـش،  24دس تشخی وٌَاًؼیًَْای تیي الوللی، اص خولِ اكل تَػي ؿْشًٍذاى  

  ( پزیشفتِ ؿذُ اػت.  43اػاػی تشخی وـَسّا)اصخولِ خوَْسی اػالهی دس تٌذ ػِ اكل 

ادیاى الْی ًیض اكل ًیاص ًثیٔی تـش سا تِ فشاغت تِ سػویت ؿٌاختِ اًذ)تٌْا دس دٍ هَهْ ػخي داسًذ: وویت 

 صهاًی آى، ًحَُ تْشُ گیشی اص آى. 

 تشخی سٍاى ؿٌاػاى ًیض هثل گاتض ٍ هاصلَ ًیاص تِ فشاغت  سا خضٍ ًیاصّای اػاػی تـش تشؿوشدُ اًذ.  

ٓلَم اًؼاًی ٍ هتٔذدی اص سؿتِ ّای  ،تِ ایي ًشف 1990ت ایي وِ اصدِّهَهَّ فشاغیاتی ًـاًِ دیگش اّویت 

 الثال وشدُ اًذ.فشاغت اتٔاد هختلف ، تِ تشسػی ٓلَم اختوآی

 ػاصٍواسّایػاصهاى ّا، آطاًغ ّا ٍ ًْادّا، ٍ حك پزیشفتِ ؿذُ ایي ًیاص  پاػخ دّی تِٓلش ٍ صهاى ها تشای دس

سٍصهشُ ًیض تش وویت ٍ ویفیت آًْا افضٍدُ هی هتٔذدی )دس ػٌَح هلی، هٌٌمِ ای ٍ خْاًی( تَخَد آهذُ اًذ ٍ 



اص دسآهذ دٍلت ّا ٍ خاًَادُ ّا كشف فشاغت ٍ هلضٍهات آى هی لاتل تَخْی تخؾ ػاالًِ ؿَد. ًثك آهاس 

تاصاستؼلیحات ًِاهی، دٍهیي  تاصًثك آهاس، چشخؾ هالی كٌٔت ػشگشهی ٍ فشاغت،  دس خْاى، تٔذ اص ؿَد.

 ستثِ سا داسد. 

تَیظُ سػاًِ ّای خؤی  تَدُ ّای تاهیي وٌٌذُ ًیاصّا ٍ هٌالثات فشاغتی ٓوذُ تشیي ٍ فٔال تشیي ًْادّا

 تَدُ اًذ. آى تَیظُ ؿثىِ ّای اختوآی ٍ ُشفیت ّای هختلف ٍ دسچٌذ دِّ اخیشا فوای ٍب  تلَیضیَى 

ٍلَّ تشخی تغییشات تِ دلی ( ٍ خاهِٔ پؼاهذسى هذسًیتِ هتاخشیٌٔی )حاهش ٍصهاىدس ٓلش )ًىتِ دیگش ایٌىِ(

 واًًَی هٌالثِدغذغِ ٍ تِ یه ، ثاًَی ٍخاًثی فشاتش اص حذ یه ًیاص ًثیٔی ،، فشاغت ٍ فشاغت خَاّیتوذًی

توذى  ،ؿذت آتٌا ٍ التفات ّوگاًی تِ ایي پذیذُ تِ حذی اػت وِ تشخی اصخاهِٔ ؿٌاػاىاػت. تثذیل وشدُ 

 ًام ًْادُ اًذ.« توذى اٍلات فشاغت»هَخَد سا 

اگشتا دیشٍص واس اكل ٍ فشاغت تاتْ تَد، صًذگی تٌْا تا واس هٌٔا هی یافت، واس تَد وِ صهیٌِ ؿىَفایی ُشفیت 

تِ لحاٍ ّای ٍخَدی سا فشاّن هی ػاخت؛ واستَدوِ هایِ خشػٌذی ٍ سهایت خاًش افشاد سا فشاّن هی ػاخت، 

فشاغت ٍ تفشیح ٓوذتا تا ّذف تدذیذ لَا، وؼة ًـاى  تیـتش تشای افضایؾ وویت ٍ ویفیت واس  واسوشدی ًیض

 اهشٍصُ ایي هٔادلِ دس صهاى ها هٔىَع ؿذُ اػت. ؛ هٌلَتیت داؿت

صدگی اص واس، افشاد سا تِ ػوت  ٍ ؿَهاخش ًَیؼٌذُ وتاب وَچه صیثاػت: تِ تیاى تله، خاهِٔ ؿٌاع اهشیىایی 

؛ اػت اص صًذاى سّاییصًذاًی تٔذ اص  حال ، هـاتِواسخاًِاص حال واسگش تٔذ اص خشٍج فشاغت ّل دادُ اػت. 

