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 بسن اهلل الزحوي الزحين

ايٗ ػخٙشا٘ي دسصٔيٙٝ ٚحذت اػالٔي ٚ سيـٝ يبثي ػّتٟبي تفشق دس رٛأغ اػالٔي وٝ تٛػظ 

دسدا٘ـىذٜ ٔخبثشات ايشاد ؿذٜ اػت، ثؼالٜٚ چٙذ ػٛاَ 81/2/8531ػالٔٝ ٔفتي صادٜ دستبسيخ 

ٔختبسي ٚ ؿيٜٛ صٔبٔذاسي دساػالْ وٝ ػيٙبَاص ٘ٛاس پيبدٜ ؿذٜ ٚ ٔٙتـش ٚرٛاة دسصٔيٙٝ خٛد 

 ٔيٍشدد.

 

 خَاّزاى، بزاداى:

  ػالْ ٚ دسٚد ثشؿٕب ثبد.ٔٛضٛػي وٝ أشٚص تؼييٗ ؿذٜ دسثبسٜ اؽ ثحج وٙيٓ ٔٛضٛػي اػت

 تٙٛع،ٚحذت دسثشاثش ٚحذت:داسد ٌٛ٘بٍ٘ٛ٘ي ديذٌبٟٞبي ٚحذت."اػالٔي ٚحذت" ػٙٛاٖ تحت

دسثشاثش تفشق ٚأخبَ ايٟٙب ٚ ٔيذا٘يٓ ثب تٛرٝ ثٝ ؿشايظ ارتٕبػي ٔب اص الؼبْ  خشت،ٚحذتو دسثشاثش

ٔختّف ٚحذت آ٘چٝ اوٖٙٛ حبيض إٞيت اػت وٝ دسثبسٜ اؽ ثحج وٙيٓ ، ٚحذت دسثشاثش تفشق 

 اػت .

 ٍحدت دربزابزتفزق :

ٌشٚٞي، ٚحذت دسثشاثش تفشق كٛستٟبي ٌٛ٘بٌٖٛ داسد:ٚحذت رغشافيبئي، ٚحذت ّٔي، ٚحذت 

ٚحذت حضثي ٚأخبَ ايٟٙب ٚدسثيٗ ايٗ ا٘ٛاع ٚحذت آ٘چٝ اصٕٞٝ ثبالتشٚٚاالتشاػت ، ٚحذت 

اػت دسثبالتشيٗ اسصؽ ا٘ؼب٘ي ، ٚحذت دسفىش ٚدسايذئِٛٛطي ٚدس٘ظبْ ص٘ذٌي ٚحذت اػالٔي 

تؼجيشي اػت دس، ثشٌشفتٗ ػبِيتشٖ ٕٟ٘ٛ٘بي ٚحذت دسثيٗ ا٘ؼبٟ٘ب.ثشاي ايٙىٝ ٔتٛرٝ ثبؿيٓ وٝ 

يذٖ چٙيٗ ٔٛضٛػي ثشاي ا٘ؼبٟ٘ب آيب وبسي اػت ٔٙغمي يب خيش،تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔغّت پيؾ وـ

ضشٚسي اػت وٝ ٞش ٔٛضٛػي يب ٞشعشحي ثشاي ٞشپذيذٜ اي دسصٔب٘ي ٔيتٛا٘ذٔؼمَٛ ٚٔٙغمي 

ثبؿذوٝ ثب رات ٚ خلٛكيبت آٖ پذيذٜ ػبصٌبس ثبؿذ.اٌش ٔٛضٛػي ٔغشح وٙيٓ ثشاي پذيذٜ اي 

 ٜ ػبصٌبس ٘جبؿذ، تالؽ ، ػجج خٛاٞذثٛد.وٝ ثب رات ٚ خلٛكيبت آٖ پذيذ



دسثيٗ رب٘ذاساٖ دٚ٘ٛع ص٘ذٌي داسيٓ. ٘ٛػي ص٘ذٌي رب٘ذاساٖ ته صي ٚ٘ٛػي ص٘ذٌي ٔٛرٛدات 

ٌشٜٚ صي . دسثيٗ پبئيٗ تشيٗ ا٘ٛاع ٔٛرٛدات اص٘ظش تىبُٔ ٔخُ حـشات، ا٘ٛاػي داسيٓ وٝ ته ٚ 

ٔيىٙٙذ، ٔخُ ص٘جٛسػؼُ.ا٘ؼبٖ  ٔٙفشدص٘ذٌي ٔيىٙٙذ، ٔخُ ٍٔغ. ا٘ٛاع داسيٓ وٝ ٌشٚٞي ص٘ذٌي

دسثيٗ رب٘ذاساٖ ٔٛرٛدي اػت وٝ ثغٛسعجيؼي ٌشٚٞي ص٘ذٌي ٔي وٙذ تب ثٝ پيـشفتٝ تشيٗ 

ٔشاحُ تىٙيه ٔيشػذ.پغ صٔب٘ي وٝ ٔتٛرٝ ٔي ؿٛيٓ وٝ ا٘ؼبٖ ٔٛرٛدي اػت ٌشٜٚ صي، عجيؼي 

ؿٟبي اػت وٝ عشح چٙيٗ ٔٛضٛػي ثشاي ا٘ؼبٖ ، ٔٛضٛع ٚحذت دسثشاثش تفشق ٚ دسثشاثشاسص

ػبِي ا٘ؼب٘ي، عشحي اػت ٔٙغمي ٚ ٔؼمَٛ ٚ اسصؽ داسدوٝ سٚي آٖ ثحج وٙيٓ ٚٞٓ وبس وٙيٓ 

.ثبيذ لجال ٔتٛرٝ ثبؿيٓ چٝ چيضٞبي ٔٛرت تفشق ا٘ؼبٟ٘ب اػت ٚ ثؼذ ساٜ چبسٜ ساپيذا وٙيٓ تب آٖ 

ػٛأُ تفشق سا ٘بثٛدػبصيٓ ٚآٖ ٚلت اػت وٝ ثٝ عٛسي عجيؼي آٖ ٔٛرٛد ثٝ عشف خلّت 

 ؽ وٝ ٚحذت اػت ، ثبصخٛاٞذٌـت.عجيؼي خٛد

 دٍعاهل تفزق :

دٚػبُٔ ثضسي ٚ ػٕذٜ ثشاي تفشق دسثيٗ ا٘ؼبٟ٘ب ٚرٛد داسد.يىي ػتٓ ٚديٍشي اػتجذادٚ 

اختٙبق.ػتٓ يؼٙي ايٙىٝ ثشحمٛق ٔبدي ٚ ٔؼٙٛي ا٘ؼٟب دػتت تغبَٚ دساص ثـٛد،ٚاختٙبق يؼٙي 

