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خلك َّيت ديجيتال در جاهعِ اطالعاتي تا تْزُ گيزی اس کارت َّضوٌذ هلي
دأٛٞ ٝٙیتی تقشیف ؿذ ٜثشای وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی دس فضبی

فضبی ػبیجش
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ّٔی ٔیتٛا٘ذ ث ٝفٛٙاٖ ٛٞیتی دیدیتبِی پبی ٝثشای دیٍش وبسثشدٞب دس

ؿٙب

ٚیظٌی ٞبی ٛٞیتی پبیٝ
وبست ّٔی ٛٞؿٕٙذ

ایٗ ٔؼئّ ،ٝثؼیبس ٔ ٟٓاػتِ .زا ث ٝدِیُ إٞیت آٖ لذسی ثیـتش ثٝ
آٖ ٔیپشداصیٓٛٞ .یت دیدیتبَ ایدبد ؿذ ٜتٛػظ وبست ٛٞؿٕٙذ

ػٝ

احٛاَ كٛست ٌشفت ٝثشای تقبُٔ  ٚثشلشاسی استجبط اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ.
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ایٗ ٔشاوض اص ٛٞیت دیدیتبَ تقشیف ؿذ ٜثشای افشاد و ٝتٛػظ ثجت
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ٛٞیتی دیٍش ٔثُ ثب٘ه ٞب تٛػق ٝپیذا وٙذ .دس ایٗ كٛست تٕبٔی

ٔ
ـتش
ن

ٔدبصیٔ ،یتٛا٘ذ اص عشیك پیٛػتٗ  ٚیىپبسچ ٝؿذٖ ثب ػیؼتٓ ٞبی

٘ؾش ٌشفت ،ث ٝایٗ ٔقٙی و ٝاٌش ثشای ٔثبَ وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی،
وبسثشدٞبی دیٍشی ٘ؾیش وبست ػالٔت یب ٌٛاٞیٙبٔ ٝسا٘ٙذٌی ٚ

ؿىُ  -1ساثغٛٞ ٝیت دیدیتبَ دس وبست ّٔی ٛٞؿٕٙذ ثب ٛٞیت

٘ؾبیش آٖ سا داؿت ٝثبؿذ ،فال ٜٚثش ایٙى ٝاص تٕبْ یب لؼٕتی اص ٛٞیت

دیدیتبَ وبستٟبی دیدیتبِی دیٍش

ایدبد ؿذ ٜتٛػظ وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی ،ثٟشٔ ٜیٌیشد ،دس دأٝٙ
ٛٞیتی خٛد اص ؿٙبػٞٝب  ٚخلٛكیبت ٔٙحلش ث ٝفشد دیٍشی ٘یض
اػتفبدٔ ٜیوٙذ تب دس آٖ فضب ٔٙحلش ثٝفشد ؿٛدِ .زا دس تٕبٔی
وبسثشدٞبی ٛٞیت دیدیتبَ دس خبٔق ٝاعالفبتی ؿٙبػٞٝبی ٛٞیت
دیدیتبَ وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی ،ث ٝكٛست ٔـتشن ثیٗ تٕبٔی
وبسثشدٞبی ٔتفبٚت آٖ اػتفبد ٜخٛاٞذ ؿذ .ایٗ ٔف ْٟٛسا ٔیتٛاٖ دس
ؿىُ ٔ 1الحؾ ٝوشدٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس ؿىُ ٘یض ٔـخق اػت،
وبسثشدٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٘ؾیش وبسثشدٞبی "اِف" "ة" "ج" " ٚد" سا
ٔیتٛاٖ ثشای ٛٞیت دیدیتبَ دس فضبی ػبیجش ٔتلٛس ؿذ .تٕبٔی
ایٗ وبسثشدٞب ،داسای ؿٙبػٞٝبی ٔـتشوی ثب ؿٙبػٞٝبی ٛٞیت
دیدیتبَ تقشیف ؿذ ٜتٛػظ وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی ٞؼتٙذ .أب ٞش یه
اص وبسثشد ٞب ث ٝفشاخٛس ٔبٞیت خٛد ؿٙبػٞٝبی دیٍشی سا دس وٙبس

ؿٙبػٞٝبی اؿبس ٜؿذ ٜلشاس ٔیدٞذ  ٚفشد سا دس آٖ دأٛٞ ٝٙیتی
ثشای وبسثشد خبف ٔٙحلشثٝفشد ٔیوٙذ .ایدبد ایٗ ؿٙبػٞٝبی
خبف ،ثبیذ ثش فٟذٔ ٜتِٛیبٖ وبسثشدٞبی ایٗ ٛٞیت ثبؿذ .ثشای
ٔثبَ اٌش وبسثشد "اِف" سا وبسثشدٞبی وبست اِىتش٘ٚیه ػالٔت
ثذا٘یٓ ،تٛػظ ٔشخقی ٔب٘ٙذ ٚصاست ثٟذاؿت ،ؿٙبػٞٝبی ٔشتجظ
ثب آٖ تقشیف ٔیٌشدد  ٚثب ایٗ وبس ٛٞیت خذیذی ایدبد ٔیؿٛد
و ٝدس دأٛٞ ٝٙیتی ٚصاست ثٟذاؿت  ٚثشای خذٔبت ٔشتجظ ثب آٖ
وبسثشد خٛاٞذ داؿت .وّی ٝافشاد دس ایٗ دأٛٞ ٝٙیتی ٔٙحلش
ثٝفشد خٛاٙٞذ ثٛد .ثغٛس ٔـبث ٝاٌش وبسثشد "ة" سا
ٌٛاٞیٙبٔٞٝبی اِىتش٘ٚیىی سا٘ٙذٌی ثذا٘یٓٔ ،شخـ كذٚس
ؿٙبػٞٝبی ٛٞیتی ٔشثٛط ث ٝآٖ ٘یشٚی ا٘تؾبٔی خٛاٞذ ثٛد.

اهام علي (ع) :خذاًٍذ رٍسُ را ٍاجة کزد تا تِ ٍسيلِ آى اخالظ خلك را تياسهايذ.
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أب ٕٞب٘غٛس و ٝثیبٖ ؿذ ،تٕبٔی ایٗ ٛٞیتٞب اص ٚیظٌیٞبی ٛٞیتی

یىی اص اثضاسٞبی ٔ ٚ ٟٓث ٝسٚص ثشای ایٗ وبس ،اػتفبد ٜاص

ایدبد ؿذ ٜتٛػظ وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی ثٟشٔ ٜیٌیش٘ذ.

وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی ٔیثبؿذ و ٝأشٚص ٜد٘یب تٕبیُ صیبدی ثٝ

ث ٝفجبست دیٍشٔ ،حٛسیت وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی ٛٞ ٚیت دیدیتبَ آٖ،

اػتفبد ٜاص آٖ پیذا وشد ٜاػت .اػتفبد ٜاص چٙیٗ تىِٛٛٙطی

دس تٕبٔی وبسثشدٞبی دِٚت اِىتش٘ٚیه ،وبٔال ٔـٟٛد اػت .ثب ایٗ

ثبیذ وبٔال آٌبٞب٘ ٝثبؿذ ،چشا و ٝاص یه عشف ثبیؼتی

تفبػیشٔ ،ؼئّٕٟٔ ٝی و ٝثبیذ دس ایٙدب دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿٛد ،إٞیت

ٚیظٌیٞبی ضشٚسی ٛٞیت دیدیتبِی افشاد سا حفؼ وٙذ  ٚثٝ

ؿٙبخت دسػت ٛٞیت دیدیتبِی افشاد خٛاٞذ ثٛد .دس ایٙدب ٔٙؾٛس

تٛػق ٝوبسثشد آٖ دس خبٔق ٝوٕه وٙذ  ٚاص عشف دیٍش،

ٕٞبٖ ٍ٘بؿت یه ث ٝیه ٛٞیتی فیضیىی افشاد ثب ٛٞیت دیدیتبَ

ثبیؼتی لبدس ثبؿذ ٘مبط ضقف دس اػتفبد ٜاص ٛٞیت دیدیتبِی

آٟ٘ب ٔیثبؿذ .اٌش ایٗ فُٕ ث ٝدسػتی ا٘دبْ ٘ـٛد ،أىبٖ ٞش ٘ٛؿ

سا ؿٙبػبیی وشد ٚ ٜثشای آٟ٘ب سا ٜحُ ٞبی ٔغّٛثی سا اسائٝ

ػٛء اػتفبد ٜاص ٛٞیت دیدیتبِی ثشای دسیبفت خذٔبت ٔیتٛا٘ذ ٚخٛد

دٞذ.

داؿت ٝثبؿذ .عجیقتب پغ اص كذٚس ٛٞیت خذیذ ثشای افشاد ،ایٗ
ٛٞیت وبسثشدٞبی ٔتفبٚتی دس فضبی ٔدبصی پیذا ٔیوٙذ .ثٛٔ ٝاصات

خذهات

خذهات

خذهات

خذهات

ضْزًٍذی

تجارت

دٍلت

ساسهاًي

الکتزًٍيک

الکتزًٍيک

ایٗ وبسثشدٞب ٔجبحثی ٕٞچ ٖٛخقُ ٛٞیت ،دصدی ٛٞیت ،تدبٚص ثٝ
حشیٓ ؿخلی ٘ ٚؾبیش آٖ ٘یض ٔقٙب پیذا ٔیوٙذٛٞ .یت دیدیتبِی

َّيت ديجيتالي

افشاد دس كٛستی ث ٝدسػتی تقشیف ٔی ؿٛد و ٝفشآیٙذٞب ٌ ٚبْٞبی
ٔشثٛط ث ٝثجت ٘بْ تب كذٚس وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی ث ٝدسػتی ا٘دبْ
ؿذٔ ٚ ٜذیشیت ؿٛد .ایٙى ٝایٗ وبس چٍ ٝ٘ٛاتفبق ٔیافتذ ،ثحث

ؿىُ ٛٞ -5یت دیدیتبَ ث ٝفٛٙاٖ صیشػبخت خذٔبت
اِىتش٘ٚیىی

ٔفلّی اػت و ٝخذاٌب٘ ٝثبیذ ثذاٖ پشداخت.

ٛٞیت دیدیتبِی افشاد صیشػبختی ثشای اسائ ٝخذٔبت دس دِٚت

تحث ٍ ًتيجِ گيزی

اِىتش٘ٚیه  ٚثؼیبسی دیٍش اص خذٔبت اِىتش٘ٚیىی دس یه

ثب تٛخ ٝث ٝآ٘چ ٝدس ایٗ ٔمبِ ٝفٛٙاٖ ؿذ ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝشفت وٝ
ٚخٛد ٛٞیت دیدیتبِی ،خٛأـ ا٘ؼب٘ی سا ٔتح َٛوشد ٚ ٜآٟ٘ب سا ٚاسد
دٚس ٜخذیذی وشد ٜو ٝاثضاسٞبی خذیذ ٙٔ ٚبػت سا ثشای ٔذیشیت
ٔیعّجذ .اص عشف دیٍش دِٚت ٞب ٘یض خٛاٞذ ٘بخٛا ٜثب ٔمٛٞ ِٝٛیت
دیدیتبَ دس ػغح ّٔی  ٚیب والٖتش اص آٖ ٔٛاخٞ ٝؼتٙذ  ٚثشای ثٟشٜ
ٌیشی اص ٔضایبی آٖ ثبیذ الذاْ وٙٙذ.

خبٔقٔ ٝذسٖ  ٚپیـشفت ٝاعالفبتی ٔیثبؿذٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس
ؿىُ ٕ٘ ٓٞ 5بیؾ دا ٜؿذ ٜاػتٛٞ ،یت اِىتش٘ٚیه فالٜٚ
ثش خذٔبت دِٚت اِىتش٘ٚیه ث ٝفٛٙاٖ صیشػبختی ثشای
خذٔبت تدبست اِىتش٘ٚیه  ٚتجبدالت ٔبِی ،خذٔبت
ؿٟش٘ٚذی  ٚخذٔبت ػبصٔب٘ی ٔیتٛا٘ذ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس
ٌیشد.

اهام صادق(ع) :خذاًٍذ رٍسُ را ٍاجة کزدُ تا تذيي ٍسيلِ دارا ٍ ًذار (غٌى ٍ فميز) هساٍى گزدًذ.
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دٍلت

تٌگاُ ّا

ضْزًٍذاى

ٛٞیت دیدیتبِی ،ثؼتش الصْ ثشای اػتفبد ٜاص عیف ٚػیقی اص

دٍلت

(G2G) I1

(G2B) I

)G2C ( I

خذٔبت اِىتش٘ٚیىی اص خّٕ ٝخذٔبت ػالٔت ،آٔٛصؽ،

تٌگاُ ّا

(B2G) I

(B2B) I

(B2C) I

ٌٕشن ،ثب٘ىذاسی ،كذٚس ٌزس٘بٔ ٝاِىتش٘ٚیىی  ٚثؼیبسی

ضْزًٍذاى

(C2G) I

(C2B) I

(C2C) I

خذٔبت دیٍش سا ٟٔیب وٙذ و ٝایٗ ٔٛسد ٘ـبٖ دٙٞذ٠
وبسثشدٞبی "ٛٞیت دیدیتبَ" افشاد دس خبٔقٔ ٝیثبؿذ.

