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تبییه استقزار حاکمیت ضزکتی در وظام باوکی با تأکید بز باوکداری اسالمی
حؿیٗ خسی آتكٍبٜ
چکیدٌ
حبوٕیت قطوتیٔ ،دٕٖٝٛای اظ فطآیٙسٞب ،ؾیبؾتٞب ،زؾتٛضإُِٗٞب  ٚلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضاتی اؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ
ؾبظٚوبضٞبی زض ٚ ٖٚثطٖٚؾبظٔب٘ی٘ ،حٞ ٜٛسایتٔ ،سیطیت  ٚوٙتطَ قطوت ضا تحت تأثیط لطاض ٔیزٞس .حبوٕیت قطوتی
یىی اظ ٔؿبئُ حبئع إٞیت زض ٟ٘بزٞبی پِٛی ٔ ٚبِی اؾت؛ ث٘ٝحٛیو ٝيٗف  ٚتٛخ٘ ٝبوبفی ث ٝحبوٕیت قطوتی نحیح
زض ثب٘هٞب ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ُّٖ اؾبؾی ثحطاٖ ٔبِی زض ؾُح ّٔی  ٚثیٗإِّّی قٙبذتٔ ٝیقٛزٌ .ؿتطز ٜقسٖ حدٓ
فٗبِیت ثب٘هٞب ٔ ٚؤؾؿبت ٔبِی ،افعایف شیٙفٗبٖ ٌ ٚؿتطزٌی ٔیعاٖ اَالٖبت ٘بٔتمبضٖ٘ ،كبٍ٘ط ِع ْٚثطلطاضی حبوٕیت
قطوتی زض ٘ٓبْ ثب٘ىی وكٛض زض ٖهط حبيط ٔیثبقس؛ ثٙبثطایْٗٚ ،یف ٝحبوٕیت قطوتی زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی زض لجبَ تطتیت
ؾبظٚوبضی و ٝاظ وّی ٝحمٛق شیٙفٗبٖ ایٗ حٛظ ٜزفبٔ ٕ٘بیس؛ ثؿیبض ؾٍٙیٗ  ٚأطی ٔ ٚ ٟٓاؾبؾی اؾت .زض ایٗ ٔیبٖ
ثب٘ىساضی اؾالٔی و ٝچٙسیٗ ز ٝٞاظ ٖٕط آٖ ٕ٘یٌصضز ،زاضای ْطفیت ثبالیی زض اخطای ان َٛحبوٕیت قطوتی اؾت  ٚایٗ
ٔم ِٝٛثٝذهٛل ثطای ٘ٓبْ ثب٘ىساضی وكٛض زاضای إٞیتی زٚچٙساٖ ٔیثبقسِ .صا ثطضؾی ایٗ ٔٛئ ٔٛس٘ٓط پػٞٚكٍط ثٛزٜ
تب ثب قٙبذتی ٕٝٞخب٘ج ٝزض ایٗ حٛظ ٚ ٜان ٚ َٛلٛاٖس آٖ؛ پیبزٜؾبظی آٖ زض ٘ٓبْ ثب٘ىی وكٛض ضا تجییٗ ٕ٘بیس .ثٙبثطایٗ
ٔؿئّ ٝانّی ایٗ تحمیك ایٗ اؾت و ٝان َٛحبوٕیت قطوتی چیؿت  ٚضٚـٞبی پیبزٜؾبظی آٖ زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی
اؾالٔی چٍ ٝ٘ٛاؾت؟ ٘تبیح ثسؾت آٔس٘ ٜكبٖ ٔی زٞس ؤ ٝحطن ٞبی حبوٕیت قطوتی ،انِٛی ٕٞچ ٖٛضلبثتپصیطی،
لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ذبل زض ثب٘ىساضی ،اِعاْ افطاز ث ٝضٖبیت اذالق فطزی  ٚقطایٍ اذالق ٔساضا٘ٔ ٝحیٍ اختٕبٖی-ؾیبؾی
خبٔٗ ٝاؾالٔی ٔیتٛا٘س ثؿتطؾبظ ٔٙبؾجی ثطای تحمك ح بوٕیت قطوتی زض ٘ٓبْ ثب٘ىی ثبقس  ٚضاٞىبضٞبی پیبز ٜؾبظی ایٗ
ٔحطن ٞب ٘یع ثطاؾبؼ ٘ٓط اوثطیت ُٔبِٗبت نٛضت ٌطفت ٝزض ایٗ حٛظ ٜقبُٔ ٘ٓبضتٔ ،سیطیت ضیؿه ،اٖٕبَ قفبفیت ٚ
ثط٘بٔ ٝضیعی زلیك ٞ ٚسفٕٙس اؾت.
ياژٌَای کلیدی :حبوٕیت قطوتی ،يطٚضت تجییٗٓ٘ ،بْ ثب٘ىی ،ثب٘ىساضی اؾالٔی ،ایطاٖ
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 -1مقدمٍ
ٔٛي ٔٛحبوٕیت قطوتی ،ث ٝقیٜٛای و ٝأطٚظُٔ ٜطحقس ٜاؾت ،حبنُ ُٔبِٗبت  ٚثطضؾیٞبیی اؾت و ٝزض وكٛضٞبی
ٔرتّف ز٘یب ا٘دبْقس ٚ ٜؾبثمٔ ٝكرم آٖ ث ٝزٔ 1990 ٝٞیالزی ثط ٔیٌطزز (ؾیف .)1393،ثطضؾی ازثیبت ٔٛخٛز ٘كبٖ
ٔیزٞس ٞ ،یچ تٗطیف ٔٛضز تٛافك زضٔٛضز حبوٕیت قطوتی ٚخٛز ٘ساضز .ثطاؾبؼ وكٛضی و ٝزض٘ٓط ٔی ٌیطیٓ ،تفبٚت ٞبی
چكٍٕیطی زضتٗطیف ایٗ ٔٛيٚ ٔٛخٛز زاضز .ثَٛ ٝض وّی تٗبضیف حبوٕیت قطوتی زض ٔتّٕٖ ٖٛی زاضای ٚیػٌیٞبی ٔكتطن ٚ
ٔٗیٙی ٞؿتٙس و ٝیىی اظ آٖٞب پبؾرٍٛیی ٚ 1اِجت ٝتمسْ قفبفیت ثط آٖ اؾت .تٗبضیف ٔٛخٛز اظ حبوٕیت قطوتی زضیه َیف
لطاضٌطفت ٝو ٝزیسٌبٜٞبی ٔحسٚز زضیه ؾ ٚ ٛزیسٌبٜٞبی ٌؿتطز ٜزض ؾٛی زیٍط َیف ٔیثبقٙس .تٗبضیف ٔحسٚز حبوٕیت
قطوتی ٔتٕطوع ثط لبثّیتٞبی ؾیؿتٓ لب٘٘ٛی یه وكٛض ثطای حفّ حمٛق ؾٟبٔساضاٖ الّیت ٔیثبقٙس .ایٗ تٗبضیف ثَٛ ٝض
اؾبؾی ثطای ٔمبیؿ ٝثیٗ وكٛضی ٔٙبؾت ٞؿتٙس  ٚلٛا٘یٗ ٞط وكٛض ٘مف تٗییٗوٙٙسٜای زض ؾیؿتٓ حبوٕیت قطوتی زاضز .زض
زیسٌبٜٞبی ٔحسٚز ،حبوٕیت قطوتی ث ٝضاثُ ٝقطوت  ٚؾٟبٔساضاٖ ٔحسٚز ٔیقٛز  ٚتٗبضیف ٌؿتطزٜتط حبوٕیت قطوتی ثط
ؾُح پبؾرٍٛیی ٚؾیٕتطی ٘ؿجت ث ٝؾٟبٔساضاٖ  ٚزیٍط شیٙفٗبٖ تأویس زاض٘س ٘ ٚكبٖ ٔیزٙٞس و ٝقطوتٞب زض ثطاثط وُ خبٔٗ،ٝ
٘ؿُٞبی آیٙسٙٔ ٚ ٜبثٕ َجیٗی (ٔحیٍظیؿت) ٔؿئِٛیت زاض٘س .زض ایٗ زیسٌب ،ٜؾیؿتٓ حبوٕیت قطوتی زض حمیمت ٔٛإ٘ ٚ
اٞطْٞبی تٗبزَٞبی زضٖٚؾبظٔب٘ی  ٚثطٖٚؾبظٔب٘ی ثطای قطوتٞب اؾت و ٝتًٕیٗ ٔیوٙس تب آٖٞب ٔؿئِٛیت ذٛز ضا ٘ؿجت ثٝ
تٕبْ شیٙفٗبٖ ا٘دبْ زٙٞس  ٚزض تٕبْ ظٔیٞٝٙبی فٗبِیت تدبضی ،ث ٝنٛضت ٔؿئٛال٘ ُٕٖ ٝوٙٙسٕٞ .چٙیٗ ،اؾتسالَ ُٔٙمی زض
ایٗ زیسٌب ٜآٖ اؾت وٙٔ ٝبفٕ ؾٟبٔساضاٖ ضا فمٍ ٔیتٛاٖ ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔٙبفٕ شیٙفٗبٖ ثطآٚضز ٜوطز ،چ ٖٛقطوتٞبیی و ٝزض
ثطاثط تٕبْ شیٙفٗبٖ ٔؿئٔ َٛیثبقٙس ،زض زضاظٔست ٔٛفكتط  ٚثب ض٘ٚك تط ٞؿتٙس .قطوتٞب ٔیتٛا٘ٙس اضظـآفطیٙی ذٛز ضا زض
زضاظٔست افعایف زٙٞس  ٚایٗ وبض ضا ثب ا٘دبْ ٔؿئِٛیت ذٛز زض ثطاثط تٕبْ شیٙفٗبٖ  ٚثب ثٟیٝٙؾبظی ؾیؿتٓ حبوٕیت ذٛز
ٔیوٙٙس ،ایٗ زیسٌبٛٔ ٜضز تبئیس اوثط ٔتّٕٖ ٖٛی اؾت (حؿبؼ یٍب٘.)1384،ٝ
ٓٞچٙیٗ ،حبوٕیت قطوتی انُالحی اؾت و ٝاظ ٖٕط آٖ ثیف اظ ؾ ٝزٕ٘ ٝٞیٌصضز  ٚاِٚیٗ ٘كب٘ٞٝبی آٖ زض وكٛضٞبی
أطیىب ،وب٘بزا  ٚاٍّ٘ؿتبٖ ثطٚظ ٕ٘ٛز ٜاؾتُٔ .بِٗبت ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاِٚیٗ  ٚلسیٕیتطیٗ ٔفٖ ْٟٛجبضت حبوٕیت قطوتی ،اظ
ٚاغ ٜالتیٗ  Gubernareثٙٗٔ ٝبی ٞسایت وطزٖ ٌطفتٝقس ٜاؾت وٕٛٗٔ ٝالً زض ٔٛضز ٞسایت وكتی ث ٝوبض ٔیضٚز  ٚزالِت ثط
ایٗ زاضز و ٝاِٚیٗ تٗطیف حبوٕیت قطوتی ثیكتط ثط ضاٞجطی تٕطوع زاضز تب وٙتطَ (ؾٖ .)2010،ِٖٛٔٛٛال ٜٚثط ایٗ چٙس
چبضچٛة ٘ٓطی ٔتفبٚت ثطای تٛيیح  ٚتحّیُ حبوٕیت قطوتی ُٔطحقس ٜاؾتٞ .ط یه اظ آٖٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ٚاغٜٞبی ٔرتّف
 ٚث ٝنٛضتی ٔتفبٚت ثٛٔ ٝي ٔٛحبوٕیت قطوتی پطزاذتٝا٘س و٘ ٝبقی اظ ظٔیّٕٖ ٝٙی ذبنی اؾت و ٝثٛٔ ٝي ٔٛحبوٕیت
2
قطوتی ٔیٍ٘ط٘س .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔثبَ تئٛضی ٕ٘بیٙسٌی ٘بقی اظ ظٔیٔ ٝٙبِی  ٚالتهبزی اؾت ،زضنٛضتی و ٝتئٛضی ٞعیٗٔ ٝٙبٔالت
٘بقی اظ التهبز  ٚتئٛضی ؾبظٔب٘ی اؾت  ٚتئٛضی شیٙفٗبٖ ٘بقی اظیه زیسٌب ٜاختٕبٖی زض ٔٛضز حبوٕیت قطوتی ٔیثبقس.
ٌطچ ٝتفبٚت ٞبی چكٍٕیطی ثیٗ چبضچٛةٞبی ٘ٓطی ٔرتّف ٚخٛز زاضز أب زاضای ٚخٔ ٜٛكتطن ٔكرهی ٞؿتٙسٕٞ .چٙیٗ
ثبیس زا٘ؿت و ٝظٔیٞٝٙبی فطٍٙٞی  ٚلب٘٘ٛی ٘یع ثط حبوٕیت قطوتی تأثیط ثؿعایی زاض٘س (ٚاِىط ضیٛی.)2009،ٛ
وبزثطی ،)1992( 3ثیبٖ ٔیوٙس و ٝحبوٕیت قطوتی ؾیؿتٕی اؾت و ٝثب آٖ قطوتٞب ٞسایت  ٚوٙتطَ ٔیق٘ٛسIFAC4 .
( ،)2004حبوٕیت قطوتی تٗسازی ٔؿئِٛیتٞب  ٚقیٜٞٛبی اٖٕبَ قس ٜتٛؾٍ ٞیأت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطاٖ ْٔٛف ثب ٞسف ٔكرم
وطزٖ ٔؿیط ضاٞجطزی اؾت و ٝتًٕیٗوٙٙس ٜزؾتیبثی ث ٝاٞساف ،وٙتطَ ضیؿهٞب ثَٛ ٝض ٔٙبؾت ٔ ٚهطف ٔٙبثٕ ،ثَٛ ٝض
ٔؿئٛال٘ٔ ٝیثبقس .پبضویٙؿ ،)1994( 5ٖٛثیبٖ ٔیوٙس و ٝحبوٕیت قطوتی ٖجبضت اؾت اظ فطآیٙس ٘ٓبضت  ٚوٙتطَ ثطای تًٕیٗ
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ایٗ ؤ ٝسیط قطوت ُٔبثك ثب ٔٙبفٕ ؾٟبٔساضاٖ ُٖٕ ٔیوٙس یب ٍ٘ٔ .ٝیٙؿ ،)1994( 1ٖٛؾبٔب٘ ٝحبوٕیت قطوتی ضا ٔیتٛاٖ
ٔدٕ ٖٝٛلٛا٘یٗٔ ،مطضاتٟ٘ ،بزٞب  ٚضٚقٟبیی تٗطیف وطز و ٝتٗییٗ ٔی وٙٙس قطوتٞب چٍ ٚ ٝ٘ٛث٘ ٝفٕ چ ٝوؿب٘ی ازاضٔ ٜیق٘ٛس.
تطی ٌط ،)1984( 2حبوٕیت قطوتی ٔطث ٌٛث ٝازاضّٕٖ ٜیبت قطوت ٘یؿت ثّىٔ ٝطث ٌٛثٞ ٝسایت ثٍٙب ٜالتهبزیٓ٘ ،بضت ٚ
وٙتطَ اٖٕبَ ٔسیطاٖ اخطایی  ٚپبؾرٍٛیی آٖٞب ث ٝتٕبْ شیٙفٗبٖ قطوت ٔیثبقٙس (حؿبؼ یٍب٘.)1384،ٝ
ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی  ٚتٛؾٗ ٝالتهبزی ) OECD( 3حبوٕیت قطوتی ضا ٔدٕ ٖٝٛضٚاثُی ٔبثیٗ ٞئیت ٔسیط ،ٜؾٟبٔساضاٖ ٚ
زیٍط شیٙفٗبٖ یه قطوت ٔی زا٘س و ٝثب تٗییٗ ؾبذتبض ،اٞساف ،اثعاضٞبی زؾتیبثی ث ٝایٗ اٞساف ٘ ٚیع ٘ٓبضت ثط فٗبِیتٞب،
ٔكٛلی ثطای ٞئیت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطاٖ زض پیٍیطی ٔؿبئّی اؾت وٙٔ ٝبفٕ قطوت  ٚؾٟبٔساضاٖ زض آٖ لطاض زاضز ٘ ٚیع تكٛیمی
اؾت ثطای آ٘ى ٝاظ ٔٙبثٕ ث ٝقی ٜٛوبضاتطی اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس .ایٗ ؾبظٔبٖ انِٛی ضا ثطای حبوٕیت قطوتی اضائٕٛ٘ ٝز ٜاؾت و ٝایٗ
ان َٛزض ثؿیبضی اظ وكٛضٞب  ٚقطوتٞبی ثعضي ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاضٌطفت ٝاؾت .انٔ َٛصوٛض ٖجبضتا٘س اظ:
 .1تأٔیٗ ٔجٙبیی ثطای چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ٔؤثط :چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ثبیس تٛؾٗ ٝثبظاضٞبی قفبف  ٚوبضآٔس
ضا تؿٟیُ ٕ٘ٛز ،ٜثب حبوٕیت لب٘ ٖٛؾبظٌبض ثبقس  ٚتمؿیٓثٙسی ٔؿئِٛیتٞب ضا ثیٗ ٔمبٔبت ٔؿئٓ٘ َٛبضتی ،تٓٙیٕی ٚ
اخطایی ث ٝضٚقٙی تكطیح ٕ٘بیس.
 .2تٛخ ٝث ٝحمٛق ؾٟبٔساضاٖ :چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ثبیؿتی اظ حمٛق ؾٟبٔساضاٖ حفبْت ٔ ٚؿیط تحمك آٖ ضا
تؿٟیُ ٕ٘بیس.