ٗ دٚػبُٔ اصػٕذٜ تشيٗ ػٛأُ اي.وٙٙذ ثيبٖ فىشٔيىٙٙذآصادا٘ٝ وٝ سا ٘تٛا٘ٙذآ٘چٝ ا٘ؼبٟ٘ب  ايٙىٝ

تفشق ٞؼتٙذدسربٔؼٝ ٞبي ا٘ؼب٘ي . ٚاؿبسٜ وشديٓ وٝ ٚحذت دسٔلبديك ٌٛ٘بٌٖٛ لبثُ عشح 

اػت. اصرّٕٝ ٚحذت دسفىش ٚ ايذئِٛٛطي. ٚٚحذت اػالٔي اص ايٗ ٘ٛع ٚحذت اػت.پغ 

ئِٛٛطي ا٘ؼبٟ٘ب اصآ٘چٝ ٔؼّٕب٘بٖ ساثباؿىبَ ٔٛارٝ ٔيىٙذ، ػجبست اػت اصػتٕي وٝ ثش فىش ٚ ايذ

دػت تغبَٚ دساص ٔيىٙذ.اكٛالثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ٚحذت خلّت ايٗ ٔٛرٛد ٌشٜٚ صي اػت، 

فمظ ثٛدٖ تضٕيٙي ثشاي ثمبي آٖ وبفيؼت. تالؿي ٚػيغ ٚ عٛال٘ي ثشاي ثمبي خلّتي وٝ ثٝ 

كٛست عجيؼي اػت الصْ ٘يؼت. فمظ يه تضٕيٗ الصْ ٔغشح اػت.دسلشآٖ ثشاي ايٙىٝ ٔؼّٕب٘بٖ 

ٚحذت ثبؿٙذ،ثشٔجٙبي فىشٚايذئِٛٛطي ٚآ٘چٝ وٝ اص فىشٚ ايذئِٛٛطي ػشچـٕٝ ٔيٍيشد، داساي 

 اكُ اػالْ ؿذٜ ؿٛسااػت.

 ٚرٛد ٘ظش اختالف ٔىبٖ  دسٔؼبئُ ٔختّفي وٝ دس رٛأغ اػالٔي ٔغشح اػت، ثٝ عٛس عجيؼي

 ٚ ػتٓ ػبُٔ اٌش حتي -ثغٛسعجيؼي ٘ـٛد، پيذا ٔٙبػت حُ ساٜ يبفتٗ ثشاي تضٕيٙي ٞشٌبٜ.داسد



 اداسٜ وٝ دسحبِي لشآٖ وٝ اػت دِيُ ٕٞيٗ ثٝ.ٔيـٛد ٔٙتٟي تفشق ثٝ –بق ٞٓ ٔغشح ٘جبؿذ اختٙ

 ٚحذت ثمبي ثشاي سا ،سوٙي ػپشدٜ ا٘ؼب٘ي ٔؼبئُ ثٝ ٘ؼجت ٚدا٘بيبٖ آٌبٞبٖ ساثٝ ثـشي ربٔؼٝ

 وٝ"االٔش اِٚي"ٔـٟٛسلشآٖ تؼجيش ثٝ ، ٘ظشاٖ كبحت اص ؿٛسا،ؿٛسا اص اػت ػجبست وٝ دادٜ دػتٛس

 تؼجيشي اػت ثشاي كبحت ٘ظشاٖ اُٞ حُ ٚ فلُ ٚتؼجيش ات ديٍشي اص ايٗ لجيُ."االٔش اِٚي "

دسايٙزب دٚتب اؿبسٜ وٙٓ.يىي اص ايٙىٝ ثٝ خبعش داسيٓ وٝ دسػٟذحىٛٔت عبغٛتي ثؼضيٟب وّٕٝ 

ثٝ ػٙٛاٖ ؿبٜ ٚفشٔب٘شٚايبٖ تفؼيشٔيىشد٘ذ.ثغالٖ ايٗ تفؼيشخيّي ثذيٟي ٚػبدٜ "اِٚي االٔش"

دس چٝ ٔٛاسدي ثٝ وبس ٔي سٚدٔتٛرٝ ثٝ "اِٚي االٔش"لتي دلت وٙيٓ وٝ دسلشآٖ وّٕٝ اػت.ٚ

 ٔفْٟٛ ٚ ٔلذاق آٟ٘ٓ ٔي ؿٛيٓ ٔخال:

)) يَإرجاءَُمِ أَمشٌمِه األمهِ أًيالخًًفِ أًرَاعًُ بٍِِ يَلًَِسَدَّيٌُ إلَي الشَسًُلِ يَ إِلي اُيلي االَمِشِ 

وٝ دسرٛأغ ا٘ؼب٘ي ٔغشح ٔي ؿٛد،اؿبسٜ ٔيىٙذوٝ  سارغ ثٝ ٔـىالتيوساء(38مِْىكُمِ......(()

ا٘ؼبٟ٘ب وٓ كجشٚ تحُٕ ٚٔبرشارٛ ٞشٚلت حبدحٝ اي پيؾ ٔي آيذ دسثبسٜ آٖ حبدحٝ ؿبيؼٝ ػبصي 

اِٚي "ٔيىٙٙذ.أب ساٜ ٔٙغمي ثشاي ايٙىٝ ربٔؼٝ دچبسآٖ ٘ـٛد،ايٗ اػت وٝ دسايٗ ٔٛسدثٝ 

ـىُ پيؾ آٔذٜ ثشاي ربٔؼٝ سأيتٛا٘ذ اص ساٜ چبسٜ ٔ"اِٚي االٔش"ٔشارؼٝ وٙٙذ.چشا؟چٖٛ "االٔش

 لشآٖ رؼتزٛوٙذ.

دا٘ـٕٙذاٖ ٞؼتٙذ،آٌبٞبٖ ٞؼتٙذ،وؼب٘ي ٞؼتٙذ وٝ "اِٚي االٔش"پغ ثب ايٗ تؼجيشٔتٛرٝ ٔي ؿٛيٓ 

 "ايٙؼت وٝ  "اِٚي االٔش"ثٝ ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت ٚ٘يبصٞبي ربٔؼٝ آٌبٞٙذٚ٘ىتٝ ديٍشدسثبسٜ 

يؼت.ايٟٙٓ يىي اص اؿتجب ٞبت اػت وٝ فىش رٕغ اػت ٚثٝ ٔؼٙي يه فشددسيه صٔبٖ ٘"اِٚي

يؼٙي يه فشد،ٞشچٙذٔمبٔبت ثبالي ػّٕي ٚارتٕبػي داؿتٝ ثبؿذ،ٞشچٙذ "اِٚي االٔش"وٙيٓ وٝ

كٕيٕي ٚ دِؼٛصثشاي ٔشدْ ثبؿذيه فشد ٞشٌضدسلشآٖ ايٗ كالحيت ثٝ اٚدادٜ ٘ـذٜ وٝ 

ذ.آ٘چٝ ايٗ كالحيت أٛسربٔؼٝ سا ثٝ تٟٙبيي ثشسػي وٙذٚساٜ حُ ٔٙبػت ثشاي ٔـىالت پيذاوٙ

سااص٘ظش لشآٖ داسدػجبست اػت اصرٕؼي يبٌشٜٚ ٚايٗ ٌشٜٚ ساخذاٚ٘ذدسربيي ديٍش ثٝ ٘بْ ؿٛسأي 

 شًسي(83يامشَم شًساي بيىُم.)٘بٔذ:

 



 وبسربٔؼٝ اػالٔي ثبؿٛسا اداسٜ ٔي ؿٛد،٘ٝ يه فشد، ٞشچٙذٚاسػتٝ ٚآٌبٜ ثبؿذ.