ًثَد، واس اسصؽ ٍ هشٍست  یگَیا اگش فشاغتافشاد واس هی وٌٌذ تا ّضیٌِ ّای تفشیح آخش ّفتِ سا تاهیي وٌٌذ. 

 ٍخَدی ًوی یافت. 

ؿوشدُ هی  ویفیت صًذگی ٍ هٔیاسّای، ػثه صًذگیتْیٌِ آى خضٍ هَلفِ ّای  پَؿؾٍ فشاغت داؿتي اهشٍصُ 

. اگشؿٔاس اًؼاى دیشٍص ایي تَد وِ هي واس هی وٌن پغ ّؼتن، ؿٔاس اًؼاى اهشٍص ایي اػت وِ هي فشاغت ؿَد

  داسم، پغ ّؼتن.  



واّؾ ووی صهاى واس ٍ  ٓثاستٌذ اص:  شیض اص واسٓلشی هَثش دس افضایؾ اؿتیاق اًؼاى اهشٍص تِ فشاغت ٍ گ َٓاهل

 ؛، افضایؾ ًیشٍی واس(تخللی ، تمؼین واساتَهاػیَى ٍ سؿذ تىٌَلَطیتِ دلیل )افضایؾ صهاى فشاغتهتماتال 

، تِ هذاٍم ٍ ٓذم ًیاص تِ خاللیت ٍسصی تِ دلیل یىٌَاختیواسثاتت واس)واسوشدی واّؾ هَلٔیت ٍ اسصؽ 

تی ٓذالتی دس ٍخَد ؛ اص دیذ هاسوغ، واس دس ًِام ػشهایِ داسی تِ دلیل (هی ؿَد هاللت صاتىشاسی ٍ  ػشٓت 

دیذ تشخی ٓول دس چاسچَب ًِام ص ا گی هی ػاصد؛خَد تیگاً ساتٌِ واسگش ٍ واسفشها، واسگش سا گشفتاس اص

فشاد، تؤیف هی وٌذ ٍ هحشن ادس اػتخذام دیگشاى تَدى)دس هماتل خَیـتي واسی(، اًگیضُ سا  تشٍوشاػی ٍ

)َٓاهل دیگش هَثش دس فشاغت خَیی، ًَالًی ؿذى دٍساى وَدوی، وؼة دسآهذ تشای گزساى صًذگی اػت كشفا

ػشخَسدگیْای ًاؿی اص  ٌّگام، تاالسفتي هتَػي ٓوش ٍ اهیذ صًذگی، تحشاًْای ٍخَدی ٍ تاصًـؼتگی صٍد

دس هٔشم دلْشُ ّا ٍ اهٌشاب ّای هىشس تَدى، هیل ٍافش ی تَدى ػیىل ٓادی صًذگی، س، تىشاتمالی تی پایاى

فشاغت خَیی ٍ اؿتغال تِ اهَس فشاغتی دس واًَى  تَخِ هدوَّا تآث ؿذُ تا تِ سّایی اص لفغ سٍصهشگی ٍ... 

 گیشد.  اًؼاى هذسى لشاس

ٍ ّواًگًَِ وِ دس لثل  الثتِ دػت یاتی فشاٍاى تِ اهىاًات فشاغتی ًیض دس تـذیذ ایي توایل تی تاثیش ًثَدُ اػت.  

تِ دلیل اغشام التلادی، خَد   اؿاسُ ؿذ  ًْادّا ٍ ػاصهاًْای هتٔذد دسگیش دس تاهیي هلضٍهات فشاغتی تَدُ ّا،

ٓوذُ تشیي َٓاهل دس تؼي فشاغت ٍ اكالت دّی تِ فشكت ّای فشاغتی ٍ اؿتغاالت تفشیحی ٍ تفٌٌی ؿوشدُ 

 هی ؿًَذ.