 .3ثطذٛضز یىؿبٖ ثب ؾٟبٔساضاٖ :زض چبضچٛة ؾیؿتٓ حبوٕیت قطوتی حمٛق وّی ٝؾٟبٔساضاٖ آٖ اظ الّیت  ٚاوثطیت،
زاذّی  ٚذبضخی یىؿبٖ ثٛز ٚ ٜيطٚضت زاضز و ٝفطنتٞبی ثطاثطی ثطای تأٔیٗ حمٛق  ٚخجطاٖ ذُبٞبیكبٖ
پیفثیٙی  ٚثطلطاض قٛز.
 .4تٛخ ٝث٘ ٝمف وّی ٝشیٙفٗبٖ :چبضچٛة حبوٕیت قطوتی تأویس ثط ایٗ ٔٛي ٔٛزاضز و ٝحمٛق شیٙفٗبٖ و ٝثطاؾبؼ
لٛا٘یٗ یب ٔجب٘ی زیٍط ثطلطاض قس ٜاؾت ث ٝض ؾٕیت قٙبذت ٝقس ٚ ٜزض خٟت تمٛیت افعایف ثطٚت  ٚثجبت قطوتٞب
تالـ ٕ٘بیس.
 .5افكب  ٚقفبفیت :چبضچٛة ایٗ ؾیؿتٓ تأویس زاضز و ٝقطوتٞب ٔیثبیؿت اَالٖبت ٔٙبؾت ذٛز ضا زلیك  ٚثٛٔ ٝلٕ زض
ضاثُ ٝثب تٕبْ ٔٛيٖٛبت ٔطتجٍ اظ خّّٕٕٖ ٝىطز وّی قطوتٚ ،يٗیت ٔبِی ،ؾبذتبض ٔبِىیت  ٚحبوٕیت ٘ ٚمف ٚ
ْٚیفٔ ٝسیطاٖ ضا تكطیح ٕ٘بیس.
ٔ .6ؿئِٛیتٞبی ٞئیت ٔسیط :ٜزض ؾیؿتٓ حبوٕیت قطوتی يطٚضت زاضز ثط٘بٔٞٝب  ٚضٕٛٙٞزٞبی اؾتطاتػیه خٟت
٘ٓبضت ٔؤثط ٞیبت ٔسیط ٜثط ٔسیطاٖ ٘ ٚح ٜٛپبؾرٍٛیی ٞئیت ٔسیط ٜث ٝقطوت  ٚؾٟبٔساضاٖ ٔكرم قٛز.
ثُٛض وّی ٔیتٛاٖ ثیبٖ زاقت و ٝحبو ٕیت قطوتی ؾبظٚوبضی اؾت و ٝتالـ زاضز اظ حمٛق ٙٔ ٚبفٕ شیٙفٗبٖ زفبٔ
وطز ٚ ٜأىبٖ تًییٕ حمٛق افطاز ضا ث ٝحسالُ ٕٔىٗ ثطؾب٘س (.)OECD,2004
الظْ ث ٝشوط اؾت وٞ ٝط یه اظ اثٗبز شوط قس ٜزض فٛق ٔیتٛا٘س ثط وّیت چبضچٛة حبوٕیت قطوتی اثط زاقت ٝثبقس ٚ
آٖ ضا تمٛیت  ٚیب تًٗیف وٙس (لبئٕی  ٚقٟطیبضی.)1388،
ٓٞچٙیٗ حبوٕیت قطوتی زض نٛضت تأٔیٗ قطایٍ ٔ ٚؤِفٞٝب  ٚان ٚ َٛيٛاثٍ آٖ ٔیتٛا٘س ثٖٛ٘ ٝی ثبٖث ثجبت
ؾیؿتٓ ثب٘ىی ٌطزز و ٝایٗ ثجبت ثٔ ٝطٚض زض نٛضت ٟٔیب ثٛزٖ قطایٍ ثبٖث ثٟجٛز ّٖٕىطز ٘ٓبْ ثب٘ىی ٌطزز .یه ؾیؿتٓ
ثب٘ىی ثب ثجبت ٘یعٚ ،اؾُٔ ٝبِی وبضا ایدبز ٔیوٙس  ٚآٖ ضا لبزض ٔیؾبظز و ٝزض ترهیم ٔٙبثٕ ث ٝؾطٔبیٌٝصاضیٞب ٔٛفكتط
ُٖٕ ٕ٘بیس  ٚزض ٘تیدٔ ٝیتٛا٘س ثبٖث ثٟجٛز ضقس التهبزی  ٚؾطٔبیٌٝصاضی قٛزٚ .خٛز ؾیؿتٓ ثب٘ىی ثب ثجبت ثبٖث افعایف
وبضایی ّٖٕىطز ؾیؿتٓ ثب٘ىی  ٚثٟجٛز تٛظیٕ ٔٙبثٕ زض التهبز ٌطزز (فطظیٗ ٚـ ٕٞ ٚىبضاٖٖ .)1396،ال ٜٚثط ایٗ ثطضؾی
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ؾیط تبضیری ٘ٓبْ ثب٘ىی ایطاٖ ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝچبِفٞبیی اظ خّٕ ٝپبییٗ ثٛزٖ زضخ ٝقفبفیت ؾیؿتٓ ثب٘ىیٚ ،لٔٛ
ترّفبت ٛٔ ٚاخ ٟٝثب فؿبز ٔبِی ،تحٕیُ ضیؿهٞب ی فعایٙس ٜث ٝالتهبز ّٔی ،تًییٕ حمٛق ؾٟبٔساضاٖ ذطز ٖ ٚسْ تأٔیٗ
ٔٙبفٕ ٚالٗی ؾپطزٌٜصاضاٖ ٚ ٚخٛز قجٟبتی زض ٔیبٖ ثطذی اظ ٘رجٍبٖ زض ذهٛل اُ٘جبق ثطذی اظ ّٖٕیبت ثب٘ىی ٔٗیبضٞبی
قطٖی  ٚغیط ٜثركی اظ ٔدٕ٘ ٖٝٛبوبضآٔسیٞبی ٘ٓبْ ثب٘ىساضی ثس ٖٚضثبی ایطاٖ اؾت .اِجت ٝالظْ ث ٝشوط اؾت وٝ
چبِفٞبی ثطقٕطز ٜفٛقٔ ،رتم ٘ٓبْ ثب٘ىی ایطاٖ ٘جٛز ٚ ٜثؿیبضی اظ ٘ٓبْٞبی ثب٘ىی ٔٛفك و٘ٛٙی تٛا٘ؿتٝا٘س ثب ثٟطٌٜیطی
اظ ؾیبؾتٞب ی انالحی ثٟی ٝٙاظ خّٕ ٝاؾتمطاض ان َٛحبوٕیت قطوتی زضخ ٝوبضایی ذٛیف ضا ث ٝتسضیح ثبال ثطز ٚ ٜزض
ُٖٕ ظٔی ٝٙتأٔیٗ ٔبِی ثٟی ٚ ٝٙث ٝتجٕ آٖ ضقس ُّٔٛة ٔ ٚؿتٕط التهبزی ضا فطا ٓٞآٚض٘س (فطٚزؾی.)1393،
ثٙبثطایٗ اظ آ٘دب و ٝؾیؿتٓ ثب٘ىی ٔؿتمط زض ثب٘ىساضی ایطاٖ ،ؾیؿتٓ  ٚثب٘ىساضی غیط ضثٛی اؾت و ٝذٛز ظٔیٞٝٙبی
ٔٙبؾجی ضا ثطای حبوٕیت قطوتی ٔیتٛا٘س لبئُ ٌطزز وِ ٝع ْٚثطضؾی ٕٝٞخب٘ج ٚ ٝؾیؿتٕبتیه آٖ ضا ٔیَّجس .زض ایٗ ٘ٔٛ
٘ٓبْ ثب٘ىساضی تأٔیٗ  ٚحٕبیت ٖبزال ٘ ٝاظ ٔٙبفٕ تٕبْ شیٙفٗبٖ اِعأی اؾت .وُ التهبز  ٚخبٔٗ ٝاظ ّٖٕىطز ٘ٓبْ ثب٘ىی تأثیط
ٔیپصیطز ّٕٖ ٚىطز ٘بُّٔٛة ٘ٓبْ ٔبِی ٔیتٛا٘س تأثیط ٔٙفی ثط ضٚی تٕبٔی ثرفٞبی التهبزی  ٚخبٔٗ ٝزاقت ٝثبقس؛
ثٙبثطایٗ ٞسف تأٔیٗ ٔٙبفٕ تٕبْ شیٙفٗبٖ ؾجت ٔیقٛز و ٝث٘ ٝمف حبوٕیت قطوتی تٛخٚ ٝیػٜای قٛزٟٓٔ .تطیٗ ٔؿئّٝ
زض ایفبی ایٗ ٘مف ،ایدبز تٗبزَ ثیٗ شیٙفٗبٖ ٔرتّف اؾتٌ .طچ ٝزض یه ثب٘ه ٔتٗبضف ،تٗبضو اِٚیٙٔ ٝبفٕ ٕٔٗٛالً ثیٗ
ؾٟبٔساضاٖ ٔ ٚسیطیت زض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝیقٛزِٚ ،ی زض یه ثب٘ه اؾالٔی  ٚؾیؿتٓ تأثیطٌصاض ثط آٖ ،ثٗس زیٍطی ٘یع ٚاضز
ٔیقٛز وٕٞ ٝبٖ ثحث ؾپطزٌٜصاضاٖ اؾت  ٚزض ایٗ ٔیبٖ ثب ٚخٛز ضقس ؾطیٕ ثب٘ىساضی اؾالٔی  ٚافعایف حًٛض زض ٔدبٕٔ
ّٔی  ٚثیٗإِّّی ُٔ ،بِٗبت ٔحسٚزی زض حٛظ ٜحبوٕیت قطوتی زض ایٗ ثب٘هٞب نٛضت پصیطفت ٝاؾت؛ ثٙبثطایٗ زض ایٗ
ُٔبِٗ٘ ٝیع ثب ثطزاقتی اظ ُٔبِٗبت تحّیٍّطاٖ ثب٘ىساضی اؾالٔی زضنسزیٓ تب قٙبذتی ٞط چٙس ٔرتهط ِٚی ٔفیس زض حٛظٜ
حبوٕیت قطوتی  ٚثب٘ىساضی اؾالٔی زاقت ٝثبقیِٓ .صا ثب ٖٙبیت ثٛٔ ٝاضز فٛق ٟٔٓتطیٗ  ٚانّیتطیٗ ٞسف ایٗ ُٔبِٗٝ
پبؾرٍٛیی ث ٝایٗ ؾؤاَ اؾت و ٝان ٚ َٛلٛاٖس اؾتمطاض حبوٕیت قطوتی چیؿت  ٚضاٞىبضٞب  ٚضٚـٞبی پیبزٜؾبظی آٖ زض
٘ٓبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی چٍ ٝ٘ٛاؾت؟

پیطیىٍ تحقیق
اثط ّٖٕی ثط قبِٛز ٜآثبض زیٍطاٖ ثٙب ٟ٘بزٔ ٜیقٛز  ٚایٗ ِٔ ٟٓع ْٚتٛخ ٝثُٔ ٝبِٗبت ا٘دبْ یبفت ٝزض حٛظٛٔ ٜيٛٔ ٔٛضز
ُٔبِٗ ٝضا ثیبٖ ٔیزاضزِ .صا زض شیُ ث ٝثیبٖ ٟٔٓتطیٗ ُٔبِٗبت نٛضت ٌطفت ٝزض ایٗ حٛظ ٜپطزاذتٔ ٝیقٛز:
انال٘ی ( )1385پػٞٚكی ضا ثب ٖٛٙاٖ "حبوٕیت قطوتی  ٚضٚـٞبی تأٔیٗ ٔبِی زض قطوتٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ
اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ " ا٘دبْ زاز .زض ایٗ پػٞٚف ،چٍٍ٘ٛی وٙتطَ ،ازاض٘ ٚ ٜح ٜٛتأٔیٗ ٔبِی قطوتٞبی ٔصوٛض ٔٛضز ثطضؾی لطاض
ٌطفت٘ .تبیح ثٝزؾتآٔس ٜاظ پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝایدبز ثسٞی ثب ٔیبٍ٘یٗ ٘ؿجت ٟٓٔ 0/6تطیٗ قی ٜٛتأٔیٗ ٔبِی زض
قطوتٞبی ایطا٘ی ٔیثبقس  ٚا٘تكبض ؾٟبْ  ٚؾٛز ا٘جبقت ٝث ٝتطتیت ثب ٔیبٍ٘یٗٞبی  0/1 ٚ 0/3ثٖٛٙ ٝاٖ زیٍط قیٜٞٛبی ٔٛضز
اؾتفبز ٜخٟت تأٔیٗ ٔبِی زض٘ٓط ٌطفتٔ ٝیقٛزٔ .یعاٖ تٕطوع ٔبِىیت (ؾٟبٔساض ٖٕس )ٜزض قطوتٞبی ایطا٘ی ثب ٔیبٍ٘یٗ 50/1
زضٔمبیؿ ٝثب زیٍط وكٛضٞب ثؿیبض ثبال ٔیثبقس .تٕطوع ٔبِىیت زض قطوتٞبی ثب ا٘ساظ ٜپبییٗ ثیكتط اؾت .پٛض ظٔب٘ی ( ،)1385زض
پػٞٚكی ثٖٛٙ ٝاٖ " ضاثُ ٝحبوٕیت قطوتی  ٚپیفثیٙی ٚضقىؿتٍی قطوتٞب " ث ٝثطضؾی تأثیط ٔبِىیت ٔتٕطوع ٚ ٚیػٌیٞبی
ٞیأت ٔسیط ٜثط احتٕبَ ٚل ٔٛثحطاٖ ٔبِی پطزاذت .یبفتٞٝبی پػٞٚف ٘كبٖ زاز٘س و٘ ٝؿجتٞبی ٔبِی (٘ؿجت ؾٛزآٚضی ٘ ٚؿجت
٘مسیٍٙی) ٔیتٛا٘ٙس زض ٔتٕبیع ؾبذتٗ قطوت ٔٛفك  ٚقطوت ٚضقىؿتٔ ٝفیس ٚالٕ ق٘ٛس .ضخجی ( )1385پػٞٚكی ثب ٖٛٙاٖ
"ثطضؾی تأثیط حبوٕیت قطوتی ثط ٞعی ٝٙؾطٔبی ٝقطوت " ا٘دبْ زاز و ٝزضآ ٖ تأثیط ثطذی اظ ٔىب٘یعْ ٞبی حبوٕیت قطوتی
ٔب٘ٙس ؾبذتبض ٞیأت ٔسیط ،ٜؾبذتبض ٔبِىیت  ٚویفیت اَالٖبت ٔبِی ثط ٞعی ٝٙؾطٔبی ٝقطوت ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت .آظٖٔٞٛب ٚ
تحّیُٞبی ٔطتجٍ ثب فطيیٞٝب ٔؤیس ایٗ ُّٔت ثٛز و ٝزض خبٔٗٛٔ ٝضز ُٔبِٗ ٝثیٗ ٚیػٌیٞبی حبوٕیت قطوتی ٔ ٚیعاٖ ؾطٔبیٝ
قطوت ٞیچٌ ٝ٘ٛضاثُٙٗٔ ٝبزاض ٚخٛز ٘ساضز .یعزا٘یبٖ )(1386زض ٔمبِ ٝذٛز تأثیط حبوٕیت قطوتی ثط وبٞف ٔسیطیت ؾٛز ٔٛضز
ثطضؾی لطاض زاز .زض ایٗ تحمیك اظ الالْ تٟٗسی اذتیبضی ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ تٗسیُقس ٜخ٘ٛع ثٖٛٙ ٝاٖ قبذهی ثطای تٗییٗ
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ٔسیطیت ؾٛز اؾتفبزٌ ٜطزیس ٜاؾت٘ .تبیح ثیبٍ٘ط ایٗ ُّٔت اؾت وٚ ٝخٛز ٔسیطاٖ غیطْٔٛفٖ ،سْ ٚخٛز ٔسیطٖبُٔ ثٖٛٙ ٝاٖ
ضئیؽ یب ٘بئت ضئیؽ ٞیئتٔسیطٚ ٚ ٜخٛز حؿبثطؾبٖ زاذّی ضٚاثٍ ٔٗٙبزاضی ثب ٔسیطیت ؾٛز ٘ساض٘سٔ .طیٓ فّٗی ( )1387زض
پبیبٖ٘بٔ ٝذٛز تحت ٖٛٙاٖ "ثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ حبوٕیت قطوتی  ٚاضظـ قطوت "ٞ ،سف ا٘دبْ پػٞٚف ضا ثطضؾی ٘مف
ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی  ٚزضنس ٔسیطاٖ غیطْٔٛف ثط اضظـ قطوت زض اَالٖبت چٟبضؾبِ 97 ٝقطوت ثیبٖ وطز٘ .تبیح ٘كبٖ زاز ثب
تٛخ ٝث ٝآٖ ؤ ٝیعاٖ ٔبِىیت ٟ٘بزی زض قطوتٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض ثٛضؼ اٚضاق ثٟبزاض ظیب ٔیثبقس ،ضاثُٙٗٔ ٝبزاضی ثیٗ
ؾٟبٔساضاٖ ٟ٘بزی  ٚاضظـ قطوت ٚخٛز ٘ساضزٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝزض وّی ٝقطوتٞبی ٕ٘ ٝ٘ٛحسالُ یه ًٖٛ
غیطْٔٛف زض ٞیأت ٔسیطٚ ٜخٛز زاضز ضاثُٙٗٔ ٝبزاضی ثیٗ ٚخٛز ٔسیطاٖ غیطْٔٛف  ٚاضظـ قطوت ٚخٛز زاضز .تمٛی ٕٞ ٚىبضاٖ
( ،)1392زض ٔمبِٝای ث ٝثطضؾی تأثیط حبوٕیت قطوتی ثط ثجبت ؾیؿتٓ ثب٘ىی وكٛضٞبی زضحبَتٛؾٗ ٝثب تأویس ثط قبذم
ٔبِىیت ثب٘هٞب زض زٚض 2000-2011 ٜپطزاذتٙس .زض ُٔبِٗ ٝآٖٞب ؾبذتبض ٔبِىیت ثب٘هٞب ثٖٛٙ ٝاٖ ٔتغیط ٔؿتمُ اظ خٙجٝ
ٔبِىیت زِٚتیٔ ،بِىیت ذهٛنی ٔ ٚبِىیت ذبضخی ثطضؾیقس ٜاؾت٘ .تبیح ایٗ ُٔبِٗ ٝحبوی اظ آٖ اؾت ؤ ٝبِىیت زِٚتی
ثب٘هٞب اثط ثعضيتطی ثط افعایف ُٔبِجبت ٔٗٛق ٘ؿجت ثٔ ٝبِىیت ذهٛنی زاضز ،أب ٔبِىیت ذبضخی ٘ؿجت ث ٝؾبیط ا٘ٛأ
ٔبِىیتٞب اظ ٘ٓط ٘ؿجتٞبی ؾٛزآٚضی ثب٘ه ثٟتط ُٖٕ ٔیٕ٘بیس .آ٘سضؼ  ٚاِالز ،)2008( ٚزض ُٔبِٗ ٝذٛز ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ثب٘هٞبی
تدبضی ٔٛخٛز زض وكٛضٞبی تٛؾٗ ٝیبفت ٝضا ثطای آظٔ٘ ٖٛمف ٞیبت ضئیؿ ٝزض ثٟجٛز ّٖٕىطز ؾیؿتٓ ثب٘ىی زض ٘ٓط ٌطفتٝا٘س.