س ربٔؼٝ ثشٕٞيٗ ٔٙٛاَ ؿٛسا ٔي ٌزؿت ثؼذاصايٙىٝ ٘ظبْ اػالٔي دساثؼبدٔختّف پيبدٜ ؿذ،أٛ

ٚصٔب٘ي عٛال٘ي ٌزؿت ٚثٝ تذسيذ دؿٕٙبٖ ثـشيت وٝ صيش ضشثبت ضذاػجتذادي اػالٔي 

خشدؿذٜ ثٛد٘ذ، ٔب٘ٙذاؿشاف أٛي ػشثّٙذوشد٘ذٚثضسٌتشيٗ ضشثت سا ثشپيىش ربٔؼٝ 

صٔبٔذاسي  سا.تبپيؾ اصثٝ"ؿٛسا"فشٚدآٚسد٘ذ.ايٗ ثٛدوٝ ػبُٔ ٚحذت ربٔؼٝ سا اصثيٗ ثشد٘ذ، يؼٙي 

سػيذٖ ٔؼبٚيٝ،أٛسربٔؼٝ ػٕٛٔب اػٓ اصا٘تخبة سئيغ لٜٛ ٔزشيٝ دساػالْ وٝ ػٙٛا٘ؾ خّيفٝ 

ثشسػي ٔيىشدٚتلٕيٓ ٔيٍشفت.أب ثبثٝ صٔبٔذاسي سػيذٖ "ؿٛسا"ثٛدٚتبوٛچىتشيٗ ٔؼبَ ربٔؼٝ سا

اصثيٗ سفت ٚٔؼبٚيٝ ٞٓ سئيغ لٜٛ ٔزشيٝ ؿذٚٞٓ سئيغ حىٛٔت.چيضي "ؿٛسا"ٔؼبٚيٝ،

 بٜ.دسحذٚدؿبٞٙـ

لٜٛ ٔزشيٝ اداسٜ ٔيـذٚسئيغ آٖ تؼييٗ "ؿٛسا"دساػالْ،حىٛٔت ثب ؿٛسااػت.ٚاص عشف 

ثٝ دػت ٔؼبٚيٝ،أٛسصٔبٔذاسي ػٕٛٔب ثٝ دػت ٔؼبٚيٝ افتبد "ؿٛسا"ٔيٍشدد.ِٚي ثب ٘بثٛد ؿذٖ 

ٕٚٞب٘غٛسثؼذاصآٖ ثٝ دػت رب٘ـيب٘ؾ خٛاٜ دسدٚدٔبٖ أٛي،خٛاٜ دسدٚدٔبٟ٘بي ثؼذي.عجيؼي 

دي ثشربٔؼٝ حىٛٔت ٔي وٙذ، حتي اٌش ٔؼبٚيٝ ٘جبؿذ،ٞشفشدي اػت، صٔب٘ي وٝ فش

ثبؿذ،ٞشچمذسدِؼٛصٚ آٌبٜ ثبؿذ،ِٚي ٚلتي سؤي تٟٙبي ايٗ فشدٔغشح ثبؿذ،ايٗ فشدأىبٖ ٘ذاسدوٝ 

 اؿتجبٜ ٘ىٙذ.ٕٚٞيٗ اؿتجبٜ ٔٛرت اؿتجبٞبت ثؼذي اصاٚٚديٍشاٖ ٔيـٛد.

٘ذ،وبسؿبٖ تٟٙبدساؿتجبٜ ٔحذٚدٕ٘ي أب ٔتإػفب٘ٝ آ٘ىؼب٘ي وٝ تٕبيُ ثٝ حىٛٔت فشدي ثشربٔؼٝ داس

ؿٛد، ثّىٝ رات ػاللٝ ٔٙذي ثٝ حىٛٔت فشدي ٔؼتّضْ اػتذالَ ٚػتٓ ثشربٔؼٝ اػت ٚدسحيمت 

صٔبٔذاسي ٔؼبٚيٝ اصايٗ ٘ٛع صٔبٔذاسي ثٛدوٝ آِٛدثٛد ثٝ ايٗ ٘ٛع اؿتجبٞبت ٚٞٓ ثب خلّت 

اصكبحت "اِٚي االٔش"صاػتجذادي چٙبٖ خفمبٖ ٚ اػتجذادي دسربٔؼٝ ايزبدوشدوٝ آصادي سؤي سا ا

 ٘ظشاٖ ٌشفت.

 :"خليفِ"هسخ كزدى كلوِ

ايٟٙب فمظ ٌاليٝ اػت اصتبسيخ ٘ٛيؼبٖ ٚوؼب٘ي وٝ د٘جبَ سٚي ٔيىٙٙذ،٘ؼجت ثٝ آٟ٘ب وٝ وّٕٝ 

خّيفٝ ساثشاي صٔبٔذاسٖ خّفبي أٛي ٚ ػجبػي ثىبسٔيجش٘ذ.ثيبدداسْ،ٕٞيٗ ايبْ يؼٙي ثؼذاصپيشٚصي 



ٕٚٞيٙغٛساصساديٛٚتّٛيضيٖٛ ديذٜ اْ ٚ ؿٙيذٜ اْ وٝ خّفبي أٛس ا٘مالة ٘يضثبسٞب دس٘ـشيبت 

ٚخّفبي ػجبػي.ٚثشاي ٘ظبْ حىٛٔت آٟ٘ب وّٕٝ خّيفٝ ساثىبسثشدٜ ا٘ذ ٚايٗ اص٘ظش ػّٕي يه 

تحميشٚ تٛٞيٗ اػت ثٝ وّٕٝ خّيفٝ ٚ خالفت.دسحميمت ٕٞب٘غٛسوٝ اؿبسٜ وشدْ،خّيفٝ يؼٙي 

دٚٔيذا٘يٓ وٝ أٛيبٖ ٚػجبػيبٖ ؿٛسا سا ٘بثٛد سئيغ لٜٛ ٔزشيٝ وٝ اصعشف ؿٛساا٘تخبة ٔيـٛ

وشد٘ذ ٘ٝ ايٙىٝ اصعشف ؿٛساا٘تخبة ؿذ٘ذ.فشق ثيٗ ايٗ دٚخيّي صيبداػت.ايٗ دٚتب حىٛٔتـبٖ 

ثٛدٚثبوٛدتبثٝ حىٛٔت سػيذ٘ذ.ثؼذ،دسٔيبٖ ٘ؼّـبٖ حىٛٔت ثٝ عٛسي اسحي ادأٝ يبفت "ؿبٞي"

 ٚايٗ وبٔالٔخبِف ثبخلّت خالفت اػت.