ؿىُ ٛٞ -6یت دیدیتبِی ،صیشػبخت خذٔبت اِىتش٘ٚیىی دِٚت ،ثٍٙبٞ ٜب
فْزست هٌاتع
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ٛٞؿٕٙذ ّٔیٔ ،یتٛا٘ذ ث ٝفٛٙاٖ فبُٔ ایدبد  ٚاػتفبد ٜاص
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اهام رضا (ع) :هزدم تِ اًجام رٍسُ اهز ضذُاًذ تا درد گزسٌگى ٍ تطٌگى را تفْوٌذ ٍ تِ ٍاسطِ آى فمز ٍ
تيچارگى آخزت را تياتٌذ.
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ِزا إٞیتی ٘ذاسد و ٝایٗ وذ ث ٝكٛست وبغزی ثبؿذ یب ث ٝكٛست

ساختار دٍلت الکتزًٍيک

اِىتش٘ٚیىی .ایٗ وذ ( ٚاعالفبت دیٍش فشد) اص عشیك ٚصاست

دس خٕٟٛسی چه ،ثٙٔ ٝؾٛس اخشای دِٚت اِىتش٘ٚیه تالؽٞبی

وـٛس ٔذیشیت ٔیؿٛد.

ٌؼتشدٜای ؿذ ،ٜأب ٕٞبٍٙٞی ٔتٕشوض خٛثی كٛست ٍ٘شفت ٝاػت.
دِٚت اِىتش٘ٚیه ،اص عشق ٔختّفی ثٚ ٝػیّٝی ثخؾٞبی دِٚتی ثب
اػتفبد ٜاص چٙذیٗ ثش٘بٔٝی وبسثشدی تٛػق ٝدادٔ ٜیؿٛد .دس ایٗ
ساػتب ،تٟٙب وبسی و ٝا٘دبْ ٌشفت ٝاػت ،عشاحی پشتبِی اػت وٝ
خذٔبت دِٚتی اص عشیك آٖ ،لبثُ دػتشػی خٛاٙٞذ ثٛد .پشٚطٜٞبی
دِٚت اِىتش٘ٚیه ثبیذ ثب ٚصاست اعالفبت ایٗ وـٛس ٕٞب ًٙٞثبؿٙذ.

دس ػبَ  ،2006دس خٕٟٛسی چه ،حذٚد ٌٛ 40000اٞیٙبٔٝ
ٔقتجش كبدس ؿذ .وٍٕٞ ٝی آٖٞب ،وذ تبٔیٗ اختٕبفی داس٘ذ.
ثشخی اص ٌٛاٞیٙبٔٞٝب ،اص عشیك وبست ٛٞؿٕٙذ اسائٔ ٝیؿ٘ٛذ ،أب
ایٗ وبس ،اخجبسی ٘یؼت .اوثش ٌٛاٞیٙبٔٞٝب ثش پبی٘ ٝشْ افضاسٞبی
وبٔپیٛتشی وبس ٔیوٙٙذ .ایٗ ٌٛاٞیٙبٔٞٝب ،ثشای وبسٔٙذاٖ
ؿشوتٟبی خلٛكی  ٚثخؾٞبی دِٚتی لبثُ اػتفبدٞ ٜؼتٙذ.

أب دس ٚالقیت ،ایٗ ٚصاستخب٘ ٝلذست وبفی ثشای ایٗ وبس سا ٘ذاسدِ .زا
تلٕیٌٓیشیٞبی الصْ خلٛكبً اص ٘ؾش ٔبِی كٛست ٕ٘یٌیشد.

کارتزدّای سيستن هذيزيت َّيت الکتزًٍيکي ٍ

ثٙبثشایٗ ،ثخؾٞبی دِٚتی ٞش یه ث ٝكٛست ٔدضا ،ایٗ پشٚطٜٞب سا

ارسياتي آىّا

ثٝوبس ٌشفتٝا٘ذ .اص عشف دیٍش ،دِٚت اِىتش٘ٚیه ،دس اِٛٚیت

الف) کارتزد ّا

فقبِیتٞبی ٚصاست وـٛس لشاس ٘ذاسد.
ٍضعيت سيستن ّای هذيزيت َّيت الکتزًٍيکي
تبو ،ٖٛٙػیؼتٓ فٕٔٛی وبسثشدی ثٙٔ ٝؾٛس ٔذیشیت ٛٞیت
اِىتش٘ٚیىی دس خٕٟٛسی چه ٚخٛد ٘ذاؿت ٝاػت .اٌش ػبختبس دِٚتی
ثخٛاٞذ ٔذیشیت ؿٙبػبیی سا ثش اػبع ػبختبس اِىتش٘ٚیىی اخشا وٙذ،
ثبیذ ػیؼتٓ خذیذی سا دس ایٗ ساػتب عشاحی وٙذ .ؿٟش٘ٚذاٖ دس
خٕٟٛسی چه ثب وذ ؿٙبػبیی ،ؿٙبختٔ ٝیؿ٘ٛذ.

ثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی فشاٚا٘ی ثشای احشاص ٛٞیت اِىتش٘ٚیىی افشاد
دس خٕٟٛسی چه ٚخٛد ٘ذاسد .ثخؾ خلٛكی ،اص سٚؽٞبی
خبف خٛد دس ایٗ ٔٛسد اػتفبدٔ ٜیوٙذ .ث ٝدِیُ فمذاٖ ٔذَ
فٕٔٛی ثشای اسائ ٝخذٔبت اص عشیك ػیؼتٓ ٔذیشیت ٛٞیت
اِىتش٘ٚیىی ،ثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی ٔتفبٚت ٔ ٚدضایی ثشای احشاص
ٛٞیت اػتفبدٔ ٜیؿٛد .دس صیش ثٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبیی اص ایٗ ػیؼتٓٞب
اؿبسٔ ٜیؿٛد:

رسَل اکزم (ظ) :تزاى ّز چيشى سکاتى است ٍ سکات تذًْا رٍسُ است.
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 اػتفبد ٜاص ایٗ ػیؼتٓٞب ثشای وبسثش ٟ٘بیی اسصاٖ  ٚكشفبً ثب
داؿتٗ وبٔپیٛتش  ٚدػتشػی ث ٝایٙتش٘ت أىبٖ پزیش اػت.

ایٗ ػیؼتٓ ،ثشای وبسٔٙذاٖ ثٙٔٝؾٛس حمٛق ثبص٘ـؼتٍی ٚ
خذٔبت ثیٕٝی ػالٔت اػتفبدٔ ٜیؿٛد.
 وذ تبٔیٗ اختٕبفی ٔٙغجك ثب ٌٛاٞیٙبٔٞٝبی ٔقتجش
د ٚوبسثشد ٔ ٟٓآٖ فجبستٙذ اص :پشداخت اِىتش٘ٚیىی ٔبِیبت
 ٚوبسثشدٞبی حمٛق ٔ ٚضایبی اختٕبفی
 وذ ؿٙبػبیی ٔٙغجك ثب ٌٛاٞیٙبٔٞٝبی ٔقتجش

هعاية:
 خذٔبت احشاص ٛٞیتی ٚخٛد ٘ذاسد تب ثتٛا٘ذ ث ٝساحتی اص
عشف ٞش ثش٘بٔٝی وبسثشدی تٛػق ٝداد ٚ ٜاػتفبد ٜؿٛد.
 ػیؼتٓ تقبُٔپزیشی ثیٗ ثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی ٚخٛد ٘ذاسد.
( وبسثش ثبیذ اثضاسٞبی ٔختّفی ثٙٔ ٝؾٛس احشاص ٛٞیت دس ٞش
ثش٘بٔ ٝوبسثشدی داؿت ٝثبؿذ).

ثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی ٌٕشن اِىتش٘ٚیىی وبسثشد اكّی ایٗ

 حٕبیتٞبی لب٘٘ٛی فشاٚا٘ی اص احشاص ٛٞیت اِىتش٘ٚیىی

ػیؼتٓ اػت .و ٝاغّت ثشای حُٕ ٘ ٚمُ  ٚأٛس ٌٕشوی

ٚخٛد ٘ذاسد .ثذ ٖٚایٗ حٕبیت ،أىبٖ ایدبد ثش٘بٔٞٝبی

اػتفبدٔ ٜیؿٛد.

دِٚت اِىتش٘ٚیه (ثشای ٔثبَ سایٌیشی اِىتش٘ٚیىی) ٚخٛد
٘ذاسد.

ب) ارسياتي

 أىبٖ تٛػقٝی ثشخی اص ثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی ث ٝدِیُ
صیشػبخت ػیؼتٓ ٔذیشیت ٛٞیت اِىتش٘ٚیىی دس خٕٟٛسی چه دس
پبییٗتشیٗ ػغح خٛد لشاس داسد .أب ٛٙٞص أىبٖ ایٗ ٚخٛد داسد وٝ
ٛٞیت افشاد تٛػظ اثضاس ٞبی ٔٛخٛد ؿٙبػبیی ؿٛد .ػیؼتٓ ثبیذ ثٝ
ٔٙؾٛس ساحتی ثیـتش ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚدِٚت تٛػق ٝداد ٜؿٛد.
هشايا:

وٕجٛد وبستٞبی ؿٙبػبیی ٚخٛد ٘ذاسد( .أب ایٗ ٔـىُ،
چٙذاٖ خذی ٘یؼت).
 اؿىبالت صیبدی دس خلٛف اعالفبت ثجت ؿذ ٜدسثبسٜی
خٕقیت ٚخٛد داسد .ث ٝعٛس حتٓ ،ثٙٔ ٝؾٛس تٛػقٝی
ػیؼتٓ ٔذیشیت ٛٞیت اِىتش٘ٚیىی ،ایٗ اؿىبالت ثبیذ

 دس اخشای ٞش ٌ ٝ٘ٛسا ٜحُ دسثبسٜی احشاص ٛٞیت ،آصادی
فُٕ ٚخٛد داسد.
 سا ٜحُٞبیی و ٝث ٝوبس ٌشفت ٝؿذ ،ٜث ٝخٛثی وبس ٔیوٙٙذ.
 ػیؼتٓ ٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜثشای اػتفبدٜی وبسثش ساحت

ٔشتفـ ؿٛد.
 وذ ؿٙبػبیی افشاد ،ث ٝا٘ذاص ٜوبفی أٗ ٘یؼت ٚ ،ایٗ أىبٖ
ٚخٛد داسد و ٝثتٛاٖ ث ٝاعالفبت ؿخلی افشاد دػتشػی
یبفت.
ٔٙجـٔ :ؼتٙذات پشٚطٜ

ٞؼتٙذ.
رسَل اکزم (ظ) :رٍسُ گزفتي در گزها ،جْاد است.
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عوامل موثز بز پذیزش کاربزان کارت شناسایی هوشمند ملی دولت الکتزونیک مالشی() MyKad

چکیده

دِٚت ٔبِضی ثیؾ اص یه ٔیّیبسد سیٍٙیت (حذٚد ٔ 332یّی ٖٛدالس) دس وبست ؿٙبػبیی ٛٞؿٕٙذ ّٔی دِٚت اِىتش٘ٚیه ٔبِضی ػشٔبیٌٝزاسی
ٕ٘ٛد ٜاػتٞ .ذف ایٗ تحمیك ؿٙبػبیی فٛأُ ٔٛثش ثش تٕبیُ ٔبِضیبیی ٞب ثشای اػتفبد ٜاص وبست ؿٙبػبیی  MyKadاػت تب ثتٛاٖ
تٛكیٞٝبیی ثشای افضایؾ پزیشؽ آٖ ث ٝدِٚت اسائ ٝداد .چٟبسچٛة ایٗ تحمیك ثش اػبع ٔذَ  UTAUTاػت .یه پشػـٙبٔ٘ ٝؾشػٙدی
ثیٗ  500داس٘ذ ٜوبست  MyKadتٛصیـ ؿذ ٜاػت .دادٜٞبی ٘ؾش ػٙدی ثب اػتفبد ٜاص آٔبس پبسأتشی تحّیُ ؿذ ٜاػت٘ .تبیح ٘ـبٖ ٔیدٞذ
و ٝافتجبس ادسان ؿذ ،ٜا٘تؾبس فّٕىشد ،تؼٟیُ ؿشایظ٘ ،فٛر اختٕبفی  ٚتـٛیؾ ثٔ ٝیضاٖ لبثُ تٛخٟی ثب تٕبیُ اػتفبد ٜاص وبستؿٙبػبیی
ٔ MyKadشتجظ اػت .اٌش چ ٝاغّت ٔبِضیبییٞب وبست ؿٙبػبیی وبغزی سا ث ٝوبست ؿٙبػبیی  MyKadتغییش دادٜا٘ذ ِٚی دسخلٛف
وبسثشدٞبی آٖ تشدیذٞبیی داس٘ذ ،صیشا اص ٚیظٌیٞبی أٙیتی ٔ ٚضایبی آٖ ٘بآٌبٞ ٜؼتٙذ٘ .مبیلی دس خلٛف تؼٟیُ ؿشایظ  ٚپـتیجب٘ی
اختٕبفی ٚخٛد داسد  ٚآ٘بٖ اص تجقبت ٞضیٝٙای ٌٓ وشدٖ  ٚآػیت ث ٝوبست ٞشاع داس٘ذ.