یبفتٞٝبی ایٗ ٔمبِ ٝحبوی اظ ٚخٛز ضاثُ U ٝقىُ ثیٗ ّٖٕىطز ؾیؿتٓ ثب٘ىی  ٚلسضت ٞیبت ضئیؿ ٚ ٝثیٗ ٔسیطاٖ اخطایی ٚ
ّٖٕىطز ثب٘ىی زاضز٘ .تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝتطویت ٞیبت ضئیؿ ٚ ٝا٘ساظ ٜآٖ ثؿتٍی ث ٝتٛا٘بیی ٞیبت ضئیؿ ٝزض وٙتطَ ٔسیطاٖ
زاضز .اضٔیٙب ٔ ٚبضیب ( ) 2010زض ٔمبِ ٝذٛز ث ٝثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ ّٖٕىطز ثب٘ىی  ٚحبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞبی اضٚپبیی ٚ
آٔطیىبیی  ٚاؾتطاِیب  ٚغاپٗ پطزاذتٝا٘س ٘ ٚتبیح ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝیه ضاثُٙٔ ٝفی لبثُ چكٓ پٛقی ثیٗ ّٖٕىطز ثب٘ىی ٚ
حبوٕیت قطوتی ثطلطاض اؾت ،أب ثیٗ ّٖٕىطز ثب٘ىی  ٚاٞطْ ٔبِی  ٚضقس التهبزی ضاثُٔ ٝثجت  ٚلٛی ٚخٛز زاضز .إِیٙؿیط ٚ
ٕٞىبضاٖ ( )2012زض ٔمبِ ٝذٛز اثط حبوٕیت قطوتی ضا ثط ّٖٕىطز ثب٘هٞبی اضزٖ ثطضؾی وطز٘س .زض ایٗ ٔمبِ ٝقبذم ا٘ساظٜ
ٞیبت ٔسیط ،ٜتطویت ٞیبت ٔسیطٔ ٚ ٜبِىیت ذبضخی ثٖٛٙ ٝاٖ قبذم حبوٕیت قطوتی زض ٘ٓط ٌطفتٝقس ٜاؾت٘ .تبیح حبوی اظ
آٖ اؾت و ٝضاثُٔ ٝثجت ثیٗ قبذمٞبی حبوٕیت قطوتی ّٕٖ ٚىطز ؾیؿتٓ ثب٘ىی اضزٖ ٚخٛز زاضز .ا٘ساظٞ ٜیبت ٔسیطٚ ٜ
خسایی ٔبِىیت اظ ٔسیطیت ضاثُٙٔ ٝفی ثب ّٖٕىطز ؾیؿتٓ ثب٘ىی ایٗ وكٛض زاضز.
٘تبیح ثطضؾی پیكی ٝٙتحمیك ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاوثط ُٔبِٗبت نٛضت ٌطفت ٝثط ٘مف ٔؿتمیٓ ٙٗٔ ٚیزاض ٔتغیطٞبی حبوٕیت
قطوتی ثط ّٖٕىطز ثب٘هٞب  ٚقطوتٞب تأویس زاض٘س.

ريش تحقیق
زؾتیبثی ث ٝاٞساف ّٖٕی یب قٙبذت ّٖٕی ٔیؿط ٘رٛاٞس ثٛزٍٔ ،ط ظٔب٘ی و ٝثب ضٚـقٙبؾی زضؾت نٛضت پصیطز .ضٚـ
تحمیك زض ایٗ پػٞٚف ضٚـ تحّیُ ٔحتٛای تٛنیفی اظ ٘ ٔٛویفی ٔیثبقس  ٚضٚـ ٌطزآٚضی اَالٖبت زض آٖ اظ ٘ ٔٛوتبثرب٘ٝای
ثب قی ٜٛتحّیّی – تٛنیفی ٔیثبقس.

مباوی وظزی
ثطضؾی ٚاغ ٜحبوٕیت ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٔف ْٟٛوّی ٔیتٛا٘س ث ٝتٗییٗ ٔرتهبت  ٚخبیٍبٞ ٜیبت ٔسیط ٜزض قطوت ،چٍٍ٘ٛی
تٗبُٔ  ٚاضتجبٌ آٖٞب ثب زیٍط ٖٙبنط وّیسی حبوٕیت (ٕٞچ ٖٛؾٟبٔساضاٖٞ ،ئیت ٔسیط ،ٜشیٙفٗبٖ  ٚغیطٓٞ ٚ )ٜچٙیٗ تكطیح
إٞیت آٖٞب زض ٘ٓطیبت ُٔطح حبوٕیت ٔٙدط ٌطزز .اظایٗض ٚثٛٓٙٔٝض وؿت اَالٖبتی وّی اظ ٘مف ٞیبت ٔسیط ٜزض فٗبِیتٞب ٚ
ٔٙبؾجبت قطوتٛٔ ،لٗیت آٖٞب زض تسٚیٗ ضؾبِت  ٚچكٓا٘ساظ قطوت ،تؿٟیُ فطایٙس ٘یُ ث ٝاٞساف ٓٞ ٚچٙیٗ زضن ٘مف
وب٘٘ٛی ٞیبت ٔسیط ٜثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ اضوبٖ انّی حبوٕیت زض ؾیبؾتٌصاضیٞبی والٖ  ٚاؾتطاتػیه ،تٛخ ٝثٔ ٝجحث حبوٕیت
زض قطوتٞب ٔ ٚؤؾؿبت ٔبِی  ٚاٖتجبضی يطٚضی ٔیثبقس (ا٘سضؾٟٓٔ .)2007،ٖٛتطیٗ ٘ٓطیٝای و ٝث ٝثطلطاضی حبوٕیت قطوتی
زض ثبظاضٞبی ٔبِی ثبألذم ثب٘هٞب تأویس زاضز ،تئٛضی ٕ٘بیٙسٌی ٔیثبقس .ثطاؾبؼ ایٗ تئٛضی ضاثُٕ٘ ٝبیٙسٌی لطاضزاز فیٔبثیٗ
ؾٟبٔساضاٖ ٔ ٚسیطیت ثٍٙب ٜاؾت و ٝثطاؾبؼ تئٛضی ٕ٘بیٙسٌی ٞی بت ضئیؿٔ ،ٝسیطیت ؾٟبٔساضاٖ ضا ثطای وٙتطَ ٔسیطیت ٘بزیسٜ

5

بیست ي وُمیه َمایص باوکداری اسالمی

ٔیٌیط٘س؛ ثٙبثطایٗ ث ٝذبَط خسا قسٖ ٔبِىیت اظ ٔسیطیت ٔربَط ٜاذاللی  ٚا٘تربة ثس ٕٔىٗ اؾت ٔٙبفٕ ذٛز ضا ٔمبثُ ٔٙبفٕ
ؾٟبٔساضاٖ حساوثط ؾبظ٘س؛ ثٙبثطایٗ ٔىب٘یؿٕی ثبیس ثبقس وٙٔ ٝبفٕ ؾٟبٔساضاٖ ضا زض ٘ٓط ثٍیطز .ثطلطاضی حبوٕیت قطوتی
ٔٙبؾت ٔیتٛا٘س تًبز ٔٙبفٕ ضا اظ ثیٗ ثجطز (فطظیٗ ٚـ ٕٞ ٚىبضاٖ ٚ )1396،ایٗ ٔ٘ ٟٓیبظٔٙس تسٚیٗ ؾبذتبض ٚیػٜای ٔیثبقس.
ؾبذتبض حبوٕیت قطوتی ضا ٔیتٛاٖ ض٘ٚس ؾّؿّٔ ٝطاتجی اظ ْٚبیف زا٘ؿت .ث ٝثیب٘ی؛ ؾبذتبض حبوٕیت قطوتی ضا ٔیتٛاٖ ثٝ
ز ٔٛ٘ ٚزضٖٚؾبظٔب٘ی  ٚثطٖٚؾبظٔب٘ی َجمٝثٙسی ٕ٘ٛز وٞ ٝط یه زاضای ؾبظٚوبضٞبی ذبل ذٛز ٔیثبقٙس .حبوٕیت
زضٖٚؾبظٔب٘ی ،ؾیؿتٕی اؾت و ٝزض آٖ قطوتٞب ی فٟطؾت ثٙسی قس ٜیه وكٛض تحت ٔبِىیت تٗساز وٕی اظ ؾٟبٔساضاٖ
انّی ٞؿتٙس .ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیت زضٖٚؾبظٔب٘ی (ٔحبَی) ٖجبضت اؾت اظٞ :یبت ٔسیطٔ ،ٜسیطاٖ اخطایی ،وٙتطَ زاذّی ٚ
اذالق ؾبظٔب٘ی .حبوٕیت قطوتی ثطٖٚؾبظٔب٘ی ،ث ٝؾیؿتٓٞبی تأٔیٗ ٔبِی  ٚحبوٕیت قطوتی اقبض ٜزاضز و ٝزض آٖ
قطوتٞبی ثعضي تٛؾٍ ٔسیطاٖ وٙتطَ ٔیق٘ٛس  ٚتحت ٔبِىیت ؾٟبٔساضاٖ ثطٖٚؾبظٔب٘ی یب ؾٟبٔساضاٖ ذهٛنی لطاض زاض٘س.
ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیت ثطٖٚؾبظٔب٘ی (ٔحیُی) قبُٔ ٔٛاضز ظیط اؾتٓ٘ :بضت لب٘٘ٛی ،ضغیٓ حمٛلی ،وبضایی ثبظاض ؾطٔبیٓ٘ ،ٝبضت
ؾٟبٔساضاٖ ٖٕس٘ ،ٜمف ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ٟ٘بزیٓ٘ ،بضت ؾٟبٔساضاٖ الّیت ،اِعأی وطزٖ حؿبثطؾی ٔؿتمُ  ٚفٗبِیت ٔؤؾؿبت
ضتجٝثٙسیٓٞ .چٙیٗ زض ز٘یبی أطٚظ تغییط ٘یبظٞبی ضٚظافعٔ ٖٚكتطیبٖ ٔ ٚطزْ ،ذٛاؾتٞٝبی ثًٗبً ٔتفبٚت شیٙفٗبٖ ،پیچیسٌی
لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات  ٚتىِٛٛٙغی ا٘دبْ وبض  ٚغیط ٜيطٚضت تٛخ ٝث ٝؾبذتبض حبوٕیت قطوتی ضا فطإٛ٘ ٓٞز ٜتب اظ َطیك آٖ اٞساف
قطوتٞب تٓٙیٓ یبفت ٚ ٝضٚـٞبی ٘یُ ث ٝآٖ اٞساف ٘ ٚحٓ٘ ٜٛبضت ثط ّٖٕىطز آٖٞب تٗییٗ قٛزِ .صا ٞسف اظ اٖٕبَ حبوٕیت
قطوتی إَیٙبٖ یبفتٗ اظ ٚخٛز چبضچٛثی اؾت و ٝتٛاظٖ ٔٙبؾجی ثیٗ آظازی ُٖٕ ٔسیطیت ،پبؾرٍٛیی ٙٔ ٚبفٕ شیٙفٗبٖ
ٔرتّف قطوت ضا فطأ ٓٞیآٚضز (حؿیٗ ٘ٛاظی .)1387،او ٖٛٙثب تٛخ ٝث ٝتأویسٞبی قسیس ثط حبوٕیت قطوتیٔ ،سیطاٖ ثیكتط
اظ ٕٞیك ٝثبیؿتی زض خٟت تٗبِی ؾبظٔبٖ  ٚحفّ ٔٙبفٕ ؾٟبٔساضاٖ ،ؾطٔبیٌٝصاضاٖ تالـ ٕ٘بیٙس چطا و ٝزض نٛضت ّٖٕىطز
يٗیف ٔسیطیت ٕٔىٗ اؾت پبزاـ ٔسیط وبٞفیبفت ٚ ٝیب حتی ٔٛخجبت اذطاج ٔسیط ضا زض ثط زاقت ٝثبقس .زض ایٗ ٔیبٖ اظ یه
َطف ؾٟبٔساضاٖ  ٚؾبیط ؾطٔبیٌٝصاضاٖ خٟت حفبْت اظ ٔٙبفٕ ذٛز ذٛاٞبٖ حبوٕیت قطوتی لٛی ذٛاٙٞس ثٛز .اظ َطف زیٍط ثب
حبوٓ ثٛزٖ حبوٕیت قطوتی لٛی  ٚزض نٛضت اضائ ٝاْٟبض٘ٓط غیطٔمج َٛاحتٕبال ٔسیطیت زضنسز ٌعیٙف ٔیثبقس و ٝایٗ ُٖٕ
ٔٛخت تحت اِكٗبٔ لطاض ٌطفتٗ حبوٕیت قطوتی اظ یه َطف  ٚاؾتمالَ  ٚاذالق حطفٝای ،اظ َطف زیٍط ذٛاٞس قس (أیط آظاز
ٕٞ ٚىبضاِٖ .)1393،صا ثب ٖٙبیت ثٛٔ ٝاضز ُٔطٚح ٝفٛق ِع ْٚتجییٗ حبوٕیت قطوتی زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی يطٚضتبً احؿبؼ ٔیٌطزز
و ٝایٗ ٔ ٟٓزض ایٗ پػٞٚف ثب تٛخٚ ٝیػ ٜث ٝثب٘ىساضی اؾالٔی ثٖٛٙ ٝاٖ ظیط ٟ٘بزی اؾبؾی زض ثٗس ثب٘ىساضی وكٛض ٔٛضز ثطضؾی
لطاض ٔیٌیطز.

وظزیٍَا ي ريیکزدَای تأثیزگذار بز حاکمیت ضزکتی ي اَداف آن
تغییطات  ٚتحٛالت ثبظاض ؾطٔبیٛٔ ٝخت تىبُٔ تئٛضیٞبی حبوٕیت قطوتی قس ٜاؾت .لجُ اظ تٛؾٗ ٝثبظاض قطوتٞب ،ثط
أٛاَ افطاز ثطٚتٕٙس تىی ٝزاقتٙس وٕٛٗٔ ٝالً ذٛیكب٘ٚساٖ وبضآفطیٗ ثٛز٘س .قطوتٞب ثٕٞ ٝبٖ افطازی تّٗك زاقتٙس و ٝآٖٞب ضا
ازاضٔ ٜیوطز٘س .ثطای ضقس  ٚتٛؾٗ ٝالتهبزی ؾطٔبیٞٝبی ا٘سن وبفی ٘جٛز  ٚتدٕٕ آٖٞب تأؾیؽ قطوتٞبی ثعضي ضا ثٕٞ ٝطاٜ
زاقت (حؿبؼ یٍب٘ ) 1384،ٝو ٝایٗ ِٔ ٟٓع ْٚتٛخ ٝث ٝحبوٕیت قطوتی ضا زض پی زاقت  ٚث ٝتجٕ آٖٞب ثبٖث تٛؾٗٚ ٝ
ٌؿتطـ تئٛضیٞب  ٚضٚیىطزٞبی ٔرتّفی زض ایٗ حٛظٌ ٜطزیس و ٝزض ایٗ ثرف ث ٝنٛضت ذالن ٝث ٝچٙس ٔٛضز اظ آٖٞب پطزاذتٝ
ٔیقٛز:
تئٛضی ٞعیٗٔ ٝٙبٔالت
تئٛضی ٞعیٗٔ ٝٙبٔالت ثطاؾبؼ ایٗ ٚالٗیت اؾت و ٝقطوتٞب آ٘مسض ثعضيقسٜا٘س و ٝزض ترهیم ٔٙبثٕ خب٘كیٗ ثبظاض
ٔیق٘ٛس .زض ٚالٕ قطوتٞب آ٘مسض ثع ضي  ٚپیچیس ٜا٘س وٛ٘ ٝؾب٘بت لیٕت زض ثبظاض تِٛیس ضا ٞسایت وطز ٚ ٜثبظاض ٔٗبٔالت ضا ٔتٗبزَ
ٔی وٙٙس .زض زض ٖٚقطوتٞب ثطذی اظ ٔٗبٔالت حصف ٔیق٘ٛس ٔ ٚسیطیت ضا ٕٞبٔ ًٙٞیوٙس.