 ٔٛيبٖ ٚ ػجبػيبٖ ثبيؼتي وّٕٝ ػالعيٗ يبؿبٞٙـبٖ ثىبسٌشفت ٘ٝ خّيفٝ.ثٙبثشايٗ دسٔٛسدا

ثؼذاصايٙىٝ ػّغٙت ٔٛرت ٘بثٛدي ؿٛسا ؿذعجيؼي اػت وٝ تفشق ثٛرٛدٔي آيذ.صيشا ؿٛسا 

ٔشوضي اػت ثشاي ارتٕبع كبحجٙظشاٖ رٟت ثشسػي ٔؼبئُ ربٔؼٝ ٚدس٘تيزٝ سػيذٖ ثٝ يه ساٜ 

ٗ ٚػيّٝ ٔٙتفي ؿٛد،كبحجٙظشاٖ ٘ظشات خٛدسا ثٝ حُ دسػت ثشاي پيـٟٙبد ثٝ ربٔؼٝ.ٚلتي اي

ربٔؼٝ ػشضٝ ٔيىٙٙذٚدسربٔؼٝ عجيؼي اػت وٝ ٞشٌشٚٞي اصيىي اصايٗ ٘ظشات تجؼيت ٔيىٙذ.ٚايٗ 

اختالف دس٘ظشٞب وٝ راتبًٔخجت اػت ،ٚلتي تضٕيٙي ثشاي تجبدَ ٚ سػيذٖ ثٝ ثٟتشيٗ ٘ظشٚرٛد 

ٔٛرت ؿذٜ وٝ ايٗ "ؿٛسا"ؿتٝ ، ٘جٛدٖ٘ذاؿتٝ ثبؿذ،ثٝ تفشق خٛاٞذ ا٘زبٔيذ.دسچٟبسدٜ لشٖ ٌز

 ٕٞٝ تفشق ثٝ ٚرٛدآيذ.

 تشكيل شَرابزاي رسيدى بِ ٍحدت:

االٖ ٔٙغمي تشيٗ ساٜ ثشاي ٔبوٝ اصٔشم ايٟٕٙٝ تفشلٝ سٞبئي پيذاوٙيٓ ٚدٚثبسٜ ثٝ ايٗ ٚحذت 

 ثشٌشديٓ، ايٗ اػت:

ؿٛساي "ا ، س"ؿٛسا"آٖ تضٕيٙي وٝ لشآٖ ثشاي ٚحذت تؼييٗ وشدٜ دٚثبسٜ ثٝ ٚرٛدثيبيذيؼٙي 

،ؿٛساي دا٘ـٕٙذاٖ ٚكبحت ٘ظشاٖ آٌبٜ ٘ؼجت ثٝ ٔؼبئُ ربٔؼٝ.ِٚي ٔيذا٘يٓ وٝ تفشق "اِٚي االٔش

سٍٟ٘بي ٌٛ٘بٌٖٛ دسربٔؼٝ ٔب پيذاوشدٜ اػت وٝ اصٕٞٝ ٟٕٔتشتفشق ٔزٞجي اػت وٝ ّٔت ٔؼّٕبٖ 

مت ايشاٖ ساثٝ دٚ ثخؾ ثضسي ؿيؼٝ ٚػٙي تمؼيٓ وشدٜ اػت، ثؼذتفشق دساؿىبَ ديٍش وٝ دسحمي

 ٕٞٝ صائيذٜ دٚساٖ عٛال٘ي ػتٓ ٚ اختٙبق اػت.



ثشاي اصثيٗ ثشدٖ تفشق ٔزٞجي ثبيذ اَٚ ساٟٞبي تفشق ٔزٞجي سااص٘ظش فىشي ٚاص٘ظش لٛا٘يٗ 

 ارتٕبػي ثـٙبػيٓ.

 دٍشاخِ هذّبي سٌي ٍشيعي ٍٍحدت تسٌي ًبَي ٍتشيع علَي:

عجيؼي اػت. يؼٙي ٔؼّْٛ ايٗ دٚؿبخٝ ٔزٞجي ػٙي ٚ ؿيؼي اختالفبتي ثبٞٓ داس٘ذ.ايٗ اختالفبت 

اختالفبت عجيؼي سؤي كبحت ٘ظشاٖ اػت.أب ٔتإػفب٘ٝ اضبفٝ ثشايٗ يه سٍٟ٘بي ديٍشي ٞٓ 

اصاختالف ٚرٛدداسدوٝ اصعشف ثـشيت ثشٔزاٞت ٚ پيشٚاٖ ٔزاٞت تحٕيُ ؿذٜ اػت.سٚحؾ 

ٖ ؿبدٔشحْٛ دوتش ؿشيؼتي،وٝ ثشاي ٘ـب٘ذاٖ لؼٕتي ٚػيؼي اصايٗ ٔبيٝ ٞبي تفشق وٝ ثشّٔت ايشا

سا سايذ وشد ٚثبايٗ اكغالح حميتبً خذٔتي "تـيغ ػّٛي ٚتـيغ كفٛي"تحٕيُ ؿذٜ ثٛداكغالح 

ثضسي وشدثٝ ثشٌـتٗ ربٔؼٝ ثٝ ػٛي ٚحذت.دسٔمبثُ ايٗ تؼجيش دوتش ؿشيؼتي ،ثشاي تؼٙٗ ٞٓ 

ٔيتٛا٘يٓ دٚاكغالح دسثشاثش ٞٓ ثىبس ثجشيٓ ايٙىٝ يىي تؼٙٗ اكيُ سا٘ـبٖ ٔيذٞذٚدسآ٘زب ثب تـيغ 

تاللي ٔيىٙذٚاختالفبت ٘بثٛدٔيـٛد.ٚيىي تؼٙٗ غيشاكيُ وٝ ثباضبفٝ ؿذٖ ٔغبِجي ثٝ ٘فغ اكيُ 

 صٔبٔذاسٖ، ايٗ ٌشٜٚ سا ٞشچٙذثيـتشاص ٌشٜٚ ديٍشٔؼّٕب٘بٖ دٚسٔيىٙذ.

ثٝ لذسي ايٗ تؼجيش دوتش "تـيغ ػّٛي ٚ تـيغ كفٛي"ٚدسثشاثش "تؼٙٗ ٘جٛي ٚ تؼٙٗ أٛي"

وٝ ا٘ؼبٖ دسٞشرب ٔيخٛاٞذدسايٗ ٔٛسدچٝ دسثبسٜ تؼٙٗ ؿشيؼتي دسدِٟب ربٌشفتٝ اػت وٝ ٚالؼبً 

 ٚچٝ دسثبسٜ تـيغ اؿبسٜ وٙذ،فٛساً اكغالح دوتش ؿشيؼتي دسرٞٗ خغٛس ٔيىٙذ.