کلمات کلیدی

پزیشؽ تىِٛٛٙطی ،وبست ؿٙبػبیی ّٔی ٛٞؿٕٙذ ،تئٛسی یىپبسچ ٝپزیشؽ  ٚاػتفبد ٜاص تىِٛٛٙطی ،افتجبس اداسن ؿذ ،ٜتـٛیؾ ،للذ اػتفبدٜ

مقدمه

تىِٛٛٙطی وبست ٛٞؿٕٙذ ثیؾ اص  30ػبَ ػبثم ٝداسدٔ .ف ْٟٛوبست ٛٞؿٕٙذ اِٚیٗ ثبس دس ػبَ  1974دس فشا٘ؼٔ ٝقشفی ؿذ ِٚی
اػتفبد ٜفّٕی اص آٖ فمظ دس ػبَ  1984كٛست ٌشفت صٔب٘ی و ٝكٙقت استجبعبت سا ٜدٚس فشا٘ؼ ٝوبست تّفٗ سا ث ٝكٛست پبیّٛت آصٔبیؾ
ٕ٘ٛد و ٝث ٝخٛثی تٛػظ فٕ ْٛپزیشفت ٝؿذ(Gail, Marshall & Jones, 1225; Srinivasan & Levitan, 2003; .
)Wikipedia, 2002b

اهام علي (ع) :رٍسُ للة تْتز اس رٍسُ ستاى است ٍ رٍسُ ستاى تْتز اس رٍسُ ضکن است.
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وبست ٛٞؿٕٙذ ث ٝؿىُ وبستی پالػتیىی اػت وٛ٘ ٝفب ثٝ
ِحبػ ا٘ذاص ٚ ٜؿىُ ؿجی ٝوبست افتجبسی  ٚداسای یه
سیضتشاؿ ٝاػت و ٝا٘دبْ وبسوشدٞبی ٔتقذدی سا ثؼت ٝثٛ٘ ٝؿ
تشاؿ ٝخبػبصی ؿذ ٜفشأ ٓٞیٕ٘بیذ .تٕبیُ س ٚثٌ ٝؼتشؿی دس
وـٛسٞبی ٔختّف ثشای اػتفبد ٜاص وبست ٛٞؿٕٙذ ث ٝفٛٙاٖ
وبست ؿٙبػبیی ٚخٛد داسد .ثؼیبسی اص وـٛسٞب اػتفبد ٜاص
وبست ٛٞؿٕٙذ ث ٝخبی وبست ؿٙبػبیی وبغزی ٔٛخٛد خٛد سا
آغبص وشدٜا٘ذ .حتی ثشخی وـٛسٞب و ٝلجال ثش٘بٔ ٝوبست
ؿٙبػبیی ّٔی ٘ذاؿتٝا٘ذ ثقذ اص صِضِ ٝأٙیتی  11ػپتبٔجش
ثش٘بٔٝسیضی ثشای تِٛیذ وبست ؿٙبػبیی ٛٞؿٕٙذ ّٔی سا آغبص
ٕ٘ ٜٛا٘ذ)ٔ (Yeow et al., 2002ذافقبٖ وبست ّٔی
ٛٞؿٕٙذ اػتذالَ ٔیوٙٙذ و ٝایٗ وبست :

ٔبِضی ث ٝفٛٙاٖ اِٚیٗ وـٛس دس خٟبٖ وٛٔ ٝفك ؿذ ٜاػت
وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی ٔقش ٚف ث MyKad ٝسا اخشا ٕ٘بیذ تحؼیٗ

ٔ -مش ٖٚث ٝكشف ٝاػت.

ٌشدیذ ٜاػت ایٗ وبست دٌٚب٘( ٝثبساثظ تٕبػی  ٚثذ ٖٚتٕبػی)

 -داسای ایٕٙی راتی ثشای وبٞؾ خقُ اػت.

 64ویّ ٛثیت  ٚحبٚی دادٞ ٜبی صیؼتی(ٔثُ اثش اٍ٘ـت)

 -حىٕشا٘ی سا ثشای دِٚتٞب ثؼیبس وبسآٔذ ٔیوٙذ چٖٛ

اػت MyKad .ثب اػٙبد لذیٕی ؿٙبػبیی ٔتفبٚت اػت .ایٗ

ؿٟش٘ٚذاٖ لبدس ٔیؿ٘ٛذ ثؼیبسی اص تشاوٙؾٞبی

وبست اص دادٜٞبی صیؼتی  ٚتىِٛٛٙطی تشاؿ ٝثشای ؿٙبػبیی

دِٚتی سا ث ٝكٛست آ٘الیٗ ا٘دبْ دٙٞذ.

اػتفبدٔ ٜیوٙذ ث ٝایٗ ٔقٙی و ٝتغجیك اثش اٍ٘ـت داس٘ذٌبٖ

 داسای لبثّیتٞبی رخیشٜػبصی  ٚپشداصؽ صیبدیاػت.
 تذثیش أٙیتی ثؼیبس خٛثی ثشای ٔمبثّ ٝثب تشٚسیؼٓخٟب٘ی اػت(Lyon, 2004).

وبست ثب اثشاٍ٘ـت سٔضٍ٘بسی ؿذ ٜدس وبست ،آٖ سا تبییذ
ٔیوٙذٕٞ .چٙیٗ خقُ  MyKadث ٝخبعش ضذ دػتىبسی ثٛدٖ
تشاؿٔ ٚ ٝحبفؾت ؿذٖ ؿذیذ ثب ٚیظٌیٞبی أٙیتی ثؼیبس ثبال
( PKI International Scan, 2003; RFID News,

 (2004دؿٛاس اػت.

رسَل اکزم (ظ) :تزاى تْطت درى است تٌام (رياى) کِ اس آى فمط رٍسُ داراى ٍارد هىضًَذ.
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دس حبَ حبضش ٔ MyKadشوت اص  8ثش٘بٔٝای وبسثشدی اكّی

ث ٝفٛٙاٖ ثخـی اص ثش٘بٔ ٝحُٕ ٘مُ ٚیظٌی " ثضٖ ٚ

اػت ٕٝٞ .ثش٘بٔٞٝب ث ٝخض ثش٘بٔ ٝوبست ؿٙبػبیی اختیبسی

ثش (Touch ‘ n Go) "ٚپشداختٞبی ٔشثٛط ث ٝاتٛثٛع،

ٞؼتٙذ.

وشای ٝحُٕ ٘ ٚمُ ػجه سیّیٞ ،ضی ٝٙپبسوی ًٙسا ٕٞب٘ٙذ

ٚؽیفٝی اِٚی MyKad ٝوبسوشد آٖ ث ٝفٛٙاٖ وبست ؿٙبػبیی

پشداختٞبی ثبخٞٝبی فٛاسضی  ٚػبیش دسٌبٜٞبی پزیش٘ذٜ

اػت (Wikipedia, 2002a; Yeow et al, 2002).وبست

ایٗ ػیؼتٓ سا تؼٟیُ ٔیٕ٘بیذ .ث ٝدِیُ ایٗ و ٝسٔضٍ٘بسی

ٕٞچٙیٗ حبٚی ثش٘بٔ ٝوبسثشدی پبػپٛست ٔبِضی اػت.