تئٛضی شیٙفٗبٖ
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اؾبؼ تئٛضی شیٙفٗبٖ ایٗ اؾت و ٝقطوتٞب آ٘مسض ثعضي قس ٜا٘س  ٚتأثیط آٖٞب ثط خبٔٗ ٝآٖچٙبٖ ٖٕیك اؾت و ٝثبیس ثٝ
خع ؾٟبٔساضاٖ ث ٝثرفٞبی ثؿیبض ثیكتطی اظ خبٔٗ ٝتٛخ ٝوطز ٚ ٜپبؾرٍ ٛثبقٙس .ثطای تئٛضی شیٙفٗبٖ چٙس ضٚـ تٗطیف
ثطاؾبؼ ضقتٞٝبی ٔرتّف ٚخٛز زاضز ٚخ ٝتكبث ٝتٕبْ آٖٞب تبئیس زذبِت زض یه ضاثُٔ ٝجبزِٝای اؾت ٝ٘ .تٟٙب شیٙفٗبٖ تحت
تأثیط قطوتٞب ٞؿتٙس ثّى ٝآٖٞب ٘یع ثط قطوتٞب تأثیط ٔی ٌصاض٘س آٖٞب زض قطوتٞب ث ٝخبی ؾٟبٔساضاٖ ٔٙبفٕ ٞؿتٙس .زض ٚالٕ
ٞط شی ٘فٕ ثركی اظ ؾّؿّ ٝلطاضزازٞبی نطیح  ٚيٕٙی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝیه قطوت ضا تكىیُ ٔیزٞس أب ثؿیبی اظ
٘ٛیؿٙسٌبٖ شیٙفٗبٖ ضا وؿب٘ی ٔی زا٘ٙس و ٝزض قطوت ٘فٗی لب٘٘ٛی ثٌ ٝؿتطزٜتطیٗ ٔف ْٟٛزاض٘س.
تئٛضی ٕ٘بیٙسٌی
آغبظ ٔبِىیت قطوتی اظ َطیك ٔبِىیت ؾٟبْ تأثیط چكٓ ٌیطی ثط ضٚـ وٙتطَ قطوتٞب زاقت  ٚثسیٗ تطتیت ٔبِىبٖ ازاضٜ
قطوت ضا ثٔ ٝسیطاٖ تفٛیى وطز٘س .خسایی ٔبِىیت اظ ٔسیطیت ٔٙدط ث ٝیه ٔكىُ ؾبظٔب٘ی ٔكٟٛض ث٘ ٝبْ ٔكىُ ٕ٘بیٙس قس
(أیطآظاز ٕٞ ٚىبضاٖ.)70:1393،
ٓٞچٙیٗ یىی اظ زالیُ ُٔطح قسٖ حبوٕیت قطوتی ،اظزیبز خطایٓ  ٚثحطآٖٞبی ٔبِی زض ؾُح خٟب٘ی ٔیثبقسِ .صا ٞسف
اظ اٖٕبَ حبوٕیت قطوتی إَیٙبٖ یبفتٗ اظ ٚخٛز چبضچٛثی اؾت و ٝتٛاظٖ ٔٙبؾجی ثیٗ آظازی ُٖٕ ٔسیطیت ،پبؾرٍٛیی ٚ
ٔٙبفٕ شیٙفٗبٖ ٔرتّف ضا فطا ٓٞآٚضز .اٞساف حبوٕیت قطوتی ث ٝنٛضت ظیط لبثُ اضایٔ ٝیثبقس:
 افعایف اضظـ ؾٟبٔساضاٖ؛
ٔ حبفٓت اظٔٙبفٕ ؾٟبٔساضاٖ  ٚؾبیط شی ٘فٗبٖ قبُٔ ٔكتطیبٖ ،وبضوٙبٖ  ْٕٖٛ ٚخبٔٗ ٝثُٛض وُ؛
 إَیٙبٖ اظ قفبفیت  ٚیىپبضچٍی زض تجبزَ اَالٖبت  ٚلبثّیت زؾتطؾی ث ٝاَالٖبت وبُٔ ،نحیح  ٚقفبف ثطای وّیٝ
شیٙفٗبٖ؛
 إَیٙبٖ اظ پبؾرٍٛیی ضاخٕ ثّٕٖ ٝىطز  ٚزؾتیبثی ث ٝأتیبظاتی زض وّی ٝؾُٛح؛
ٞ سایت قطوت ثب ثبالتطیٗ ؾُح اؾتب٘ساضز ثٛٓٙٔٝض ضلبثت ثب زیٍطاٖ (خالِی.)1387،
ثٖ ٝجبضتیٞ ،سف انّی لب٘ ٖٛحبوٕیت قطوتی «قفبفؾبظی  ٚپبؾرٍٛیی» زض ثبظاض ؾطٔبیٔ ٝیثبقس؛ ِصا چٙب٘چ ٝزض
وكٛضی ثٛٔ ٝي ٔٛقفبفیت  ٚپبؾرٍٛیی تٛخٟی ٘كٛز  ٚیب اؾبؾبً ٔٛي ٔٛحىٕطا٘ی ذٛة ُٔطح ٘جبقس؛ آئیٗ٘بٔ ٝحبوٕیتی
قطوتٞب وبضؾبظ ٘رٛاٞس ثٛز چ ٖٛؾبظٚوبض حبوٕیت قطوتی ثطذٛضز خسی ثب ترّفبت قطوتٞب ٔ ٚسیطاٖ آٖٞب ٔیثبقسِ .صا ثب
ٖٙبیت ث ٝایٗ ٔفبٞیٓ ٔیتٛاٖ ثیبٖ زاقت وٓ٘ ٝبْ حبوٕیت قطوتی یه اثعاض ٘ٓبضتی اؾت و ٝزض ثٍٙبٜٞبی التهبزی ،ذهٛنبً
ٔؤؾؿبت ٔبِی ،ثٛٓٙٔٝض ٘ٓبضت ثط فٗبِیتٞب  ٚزض خٟت زؾتیبثی ث ٝاٞسافی ٘ٓیط قفبفیت ،پبؾرٍٛییٖ ،ساِت  ٚضٖبیت حمٛق
شیٙفٗبٖ ثىبض ٔیضٚز  ٚاظ آ٘دبیی و ٝأطٚظ ٜثب٘هٞب ٘مف انّی تأٔیٗ ٔبِی وكٛضٞب ّٖیاِرهٛل زض وكٛضٞبی زضحبَتٛؾٗٝ
 ٓٞچ ٖٛایطاٖ ضا ثط ٖٟس ٜزاض٘س  ٚثب تٛخ ٝث ٝاضتجبٌ ؾیؿتٓ ثب٘ىی  ٚوُ ثرفٞبی التهبز ،ثطلطاضی حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞب
زاضای إٞیتی زٚچٙساٖ اؾت .اِجت ٝثطلطاضی حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞب ٔتفبٚت اظ ثطلطاضی آٖ زض ؾبیط ٟ٘بزٞبی ٔبِی ٔیثبقس.
پیچیسٌی فٗبِیت ثب٘هٞبٖ ،سْ تمبضٖ اَالٖبت ضا افعایف ٔیزٞس  ٚلسضت ٘ٓبضت ؾٟبٔساضاٖ ضا ثط ٔسیطیت ثب٘ه وبٞف ٔیزٞس؛
ثٙبثطایٗ اؾتمطاض ان َٛحبوٕیت قطوتی زض ٘ٓبْ ثب٘ىی يطٚضی ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس  ٚاظ آ٘دب و ٝیه تًبز ٔٙبفٕ زض ٖٚثب٘ه ثیٗ
ؾپطزٌٜصاضاٖ  ٚؾٟبٔساضاٖ ٚخٛز زاضز ٕٔ .اِٟصا ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس اخطای حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞب ث ٝثٟجٛز ّٖٕىطز ثب٘ه
وٕه ٕ٘بیس ،أب ثطلطاضی  ٚاخطای حبوٕیت قطوتی ذٛة ثس ٖٚثطلطاضی ٔىب٘یؿٓ وٙتطَ زاذّی ٔٙبؾت ٘ٓیط زاقتٗ ثرف
٘ٓبضتی ٔمتسض  ٚاٖٕبَ وٙتطَ تٛؾٍ ٞیبت ٔسیطٔ ٜؿتمُ  ٚؾٟبٔساضاٖ ٘یع أىبٖ پصیط ٘یؿت (تمٛی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1392،

بزتزی حاکمیت ضزکتی در عصز حاضز ي اصًل کلی آن
ثب ٍ٘بٞی ث ٝقطایٍ أطٚظی خٟبٖ زض ٔییبثیٓ وٌ ٝؿتطـ ثطذی اظ ٖٛأُ٘ ،كبٍ٘ط ِع ْٚثطلطاضی  ٚثطتطی لبثُ تٛخٝ
حبوٕیت قطوتی زض ٖهط حبيط ٔیثبقس .اظ خّٕ ٝایٗ ٔٛاضز ٔیتٛاٖ ثٌ ٝؿتطز ٜقسٖ حدٓ فٗبِیت ٔؤؾؿبت ٔبِی ،تٗساز
شیٙفٗبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٘بٔتمبضٖ ثٛزٖ اَالٖبت اقبض ٜزاقت .أطٚظ ٜاظزیبز حدٓ فٗبِیت ٔؤؾؿبت ّٔی ثب ضٚی وبض آٔسٖ
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اثعاضٞبی ٔبِی خسیسٌ ،ؿتطزٌی اضتجبَبت  ٚزؾتطؾی ث ٝثبظاضٞبی خٟب٘ی ،افعایف ٔیعاٖ ؾطٔبیٞٝبی ا٘جبقت قس ٜلبثُ
تٛخ ٝثٛزٕٞ ٚ ٜیٗ أط ثط پیچیسٌی فٗبِیتٞب افعٚز ٚ ٜأىبٖ ترّف  ٚتٗسی اظ ٔؿیط اٞساف ٔؤؾؿبت ضا افعایف ٔیزٞس.
ٓٞچٙیٗ افعایف تٗساز شیٙفٗبٖ زض یه فٗبِیت التهبزی أىبٖ ایٗ ٘ ٔٛتٗسی ٞب ضا ثیف اظ پیف ٔحتُٕ ٔی ٌطزا٘س.
ثب ٌؿتطـ تٗساز شیٙفٗبٖ زض یه ٔٛؾؿٔ ٝبِی  ٚثبِتجٕ آٖ افعایف ضٚاثٍ ثیٗ افطاز ث ٝقىُ قجى ٝتبضٖٙىجٛتی ٔؿّٕب
تأٔیٗ ٔٙبثٕ وّی ٝشیٙفٗبٖ زقٛاضتط ٔیقٛز  ٚاظ آ٘دب وٓ٘ ٝبْ ثب٘ىی؛ اثطٌصاضی فطاٚا٘ی زض تٕبٔی ثرفٞبی التهبزی زاضز،
1
ِصا ٚخٛز تٗساز ظیبزی اظ شیٙفٗبٖ زض ایٗ ٘ٓبْ زٚض اظ ا٘تٓبض ٘رٛاٞس ثٛزَ .جك تٗطیف وٕیت ٝثبَ زض ٘ٓبضت ثب٘ىساضی
ٖٛٙاٖ شیٙفٗبٖ ثب٘ىی قبُٔ وبضٔٙسأٖ ،كتطیبٖٖ ،طي ٝوٙٙسٌبٖ ٚخ ٚ ٜٛافطاز خبٔٗٔ ٝیقٛزٕٞ .چٙیٗ ث ٝزِیُ ٘مف
ٚیػٜای و ٝثب٘هٞب زض التهبز ٓ٘ ٚبْٞبی ٔبِی ثط ٖٟس ٜزاض٘س٘ ،بْطاٖ  ٚذٛز زِٚت ٞب ٘یع ٖال ٜٚثط ٔٛاضز فٛق خع ٚشیٙفٗبٖ
زض ٘ٓبْ ثب٘ىی ٔحؿٛة ٔیقٛز (ثبظَ.)1999،
ٓٞچٙیٗ يٗف حبوٕیت قطوتی زض یه ثب٘ه ٔیتٛا٘س زض اثط انُ ٔىُٕ ثٛزٖ اؾتطاتػیه ثٚ ٝضقىؿتٍی ثب٘ه
ٔٙدط قٛزَ .جك ایٗ انُ ،اٌط زض یه ثب٘ه ،فطز ؾپطز ٜپیفثیٙی ٕ٘بیس و ٝزیٍط ؾپطزٌٜصاضاٖ لهس ثبظ پؽ ٌیطی ؾپطزٜ
ٞبی ذ ٛز ضا زاض٘س  ٚثسٞىبضاٖ ٘یع لهس ثبظپطزاذت ثسٞی ٞبی ذٛز ضا ث ٝثب٘ه ٘ساض٘س ،احتٕبَ ٚضقىؿتٍی آٖ ثب٘ه زض ٘ٓط
ایٗ فطز ثبال ضفتٕٞ ٚ ٝیٗ أط ایدبز اٍ٘یع ٜای لٛی خٟت ثبظپؽ ٌیطی ؾپطز ٜاظ آٖ ثب٘ه ضا ثطای ٚی فطأ ٓٞیآٚضز.
فطاٌیط قسٖ ایٗ أط الساْ زض ثیٗ تٗساز ظیبزی اظ ؾپطزٌٜصاضأٖ ،یتٛا٘س ثب٘هٞب ضا ٚاضز زٚض ثبَّی وٙس  ٚآٖ ایٙىٝ
ٌؿتطـ ثیكتط ٘بإَیٙب٘ی ٞب ٔٙدط ث ٝافعایف اٍ٘یع ٜافطاز ثطای ذبضج وطزٖ ؾپطزٞ ٜبیكبٖ اظ ثب٘ه قسٕٞ ٚ ٜیٗ ذطٚج
ؾپطزٞ ٜب ذٛز زٚثبض ٜثبٖث تكسیس ٚ ٚذبٔت ثیكتط فًبی ٘بإَیٙب٘ی قٛز؛ ثٙبثطایٗ ٔكبٞسٔ ٜیقٛزْٚ ،یف ٝحبوٕیت
قطوتی زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی زض لجبَ تطتیت ؾبظٚوبضی و ٝاظ وّی ٝحمٛق شیٙفٗبٖ زفبٔ ٕ٘بیس ،ثؿیبض ؾٍٙیٗ اؾت٘( .سضی ٚ
ٕٞىبضاٖ .)1392،ثَٛ ٝض وّی ،حبوٕیت قطوتیٔ ،دٕٖٝٛای اظ تطتیجبت ؾبظٔب٘ی ثطای اٖٕبَ حمٛق شیٙفٗبٖ ذبضخی ٚ
آ٘چ ٝو ٝزض حمٛق تدبضت اظ آٖ ث Stakeholders ٝیبز ٔیقٛز  ،اؾت و ٝزض ٔمبثُ آٖ ؾٟبْ زاضاٖ یب شیٙفٗبٖ زاذّی
 Shareoldersلطاض زاض٘س .زض ٔدٕ ،ٔٛچٟبضچٛة حبوٕیت قطوتی ح َٛؾٔ ٝحٛض ٚاحس ٞبی ؾبظٔب٘ی ،ضٚـٞبی ٘ٓبضتی
 ٚشیٙفٗبٖ اؾت .اظ ٘ٓط حمٛلی ٘یع ،لسض ٔؿّٓ آٖ اؾت وٖٙ ٝبنط قف ٌب٘ ٝظیط اظ ان َٛپبی ٚ ٝتدعی٘ ٝبپصیط  ٚثطتطی
حبوٕیت قطوتی ث ٝقٕبض ٔی آیس:
 .1ثطذٛضز ٔٙهفب٘ ٚ ٝیىؿبٖ ثب ؾٟبٔساضاٖ وٕٞ ٝبٖ انُ ا٘هبف اؾت؛
 .2تٛخ ٝث ٝحمٛق ؾٟبٔساضاٖ  ٚوبضوطزٞبی حبوٕیتی وٙتطِی وٕٞ ٝبٖ ثحث حبوٕیت اؾت؛
 .3تٛخ ٝث٘ ٝمف  ٚحمٛق وّی ٝشیٙفٗبٖ ذبضخی و ٝقبُٔ اقربل ثبِثٔ ،حیٍظیؿتٔ ،هطف وٙٙسٌبٖ  ٚاظ خٟتی
وبضوٙبٖ ٔیقٛز؛
 .4قفبفیت  ٚافكب و ٝقبُٔ ٌعاضقٍطی ٔبِی  ٚحؿبثطؾی ٔیقٛز؛
٘ .5مف ٔ ٚؿئِٛیت ٞئیت ٔسیط ٜقطوت ٘ ٚیع إٞیت ٔسیطاٖ غیطاخطایی -غیطْٔٛف؛
 ٚ .6ایدبز خبیٍبٞی ٔٙبؾت ثطای اٖٕبَ حبوٕیت قطوتی ،ثٖ ٝجبضت زیٍط ،ایدبز فًبیی ثطای پیبزٜؾبظی حبوٕیت
قطوتی زض یه ٔدٕ ٖٝٛتدبضی ٔبِی.