ٚلتي خلٛكيبتي وٝ اصصٔبٖ كفٛيٝ ثٝ ثؼذٚحتي دسچٙذلش٘ي پيؾ اصآٖ ثشتـيغ اضبفٝ ؿذوٙبس 

سٔيض٘يٓ ٔي ثيٙيٓ وٝ ايٗ ٔيض٘يٓ ٕٚٞيٙغٛسخلٛكيبتي وٝ ثشتؼٙٗ اضبفٝ ؿذٜ، آٟ٘ب سا٘يض وٙب

دٚٔزٞت دساكَٛ اػبػي ثٝ ٞٓ ٔي سػٙذ.ٚآٖ ديب٘ت ٚاحذاػالٔي دٚثبسٜ ص٘ذٜ ٔي ؿٛد.أب ثب 

تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ چٙذكذػبَ سٚي تؼٙٗ ٚ ٕٞيٙغٛسسٚي تـيغ وبسؿذٜ تبايٙىٝ ٌشٟٚٞبي ٔؼّٕب٘بٖ 

ي تفشق سااصايٗ دسثشاثش يىذيٍش لشاس ثذٞٙذ، عجيؼي اػت وٝ خيّي آػبٖ ٕ٘يتٛاٖ ايٗ ٔبيٝ ٞب

دٚٔزٞت ٌشفت. ساٜ ٔٙغمي ٚ ٔؼمِٛي وٝ دسؿشايظ وٙٛ٘ي ثشاي ٔبٔغشح اػت ايٗ اػت وٝ ثٝ 

ربي ايٙىٝ افشادي ٔؼذٚدثٙـيٙذ٘ذٚعشحٟبيي ثٝ ػٙٛاٖ پيؾ ٘ٛيغ لبٖ٘ٛ اػبػي آٔبدٜ ٚ ػشضٝ 

وٙٙذٚدسٔؼشم افىبسػٕٛٔي لشاس ثذٞٙذ، كبحجٙظشاٖ اصٞشدٚفشلٝ، آٌبٞبٖ ثٝ سٔٛصارتٕبػي 

ػالْ،ٞٓ اصتؼٙٗ ٚ ٞٓ اصتـيغ،ارتٕبػبتي ثبٞٓ داؿتٝ ثبؿٙذ.سٚي يه يه ٔؼبئُ ثحج ٚ ا



ثشسػي ٚتجبدَ ٘ظش وٙٙذٚثؼذاصثحج ٚ ثشسػي، آ٘چٝ غيشاكيُ ٚ ٘بدسػت اػت ٚثبٔجب٘ي اكّي 

اػالْ وٝ ػجبست اػت اصلشآٖ ٚ احبديج ٔؼّٓ پيبٔجش اػالْ،اٌشػبصٌبسي ٘ذاؿتٝ ثبؿذوٙبسٔيض٘يٓ 

جب٘ي ػبصٌبساػت لجَٛ ٚثؼذاػالْ ٔيىٙيٓ.ٚثشايٗ ٔجٙب ثشاي ٚضغ لٛا٘يٗ ٔختّف ٚآ٘چٝ ثب ايٗ ٔ

ّٕٔىتي ايٗ وبسساادأٝ ٔيذٞيٓ ٚايٗ تٟٙب وبسي اػت ثشاي ثشٌـتٗ تفشق ٔزٞجي ثٝ ػٛي ٚحذت 

 ديٙي .

 فزق بيي ديي ٍهذّب:

اػت  ايٙزب ٘يض اؿبسٜ وٙٓ ٔزٞت ٚديٗ ثبٞٓ فشق داس٘ذ.ديٗ ػجبست اػت اصاكُ ٚٔزٞت ػجبست

اصؿبخٝ ٞب .ٚٔبثٝ ٚاػغٝ ايٙىٝ اصاكُ دٚسؿذٜ ايٓ ٚثٝ ؿبخٝ ٞب دػت صدٜ ايٓ،االٖ دسحميمت 

ٔزٞجي ٞؼتيٓ ٘ٝ ديٙي.ٚثبيذ تالؽ وٙيٓ وٝ ديٙي ثـٛيٓ ٘ٝ ٔزٞجي، ٚساٞؾ فمظ ايٗ اػت وٝ 

ٚرٛدداؿتٝ ثبؿذوٝ دسآٖ ارتٕبػبت ،اػٓ اصآ٘چٝ وٝ "ؿٛسا"ارتٕبػبتي اصكبحت ٘ظشاٖ ثٝ ٘بْ 

ٖٛ اػبػي ٔٛسد٘ظشاػت ٚآ٘چٝ وٝ ؿبُٔ ٔؼبئُ فشػي ربٔؼٝ ثبؿذ،سٚي آٖ ثحج ٚ تجبدَ دسلب٘

٘ظشؿٛدٚ ثؼذآٖ ساٞي وٝ ٔٙغجك ٔٛاصيٗ اكّي اػت، ا٘تخبة ٚ ثٝ ربٔؼٝ پيـٟٙبدٌشدد.دسغيشايٗ 

 كٛست،ثذيٟي اػت وٝ ٞشٌضٕ٘ي تٛا٘يٓ اصايٗ تفشق ثٝ ػٛي ٚحذت ثبصٌشديٓ.

 شكل ّاي ديگز تفزق درجاهعِ ها:

ه ٘ىتٝ ديٍشٔغشح اػت وٝ تفشق دسربٔؼٝ ٔب تٟٙب تفشق ٔزٞجي ٘يؼت.يؼٙي ٔحذٚد ثٝ ايٗ ي

٘يؼت وٝ ربٔؼٝ اػالٔي ٔب ثٝ دٚؿبخٝ ػٙي ٚ ؿيؼي تمؼيٓ ؿذٜ اػت.ثٝ ؿىّٟبي ديٍش 

٘يضدسربٔؼٝ ٔي ثيٙيٓ .ٚدسحميمت ٚلتي وٝ ػتٓ ٚ اختٙبق ٚرٛدداسد، ٕ٘ي ؿٛدپيؾ ثيٙي وشدوٝ 

ٔي آيذٚچٝ فشلٝ ٞبئي ٔيتٛا٘ذثٛرٛدثيبيٙذ.تٟٙب ايٗ لبثُ پيؾ ثيٙي  تفشق دسچٝ ساٟٞبيي پيؾ

اػت وٝ ػتٓ ٚ اختٙبق ػبُٔ تفشق اػت. االٖ ٕٞب٘غٛس وٝ ػٙي ٚ ؿيؼي دسربٔؼٝ خٛدٔبٖ 

داسيٓ، ٔؼتمذثٝ اػالْ ٚ غيشٔؼتمذ ثٝ اػالْ ٘يضداسيٓ ٚ حتي ثٝ ٘بْ اػالْ،غيشاصػٙي ٚ ؿيؼي 

ٞب، "اُٞ حك،"ٞب،"ػّي اِّٟي "ٞب،"يضيذي"ػتبٖ ثٝ ٘بْداسيٓ.فشلٝ ٞبي وٛچىي ٞؼتٙذدسوشد

ٞب،ٚثبصدسوشدػتبٖ ٚ غيشوشدػتبٖ فشلٝ ٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي داسيٓ ٚثؼذاالٖ،فشلٝ ٞبي غيشديٙي "٘يبصي"

 داسيٓ.يؼٙي اكُ رٟب٘جيٙي آٟ٘ب ديٙي ٘يؼت.