تِ التوای ًثیٔت، فشكت  واسّایی وِ تٌْا  ًؼثت هیاى واس ٍ فشاغت،گفتٌی اػت وِ تشخی اًذیـوٌذاى دس 

، اص فشاغت اًذٍ تِ تیاًی دس آهیختِ تا  داسًذهشص هثْوی تا فشاغت  یاتیـتشی تشای فشاغت فشاّن هی ػاصًذ، 

ادتی،  ٓلوی،ًوًَِ ایي واسّا، فٔالیت ّای )لآذُ فَق یٌٔی ًفشت اص واس ٍ اؿتیاق تِ فشاغت اػتثٌا ؿذُ اًذ 

 داسد.(خارتِ اػت وِ راتا تشای اّل آى  ، ػیاحتیٌّشی

 اسالم:  خصوص موضع راما د

 ادٓای هخالفت ادیاى تَیظُ ادیاى الْی تا فشاغت )ٍ الثتِ تیـتش تا ػشگشهی( تِ ًِش تام ًوی سػذ. 



فشاغت تاویذ وشدُ اًذ، تَكیِ ٍ تشغیة تِ داؿتي تشخی خاهِٔ ؿٌاػاى هثل ػاهَئل وٌیه تش ًمؾ دیي دس 

ػٌتی تا تٌٔیالت ٍ فشكت ّای فشاغتی، شٍتؼتاًْای پهخالفت واتَلیه ّاٍ ، دس تَهیح چشایی ٍتشهاوغ 

ی اص آًْا ساخْ تَد؛ هلادیك خاكتیـتش تِ ًِ تا اكل فشاغت ٍ تفشیح وِ  هٔتمذ اػت وِ ایي هخالفت ّا 

    ق دادُ هی ؿذ.هلادیمی وِ تا ٓمایذ ٍ اخالق هَهٌاًِ ًاػاصگاس تـخی

ػشگشم وشدى، خٌذاًیذى، سا فلؼفِ تشخی هٌاػه ٍ هشاػن، تىشاس ؿًَذُ ًیض دٍسوین، خاهِٔ ؿٌاع فشاًؼَی، 

كش تفشیحی ٍ آٌتِ ٌَٓاى ، ی آییٌیًوایؾ ّا ٍ اص. هی داًذ دس افشاد خلمی ایداد ؿادهاًی ٍ خَؽ 

افشاد، دًیای ٍالٔی سا فشاهَؽ  ّا هَخة هی ؿًَذ تاایي ًوایؾ   تِ آتماد ٍی،یاد وشدُ اػت. صیثاؿٌاختی دیي 

وٌٌذ ٍ تِ خْاى دیگشی تشًٍذ وِ تخیلـاى دس آًدا آػَدُ تش اػت. ایي ًوایؾ ّا دس ٍالْ اتضاس ػشگشم وشدى 

 هشدم اًذ. 

اص خؤی تشخوِ الیادُ، هیشچاُ چٌیي هَهٔی داسًذ. تشای هثال، س.ن:  دیي ٍ فشٌّگ، ون ٍ تیؾ ػایش ادیاى ًیض 

 هتشخواى صیش ًِش تْاء الذیي خشهـاّی(

 تیاى اخوالی هَهْ اػالم)دس دٍ فایل اسػالی تا تفلیل تیـتشی، هَهْ اػالم سا  تَهیح دادُ ام(

ػَسُ اًـشاح: فارا فشغت فاًلة)ادٓا وشدُ اًذ وِ دس اػالم، واس  7تشخی اص اًذیـوٌذاى هؼلواى تا اػتٌاد تِ آیِ 

چَى خذاًٍذ پیاهثشاوشم)ف( سا تَكیِ فشهَدُ وِ تٔذ اص فشاغت اص ّش د ًِ فشاغت( اكالت داستی ٍلفِ ٍ تالؽ 

هْوی تِ هْن دیگشی هـغَل ؿَ. الثتِ لشیٌِ لثی ٍخَد داسد وِ خَاب ٍ اػتشاحت هٔوَل اػتثٌا ؿذُ اػت؛ اها 

دس اػالم  ٍخَد فشكتی هٌفلل تِ ًام فشاغت وِ تِ اؿتغاالت تشخیحی ٍ تفشیحی اختلاف دادُ ؿَد، ُاّشا

هٌلَتیتی ًذاسد. دلیل آى ایي اػت وِ اػالم سٍی گزسٓوش حؼاع اػت ٍ چَى هذت الاهت افشاد دس دًیا 

احتواال هٌـاء ایي رٌّیت ایي هحذٍد اػت، لآذتا تایذ ایي هذت تِ اهَس هْن ٍ ػشًَؿت ػاص هلشٍف ؿَد. 