زض ایٗ ثیٗ ،ان َٛحبوٕیت قطوتی زض ایطاٖ أطٚظ تٛا٘ؿت ٝتب حسٚزی خبیٍب ٜذٛز ضا ثبظ وٙس .ثٝذهٛل اؾتفبز ٜاظ انِٛی
ٔب٘ٙس قفبفیت  ٚاَالٔضؾب٘ی و ٝثطای پیكٍیطی اظ ثیٕ٘ٓیٞبی ٔبِی الظْ اؾت ،زض خبی خبی لٛا٘یٗ ایطاٖ ثیف اظپیف ثٝ
چكٓ ٔیذٛضز .زض ٚالٕ ،انُ قفبفیت ثطای اٖتٕبزؾبظی ثیكتط زض خٟت تدٟیع ؾطیٕتط  ٚؾُٟتط ٔٙبثٕ ثب٘ىی ث ٝوبض ٔیضٚز ٚ
ٖسْ قفبفیت ٕٔىٗ اؾت ثبٖث قىؿت حبوٕیت قطوتی اظِحبِ وٙتطَ زاذّی قطوت قٛز  ٚثٚ ٝضقىؿتٍی ثیٙدبٔس .پؽ
قفبفیت ٔطث ٌٛث ٝحك اَالٔ شیٙفٗبٖ ،خبیٍب ٜذبنی زض ثحث حبوٕیت قطوتی زاضز؛ ایٗ قفبفیت زض ثحث حبوٕیت قطوتی
اخجبضی اؾت  ٚزض تٛنیٞ ٝبی ٔدٕٔ ٖٝٛمطضات ٔسیطیت ضیؿه ٔبِی  ٓٞآٔس ٜاؾت ٕٝٞ .ایٗ ٔٛاضز أطٚظ ٜزض ثب٘هٞب زض لبِت
): Basel Committee on Banking Supervision, (BCBS
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وسٞبی اذاللی پیفثیٙی قس ٜاؾت (خٗفطی )1392،و ٝثٖٛ٘ ٝی ٘كبٖ زٙٞس ٜثطتطی ٞط چ ٝثیكتط حبوٕیت قطوتی زض ٘ٓبْ
ثب٘ىساضی ٔ ٚؤؾؿبت ٔبِی  ٚاٖتجبضی ثٝذهٛل ثب٘ىساضی اؾالٔی ٘ؿجت ث ٝثب٘ىساضی ٔتٗبضف اؾت.

مزسبىدی ي تفايت باوکداری اسالمی با باوکداری متعارف
انّیتطیٗ تفبٚت ثیٗ ثب٘ىساضی اؾالٔی  ٚثب٘ىساضی ٔتٗبضف زض ایٗ اؾت و ٝزض ثب٘ىساضی ٔتٗبضف تٕبْ  ٚیب اوثطیت ٖمٛز زض
ٖطن ٝتدٟیع  ٚترهیم ٔٙبثٕ  ٚذسٔبت ثب٘ىیٔ ،جتٙی ثط لطو ٕٞطا ٜثب ٔبظاز ؾبٔبٖ ٔیبثس ،أب زض ثب٘ىساضی اؾالٔی ،ثب تٛخ ٝثٝ
تحطیٓ ضثب ،ثبیس ٖمٛز قطٖی زیٍط خبیٍعیٗ ایٗ ضٚـ ٌطزز (زیٛا٘سضی ٕٞ ٚىبضاٖ .)1396،ثٖ ٝجبضتی ٕٖٔٛٙیت ضثب ٔ ٚحسٚزیت
ؾفت ٝثبظی زض چبضچٛة احىبْ  ٚلٛا٘یٗ قطیٗت ضا ٔیتٛاٖ انّیتطیٗ ٔؿئّ ٝزض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی و ٝآٖ ضا اظ زیٍط
٘ٓبْٞبی ثب٘ىی ٔتٕبیع ٔیوٙس زا٘ؿت ٕٞیٗ ٔؿئّ ٝؾجت قس ٜتب وٕتط قبٞس ثحطآٖٞبیی وٓ٘ ٝبْ التهبز ٔتٗبضف ث ٝنٛضت
فعایٙس ٜثب آٖ ض ٚث ٝض ٚاؾت ثبقیٓ (فطاٞب٘ی فطز ٕٞ ٚىبضاٖ.)1391،
ٓٞچٙیٗ تفبٚت ٞبی انّی  ٚخٞٛطی ثب٘ىساضی اؾالٔی زض ٔمبیؿ ٝثب ثب٘ىساضی ٔتٗبضف ضا زض ؾٔ ٝحٛض شیُ ٔیتٛاٖ ثیبٖ
وطز (ّٔٓ:)1392،ْٛ
 -1تأویس ثط لطاضزازٞبی التهبز ٚالٗی
ثب٘ىساضی اؾالٔی ثب حصف لطاضزاز لطو ثب ثٟط ٜزض ثرف اُٖبی تؿٟیالت ث ٝذب٘ٛاضٞب  ٚثٍٙبٜٞبی التهبزی اظ لطاضزازٞبی
ٚالٗی التهبز اؾتفبزٔ ٜیوٙس .ث ٝایٗ ٔٗٙب و ٝثطای تأٔیٗ ٔبِی ذب٘ٛاضٞب ٘ ٚیبظٞبی وٛتبٔ ٜست ٔ ٚمُٗی ٛٔ ٚضزی ثٍٙبٜٞبی
التهبزی اظ لطاضزازٞبیی چ ٖٛفطٚـ الؿبَی (ٔطاثح ،)ٝاخبض ٜث ٝقطٌ تّٕیه  ٚخٗبِ ٝاؾتفبزٔ ٜیوٙس .زض ایٗ لطاضزازٞب اثتسا
زض التهبز ٚالٗی وبال یب ذسٔتی تِٛیس ٔیقٛز ،ؾپؽ ثب٘ه ثب تٟی٘ ٝمسی آٖ وبال یب ذسٔت ،آٖ ضا ث ٝنٛضت ٔستزاض ثٔ ٝكتطی
ٚاٌصاض ٔیوٙس .زض ٘تید ٝچٙیٗ لطاضزازٞبی اٖتجبضی ثٞ ٝیچ ٚخٕ٘ ٝیتٛا٘ٙس اظ التهبز ٚالٗی پیكی ثٍیط٘س ثّىٕٞ ٝیك ٝزض
چٟبضچٛة التهبز ٚالٗی ذٛاٙٞس ثٛز .زض ثرف ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی اؾبؾی  ٚثّٙس ٔست ٘یع ثب٘ىساضی اؾالٔی ث ٝخبی لطو ثب
ثٟط ٜاظ لطاضزازٞبی ٔكبضوتی اؾتفبز ٜوطز ٚ ٜثب وبضافطیٙبٖ التهبزی زض َطحٞب  ٚپطٚغٜٞبی التهبزی ٔكبضوت ٔیوٙٙس ،ضٚقٗ
اؾت و ٝزض ایٗ ثرف ٘یع ٔٗبٔالت اٖتجبضی ثب٘ه ٞب زض چٟبضچٛة التهبز ٚالٗی ذٛاٞس ثٛز  ٚپسیس ٜضقس حجبةٚاض اٖتجبضات
قىُ ٕ٘یٌیطز.
 -2اؾتفبز ٜاظ ؾٛز ث ٝخبی ثٟطٜ
ث ٝاٖتمبز  ٕٝٞنبحت ٘ٓطاٖ التهب زی٘ ،طخ ثٟط ٜاؾٕی  ٚلطاضزازی ثطفطو  ٓٞزض ثّٙس ٔست ،تبثٗی اظ ٘طخ ثٟطٚ ٜالٗی ثبقس
زض وٛتبٔ ٜست  ٚزض لطاضزازٞبی ثب٘ىی ثیكتط اظ ثبظاض پٔ َٛكتك قسٔ ٚ ٜتبثط اظ ٖٛأُ پِٛی اؾت ،زض ٘تید٘ ٝطخ ثٟط ٜثب٘ىی ثٝ
ٖٛٙاٖ ٔتغیطی ثطٖٚظا زض ثبظاض پ َٛقىُ ٔیٌیطز  ٚثط التهبز ٚالٗی تحٕیُ ٔیقٛز .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝثب٘ىساضی اؾالٔی ثب
حصف ثٟط ،ٜزض اُٖبی تؿٟیالت ثب٘ىی اظ ٔتغیط ؾٛز لطاضزازٞبی ٚالٗی و ٝاظ ثبظاضٞبی وبالٞب  ٚذسٔبت  ٚثبظاض ؾطٔبیٔ ٝكتك
ٔیقٛز اؾتفبزٔ ٜیوٙس.
ٓ٘ -3بضت ثطٔهطف اٖتجبضات ثب٘ىی
یه ثب٘ىساض اؾالٔی ثطای احطاظ نحت لط اضزازٞب ثبیؿتی افع ٖٚثط احطاظ ٛٞیت ٔكتطی  ٚتٛا٘بیی ا ٚزض ایفبی لطاضزاز ،ثبیس
ٔٛي ٔٛلطاضزاز ضا ٘یع احطاظ وٙس ،وٕب ایٙى ٝثٖٛٙ ٝاٖ ٚویُ ؾپطزٌ ٜصاضاٖ ثبیؿتی ٘ؿجت ث ٝتٛخی ٝفٙی  ٚالتهبزی پطٚغٜٞبیی ضا
و ٝتأٔیٗ ٔبِی ٔیوٙس إَیٙبٖ حبنُ وٙس  ٚالظٔٓ٘ ٝبضت ثط ٔهطف اٖتجبضات ثب٘ىی ٘ٓبضت ٔؤثط ثب٘هٞب ثط فٗبِیتٞبی َطف
لطاضزاز اؾت .ایٗ ٘ٓبضت  ٚوٙتطَ ٌطچٞ ٝعیٞٝٙبی غیط لبثُ ا٘ىبضی ضا ثط ثب٘ه تحٕیُ ٔیوٙس أب زض ٔمبثُ ،اظ ٌطفتبض قسٖ
ثب٘ه زض َطحٞب  ٚپطٚغٜٞبی احؿبؾی  ٚغیط وبضقٙبؾی خٌّٛیطی ٔیوٙس  ٚث ٝتجٕ آٖ وٕه ٕٟٔی ثط وُ التهبز ٔیوٙس.

وقص ي جایگاٌ حاکمیت ضزکتی در باوکداری اسالمی
زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی ٔتٗبضف ؾپطزٌٜصاضاٖ ثب ؾپطزٖ ٚخ ٜٛذٛز ث ٝثب٘هٞب زض ؾطضؾیسٞبی ٔمطض ث ٝآ٘بٖ ٔطاخٗ ٝوطز ٚ ٜثٟطٜ
ٚخ ٜٛذٛز ضا زضیبفت ٔی وٙٙسٌ .ط چٍ٘ ٝطا٘ی ؾپطزٌٜصاضاٖ زض ثب٘ىساضی ٔتٗبضف ٔجٙی ثط ٚضقىؿتٍی ثب٘هٞب ٖ ٚسْ أىبٖ
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آ٘بٖ ثطای ثبظپطزاذت ٚخ ٜٛث ٝلٛت ذٛز ثبلی اؾت ،أب زض ایٗ ٘ٓبْ ؾپطزٌٜصاضاٖ ٔیتٛا٘ٙس ثب تٗجی ٝثبظٞٚبی حٕبیتی ٔب٘ٙس ثیٕٝ
ایٗ ٖسْ إَیٙبٖ ضا تب حسی وبٞف زٙٞس.
ایٗ زض حبِی اؾت و٘ ٝیبظ ث ٝتأٔیٗ ؾبظٚوبضی ثطای وبٞف ٞعیٞ ٝٙبی احتٕبِی ؾٛء اؾتفبز ٜاظ اَالٖبت ٘بٔتمبضٖ زض
ثب٘ىساضی اؾالٔی ٔٛضز تٛخٔ ٝیثبقس؛ چطا و ٝیىی اظ ٟٔٓتطیٗ ثرفٞبی ثب٘ىساضی اؾالٔیٖ ،مٛز ٔكبضوتی اؾت  ٚزض ایٗ
ٖمٛز ،ؾپطزٌٜصاضاٖ ثٖٛ٘ ٝی ٔكبضوت زض ؾطٔبیٌٝصاضیٞبیی زاض٘س و ٝثب٘هٞب ثُٛض لبثُ تٛخٟی اظ اَالٖبت ثیكتطی زض ٔٛضز
آٖ ؾطٔبیٌٝصاضیٞب ثطذٛضزاض ٔیثبقٙس .اظ ایٗ ض ٚثطای آ٘ى ٝؾپطزٌٜصاضاٖ ٘ٓبْ ٔكبضوتی زض فًبیی وٖ ٝسْ تمبضٖ اَالٖبت
ٚخٛز زاقت ٚ ٝؾٛزٞبی ا٘تٓبضی ٘بٔٗیٗ ثٛز ٚ ٜاظ پیف تٗییٗ قس٘ ٜیؿتٙس ،اظ إَیٙبٖ ذبَط ٔٙبؾجی ثطذٛضزاض ثبقٙس ِعْٚ
ثطپبیی حبوٕیت قطوتی ثطای ایدبز چٙیٗ فًبیی ثُٛض ّٕٔٛؾی احؿبؼ ٔیقٛز؛ ثٙبثطایٗ ثسیٟی اؾت و ٝثیٗ حبوٕیت
قطوتی اؾالٔی  ٚغیطاؾالٔی تفبٚت ٞبیی ٘یع ٚخٛز زاضز (لّیچ.)1395،
ثب٘ىساضی اؾالٔی و ٝاظ ٟٔٓتطیٗ اٞساف آٖ ،حفّ ان َٛقطیٗت اؾالٔی اؾت ثب چبِفٞبی تٛؾٗ ٝثیٗإِّّی ٘یع ٔٛاخٝ
اؾت .زض ٖیٗ حبَ ٔجبح ث ُٔطح قس ٜزض ظٔی ٝٙحبوٕیت قطوتی زض ؾیؿتٓ ثب٘ىساضی ٖٕستب ٔطث ٌٛثٓ٘ ٝبْ ثب٘ىساضی ٔتٗبضف
ٔ ٚطؾ( ْٛغیطاؾالٔی) اؾت .ثب ٚخٛز ضقس ؾطیٕ ثب٘هٞبی اؾالٔی اظ اٚاؾٍ ز ٚ 1970 ٝٞافعایف حًٛض آٖٞب زض ثبظاضٞبی ٔبِی
خٟب٘یٔ ،جبحث ا٘سوی زض ظٔی ٝٙتمٛیت حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ىساضی اؾالٔی ُٔطح قس ٜاؾت أب تحّیٍّطاٖ ثب٘ىساضی اؾالٔی،
زضنسز تُجیك حبوٕیت قطوتی ضایح زض ثب٘ىساضی اؾالٔی ثب اٍِٛی قطیٗت اؾالٔی ثطآٔس ٜا٘س (ٌبض٘بَ .)2005،زض ثب٘ىساضی
اؾالٔی ثِ ٝحبِ قطٖی ٘جٛزٖ پطزاذت ثٟطٔ ،ٜسَ ٞبی ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ثب٘ىساضی ٔطؾ ْٛوبضایی ٘ساضز ِ ٚع ْٚحفبْت اظ ٔٙبثٕ
شیٙفٗبٖ وبٔال احؿبؼ ٔیقٛز  .ایدبز اؾتب٘ساضز ٞب ٔ ٚحسٚیت ٞبی ٞسفٕٙس خٟت ٞسایت  ٚوٙتطَ ثب٘هٞبی اؾالٔی ثٝ
قیٜٛای و ٝثتٛا٘س حبفّ ٔٙبفٕ تٕبْ شیٙفٗبٖ قٛز ثبٖث وبٞف ٞعیٔ ٝٙیقٛز ٛٔ ٚيٞ ٔٛعیٞ ٝٙب ذٛز یه ٔجحث ثؿیبض ٟٔٓ
زض حبوٕیت قطوتی اؾت .تكس یس تٗبضو ٔٙبثٕ ٔٙدط ث ٝثطٚظ ٔكىالت ثؿیبضی ٔیقٛز  ٚایٗ زض حبِی اؾت و ٝزض ثب٘ىساضی
ٔطؾ ،ْٛتٗبضو ٔٙبفٕ ٕٔٗٛالً ثیٗ ؾٟبٔساضاٖ ٔ ٚسیطیت ایدبز ٔیقٛز؛ أب زض ثب٘ىساضی اؾالٔی ثٗس ٔستی زیٍط ثطٚظ تٗبضو زض
ٔٙبفٕ ؾپطزٌٜصاضاٖ ثب ؾٟبٔساضاٖ ٔ ٚبِىبٖ اؾت ثٙبثطایٗ ثبیس ث ٝز٘جبَ ضا ٜحُ ُّٔٛثی خٟت تمٛیت حبوٕیت قطوتی زض
ؾیؿتٓ ثب٘ىساضی اؾالٔی ثٛز تب يٕٗ حفبْت اظ ٔٙبفٕ ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ثتٛاٖ ثب٘ىساضی ثس ٖٚضثب ضا ٘یع ز٘جبَ وطز
(ضٚقٙسَ.)1387،
ِصا ٔیتٛاٖ ٖٛأُ ٔحطن تأٔیٗ  ٚان َٛحبوٕیت قطوتی زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی ضا قبُٔ ٔٛاضز شیُ زا٘ؿت (ٖیٛيّٛ
 ٚلّیچ:)1393،
 .1ضلبثتپصیطی
ؾپطزٌٜصاضاٖ ٘ؿجت ث ٝتغییطات ثبظاض ثؿیبض حؿبؼ ٞؿتٙس  ٚثب تٛخ ٝث ٝقطایٍ ثبظاض تهٕیٓ ٞبی ذٛز ضا اذص وطزٚ ٜ
خٟت فٗبِیتٞب ی ذٛز ضا تٓٙیٓ ٔی ٕ٘بیٙس .ثب تٛخ ٝث ٝفًبی ضلبثتی زض ثبظاض ثب٘ىی ،ثب٘ه زض پی خصة حساوثطی ٔكتطیبٖ
ذٛز ٞؿتٙس  ٚذٛز ضا ٔدجٛض ٔی ٕ٘بیٙس و ٝاظ زیٍط ضلجبی ذٛز خب ٕ٘ب٘س ٚ ٜثب اضائ ٝثٟتطیٗ ّٖٕىطزٞب ٍ٘ب ٚ ٜا٘تربة
ٔكتطیبٖ ضا ث ٝؾٕت  ٚؾٛی ذٛزقبٖ ُٔٗٛف ثساض٘س .اِجت ٝایٗ ٔٛضز ٔرتم ثب٘ىساضی اؾالٔی ٘یؿت ثّى ٝثطای ٕٝٞ
٘ٓبْٞبی ثب٘ىی نبزق اؾت .اظ خّٕ ٝقبذمٞبیی و ٝزض ثبظاض ٔٛضز تٛخٔ ٝكتطیبٖ اؾت اضائ ٝذسٔبت ثٟتط اظ حیث ت،ٔٛٙ
ویفیت ،وٕیت  ٚزض زؾتطؼ ثٛزٖ ٔیثبقس ٕٞ .چٙیٗ اضائ ٝؾٛز ٔتٙبؾت ثب ؾٛز ا٘تٓبضی ٔكتطیبٖ زیٍط ٔٛضزی اؾت وٝ
ثب٘هٞب ثط ؾط آٖ ثب یىسیٍط ث ٝضلبثت ٔی پطزاظ٘سٛٔ .ضز زیٍط ُٔبثمت فٗبِیتٞبی ثب٘ىی ثب ٖطف  ٚفطٔ ًٙٞكتطیبٖ اؾت.