ٔغبِجي  ٚتٕبْ ايٗ تفشق ٞب،ٕٞٝ آٖ ٔؼّْٛ اختٙبق ٚػتٓ اػت.ٚلتي ا٘ؼبٟ٘بدسفضبي آصاد ٕ٘يتٛا٘ٙذ

وٝ داس٘ذػشضٝ وٙٙذ،عجيؼي اػت وٝ دس صيض پشدٜ فـبس،ػىغ اِؼُٕ ٞبيـبٖ ٘بٔغّٛة ٔي 

ثبؿذ.ٕٔىٗ اػت ثٝ ساٟٞبئي ثشٚ٘ذوٝ دسكٛست ٘جٛدٖ فـبس،ثٝ آٖ ساٟٞب ٘شٚ٘ذ.پغ ٘ٝ 

ثّىٝ ؿٛساي تٕبْ  -ثشاي ٔـىالت ربٔؼٝ ٔب -اص اُٞ تؼٙٗ ٚ تـيغ وبفي ٘يؼت"ؿٛسا"تٟٙب

ي ٘يضوبفي ٘يؼت ؿٛساي ٔب ثبيذ ؿٛسائي ثبؿذاص تٕبْ كبحجٙظشاٖ ٌشٟٚٞبي اػالٔي ٚديٙ

ٚآٌبٞبٖ،اػٓ اصدٚ فشلٝ اٞٓ ٚ ثضسي اػالٔي يؼٙي ػٙي ٚ ؿيؼي ٚ فشلٟبي وٛچه ديٍش ثٝ ٘بْ 

فشلٟبي اػالٔي ٚ فشلٟبي غيشديٙي.اكٛالًربٔؼٝ ٔب ٚلتي ٔيتٛا٘ذ يه ربٔؼٝ وبٔالًاػالٔي ثبؿذوٝ 

ٖ افىبسٚ ايذئِٛٛطيٟبي ٔختّف سا فشاٞٓ وٙذ، ٞش٘ٛع فضبئي ثبصٚآصاد ثشاي ػشضٝ وشد

ايذئِٛٛطي،خٛاٜ ديٙي خٛاٜ غيشديٙي وبس٘بٔٝ آصادي دسيه ربٔؼٝ اػالٔي ايٗ اػت 

 ."فبششعبادالزيه يستمعًن القًل فيتبعًن احسىٍ"وٝ

ٔظدٜ پيشٚصي سا لشآٖ تٟٙب ثٝ آٖ ا٘ؼبٟ٘بئي ٔيذٞذوٝ آٔبدٌي داس٘ذا٘ٛاع ٘ظشات ٌٛ٘بٌٖٛ 

دافىبسٚرٟبٖ ثيٙيٟبي ٌٛ٘بٌٖٛ سا،يب ٔؼبئُ ٔختّف ا٘ؼب٘ي ،ثـٙٛدٚ ٔغبِؼٝ وٙٙذ،آٌبٞب٘ٝ سادسٔٛس

اصثيٗ ا٘ٛاع ٌٛ٘بٌٖٛ آ٘چٝ سا وٝ ثٟتشٚدسػتتشتـخيق ٔيذٞٙذ،ثپزيش٘ذ.چٝ ٔٛلؼي چٙيٗ ا٘تخبثي 

ثشاي ا٘ؼبٖ أىبٖ داسد؟ٚلتي وٝ ٔغشح وشدٖ افىبسٚػمبيذٚ ايذئِٛٛطيٟب دسٔىبٖ 

ذ.چغٛس أىبٖ داسددسثيٗ افىبسٚ ػمبيذٌٛ٘بٌٖٛ، ٔٗ ثٟتشيٗ ساا٘تخبة وبٔالآصاد،ٔمذٚسثبؿ

٘ىٙٓ؟دسحبِيىٝ ؿخلي وٝ ػميذٜ اي داؿتٝ ثبؿذ ٚ٘تٛا٘ذآ٘شا آصدا٘ٝ ٔغشح وٙذتب ٔٗ ثـٙبػٓ.ٚثؼذ 

ثجيٙٓ وٝ فىشٚ ػميذٜ ثذسدٔٗ ٔيخٛسديب خيش.ٔتإػفب٘ٝ ٚاسث لشٟ٘ب اختٙبق ٞؼتيٓ ٚ ساػتي ثؼيبس 

يٗ ٕٞٝ فـبسٚايٗ ٕٞٝ اختٙبق االٖ ثتٛا٘يٓ اصآصادي ثغٛس كحيح ٚٔٙغمي ٔـىُ اػت وٝ ثؼذ اصا

ثٟشٜ ثشداسي وٙيٓ،ٔي ثيٙيٓ وٝ دسربٔؼٝ ٞبي ٔب غبِجإ سٚي ػمبيذ ٚسٚي ٔؼبئُ فىشي ثشخٛسٞبئي 

ٔي دا٘يٓ وٝ رات ٔغشح  -سٚي ايٗ افىبسٚ ػمبيذ -ثٛرٛد ٔي آيذدسحبِيىٝ اٌش ٔٙغمي ٘ظشوٙيٓ

ثشخٛسد ٚرذاَ ثشسٚي ايٟٙب ٘يؼت ثّىٝ ٔٛرت ثبالسفتٗ ػغح  ؿذٖ ايٟٙب ٘ٝ تٟٙب ٔٛرت

فىشٚدسن ٚٔؼّٛٔبت ا٘ؼبٟ٘ب اػت ٚ ا٘ذيـٝ ا٘ؼبٖ سا ثبصٔيىٙذٚا٘ؼبٖ سايبسي ٔيىٙذوٝ اٌش ٔغّجي 

سالجَٛ وشدٚد٘جبَ ٌشفت،ٔغٕئٗ ثبؿذ وٝ اؿتجبٜ ٘ىشدٜ اػت پغ ٔغشح وشدٖ افىبسٚ ػمبيذ 

مجبَ ربٔؼٝ ٚافشادربٔؼٝ ثبؿذ ٘ٝ ايٙىٝ ربٔؼٝ دسآٖ ثيٓ ٌٛ٘بٌٖٛ دسربٔؼٝ دسحميمت ثبيذ ٔٛسداػت