)فشاغت تفؼیش ؿذُ اػت ٍٍُیفٍِ ًِ ٓول فاسٕ تَدى اص ّش گَفشاغت غالثا تِ اػت وِ دسٓشتی ٍ حتی فاسػی، 

)ٓشب سٍص تٌٔیل سا هی وٌٌذدس تماتل تاواس، هٌشح سا غالثا فشاغت  ؿایذتِ ّویي دلیل اػت وِ. یٌٔی تیىاسی(

 .واس ٍ تالؽ هٌٔا ٍ هَهَٓیت هی یاتذدس اهتذاد ًِ دس تماتل وِ دس حالی وِ فشاغت  یَم الٌٔلِ هی گَیذ(

 تْتش واسّا   تشای اًدام افشادفشاغت، اگش دسػت اػتفادُ ؿَد ًمؾ توْیذی هْوی خْت آهادُ ػاصی سٍحی 



)تٌْا وَدواى ّؼتٌذ وِ هشصی هیاى واس ٍ فشاغتـاى ًیؼت ٍ تِ ٓثاستی،  واسؿاى ّواى تاصی ٍ ػشگشهی داسد.

  اػت(

تاهیي تِ هشٍست تی تَخِ ًثَدُ اًذ وِ فشاغتی هَهٌاى ادیاى الْی تَیظُ اػالم ًِ تٌْا تِ ًیاص تضٓن حمیش

تِ دلیل ًمـی  اٍلات فشاغت ّوشاُ تا اؿتغاالت تشخیحی ٍ ػشگشهی ّای هثاح( .وشدُ اًذهلضٍهات آى اّتوام 

داسد؛ ًِ تٌْا اًدام اهَس هْن  ای فشد تشآهادُ ػاصی خؼوی ٍ سٍحی ًـاى آفشیٌی ٍ  ،وؼالت صداییوِ دس

 ؿذُ اػت. تذاى تَخِ دادُهختلف دس هٌاتْ دیٌی تیاًات تِ ت وِ هخالف ؿشیٔت ًیؼ

آیات، سٍایات دیٌی ) هٌاتْهخالفت كشیح ٍ هٌلمی ًِ دس هی تَاى ادٓا وشد وِ تمشیثا تا آًدا وِ حمیش تتثْ وشدم 

ًِ دس سٍیِ ّای هٌاتْ هٔشفت دیٌی)تَیظُ هتَى فمْی(، ٍ ًِ دس ػیشُ ٍػلَن تضسگاى دیي ٍ ًِ دس  ،(ٍ ػیشُ

خشدُ گیشیْای هَخَد دس تشخی هٌاتْ ٓوذتا ًاُش تِ هلادیك خاكی  اتشاص ٍ اُْاسًـذُ اػت.هتـشٓاى؛  هٔوَل

تَدُ وِ تاَُاّش ؿشیٔت، اخالق  هَهٌاًِ ٍ ری ٍ هشام هتـشٓاًِ ًاػاصگاسی تِ ًِش هی  فشاغتی اص اؿتغاالت

 سػیذ. 

ٍسصؽ،  سایح دس هیاى ٓوَم هثل اًَاّػشگشم وٌٌذُ فشاغتی ٍ ت ًثك لَآذ اكَلی، اكل اٍلی دس ّوِ اؿتغاال

، هتٌَّ سػاًِ ّاتشًاهِ ّای  اػتفادُ اصؿَخی،  ٍ ًٌضٍ گٔذُ ّای دٍػتاًِ ّوشاُ تا تفشیح، خلؼات تاصی، 

ٍ ػشگشهی فی  ٌَٓاى فشاغتٍ... اتاحِ اػت. تِ تیاى دیگش، ، ؿشوت دس هدالغ خـي ٍؿادی هفشح آثاسهٌالِٔ 

، هَهَّ ٍ هتٔلك ّیچیه اص احىام تشخیحی چْاس گاًِ تىلیفی=; اهافیًفؼِ ٍ ٓاسی اص ّش لیذ ٍ كفت 

ٍػشگشهی تا هلادیك  فشاغتٍخَب، اػتحثاب، حشهت ٍ وشاّت> ًیؼت؛ اص ایي سٍ، تشتة ّش حىن تش ٌَٓاى 

ٌٓاٍیي ثاًَی اػت وِ  یافتي ٌالح فمْی،هماسى ٍ هتشتة ٍ تِ اكآثاس  غشام، احَال، ًتایح ٍا، تاتْ آىهتىثش

 م احش تِ دلیل آهیختِ ؿذى ٓولی تا گٌاُ، هثاح فی ًفؼِ تالٌثْ احىام هتٌاػة سا التواء هی وٌذ. گاُ یه اهش 

    هی ؿَد.