ثٖٛٙ ٝاٖ ٔثبَ زض یه خبٔٗ ٝاؾالٔی ثب٘هٞب ثب یىسیٍط زض تأٔیٗ  ٚتًٕیٗ اخطای ٔمطضات قطٖی ٛٔ ٚاظیٗ قطیٗت زض
ضلبثت ٞؿتٙس .اظ ایٗ ضٔ ٚكبٞسٔ ٜیقٛز و ٝقطایٍ ضلبثتی ثبظاض زض فٗبِیت ثب٘هٞب اثطٌصاض ثٛز ٚ ٜلسضت ضلجب یب يٗف آ٘بٖ
ٔیعاٖ تالـ  ٔٛ٘ ٚاؾتطاتػی ٞبی ثب٘هٞب ضا ثطای ثمب  ٚوؿت زضآٔس زض ثبظاض تٗییٗ ٔیوٙس.
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 .2لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ثب٘ىساضی اؾالٔی
لٛا٘یٗ؛ اثطٌصاضی قسیسی ثط ّٖٕىطز ثب٘هٞب زاض٘س .لٛا٘یٗ ثب خٟت زٞی ٞبی ذٛزٔ ،ؿیط ٔ ٚیعاٖ فٗبِیتٞبی ثب٘ىی
ضا تحت تأثیط لطاض زاز ٚ ٜثط ٔٙبفٕ شیٙفٗبٖ اثطٌصاضی ٔی ٕ٘بیٙس .لٛا٘یٗ ٘ٓبضتی  ٚثبظضؾی اظ خّٕٟٓٔ ٝتطیٗ لٛا٘یٙی
ٞؿتٙس و ٝتًٕیٗ وٙٙس ٜایفبی حمٛق شیٙفٗبٖ ثكٕبض ٔی آیٙس؛ اٌط ایٗ زؾت ٝاظ لٛا٘یٗ اظ يٗف ٛ٘ ٚالم ظیبزی ثطذٛضزاض
ثبقٙس ،احتٕبَ تًییٕ حمٛق شیٙفٗبٖ ثبال ٔیضٚز .اظ ؾٛی زیٍط ٚخٛز  ٚاخطای لٛا٘یٗ زلیك ٘ٓبضتی  ٚثبظضؾی ٔٙدط ث ٝآٖ
ٔیقٛز ؤ ٝسیطاٖ ثب٘هٞب زض لجبَ ؾٟبٔساضاٖ ،ؾپطزٌٜصاضاٖ ٔ ٚكتطیبٖ ثب زلت ٔ ٚالحٓ ٝثیكتطی فٗبِیت وطز ٚ ٜاظ ایٗ
ضٙٔ ٚبفٕ ٌؿتطزٜتطی ضا ثطای تٕبٔی شیٙفٗبٖ ث ٝثبض آٚضز؛ ثٙبثطایٗ حبوٕیت قطوتی ؾٗی زاضز ثیكتط ٚاضز ٔؿبئُ حمٛق
٘طْ ٔب٘ٙس پیكٍیطی اظ َطیك يٛاثٍ اذاللی ،ضفتبضی  ٚحطفٝای وؿت  ٚوبض قٛز یب اظ زیٍط اثعاضٞبی وٙتطِی اؾتفبزٜ
ٕ٘بیس .زض ایٗ ثیٗ ،حبوٕیت قطوتی ظٔب٘ی ٚاضز حمٛق ؾرت ٔیقٛز و ٝحًٛضـ اختٙبة ٘بپصیط ثبقس؛ ٔب٘ٙس ظٔب٘ی وٝ
خطٔی ٕٞچ ٖٛاؾتفبز٘ ٜبثدب اظ أٛاَ ثب٘ه یب والٞجطزاضی اتفبق ٔی التس؛ زض ایٙدب زذبِت لب٘ ٖٛزض لبِت حمٛق ؾرت
يطٚضت ٔی یبثس .تأویس ان ٚ َٛلٛا٘یٗ ثب٘ىساضی اؾالٔی ثط ضٖبیت حمٛق شیٙفٗبٖ تحت ٖٙبٚیٗ ٕٞچ ٖٛحطٔت ضثب٘ ،فی
غطض٘ ،فی يطض  ٚيطاض٘ ،فی اوُ ٔبَ ثجبَُ ،حطٔت لٕبض ٕٞ ٚچٙیٗ تأویس ثط ِع ْٚثبظضؾی ٓ٘ ٚبضت ثط حؿٗ ا٘دبْ أٛض،
یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔحطن ٞبی تأٔیٗ حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ىساضی اؾالٔی اؾت.
 .3اِعأبت اذالق فطزی
اظ آ٘دب وٕٛٞ ٝاض ٜزض فٗبِیتٞبی التهبزی ضٚـٞبی پٟٙب٘ی ظیبزی ثطای ٔحط ْٚوطزٖ ؾٟبٔساضاٖ  ٚؾپطزٌٜصاضاٖ اظ حمٛق
ذٛز ٚخٛز زاضز ٕٞ ٚیكٔ ٝیتٛاٖ ثب ٚخٛز لٛا٘یٗ ٘ٓبضتی  ٚثبظضؾی ٞبی ٔؿتٕط السأبتی زٚض اظ چكٕبٖ ٘بْطاٖ  ٚثبظضؾبٖ
ا٘دبْ زاز  ٚثٖٛ٘ ٝی زؾت ث ٝحؿبة ؾبظی  ٚتفؿیط لب٘ ٖٛظز ،فًبی اذاللی  ٚاِعأبتی وٞ ٝط فطز ذٛز ضا اذاللب ٔىّف ث ٝآٖ
ٔیوٙس ٔیتٛا٘س ثٖٛ٘ ٝی يٕب٘ت ٌط تأٔیٗ حمٛق زیٍط شیٙفٗبٖ ثبقس .اٌط قطایٍ ث٘ ٝحٛی ثبقس و ٝفطز ذُبوبض قٙبؾبیی ٘كٛز
ٛٔ ٚضز تٙجی ٚ ٝخطیٕٚ ٝالٕ ٘كٛز  ٚایٗ خطیٌٕ ٝع٘س ٚ ٜاثط ثرف ٘جبقس ٘ ٚیع فطز فساوبض ٔ ٚتٟٗس ث ٝخٕٕ ٘یع قٙبؾبیی ٘كٛز ٚ
ٔٛضز تكٛیك لطاض ٍ٘یطز ،چ ٝچیعی خعائ اِعأبت اذاللی ٔیتٛا٘س ایٗ فطز ضا ثّٕٖ ٝىطزی نحیح  ٚاختٙبة اظ تًییٕ حمٛق
زیٍطاٖ ٚالٕ ٕ٘بیس؟ ٚخٛز ٚیػٌیٞبیی چٖ ٖٛساِت ذٛاٞی ،ذیط ذٛاٞی ،أب٘ت زاضی ،نسالت ،خٛإ٘طزی ،ایثبض ،احتطاْ ٔتمبثُ
ث ٓٞ ٝاظ خّٕٚ ٝیػٌیٞبی اذاللی اؾت و ٝث ٝوطات زض ٘ٓبْ اؾالٔی ث ٕٝٞ ٝافطاز خبٔٗ ٝتٛنی ٝقس ٜاؾت .ایٗ ٚیػٌی ٞب زض
ّٖٕىطز افطاز اثطٌصاض ثٛز ٚ ٜزض ؾُح والٖ ثب ایفبی حمٛق شیٙفٗبٖ  ٚثؿتطؾبظی خٟت تحمك حبوٕیت قطوتیٔ ،عایب ٙٔ ٚبفٕ
التهبزی ضا تًٕیٗ ٔی ٌطزا٘س .ث ٝثیبٖ زیٍط ٖبُٔ ٔحطن  ٚاٍ٘یعـ اذاللیبت ٔٛخت پسیس آٔسٖ یه ٔیُ  ٚضغجت زض٘ٚی زض
افطاز خٟت ایفبی تٟٗسات  ٚتىبِیف ٔمطض زض لطاضزازٞب ٔیقٛز .ثسیٟی اؾت ٚخٛز چٙیٗ ٖبُٔ ٔحطوی زض ٔمبیؿ ٝثب فمساٖ آٖ،
اثط ثركی حبوٕیت قطوتی ضا تحت اِكٗبٔ لطاض ذٛاٞس زاز.
 .4قطایٍ ٔحیُی خبٔٗٝ
قطایٍ ٔحیُی اختٕبٔ اٌط ث ٝنٛضتی ثبقس و ٝافطازی و ٝاظ ان َٛاذاللی تٗسی ٔی ٕ٘بیٙس تٛؾٍ خبَٔٗ ٝطز ق٘ٛس ،ایٗ
ثبٖث ٔیقٛز و ٝافطاز ث ٝؾٕتی ٞسایت ق٘ٛس و ٝثط ضفتبضٞبی ذ ٛز ٔطالجت ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ ٘بٔتمبضٖ ثٛزٖ اَالٖبت ؾٛء اؾتفبزٜ
٘ىطز ٚ ٜث ٝتًییٕ حمٛق یىسیٍط الساْ ٕ٘ٙبیٙس .اظ ؾٛی زیٍط اٌط ٔحیٍ اختٕبٖی – ؾیبؾی خبٔٗ ٝای ثٍ ٝ٘ٛای ثبقس وٝ
ترّف  ٚتمّت  ٚپبیٕبَ ؾبظی حمٛق یىسیٍط ث ٝیه ٖطف ٖٕٔٛی تجسیُ قس ٜثبقس  ٚیب آ٘ى ٝالالُ اظ ؾٛی خبٔٗ٘ ٝؿجت ثٝ
ای ٍٝ٘ٛٙضفتبضٞب ٖىؽ إُِٗ ثبظزاض٘س ٜای نٛضت ٘پصیطز ،احتٕبَ ترّف ٞط یه اظ شیٙفٗبٖ ٘ٓبْ ثب٘ىی ثٛٓٙٔٝض ؾٛء اؾتفبز ٜاظ
فطنتٞبی پیف ض ٚافعایف ٔی یبثس .زض ثٗس وٛچىتط ،وبضوٙبٖ ثب٘ه ٔیتٛا٘ٙس اظ َطیك ثبظتبة ٔؿبئُ غیطلب٘٘ٛی  ٚترّفبتی وٝ
ٔكبٞسٔ ٜی وٙٙس ثٔ ٝطاخٕ ثبالتط  ٚاثطاظ ٖىؽ إُِٗ ٘ؿجت ث ٝایٗ ٔؿبئُ ،ث ٝخبی چكٓ پٛقی ثط آ٘بٖ ،ث ٝایدبز ٔحیُی آٔبزٜ
ثطای اخطای ثٟتط حبوٕیت قطوتی وٕه ثطؾب٘ٙس .زض ٘ٓبْ اؾالٔی ثب تٗجی ٝؾبذتبضی ث٘ ٝبْ أطثٗٔ ٝطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط ثٝ
ٖٛٙاٖ یه ْٚیف ٝاختٕبٖی ،ته ته افطاز خبٔٗ ٝضا ٘ ؿجت ث ٝاثطاظ ٚاوٙف زض ثطاثط ٘بٙٞدبضی ٞب  ٚترّفبت ٔؿئٔ ٚ َٛىّف
زا٘ؿت ٝاؾت .فطاٌیط قسٖ أطثٗٔ ٝطٚف ٟ٘ ٚی اظ ٔٙىط زض خبٔٗ ٝفًب ضا ث ٝؾٕتی ٔی ثطز و ٝوّی ٝافطاز اظ تٗسی ث ٝحمٛق
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زیٍطاٖ ٔ ٕٙق٘ٛس ٚؾُح ٘ٓبضت ٖٕٔٛی  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ،ؾُح اٖتٕبز ٖٕٔٛی زض خبٔٗ ٝافعایف یبثس .ضٖبیت ایٗ أط ٔ ٟٓزض
٘ٓبْ ثب٘ىی زض لبِت ٔفٟٔٛی ٕٞچ ٖٛثب٘ىساضی اذاللی ٕ٘ٛز ٔی یبثس .ایٗ ٘ ٔٛثب٘ىساضی ثب ضٚیىطز اؾالٔی تٕبی شیٙفٗبٖ ٚ
فٗبالٖ ٘ٓبْ ثب٘ىی ضا ثٓ٘ ٝبضت ٍٕٞب٘ی  ٚاَالٔ ٔمبٔبت ثبالتط اظ ٚل ٔٛترّف زض ٔدٕ ٖٝٛؾبظٔب٘ی تطغیت ٔیٕ٘بیس.