ٚ ٞشاػي داؿتٝ ثبؿذ.چٝ چيضي ٔٛرت ؿذٜ وٝ ٔغشح وشدٖ ايذئِٛٛطي ٚرٟب٘جيٙي ٞبي ٔختّف 



ٔٛسداؿىبالت ٚالغ ؿٛد؟ػٍٙيٙي اػتجذادٚ خفمبٖ ٌزؿتٝ،چٖٛ لشٟ٘ب ٔب دساػبست ثٛديٓ 

وٝ آصاديٓ، تزشثٝ ٘ذاسيٓ وٝ اصآصاديٕبٖ  ٚ٘تٛا٘ؼتيٓ ٔغبِت خٛدٔبٖ ساآصادا٘ٝ ثيبٖ وٙيٓ.اوٖٙٛ

دسػت اػتفبدٜ وٙيٓ ٚ تزشثٝ ٘ذاسيٓ وٝ ٔٙغمي ثب افىبسٚ ػمبيذ ٔخبِف، يب افىبسٚػمبيذخٛدٔبٖ 

ثشخٛسدوٙيٓ.ايٗ ٚظيفٝ حىٛٔت فؼّي اػت وٝ ثبفشاٞٓ وشدٖ ؿشايظ ثشاي يه ؿٛساي ػبِي وٝ 

آصادافكاسيعقايذ وٙذ، تب دسٔحيغي كبحت ٘ظشاٖ ديٙي ٚ غيش ديٙي رٕغ ؿٛ٘ذ، صٔيٙٝ سافشاٞٓ 

 ٌٛ٘بٌٖٛ ػمبيذ دسثشخٛسدافىبسٚ  ثبصؿٛدٚربٔؼٝ اوال ساَي بسًي جامعٍکمطشح شًدياص آن 

 وٝ اػت ٔغشح ٔب دسربٔؼٝ ٔتإػفب٘ٝ وٝ اي آؿفتٝ ساٜ ايٗ ٘ٝ وٙذ، پيذا سا ٔمبثّٝ ٔٙغمي ساٜ

ٔمبثّٝ  -اػت ٔغشح ا٘ؼبٖ ثشاي دسآٖ وٝ آصادي آٖ ثشاي ا٘ؼب٘ي، آصادي ثشاي -آٚساػت ٚالؼبًؿشْ

ٔب ثبافىبسٚ ػمبيذ ٔخبِف ثب خٛدٔبٖ ثؼيبسي اصٔغبِجي وٝ دسربٔؼٝ ٔبٔغشح ٔي ؿٛد، ٚايٗ 

ٔؼبئُ ٔٛرت تفشق ٚ فشلٝ ؿذٖ ٌشديذٜ ، دسصيش دٚوّٕٝ ػتٓ ٚ اختٙبق خالكٝ ٔي ؿٛد، 

ثمذسي ربٔؼٝ اصا٘ٛاع ػتٕٟب ، ػتٕٟبي ّٔي، ػتٕٟبي ٔزٞجي ٚ ػتٕٟبي عجمبتي اػت.ٚ ٔي ثيٙٓ 

ٔب اص ٔفْٟٛ آصداي ثيبٖ ا٘ذيـٟب ٚآٔب َ ٚ آسصٚٞب دٚس ؿذٜ وٝ ٚلتي ثحج اصسفغ يىي اصايٗ 

ػتٕٟب ٔي ؿٛد،حتي ا٘ذيـٕٙذ تشيٗ افشادربٔؼٝ ٔب، حتي وؼب٘ي وٝ دسحذ صٔبٔذاسي ربٔؼٝ 

ٞؼتٙذ، ٔمذاسي دچبستـٛيؾ ٚتشديذٔي ؿٛ٘ذ، ٔخالً ٚلتي وٝ ثحج اسحمٛق ّٔي ّٔتٟب ٔي ؿٛد، 

ثحج اصخٛدٔختبسي ّٔتٟب ٔي ؿٛد، ٔي ثيٙيٓ وٝ ثؼيبسي اصكبحت ٘ظشاٖ ايٗ تؼجيشسادسحذتزضيٝ 

ّٕٔىت تّمي ٔيىٙٙذ.دسحبِي وٝ ٞيچ ساثغٝ ٔٙغمي ٚ ػمال٘ي ثيٗ خٛدٔختبسي ّٔتٟب ٚتزضيٝ 

ٚرٛد٘ذاسد، ثّىٝ دسػت ثشػىغ، تحٕيُ ٚحذت ارجبسي ثٝ ّٔتٟب ٔٛرت تزضيٝ اػت، ٘ٝ 

ذاسي تٛضيح ثذٞٓ. عجك عشحي وٝ اَٚ ثحج ٌفتٓ، ٚحذت دسعجيؼت خٛدٔختبسي ّٔتٟب. ٔم

ا٘ؼبٖ اػت،ا٘ؼبٖ ٔٛرٛدي ٌشٚٞي صي اػت. پغ ثٝ عٛس عجيؼي ٔبيُ ثٝ تفشق ٚاصٞٓ پبؿيذٌي 

٘يؼت.چٝ ٚلت اػت وٝ ايٗ ٔٛرٛدٌشٜٚ صي ٔخبِف ايٗ خلّت عجيؼي فىش ٔيىٙذ ٚآسصٚٔي 

وشدٖ ٔؼتّضْ ػتٕي اػت ٚصٔب٘ي وٝ وٙذٚ تالؽ ٔيىٙذ؟ٚلتي اػت وٝ ايٗ ٌشٜٚ دسص٘ذٌي 

دسربٔؼٝ ػتٓ ٚرٛدداسد، فـبسٚرٛد داسد ٚ حمٛق عجيؼي ا٘ؼبٟ٘ب پبيٕبَ ٔيـٛد. دسايٗ ٔٛلغ 

 اػت وٝ فىش رذائي ثٛرٛد ٔيأيذ.