وّیذ فٕٔٛی أىبٖ اػتفبد ٜاص أضبی دیدیتبَ  ٚاص ایٗسٚ

ایٗ ثش٘بٔ ٝث ٝداس٘ذٌبٖ وبست أىبٖ فجٛس ػشیـتش اص دسٚاصٜٞبی

تلذیك ٛٞیت سا فشأ ٓٞیػبصد٘ ،شْ افضاسٞبی صیشػبخت

وٙتشَ سا داد٘ ٚ ٜیبص ث ٝپشداصؽ دػتی ٚسٚد  ٚخشٚج داس٘ذٌبٖ

وّیذ فٕٔٛی) (PKIأٙیت تشاوٙؾٞبی آ٘الیٗ سا ٕٞب٘ٙذ

وبست سا اص ثیٗ ٔیثشد .أب ایٗ وبست خبیٍضیٗ پبػپٛست ثشای

ا٘تمبَ اعالفبت ثش سٚی ؿجىٞٝب تبٔیٗ ٔیوٙذ.

ٔؼبفشت ث ٝوـٛسٞبی خبسخی ٘یؼت ;(RFID News, 2004

ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت و ٝتب لجُ اص ػشسػیذ  31دػبٔجش 2005

Ahmad, 2005; Backhouse, 2005; Clarke,

حذٚد  96دسكذ ٔبِضیبییٞب دس وبست  MyKadؿشوت

;2005

ٕ٘ٛدٜا٘ذ (NST, 2005) .دِٚت ٔبِضی ٔ 950یّیٖٛ

of

Government

The

&

Unisys

ٕٞ .)Malaysia, 2005چٙیٗ دس ساػتبی تٕبیُ دِٚت
ٔبِضی ثشای ٔذیشیت ثٟتش ػٛاثك سا٘ٙذٌبٖ  ٚسدیبثی دلیك
سا٘ٙذٌبٖ حبدثٝخ MyKad ،ٛخبیٍضیٗ ٌٛاٞیٙبٔ ٝسا٘ٙذٌی
وبغزی ٔٛخٛد ؿذ .ایٗ وبست ٕٞچٙیٗ دس ٔٛلقیت وبست
ػالٔت ّٔی حبٚی دادٜٞبی پضؿىی اٚسطا٘غ ؿخلی افشاد
ٕٞچ ٖٛحؼبػیتٞب  ٚتبسیخچ ٝپضؿىی لشاس ٌشفت ٝاػت .ثش٘بٔٝ

سیٍٙیت (حذٚد ٔ 320یّی ٖٛدالسٔ -حبػج ٝثش اػبع 38
سیٍٙیت-حذٚد  1226دالس -ثشای ٞش وبست ٔ 25 ٚیّیٖٛ
خٕقیت) سا فمظ ثشای ٞضی ٝٙوبستٞبی تِٛیذ ؿذ ٜثشای
ؿٟش٘ٚذاٖ ٔ ٚجّغ ثؼیبس ثیـتشی ثشای ػبیش تىِٛٛٙطیٞب
(ػخت افضاس٘ ،شْ افضاس)ٔ ،ذیشیت  ٚػبصٔبٖٞبی ٔشتجظ ثب
ػیؼتٓ ٞبی اعالفبتی  MyKadكشف وشد ٜاػت.

ٔبِی  MEPS Cashدس  MyKadپشداختٞبی الصْ ثشای
خشیذٞبی وٛچه سا تؼٟیُ ٔیٕ٘بیذ ٔ ٚیتٛا٘ذ ثشای ا٘دبْ
تشاوٙؾٞبی تدبسی ثىبس سٚد .ایٗ ثش٘بٔ ٝدػتشػی ث،ATM ٝ
رخیشٜی تب ػ ٝحؼبة ثب٘ىی دس  MyKadسا ٕٔىٗ ٕ٘ٛدٚ ٜ
وبسثشاٖ سا لبدس ٔیػبصد فقبِیتٞبی ثب٘ىی ٔقٕٔ َٛثُ ثشداؿت
٘مذی ،دسخٛاػت ٔٛخٛدی  ٚا٘تمبَ ٚخ ٝسا ا٘دبْ دٙٞذ.
اهام صادق(ع) :يک درّن صذلِ دادى اس يک رٍس رٍسُ هستحثى تزتز ٍ ٍاالتز است.
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ثب ایٗ حبَ ایٗ ٘بٔقّ ْٛاػت و ٝتب چ ٝحذ ؿٟش٘ٚذاٖ

ثقذٞب ی ٝا ٚ (Yeow)ٚدیٍشاٖ )ٚ (Loo)ِٛ ، (2002

ٔبِضیبیی خٛاٞبٖ پزیشؽ وبست ؿٙبػبیی ٚ MyKad

دیٍشاٖ)ٔ (2009غبِقبتی دس خلٛف پزیشؽ

اػتفبد ٜوبُٔ اص ثش٘بٔٞٝبی آٖ ٞؼتٙذ .ؿىؼت دس

 MyKadثب حدٓ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی وٛچه ث ٝتشتیت ٚ 100

وؼت پزیشؽ  ٚاػتفبد ٜؿٟش٘ٚذاٖ اص  MyKadث ٝایٗ

 200تبیی ا٘دبْ داد٘ذٔ .ذَ ٞبی ٔختّفی ؿبُٔ ٔذَ

ٔقٙی اػت ؤ ٝیّیٟ٘ٛب سیٍٙیت ػشٔبیٌٝزاسی دس آٖ

)پزیشؽ

ثیٟٛد ٜكشف ؿذ ٜاػت .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٞذف اكّی

،Acceptance Model

تحمیك ؿٙبػبیی فٛأُ ٔٛثش ثش تٕبیُ ٔبِضیبییٞب ثشای

وبٔپیٛتش ؿخلی (PCU:Model Of Personal

اػتفبد ٜاص وبست ؿٙبػبیی  MyKadاػت .ثب دا٘ؼتٗ

)Utilization

ثشآٚسدٌشٞبی تٕبیُ ث ٝاػتفبد ٜاص ٔ MyKadیتٛاٖ

٘ٛآٚسی

تٛكیٞٝبیی ثشای افضایؾ پزیشؽ آٖ ث ٝدِٚت اسائٝ

) ٚ Theoryتئٛسی یىپبسچٝی پزیشؽ  ٚاػتفبد ٜاص

ٕ٘ٛد.

تىِٛٛٙطی (UTAUT:Unified Theopry of

چٙذیٗ ٔغبِقٔ ٝمذٔبتی دس خلٛف پزیشؽ MyKad

)Acceptance and Use of Thechnology

ا٘دبْ ؿذ ٜاػت دس اِٚیٗ ٔغبِق ٝی ٝاٚ (Yeow)ٚ

ثىبس ثشد ٜؿذ ٜاػت.

ٔیّش)(2005) (Millerدس خلٛف ٍ٘شؽ وّی

ثب ایٗ حبَ ایٗ ٔغبِقبت داسای حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘ذوی ثشای

ٔبِضیبییٞبی ثٔ MyKad ٝغبِقٕٛ٘ ٝد٘ذٔ .غبِق ٝدس

تقٕیٓ ٘تبیح پزیشؽ ٞ MyKadؼتٙذ ثقال ٜٚفمظ آٔبس

ػبَ ٚ ٚ 2003لتی و MyKad ٝث ٝتبصٌی ٔقشفی ؿذٜ

تٛكیفی ثىبس سفت ٝاػتٞ .یچ فشضیٝای آصٔ٘ ٖٛـذٜ

ثٛد  ٚثب حدٓ ٕ٘ 50 ٝ٘ٛتبیی اص پبػخٍٛیبٖ ا٘دبْ ؿذ.