حاکمیت ضزکتی در وظام باوکی ایزان
٘ٓبْ ثب٘ىساضی ایطاٖ زض قطایُی فٗبِیت ذٛز زض ثبظاض ٔبِی ضا پؽ اظ ؾبِٟب ؾپطی ٔیٕ٘بیس و ٝثطاؾبؼ قبذمٞبی ٔرتّف
التهبزی ٔ ٚبِی  ٚثب ٚخٛز تالـ ٞبیی ٔؿتٕط ؾیبؾت ٌصاضاٖ زچبض ٘بوبضایی ٔحؿٛؾی ٔیثبقسٛٔ ،اخ ٟٝثب حدٓ لبثُ تٛخٝ
تؿٟیالت اُٖبیی غیطخبضی ،زضٌیط قسٖ ثب٘هٞب زض أط ثٍٙب ٜزاضی ،ؾ ٟٓلبثُ تٛخ ٝزاضایی ٞبی ؾٕی (زاضایی ٞبی ثب ٘مس
ق٘ٛسٌی پبییٗ ٕٞچُٔ ٖٛبِجبت ٔٗٛق ،أالن تّٕیىی  )... ٚزض الالْ تطاظ٘بٔ ٝثب٘هٞب٘ ،بچیع ثٛزٖ ٘ؿجت وفبیت ؾطٔبی ،ٝپبییٗ
ثٛزٖ زضخ ٝقفبفیت ٘ٓبْ ثب٘ىی ٖ ٚسْ تأٔیٗ ٔٙبفٕ ٚالٗی ؾپطزٌٜصاضاٖ ،ثركی اظ ٔدٕ٘ ٖٝٛبوبضآٔسی ٞبی ٘ٓبْ ثب٘ىی ایطاٖ
ٔیثبقس .زض ایٗ ثیٗ ،ثب لب٘ٞ ٖٛكتٓ قٟطیٛض  1362ؾبذتبض ثب٘ىساضی ایطاٖ ضؾٕب تجسیُ ث ٝثب٘ىساضی ثس ٖٚضثب قس  ٚزض ؾبِٟبی
اذیط زض ثب٘ه ٔطوعی وكٛض ٘یع ُٔبِٗبت ثؿیبضی زض ذهٛل حبوٕیت قطوتی نٛضت پصیطفت ٝاؾت و ٝزض ثطذی اظ ٔٛاضز
ثرفٞبی اظ ان َٛحبوٕیت قطوتی ثٓ٘ ٝبْ ثب٘ىی وكٛض ث ٝنٛضت ثركٙبٔ ٚ ٝزؾتٛض إُِٗ ٞبیی اثال٘ قس ٜؤ ٝیتٛاٖ اظ
اثال٘ ٔدٕ ٖٝٛضٕٛٙٞزٞبیی ثطای ٘ٓبْ ٔؤثط وٙتطَ زاذّی زض ٔؤؾؿبت اٖتجبضی زض ؾبَ ٘ 1386بْ ثطز و ٝزض آٖ ثط ایدبز زٚ
ضوٗ حؿبثطؾی ٔ ٚسیطیت ضیؿه تأویس قس ٜاؾتٓٞ .چٙیٗ زض ؾبَ ٌ 1387عاضـ ضاٞىبضٞبی ثٔٛی حبوٕیت قطوتی ٔؤثط زض
٘ٓبْ ثب٘ىساضی ایطاٖ ٔٙتكط ٌطزیس ٜاؾت .زض ؾبَ  1395پیف ٘ٛیؽ زؾتٛضإُِٗ حسالُ اِعأبت ٘بْط ثط حبوٕیت قطوتی زض
ٔؤؾؿبت اٖتجبضی غیطزِٚتی تٛؾٍ ثب٘ه ٔطوعی تٟی ٝقس ٜو ٝایٗ پیف ٘ٛیؽ زض ضاؾتبی پبؾرٍٛیی ث ٝیىی اظ ٟٔٓتطیٗ
چبِفٞبی ٘ٓبْ ثب٘ىی زض ایطاٖ یٗٙی چبِف ٞب  ٚذالء ٞبی لب٘٘ٛی زض ذهٛل اؾتمطاض حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞبؾت؛
ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز وّٖ ٝی ضغٓ إٞیت ثؿیبض ظیبز اؾتمطاض حبوٕیت قطوتی زض وكٛض  ٚضفٕ ٔكىالت ظیطؾبذتی زض
ثب٘هٞب ٓٞ ٚچٙیٗ تٛخ ٝث ٝایٗ ٔم ِٝٛزض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی ز٘یبٔ ،م ِٝٛحبوٕیت قطوتی ثب اٞسافی ٕٞچ ٖٛانالح لٛاٖس
زضٖٚؾبظٔب٘ی ثب٘هٞب  ،تٛخ ٝث ٝحمٛق شیٙفٗبٖ  ٚافكب  ٚقفبفیت خبیٍب ٜالظْ ٙٔ ٚبؾجی ضا زض ثیٗ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات وكٛض ٘ساضز
ٕٞ ٚچٙیٗ ٍ٘بٞی ثٚ ٝيٗیت ٘ٓبْ ثب٘ىی ّٕٖ ٚىطزٞبی ثب٘هٞب ی وكٛض حبوی اظ آٖ اؾت و ٝلٛاٖسٔ ،ىب٘یؿٓ ٞب  ٚانَٛ
حبوٕیت قطوتی زض خٟت تحمك اٞساف شوط قس ،ٜضيبیت ثرف ُّٛٔ ٚة ٘یؿت .زِیُ اثجبت ایٗ ازٖب ٘یع ٚخٛز ٔكىالت
ٖسیس ٜزض حٛظٞ ٜبی ٔتٗسز ٔطث ٌٛث ٝحبوٕیت قطوت  ٓٞچٖ ٖٛسْ قفبفیت ،وبضایی ّٖٕىطز پبییٗ ثب٘هٞب ،ترهیم
غیطوبضای ٔٙبثٕ٘ ،جٛز ٔسیطیت ضیؿه وبضآٔس ،حؿبثطؾی غیطاثطثرف ،ا٘تهبثبت غیطترههی زض ثیٗ ٔسیطاٖ ثب٘ىیٖ ،سْ تأٔیٗ
حمٛق ؾپطزٌٜصاضاٖ  ٚؾبیط شیٙفٗبٖ اؾت و ٝثطآٔس ٜاظ ٔكىالت  ٚذالء ٞبی ُٔطح قسٔ ٜیثبقس (قٟجبظی  ٚتطاثی فط.)1395،
ث ٝثیب٘یٞ ،ط چٙس حبوٕیت قط وتی زض خٟت ٞسایت  ٚوٙتطَ ضیؿه وبضثطز زاضز أب ٔٙبثٕ ٔسیطیت ضیؿه  ٓٞاظ َطیك حمٛق-
لب٘ٔ ٖٛیتٛا٘س ٞسایت قٛز  ٓٞ ٚاظ َطیك زیٍط ٔٙبثٕ ٔمطضاتی -تٓٙیٕبتی .آ٘چ ٝاظ لبُ٘ٔ ٖٛطح ٔیقٛزٔ ،دٕ ٖٝٛالساْ ٞب،
تطتیت ٞب  ٚاثعاضٞبی حمٛلی اؾت و ٝایٗ اخبظ ٜضا ث ٓٓ٘ ٝحمٛلی ٔیزٞس و ٝاظ ضیؿه خٌّٛیطی وٙسٓٞ .چٙیٗ زض ثب٘هٞبی
ایطا٘ی ،چ ٝذهٛنی  ٚچ ٝزِٚتی ٘یع ،ثَٛ ٝض ٔدعا وسٞبی وؿت  ٚوبض  ٚوسٞبی ضفتبضی زض خٟت پیكٍیطی ٔ ٚسیطیت ا٘ٛأ
ضیؿه تسٚیٗ قس ٜاؾت ٞ ٚط ثب٘ىی ثب تٛخ ٝث ٝتدطث ٚ ٝترهم ٌط ٜٚتسٚیٗ وٙٙسٔ ٜؿبئّی ضا پیفثیٙی وطز ٜاؾت .اظ ٘ٓط
لٛا٘یٗ ٘یعٔ ،ف ْٟٛحبوٕیت زض حمٛق تدبضت ایطاٖٛ٘ ،یٗ اؾت ِٚی اثعاض  ٚضاٞىبضٞبی آٖ ٕٞیكٚ ٝخٛز زاقت ٝاؾت
(خٗفطی.)1392،

راَبزدَا ي ريیکزدَای پیادٌساسی حاکمیت ضزکتی در وظام باوکداری اسالمی
حبوٕیت قطوتی اظ َطیك ضٚـ ٞب  ٚاثعاضٞب  ٚضاٞىبضٞب  ٚضاٞجطزٞبی ٔتٗسزی ٔیتٛا٘س پیبزٜؾبظی ٌطزز ِٚی زض ٘ٓبْ
ثب٘ىساضی اؾالٔی چٙسیٗ ضاٞىبض اؾبؾی ثطای پیبزٜؾبظی آٖ ٚخٛز زاضز و ٝزض شیُ ثٟٓٔ ٝتطیٗ آٖٞب اقبضٔ ٜیٌطزز:
ٓ٘ -1بضت
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یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔىب٘یؿٓ ٞبی حبوٕیت قطوتی و ٝزض التهبز ٔتٗبضف ٘یع خطیبٖ زاضز ٔ ٚیتٛا٘س ثطای ثب٘ىساضی اؾالٔی
٘یع ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطزٔ ،مٓ٘ ِٝٛبضت اؾت .خٟت ایدبز إَیٙبٖ اظ ّٖٕىطزٞب  ٚفٗبِیتٞب ث ٝچٟبض قیٓ٘ ٟٓٔ ٜٛبضتی ٘یبظ
اؾت:
اِف :اٖٕبَ ٘ٓبضت تٛؾٍ ٞئیت ٔسیط ٚ ٜیب ٞئیت ٘ٓبضت؛
ة :اٖٕبَ ٘ٓبضت تٛؾٍ افطازی و٘ ٝمكی زض ازاض ٜضٚظا٘ ٝفٗبِیتٞب ٘ساض٘س.
جٓ٘ :بضت ٔؿتمیٓ تٛؾٍ ٚاحس ٞبی وبضی
زٓ٘ :بضت تٛؾٍ حٛظٞ ٜبی ٔؿتمُ ٘ٓبضتی چ ٖٛحؿبثطؾی ٔ ٚسیطیت ضیؿه
یىی اظ ضاٞىبضٞب خٟت تمٛیت ٘ٓبضت ٞئیت ٔسیط ٜآٖ اؾت وٕ٘ ٝبیٙس ٜای اظ َطف ؾپطزٌٜصاضاٖ زض ثیٗ اًٖبی ٞئیت
ٔسیط ٜلطاض ثٍیطز .زض نٛضت ٖسْ اؾتمجبَ  ٚپصیطـ ایٗ ضٚـ اظ ؾٛی ثب٘هٞب ٔیتٛاٖ اظ تكىیُ ا٘دٕٗ ؾپطزٌٜصاضاٖ  ٚیب اظ
تكىیُ یه ٔٛؾؿ ٝترههی ذهٛنی وٕٞ ٝب٘ٙس حؿبثطؾبٖ ذبضخی اظ ٔٙبفٕ ؾپطزٌٜصاضاٖ حٕبیت ٔی ٕ٘بیٙس ،اؾتفبزٕٛ٘ ٜز.
اِجتٛٔ ٝفمیت ایٗ ا٘دٕٗ ٞب ٔ ٚؤؾؿبت ٔ ٌٛٙث ٝقفبفیت ٘ٓبْ ثب٘ىی  ٚأىبٖ ٘ٓبضت زازٖ ثٟ٘ ٝبزٞبی حبفّ ٔٙبفٕ
ؾپطزٌٜصاضاٖ اؾت .زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی ٘ٓبضت  ٚثبظضؾی اظ خبیٍبٚ ٜیػٜای ثطذٛضزاض اؾت .زض ایٗ ؾبذتبض افع ٖٚثط
قیٜٞٛبی ٘ٓبضتی فٛق ،یه قی ٜٛزیٍط ٘ٓبضتی ٚخٛز زاضز  ٚآٖ ایٙى ٝثبیؿتی تٛؾٍ وٕیت ٝای ثط ضٖبیت ٔٛاظیٗ قطٖی زض
فٗبِیتٞب  ٚاثعاضٞبی ثب٘ىی ٘ٓبضت زلیك ٔ ٚؿتٕ طی نٛضت ٌیطز .چطا و ٝآ٘چٕٔ ٝیع ٜقبذم ثیٗ ثب٘ىساضی اؾالٔی  ٚثب٘ىساضی
ٔتٗبضف اؾت ،ثحث اخبظ ٜقطٖی اثعاضٞب  ٚفٗبِیتٞبی ثىبض ٌطفتٝقس ٜاظ ؾٛی ثب٘هٞب ٔیثبقس .ثطای تحمك ایٗ ُّٔٛة زض
ثب٘ىساضی اؾالٔی ثطزاقتٗ ز ٚلسْ اِعأی اؾت .لسْ ا َٚاذص خٛاظ ٔكطٖٚیت اثعاضٞب  ٚفٗبِیتٞبی ثىبض ٌطفتٝقس ٜاؾت  ٚلسْ
زٔ ْٚطالجت ثط تُبثك اثعاضٞب  ٚفٗبِیتٞبی ثب٘ىی ثب آ٘چ ٝخٛاظ قطٖی آٖ نبزض قس ٜاؾت .ثطای لسْ ا َٚقٛضای ٍٟ٘جبٖ  ٚیب
وٕیت ٝفمٟی  ٚقطٖی ٔیتٛا٘س ثب ثطضؾی  ٚؾٙدف فمٟی اثعاضٞب  ٚفٗبِیتٞبٔ ،كطٖٚیت  ٚیب ٖسْ ٔكطٖٚیت آ٘بٖ ضا اٖالْ
ٕ٘بیٙس؛ أب ایٗ ٟ٘بزٞب ،اثعاض ٘ٓبضتی ذبنی ثطای وٙتطَ ٔ ٚطالجت ثطا فٗبِیتٞبی اخطایی ثٛٓٙٔٝض ٕٞب ًٙٞثب فتبٚی ثٛزٖ آ٘بٖ
٘ساضز .اظ ایٗ ض ٚثطای ٘ٓبضت ثط حؿٗ اخطای ٔٛاظیٗ قطٖی ٔیتٛاٖ ز ٚالساْ ضا ا٘دبْ زاز .ا َٚآ٘ى ٝزض وٙبض ٞئیت ٘ٓبضت ثط
فٗبِیتٞبی ثب٘ه زض ا٘ ُجبق ثب لٛا٘یٗ ثب٘ىساضی ٘ ٚیع ٞئیت ثبظضؾبٖ  ٚحؿبثطؾبٖ زاذّیٞ ،ئیت ؾٔٛی ث٘ ٝبْ ٞئیت ٘ٓبضت
قطٖی ثٚ ٝخٛز ثیبیس و ٝاِجت ٝثّٖ ٝت افعایف تٗساز لٛای ٘ٓبضتی اظ وبضایی ثب٘هٞب زض تٗسز ٔطاخٗبت وبؾت ٝذٛاٞس قس .الساْ
ز ْٚایٗ اؾت و ٝث ٝخبی ایدبز ٞئیت ٔؿتمُ ٘ٓبضتیٔ ،ؤؾؿبت حؿبثطؾی فّٗی ضا ثٛٔ ٚ ّْٖٛ ٝاظیٗ قطیٗت ٔدٟع ٕ٘ٛز ٜتب
زض يٕٗ حؿبثطؾی ٞبی أٛض ثطٔتبثٗت فٗبِیتٞب ی ثب٘ىی ثب ان َٛقطٖی ٘یع ٘ٓبضت قٛز .ثسیٟی اؾت ایٗ ٘ٓبضت ثبیؿتی اظ
ؾٛی قٛضا  ٚیب ٌطٞٚی نٛضت پصیطز وٖ ٝال ٜٚثط زاقتٗ ترهم  ٚزا٘ف زض حٛظٔ ٜؿبئُ فمٟی  ٚقطٖی ،اظ انّْٖٛ ٚ َٛ
ٔطث ٌٛث ٝثب٘ىساضی ٘ٛیٗ ٘یع اَالٖبت ٔىفی ای زاقت ٝثبقٙس (لّیچ.)1395،
ٔ -2سیطیت ضیؿه
فٗبِیتٞب ی ثب٘ىی ثَٛ ٝض َجیٗی زض شات ذٛز ثب ضیؿهٞب ی ٔتفبٚتی ٕٞطاٞ ٜؿتٙس .حبَ اٌط ثب٘هٞب زض وكٛضی ذبل  ٚیب اظ
َطیك ؾبظٚوبضٞبی پیچیس ٜچ ٖٛؾبظٚوبضٞبیی ثب ٔمبنس ذبل یب ثٚ ٝاؾُ ٝتطاؾت ٞبی قطوتی ث ٝخٟت ٘یُ ث ٝاٞساف تدبضی
زؾت ثّٕٖ ٝیبت التهبزی ثع٘سٔ ،ؿّٕب ثط حدٓ ضیؿهٞبی ثب٘ىی افعٚز ٜذٛاٞس قس .اظ ٟٔٓتطیٗ ضیؿهٞبی ثب٘ىی ضیؿه
اٖتجبضی اؾت .ایٗ ضیؿه ث٘ ٝبتٛا٘ی ٚاْ ٌیط٘سٌبٖ زض ثبظپطزاذت ثسٞی ٞبیكبٖ ث ٝثب٘ه اقبض ٜزاضز .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝثب٘هٞبی
اؾالٔی ثّٖ ٝت حطٔت ضثبی خبّٞی  ٚخطیٕ ٝتبذیط ٔتًٕٗ ایٗ ضثبٕ٘ ،یتٛا٘ٙس زی ٖٛث ٝتٗٛیك افتبز ٜضا ثط ٔجٙبی ٘طذی ثبالتط
ثبظؾبظی ٕ٘بیٙس ،تطتیت ؾبظٚوبضی و ٝثتٛا٘س ایٗ ضیؿه ضا تحت وٙتطَ ذٛز زضآٚضز زض ایٗ ٘ٓبْ ثیكتط ٚيٛح ٔی یبثس ٚ
حبوٕیت قطوتی ٔیتٛا٘س ثب ثطلطاضی اِعأبتی اظ ذُطات ایٗ ضیؿه ثىبٞس .یىی اظ السأبت آٖ اؾت و ٝثب تٛخ ٝث ٝؾٛاثك ٚ
وبض٘بٔ ٝتؿٟیالتی افطاز ث ٝآ٘بٖ ٚاْ پطزاذت قٛز .زض ایٗ حبِت ثبیس ث ٝؾبثم ٝثبظپطزاذت فطز  ٚؾٙدف ْطفیت ثبظپطزاذت آتی
ٚی تٛخ ٝقٛز .ثطای ایٗ وبض ٔیتٛاٖ یه ٘ٓبْ ضتجٝثٙسی ضیؿه زاذّی تٛؾٍ ٞئیت ٔسیط ٜایدبز وطز  ٚیب آ٘ى ٝیه ٘ٓبْ
اضظیبثی ٔؿتمُ اظ ٞئیت ٔسیط ٜثطای ایٗ وبض ثٚ ٝخٛز ثیبیس .ثب ایدبز چٙیٗ ٘ٓبٔی ٔیعاٖ ضیؿهٞبی اٖتجبضی اضظیبثی ،ا٘ساظٚ ٜ
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وٙتطَ ٔیقٛز .لسْ ثٗسی پیفثیٙی  ٚترٕیٗ ٚيٗیت آیٙس ٚ ٜحطوت ثطاؾبؼ آٖ اؾت .ایٗ حسٚز حساوثط ٔمساض لج َٛضیؿه
زض اثٗبز ٔرتّف ضا ثطای ثب٘هٞب ٔكرم ٔیوٙس و ٝثب٘هٞب الظْ اؾت آٖ ضا ضٖبیت وطز ٚ ٜآٖ ضا ظیط پبی ٍ٘صاض٘س.