 

ػشگشهی اؿتغاالت فشاغتی ٍ دس هٌاتْ فمْی تشای هٌلك وٌؾ ّای اًؼاًی اص خولِ وِ هالن ّای ٓاهی ّوچٌیي 

. تشای هثال، ٓاسی تَدى اص هفاػذ اخاللی)گٌاُ(، ٓذم تاؿذتٌْداس ٓول  هٔیاسهی تَاًذ لآذُ ٍ اسائِ ؿذُ 

هٌَٔی، داؿتي  خَیی ووالسٍح تٌذگی ٍ ، ٓذم تٌافی تا )وِ تِ گٌاُ اًلشاف داسد(تٌاػة تا هدالغ لَْ ٍ لٔة

 ٍ... ٓاسی تَدى اص افشاى  اص اهَس هْن، ٓمالیی، ٓذم غفلت صاییٍ ّذف غشم 

تشخی وِ تَیظُ ٍاطُ لَْ لغَ،  ٍ هثل: لَْ، لٔة  هٌاتْ فمْیٍدس هٌاتْ دیٌی ایي تحث  اكلیولیذ ٍاطُ ّای   -  

ػشگشم فشاغتی ٍ  اص اؿتغاالتهٌفی ٍ ػخت گیشاًِ خَد سا ًؼثت تِ تشخی  فمْا تا اػتٌاد تِ آًْا، هَهْ غالثا اص



ایي ًَّ اؿتغاالت تش فشم  ًذ؛ ّیچیه داللت تش هذٓا)یٌٔی حشهت ٍ هوٌَٓیت( ًذاسًذ.ُ اوشد وٌٌذُ هؼتٌذ

 لَْی تَدى، لَْ هداصًذ ٍ ها دلیلی ًذاسین وِ هٌلك لَْ حشام یا حتی هىشٍُ تاؿذ. 

ذُ ٍ فای ، تٌْا ٓولی هوٌَّ اػت وٍِاطُػِ ایي  هتفاّن اص هٌٔایًثك ادٓای تشخی اًذیـوٌذاى، تا اػتٌاد تِ 

ًذاؿتِ تاؿذ؛ ٓولی وِ تا تَخِ تِ ّضیٌِ ّای هادی ٍ هٌَٔی اؽ، تَخیِ ٓمالیی ی ٍ حىیواًِ یّذف ٓمال

ًذاؿتِ تاؿذ؛ ٓولی دس همایؼِ تا ػایش ٍُایف، اٍلَیت ٍ سخحاًی  ًذاؿتِ تاؿذ؛ ٍ تِ تیاى ایداتی، ٓولی وِ 

َٓاسم تاؿذ ٍ تاالتش ایٌىِ دس خْت تٌذگی ًمؾ )اگش ٓولی ٓاسی اص ایي .  هَهي سا اص اًدام اهَس هْن تاص داسد

توْیذی داؿتِ تاؿذ، هوذٍح ٍ هؼتحؼي خَاّذ تَد. الثتِ تـخیق هلذالی ایي ًَّ آوال ّوِ خا آػاى 

   ًیؼت.( 

آى ك یهلاداص تِ تشخی  ٍتاالتش ایٌىِ دس تشخی سٍایات اص اػتثٌا ؿذى هلادیمی اص لَّْا ٍ لٔة ّا ػخي سفتِ 

َب(، الٌضِّ لاحت دادى تِ لشوِْ االخَاى)لٌیفِ ٍ ؿادی(، ادخال ػشٍس، اػتدوام للَب)اػتتحت ٌَٓاى هفا

   ؿشوت دس هدالغ خـي ٍ ؿادی، ٓیادت هَهٌاى ٍ... تَكیِ ؿذُ اػت.     ، ٍ حَ ًفؼاًی التزار)گشدؽ(، 

تٌَّ تخـی ٍ سّایی اص فـاسّای سٍحی ؿادی، اػتشاحت، آػایؾ، آساهؾ، ًیاص اًؼاى تِ تاالتش ایٌىِ اگش ٍالٔا 

 تا آى هخالفتی ًخَاّذ داؿت. تِ دلیل فٌشی تَدى تِ صًذگی سٍصهشُ؛ یه ًیاص اكیل تاؿذ لٌٔا اػالم 

 

 