اػتٔ .غبِق ٝحبضش ٔغبِقٟ٘ ٝبیی اػت و ٝثب حدٓ

یبفتٝی اكّی ٔغبِق ٝایٗ ثٛد ؤ ٝبِضیبییٞب اص

ٕ٘ ٝ٘ٛثضسي  500تبیی اص پبػخٍٛیبٖ ا٘دبْ ؿذ ٜاػت.

 MyKadآٌب ٜثٛدٍ٘ ٚ ٜشؽ ٔثجتی ث ٝاخشای آٖ ثشای

ثشای آصٔ 5 ٖٛفشضی ٝدس خلٛف فٛأُ تبثیش ٌزاس ثش

أٙیت ّٔی داس٘ذ.

تٕبیُ اػتفبد ٜاص وبست ؿٙبػبیی  MyKadاص آٔبس

تىِٛٛٙطی

TAM:Technology

ٔذَ

،Computer

Diffusion

ثٟش ٜثشداسی

تئٛسی

Innovation

ا٘تـبس
(IDT:

اػتٙجبعی اػتفبد ٜؿذ ٜاػت.
تزجمه  :مهدی سنده نام

اهام علي(ع) :چِ تسا رٍسُدارى کِ اس رٍسُاش جش گزسٌگى ٍ تطٌگى تْزُاى ًذارد ٍ چِ تسا ضة سًذُدارى کِ اس
ًواسش جش تيخَاتى ٍ سختى سَدى ًوىتزد.

ٔبٙٞبٔ ٝداخّی ؿٕبس -8ٜحٛص ٜوبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی

11

تازهها

ثش اػبع دفٛت وٙؼشػیٔ ْٛتـىُ اص ؿشوتٞبی

،MSC،Dermalog،Oberthur،BMH
ٔ ٚ Fanava،Trustgate ،Optimaلٛثٝ
خّؼٞ 816 ٝیأت ٘ؾبست ثش ٔؼبفشتٟبی خبسخی
وبسوٙبٖ دِٚتٞ ،یأتی ٔتـىُ اص آلبیبٖ عبٞش
ٔٞٛجتی ٔقب ٖٚثش٘بٔٝسیضیٔ ،ذیشیت  ٚتٛػقٙٔ ٝبثـ
ا٘ؼب٘یٔ ،حؼٗ وشٔی ٔقب ٖٚأٛس اػٙبد ٛٞیتی ٚ
ٔحٕذ اثشاٞیٓ عشیمت ٔـبٚس سیبػت ػبصٔبٖ  ٚلبئٓ
.

ٔمبْ ٔدشی عشح وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی ثشای ثشسػی
أىب٘بت  ٚتٛإ٘ٙذیٞبی وٙؼشػیٔ ْٛزوٛس ٚ
ٕٞچٙیٗ آؿٙبیی ثب تدشثیبت وـٛس ٔبِضی دس حٛصٜ
وبست ٛٞؿٕٙذ ثٚٝیظ٘ ٜح ٜٛاػتفبد ٜاص وبست ٔزوٛس
دس اسائ ٝخذٔبت افٓ اص ثش وبست ( (on cardیب

حىیٓ خٛادی دس ٌفت ٌٛٚثب خجشٍ٘بس فٗآٚسی اعالفبت خجشٌضاسی دا٘ـدٛیبٖ ایشاٖ
(ایؼٙب) ،ثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٝدس حبَ حبضش پبیّٛت وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی دس اػتبٖ لٓ دس
حبَ ا٘دبْ اػت ،اؽٟبس وشد :پشٚطٜٞبی ثضسٌی دس وـٛس ٚخٛد داسد و ٝپغ اص اخشا
٘تبیح آٟ٘ب آؿىبس ٔیؿٛد  ٚحتٕبً دػتبٚسدٞبی ثؼیبس خٛثی ثشای وـٛس خٛاٙٞذ

ثش ٖٚوبست (ٔ ٚ )off caredاللبت ثب ٔؼئٛالٖ

داؿت .پغ اص ٔشحّ ٝپبیّٛت ثب تِٛیذ حذٚد ٞ 500ضاس وبست ٕٞبٖعٛس و ٝدس ثش٘بٔٝ

ثجت احٛاَ وـٛس ٔبِضی ٔ ٚزاوش ٜپیشأ ٖٛچٍٍ٘ٛی

پٙدٓ دیذ ٜؿذ ،ٜؽشف ٔذت پٙح ػبَ آحبد ٔشدْ ثبیذ داسای وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی

ا٘دبْ أٛس ٔشثٛط ث ٝثجت ٚلبیـ ٛٞیتی  ٚخلٛكبً

ؿ٘ٛذ .حىیٓ خٛادی خبعش ٘ـبٖ وشد :ثب ؿٙبخت ٔـىالتی و ٝپغ اص عشاحی ،تأٔیٗ

٘ح ٠ٛپیبدٜػبصی عشح وبست ٛٞؿٕٙذ دس ٔبِضی اص

 ٚاخشای پیؾ پبیّٛت  ٚپبیّٛت ث ٝدػت ٔیآیذٔ ،قٕبسی والٖ وبٔال احلبء خٛاٞذ

تبسیخ دٚؿٙجِ 90/03/30 ٝغبیت پٙدـٙج90/04/02ٝ

ؿذ  ٚثقذ اص آٖ تشدیذ ا٘ج ٜٛوبست ا٘دبْ ٔیؿٛد ٔ ٚجبحثی اص لجیُ ثٛدخٚ ٝ

اص وـٛس ٔزوٛس ثبصدیذ ثٝفُٕ آٚسد٘ذ.

صٔیٝٙػبصی فٙی  ٚاداسی  ٚسفـ ٔـىالت ٔشثٛط ٓٞصٔبٖ ثب اخشای عشح ا٘دبْ خٛاٞذ
ؿذ.

اهام صادق (ع)ّ :ز کس رٍسُ دارى را افطار دّذ ،تزاى اٍ ّن هثل اجز رٍسُ دار است.
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پزسص ٍ پاسخ

 ثب تٛخ ٝث ٝوبسثشدٞبی تقشیف ؿذ ٜسٚی وبست ٚ ٚاثؼتٍی افشاد ث ٝایٗ وبست ،دس كٛست ٔفمٛد ؿذٖ وبست،
ٔذت صٔبٖ كذٚس ٔدذد چمذس اػت؟
ٞش چ ٝتقذاد وبسثشدٞبی سٚی وبست افضایؾ یبثذ ٚاثؼتٍی افشاد ثیـتش ٔیؿٛدِ ،زا تٛكیٔ ٝیؿٛد دس حفؼ ٚ
ٍٟ٘ذاسی وبست دلت الصْ سا ثٝفُٕ آٚس٘ذٔ .ذت صٔبٖ كذٚس ٔدذد وبست دس حبَ حبضش ثٝعٛس دلیك لبثُ پیؾثیٙی
٘یؼت أب ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ٔٛضٛؿ صٔبٖ ٔٙغمی ثشای آٖ ٔٙؾٛس خٛاٞذ ؿذ.