ضیؿه زیٍط و ٝثب٘ه ثب آٖ ٔٛاخ ٝاؾت ،ضیؿه ٘مسیٍٙی اؾت .ایٗ ضیؿه اقبض ٜثٍٙٞ ٝبٔیزاضز و ٝثط اثط حبزث ٝای غیطٔتطلجٝ
وبٞف ٔحؿٛؼ ز ض ذبِم خطیبٖ ٚخ ٜٛثب٘ه ثٚ ٝخٛز آٔس ٚ ٜثب٘ه زض ایفبی تٟٗساتف ٘ؿجت ثٔ ٝكتطیبٖ ثب ٔكىُ ٔٛاخٝ
قٛز .زؾت ٝزیٍط اظ ضیؿهٞبیی و ٝزض ٘ٓبْ ثب٘ىی ٚخٛز زاضز ضیؿهٞبی ّٖٕیبتی اؾت .ایٗ ضیؿهٞب یب ثٖٛٙ ٝاٖ ّٖٕیبتی
٘بٍٔصاضی ٔیق٘ٛس  ٚیب ٔب٘ٙس تٗبضیف وٕیت ٝثبَ زض ٘ٓبضت ثط ثب٘ىساضی ظیطٔدٕ ٖٝٛزیٍط ضیؿهٞب خبی ٔیٌیطز (ثبَ.)2001 ،
 -3قفبفیت
ثب٘ه خٟب٘ی زض ذهٛل ٘مف حبوٕیت قطوتی فٗبِیتٞب ی ٌؿتطز ٜای ا٘دبْ زاز ٜاؾت .زض وٙبض تٟٗس ث ٝحبوٕیت قطوتی،
٘مف آفطیٙی ّٕٖ ٚىطز ٞئیت ٔسیطٔ ،ٜحیٍ وٙتطِی ٔسیطیت ،ضٚاثٍ ؾٟبٔساضاٖ  ٚؾبیط شیٙفٗبٖٛٔ ،ي ٔٛافكب  ٚقفبفیت اظ
خّٕٛٔ ٝاضز ٔٛٔ ٟٓضز اقبض ٜایٗ ثب٘ه اؾت .قفبفیت زض ٔٓٙط وٕیت ٝثبَ ٖٙهط وّیسی یه ٘ٓبْ ثب٘ىساضی نحیح  ٚؾبِٓ ٚ
٘ٓبضت قسٔ ٜیثبقس  .ثٙبثط تٗطیف ایٗ وٕیت ٝاضائ ٝاَالٖبت ثبیؿتی زلیك ،ظٔبٖ زاض ُٙٔ ٚجك ثب تٗبضیف ثبقس .ایٗ وٕیت ٝثطای
اضائ ٝایٗ چٙیٗ اَالٖبتی ،قفبفیت زض ثطذی ٔحٛضٞب ضا الظْ ثط ٔی قٕبضز و ٝاظ خّٕ ٝآٖ ٔیتٛاٖ ث ٝچٙس ٕ٘ ٝ٘ٛشیُ اقبضٜ
ٕ٘ٛز:
ّٕٖ -1ىطز ٔبِی ٔب٘ٙس زضآٔسٞب ٔ ٚربضج ثب٘ه ،أىب٘بت ثبِم ٚ ٜٛغیطٜ؛
ٛٔ -2لٗیت ٔبِی ٔب٘ٙس ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝثب٘ه ،تٛا٘بیی ثب٘ه زض پطزاذت زی ،ٖٛحدٓ ٘مسیٍٙی  ٚغیطٜ؛
 -3ضاٞج طزٞبی ٔسیطیت  ٚوٙتطَ ضیؿه ٔب٘ٙس ثىبضٌیطی اثعاضٞبی وبٞف زٙٞس ٜضیؿه ٔثُ تٛافمبت تؿٛیٔ ،ٝحبفٓت ثط
حسٚز اٖتجبضات ،اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞب ٔ ٚكتمبت ٔبِی  ٚغیطٜ؛
ٙٔ -4بثٕ زض ٔٗطو ضیؿه ٔب٘ٙس ضیؿهٞبی ثبظاض ،ضیؿهٞبی اٖتجبضی ،ضیؿهٞبی ٘طخ ثٟط ،ٜضیؿهٞبی لب٘٘ٛی ٚ
ّٖٕیبتی  ٚغیطٜ؛
 -5ؾیبؾتٞبی حؿبثساضی ٔب٘ٙس تكطیح ان٘ٚ َٛح ٜٛفٗبِیتٞبی حؿبثساضی ،ؾیبؾتٞبی تكریم ٔیعاٖ ظیبٖ ٚاضز ٜثٝ
ؾطٔبیٞ ٝب  ٚزضآٔسٞب ،اضظـ ٌصاضی  ٚاضظیبثی ثسٞی ٞب  ٚزاضایی ٞبٗٔ ،بٔالت اضظیٔ ،بِیبت ثط زضآٔس  ٚغیطٜ؛
ٔ -6سیطیت وؿت  ٚوبض  ٚحبوٕیت قطوتی ٔب٘ٙس ؾبذتبض  ٚاؾّٛة ؾبظٔب٘ی ثب٘ه ،ترهم  ٚؾٛٙات اًٖبی ٞئیت ٔسیطٜ
ٔ ٚسیطیت اضقس ثب٘ه ،ؾبذتبض ٘ٓبْ اٍ٘یعقی  ٚغیط.ٜ
زض ٘ٓبْ اؾالٔی پٟٙبٖ وبضی ث ٝلهس فطیت َطف ٔمبثُ  ٚیب پٛقب٘سٖ ٘مم ٞبیی وٛٔ ٝخت ٚاضز قسٖ ظیبٖ ث ٝقطوب قس ٜاؾت
ثٞ ٝیچ ٖٛٙاٖ پصیطفت٘ ٝیؿت .اظ ایٗ ض ٚایدبز قفبفیت زض ٔٛاضز فٛق ضا ٔیتٛاٖ ثطای ٘ٓبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی تٛنی ٝقس ٜزا٘ؿت
(ٖیٛيّ ٚٚ ٛلّیچ.)1393،

وتیجٍگیزی
٘ٓبْ حبوٕیت قطوتی زض ٚالٕ ٚاوٙكی ثٔ ٝؿئّٕ٘ ٝبیٙسٌی اؾت و ٝاظ خسایی وٙتطَ اظ ٔبِىیت ٘بقی ٔیقٛز .زض پی
اضائ ٝتئٛضی ٕ٘بیٙسٌی ،ضٚاثٍ ٕ٘بیٙسٌی ث ٝنٛضت ٌؿتطزٜتطی ٔٛيٖٛبت ٔرتّف ازثیبت ٔبِی ضا تحت تأثیط لطاض زاز  ٚث ٝتسضیح
 ٚثٝذهٛل ثب پسیساض قسٖ ضؾٛایی ٞبی ٔبِی ٚ ٚضقىؿتٍی ٞبی قطوتٞب  ٚؾٛء اؾتفبزٞ ٜب  ٚفؿبزٞبی ٔبِی و ٝزض اٚاذط
لطٖ ثیؿتٓ ضخ زاز ،ثحث ٘ٓبْ حبوٕیت قطوتٞب  ٚؾٛء اؾتفبزٞ ٜب  ٚفؿبزٞبی ٔبِی و ٝزض اٚاذط لطٖ ثیؿتٓ ضخ زاز ،ثحث
٘ٓبْ حبوٕیت قطوتٞب ٘یع تٛخ ٝثیكتطی ضا ث ٝذٛز ُٔٗٛف وطزْٚ .یف ٝحبوٕیت قطوتی زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی زض لجبَ تطتیت
ؾبظٚوبضی و ٝاظ وّی ٝحمٛق شیٙفٗبٖ ایٗ حٛظ ٜزفبٔ ٕ٘بیس؛ ثؿیبض ؾٍٙیٗ اؾت .حبوٕیت قطوتی ثب ثطلطاضی َیف ٌؿتطز ٜای
اظ لٛا٘یٗ ،اؾتب٘ساضزٞب  ٚلیٛز ؾٗی ٔیٕ٘بیس ٔدبضی تًییٕ حمٛق ضا ثؿت ٚ ٝثب ٞسایت  ٚوٙتطَ ّٖٕىطزٞبی ثب٘ىی ،تأٔیٗ ٔٙبفٕ
وّی ٝشیٙفٗبٖ ضا تًٕیٗ وطزٖٛ٘ ٚ ٜی فًبی إَیٙبٖ ذبَط ضا ثطای ٍٕٞبٖ فطا ٓٞآٚضز؛ ثٖ ٝجبضت زیٍط ،اظ آ٘دب و ٝحبوٕیت
قطوتی ؾبظٚوبضی ثطای ٞسایت فٗبِیٗ ٞبی ٔٛؾؿٔ ٝس٘ٓط زض ضاؾتبی اٞساف اظ پیف تٗییٗ قس ٚ ٜثٖٛ٘ ٝی حفبْت اظ حمٛق
شیٙفٗبٖ اؾت؛ تٛا٘ؿت ٝاؾت زض ٘ٓبْ ثب٘ىی اثطات ذٛقی اظ ذٛز ثطخبی ٌصاضز ٚ ٜث ٝثٟجٛز چكٍٕیط ٚيٗیت زض ثب٘هٞبی
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وكٛضٞبی ٔرتّف ٔٙدط قٛز .زض ایٗ ثیٗٓ٘ ،بْ ثب٘ىی ایطاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ثعضي تطیٗ ٘ٓبْٞبی ثب٘ىی اؾالٔی یب ثس ٖٚضثب
ثطای ضلبثت ثب زیٍط ثب٘هٞب  ٚثطای ؾٛزز ٜثٛزٖ ثبیس ث ٝضٚظ ثبقس .زض ایٗ ظٔی ٝٙان َٛحبوٕیت قطوتی ثٖٛٙ ٝاٖ اثعاض ٔسضٖ
وٙتطِی ٔ ٚسیطیتی ثبیس زض ثب٘هٞبی ایطا٘ی ٔؿتمط قٛز؛ ثٙبثطایٗ خب زاضز وٕٞ ٝبٍٙٞی ثطای پیبزٜؾبظی حبوٕیت قطوتی زض
ثب٘هٞب نٛضت ٌیطز .ایٗ ٔؿئّ ٝثبیس زض ز ٚؾُح لبٍ٘٘ٛصاضی  ٚاخطایی زض ثب٘هٞب نٛضت پصیطز  ٚثب ایٙى ٝزض ایٗ حٛظٛٔ ٜفمیت
آٔیع ٘جٛزِٚ ٜی ِع ْٚتٛخ ٝث ٝایٗ أط ٔ ٟٓضا ٔیَّجسِ .صا زض پبؾد ثٔ ٝؿئّ ٝانّی ایٗ تحمیك (ان َٛحبوٕیت قطوتی ٚ
ضٚـٞبی پیبزٜؾبظی آٖ زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی) ٔیتٛاٖ ثیبٖ زاقت و ٝثب٘ىساضی اؾالٔی ْطفیت ثبالیی زض اخطای انَٛ
حبوٕیت قطوتی زاضز .ایٗ ٘ٓبْ ثب زاضا ثٛزٖ ٔحطن ٞب  ٚانِٛی ٕٞچ ٖٛضلبثتپصیطی ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ذبل زض ثب٘ىساضی،
اِعاْ افطاز ث ٝضٖبیت اذالق فطزی  ٚقطایٍ اذالق ٔساضا٘ٔ ٝحیٍ اختٕبٖی-ؾیبؾی خبٔٗ ٝاؾالٔی ٔیتٛا٘س ثؿتطؾبظ ٔٙبؾجی
ثطای تحمك حبوٕیت قطوتی زض ٘ٓبْ ثب٘ىی ثبقسٖ .ال ٜٚثط ایٗ اؾتمطاض حبوٕیت قطوتی زض ٘ٓبْ ثب٘ىی ایطاٖ ٖال ٜٚثط
پیچیسٌی ٞبی شاتی  ٚتفبٚت ٞبی ثٙیبزیٗ ثب٘هٞب زض لیبؼ ثب حبوٕیت قطوتی زض قطوتٞب اظ خّٕ ٝتٗسز ثیكتط شیٙفٗبٖ
ثب٘هٞب ،پیچ یسٌی ثیكتط تطویت ثسٞی ٔٙسضج زض الالْ تطاظ ٘بٌٔ ،ٝؿتطزٌی ٚؾٗت ّٖٕیبت ٔسَ ٞبی ٔتمبٚت  ٚپیچیسٌی
ثیكتط تبثٕ تِٛیس ٘مسیٍٙی زض ثب٘هٞب و٘ ٝبقی اظ ٖسْ تُبثك ٔیبٖ ثبظ ٜظٔبٖ ؾطضؾیس الالْ زَ ٚطف تطاظ٘بٔ ٝثب٘هٞب اؾت اظ
ٚیػٌی ٞب ٔ ٚالحٓبت ذبنی ثطذٛضزاض اؾت ،اظ ایٗ ض ٚپیكٟٙبز ٔیقٛز و ٝثب وٕه ٖٛأُ ٔحطن تأٔیٗ حبوٕیت قطوتی زض
٘ٓبْ ثب٘ىساضی اؾالٔی  ٚثٚ ٝیػ ٜزض ثب٘هٞبی ٖبُٔ ایطاٖ زض حٛظ ٜتٛخ ٝث ٝان َٛثب٘ىساضی اؾالٔی یب غیط ضثٛی خٟت اؾتفبزٜ
ٔفیس اظ اثعاضٞب  ٚضٚـٞبی ایٗ ٘ٓبْ زض پیبزٜؾبظی ایٗ ٘ ٔٛحبوٕیت ٕٞچٓ٘ ٖٛبضتٔ ،سیطیت ضیؿه  ٚاٖٕبَ قفبفیت ثط٘بٔٝ
ضیعی زلیك ٞ ٚسفٕٙسی نٛضت ٌیطزٖ .ال ٜٚثط ایٗ الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝاظ تفبٚت ٞبی اؾبؾی زیٍط ٘ٓبْ ثب٘ىی ایطاٖ وٝ
ٔیثبیؿت زض ظٔی ٝٙحبوٕیت قطوتی زض ٘ٓط ٌطفتٔ ،بٞیت اؾالٔی ایٗ ٘ٓبْ ثب٘ىی  ٚغیطضثٛی ثٛزٖ  ٚيطٚضت تٛخ ٝث ٝضاثُٝ
ٔیبٖ شیٙفٗب ٖ ثب٘ىی زض ظٔی ٝٙاؾتمطاض حبوٕیت قطوتی اؾتٓٞ .چٙیٗ ثب ٖٙبیت ثُٔ ٝبِت ثیبٖ قس ٚ ٜثب تٛخ ٝث ٝانٚ َٛ
لٛاٖس حبوٕیت قطوتی  ٚضٚـٞبی پیبزٜؾبظی آٖ زض ثب٘ىساضی اؾالٔی پیكٟٙبزاتی ث ٝقطح شیُ اضایٔ ٝیٌطزز:
 تمٛیت ضلبثتپصیطی ثیٗ ثب٘ىی زض ضاؾتبی الساْ ّٖٕی ثطای ٔحطن ؾبظی تأٔیٗ حبوٕیت قطوتی زض ٘ٓبْ ثب٘ىساضی
غیط ضثٛی وكٛض؛
 تالـ زض خٟت قفبفیت ٕٝٞخب٘ج ٝانٔ ٚ َٛمطضات أٛض ٔبِی  ٚثب٘ىی وكٛض زض ضاؾتبی پیبزٜؾبظی ٞط چ ٝثٟتط انَٛ
حبوٕیت قطوتی ٕٔ ٚب٘ٗت اظ تطؼ افكبی اَالٖبت ثب ِحبِ ضٚیىطزٞبی حفبْتی؛
 تالـ زض خٟت اضتمبء ٘ٓبضت ثب٘ ىی ثطای ثطلطاضی حبوٕیت قطوتی ذٛة زض ثب٘ه ٞب  ٚأىبٖ ٔساذّ ٝثب٘ه ٔطوعی زض
تسٚیٗ ٔمطضات ٔطتجٍ ثب حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت زض ازاض ٜثب٘ه ٞب؛
 انالح  ٚثبظؾبظی ؾبذتبض زض٘ٚی ثب٘ه ٞب زض ضاؾتبی ٔمبثّ ٝثب ضیؿهٞبی ثب٘ىی اظ َطیك اٖٕبَ ان ٚ َٛلٛاٖس حبوٕیت
قطوتی زض ثب٘ىساضی اؾالٔی  ٚاتربش ضٚیىطزٞبی تىّیف ٔحٛض؛
 تأویس ٚیػ ٜثط تسٚیٗ اِعأبت اذالق فطزی زض ؾیؿتٓ ثب٘ىساضی اؾالٔی زض ضاؾتبی پبؾد ٌٛیی ث ٝذالء ٞبی ٔٛخٛز زض
ایٗ حیُ ٝثب٘ىساضی وكٛض؛
 تالـ زض خٟت ٕٛٞاض ٕ٘ٛزٖ قطایٍ ٔحیُی –اختٕبٖی خبٔٗ ٝزض خٟت ایدبز ٔحیُی آٔبز ٜثطای اخطای ثٟتط
حبوٕیت قطوتی ثٚ ٝیػ ٜزض ضاؾتبی پیبز ٜؾبظی ٞط چ ٝثٟتط ثب٘ىساضی اؾالٔی؛
 تالـ زض خٟت تمٛیت ٟ٘بزٞبی ٘ٓبضتی ثطای قفبفیت ٞط چ ٝثیكتط ٘ٓبْ ثب٘ىساضی غیطضثٛی زض ؾیؿتٓ ثب٘ىی وكٛض؛
 تسٚیٗ  ٚانالح لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔبِی وكٛض زض ضاؾتبی قفبفیت  ٚپبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٔٙسی ٞبی ثطٚظ ٔمطضاتی وكٛض زض
ضاؾتبی ٘یُ ث ٝپیبز ٜؾبظی حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ه ٞب؛
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