 اص چ ٝصٔبٖ وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی وبسثشدی خٛاٞذ ؿذ؟
اص صٔب٘یى ٝاوثش ٔشدْ وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی دسیبفت وشدٜ
ثبؿٙذ.

 آیب افشاد ثب تٟی ٝوبست خٛاٖ (ٔ ) posیتٛا٘ٙذ اص عشیك ػیؼتٓ ؿخلی  ٚثذٔ ٖٚشاخق ٝثٔ ٝشاوض تقشیف ؿذ ٜاص خذٔبت
اػتفبد ٜوٙٙذ؟
یىی اص اٞذاف عشح وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی وٓ وشدٖ ػفشٞبی دس ٖٚؿٟشی  ٚافضایؾ ثٟشٜٙٔذی اص خذٔبت غیشحضٛسی اػت.
ثٙبثشایٗ پیؾثیٙی ٔیؿٛد ثؼیبسی اص خذٔبت اص عشیك ٞposبی ؿخلی اسائ ٝؿٛد.

اهام رضا (ع)ّ :ز کس هاُ رهضاى يک آيِ اس کتاب خذا را لزائت کٌذ هثل ايي است کِ درهاّْاى ديگز توام
لزآى را تخَاًذ.
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فلسفه روسه
ا٘ؼبٖ فال ٜٚثش خٙجٔ ٝبدی  ٚخؼٕی ،داسای خٙجٔ ٝقٛٙی  ٚسٚحی ٘یض ٞؼت
وٞ ٝش یه اص آٖٞب ثشای سػیذٖ ث ٝوٕبَ ٔغّٛة ،ثش ثش٘بٔٞٝبی خبكی ٘یبص
داس٘ذ .یىی اص ثش٘بٔٞٝبیی و ٝخٙجٔ ٝقٛٙی داسد ،تمٛا  ٚپشٞیضٌبسی اػت .ثٝ
ایٗ ٔقٙب و ٝاٌش ا٘ؼبٖ ثخٛاٞذ خٛدؽ سا اص خٙجٔ ٝقٛٙی استمبء دٞذ  ٚثٝ
فبِٓ عٟبست  ٚسفقت ٔتلُ وٙذ ،اِٚیٗ چیضی و ٝثبیذ ثذاٖ ّٔتضْ ؿٛد،
خٌّٛیشی اص افؼبس ٌؼیختٍی خٛد اػت .ا ٚثبیذ خٛد سا ثضسٌتش اص آٖ ثذا٘ذ وٝ
ص٘ذٌی ٔبدی سا ٞذف ثپٙذاسد .ثٟتشیٗ٘ ،ضدیهتشیٗٔ ،ؤثشتشیٗ  ٚفٕٔٛیتشیٗ
ساٞی و ٝافشاد سا دس ایٗ أش (تمٛا) وٕه ٔیوٙذ ،سٚص ٜاػت و ٝثب پشٞیض اص
خٛسدٖ  ٚآؿبٔیذٖ ،فال ٜٚثش ایٗ و٘ ٝیشٚی خٛیـتٗ داسی اص ٌٙبٞبٖ سا
تمٛیت ٔیوٙذ ،اساد ٜسا ٘یض لٛی ػبخت ٚ ٝدس ثشاثش استىبة ثٌٙ ٝب ٜا٘ؼبٖ سا
حفؼ ٔیوٙذ.
فّت ایٗ ؤ ٝب ٜسٔضبٖ ثشای سٚصٌ ٜشفتٗ ا٘تخبة ؿذ ،ٜایٗ اػت و ٝایٗ ٔب ٜثش ػبیش ٔبٞ ٜب ثشتشی
داسد .دس ایٗ ٔب« ،ٜلشآٖ » وتبة ٞذایت  ٚسإٙٞبی ثـش و « ٝفشلبٖ » اػت  ٚثب دػتٛسٞب  ٚلٛا٘یٗ
خٛد سٚؽٞبی كحیح سا اص ٘بكحیح خذا وشد ٚ ٜػقبدت ا٘ؼبٖٞب سا تضٕیٗ ٕ٘ٛد٘ ،ٜبصَ ٌشدیذٜ
اػت  ٚدس ایٗ ٔب ،ٜؿت لذس لشاس داسد و ٝثٟتشیٗ ؿت ػبَ اػت ٔ ٚمذسات ا٘ؼبٖ دس آٖ ٔـخق
ٔیؿٛد .دس سٚایبت اػالٔی ٘یض چٙیٗ آٔذ ٜاػت و ٕٝٞ ٝوتبةٞبی ثضسي آػٕب٘ی دس ایٗ ٔب٘ ٜبصَ
ؿذٜا٘ذ .ث ٝایٗ تشتیتٔ ،ب ٜسٔضبٖ وٕٛٞ ٝاسٔ ٜب٘ ٜض َٚوتبة ٞبی ثضسي آػٕب٘ی ٔ ٚب ٜتقّیٓ ٚ
تشثیت ثٛد ،ٜثش ٔبٞ ٜبی دیٍش ثشتشی ٔحؼٛػی داسد .سٚص ٜآثبس ٔقٛٙی فشاٚا٘ی ث ٝد٘جبَ داسد وٝ
ٔیتٛاٖ ث ٝپبسػبیی ،آصٔ ٖٛاخالف،وؼت آسأؾ سٚحی ،حىٕت آفشیٙی ،تمٛیت اساد ،ٜا٘غ ثب
ٔقٛٙیبت ،تمٛاپیـٍی ،تحلیُ كجش  ٚؿىیجبیی ،تمٛیت اساد ٚ ٜغّج ٝثش عغیبٖ غشایض  ..... ٚاؿبس ٜوشد.
سٚص ٜثش پبیذاسی آدٔی ٔیافضایذ  ٚاساد ٜسا تٛا٘ب ٔیػبصد.
أبْ فّی (ؿ) ٔیفشٔبیذ :خذا٘ٚذ ،سٚص ٜسا ثشاى آصٔبیؾ اخالف ٔشدْ ٔمشس  ٚفشم فشٔٛد ٜاػتٚ ،
وؼى و ٝث ٝپیـٍب ٜحضشت حك اخالف ٚسصد ،تٕبٔى اٚكبفى و ٝدس فّؼف ٝسٚص ٜثیبٖ ؿذ ٜاػت
ؿبُٔ حبِؾ ٔىؿٛد ٚ ،سٚص ٜوبٔال ثب اخالف سٚصٜداس ،دس ساثغٝ

اػت.