 



 يك هثال دربارُ جدائي دررابطِ باتجشيِ طلبي:

ٚلتي اصعشف  دٚتب ثشادسدسيه خب٘ٝ ص٘ذٌي ٔيىٙٙذ.ٚلتي وٝ دسٔحيظ خب٘ٝ ػتٕي ٔٛرٛد٘جبؿذ،

يىي اصايٗ دٚثشادس فـبس ثشديٍشي ٚاسد٘ـٛد، ثغٛس عجيؼي فـبسرذاؿذٖ ثٝ وَّٝ ايٗ دٚ٘فش ٕ٘ي 

ص٘ذ.أب ٚلتي ٕٔىٗ اػت يىي اص ايٗ ثشادساٖ اصديٍشي رذا ثـٛدوٝ اصعشف ثشادس ٔمتذس٘ؼجت 

ي دٞذوٝ ثٝ آٖ ثشادسػتٓ ؿٛد.ٚلتي احؼبع وٙذوٝ ثشادسٔمتذسحمٛق اٚسا پبيٕبَ وشدٜ، اربصٜ ٕ٘

ايٗ اص حمٛق عجيؼيؾ ثٟشٜ ثشداسي وٙذ، عجيؼي اػت وٝ ثٝ فىش ػىغ اِؼُٕ ٔي افتذٚػىغ 

اِؼُٕ دسچٙيٗ ؿشايغي ايٗ اػت وٝ ٘خٛاٞذ ثب ايٗ ثشادسصٚسٌٛ ص٘ذٌي وٙذ.آ٘چٝ دسربٔؼٝ ٞب 

ٔٛرت تفشق ٔيـٛد، ػتٓ ٞيئت حبوٕٝ اػت وٝ دسيه تلٛيش ػبدٜ ٔيتٛاٖ ثٝ ٘بْ ثشادس ٘بٔيذ، 

لتي وٝ ٞيئت حبوٕٝ ػتٓ ٔي وٙذ ثٝ ّٔت وّٕٝ ثشادسخيّي ٔحتشْ تش اصآ٘ؼت وٝ ثتٛاٖ ٚاال ٚ

ثشاي اٚ٘بٔجشدٜ ؿٛد.ٕٚٞچٙيٗ ٔيذا٘يٓ وٝ ايٗ ّٔتٟب ٘يؼتٙذوٝ ثٝ ٞٓ ػتٓ ٔيىٙٙذ، ثّىٝ ٞيئت ٞبي 

حبوٕٝ ٞؼتٙذ.ٔخال دسٌزؿتٝ اٌشّٔت وُشدثٝ عجيؼي تشيٗ حمٛق خٛدؽ يؼٙي ثٝ حك تؼييٗ 

ػيذٜ ، دسحبِيىٝ خذاي ٔتؼبَ تٕبْ ايٗ حمٛلٟب سا ثشاي ّٔتٟب ثغٛس ٔؼبٚي ػش٘ٛؿت خٛدؽ ٘ش

 تؼييٗ وشدٜ ٚاٚٔحشْٚ ثٛدٜ اػت.

 ستوي كِ ٍجَداشت ستن هلتْا بزّن ًبَد:

ايٗ تمليش ٔتٛرٝ ثشادسا٘ؾ ٘جٛدٜ، يؼٙي اصثميٝ ّٔت ٞبي ايشا٘ي، تمليش فبسػٟب ٘جٛدٜ، ّٔت تشن 

جٛدٜ،ثّىٝ تمليشٞيئت حبوٕٝ اي ثٛدٜ وٝ اٌش ٘ؼجت ثٝ ٘جٛدٜ، تمليش ّٔت ػشة ّٚٔت تشوٕٗ ٘

ّٔت وُشدٚثؼضي اصّٔتٟب اصرٟبت ٔختّف ػتٓ سٚا داؿتٝ، ٘ؼجت ثٝ ّٔت فبسع ٘يضػتٓ سٚاداؿتٝ 

ٚؿبٞذ ايٗ أش ايٙؼت وٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ ّٔتٟبي غيشفبسػي صثبٖ ٔجبسصٜ وشد٘ذ، ّٔت فبسػي ٘يض 

حىٛٔت داؿت.ٚ ٘ٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ وٝ ا٘لبفبً خيّي ٔجبسصٜ وشد ثشاي ٘بثٛدي سطيٕي وٝ دسايشاٖ 

ثيـتشٚؿبيذتٟٙب ؿٟشتٟشاٖ ثٝ ا٘ذاصٜ ثميٝ ّٔتٟب ٔجبسصٜ وشدٚ وـتٝ دادثشاي سػتٍبسي اص سطيٕي وٝ 

 دسايٗ ّٕٔىت حىٛٔت داؿت.

پغ ػتٕي وٝ دسّٕٔىٕت ٚرٛد داؿت ػتٓ ّٔتٟب ثشٞٓ ٘جٛدٜ،ثّىٝ ػتٓ ٞيئت حبوٕٝ ثٛد 

فبٚت وٝ ٘ؼجت ثٝ ّٔت وُشدٚثميٝ ّٔتٟبي غيشفبسع صثبٖ،ايٗ ػتٓ اثؼبد ثشّٔتٟب .ٔٙتٟب ثب ايٗ ت

ٚػيغ تشي داؿت.ٚاصرّٕٝ ٕٞب٘غٛسوٝ ّٔت فبسع حك تؼييٗ ػش٘ٛؿت ٘ذاؿت،ّٔت وُشدٚ ثميٝ 



ّٔتٟب ٘يضايٗ حك سا ٘ذاؿتٙذ.أب ٔخالَّٔت وُشدحك ثٟشٜ ٌيشي اصصثبٖ ٚفشًٞٙ ٚخلٛكيبت 

ٛال٘ي ثمذسي ٔب سااص ٔفبٞيٓ حمٛق ّٔي ٚ آصادي ّٔت فشٍٞٙي خٛدؽ سا٘يض ٘ذاؿت ٚايٗ ػتٓ ع

ٞب دٚس ٚ ثيٍب٘ٝ وشدٜ وٝ ٚلتي ٔبثحج ٔي وٙيٓ اصسفغ ايٗ ػتٓ ٞب ٚدسخٛاػت ٔي وٙيٓ وٝ 

حمٛق خٛدٔختبسي ثٝ ايٗ ّٔت ٞب دادٜ ؿٛد،دسحذٚد آٖ ٔميبع ػبِي ٚ ٚاالي ا٘ؼب٘ي، ٔي ثيٙيٓ 

ٔيىٙٙذ.٘ٝ تٟٙب افشادي ػبدي ٚ ٔؼِٕٛي ، ٘ٝ  وٝ ثؼضي اصكبحجٙظشاٖ ٞؼتٙذ وٝ اص ايٗ عشيمٝ سْ

تٟٙب افشادي دسػغح پبئيٗ، ثّىٝ افشادي ثب ٔؼّٛٔبت ٚ اعالػبت ػبِي ارتٕبػي.دسحبِيىٝ 

دسحميمت آ٘چٝ ٔٛرت سْ وشدٖ اػت ، ٚرٛدػتٓ اػت ٘ٝ دادٖ اختيبسثٝ ا٘ؼبٟ٘ب،٘ٝ ػپشدٖ 

يؼي احتٕبَ تفش ق ٘يض ثشعشف اختيبسٞب، صيشا تٛضيح داديٓ وٝ ٚلتي ػتٓ ثشعشف ؿذ، ثغٛس عج

 ٔي ؿٛد.

ثٙبثشايٗ اكُ اٌش حىٛٔت فؼّي ثىٛؿذ ٚدسٔفٟٛٔي ٚػيغ اػالٔي ثشاي تٕبْ ّٔتٟبي 

ايشا٘ي،حمٛلي ساوٝ اصآٟ٘ب غلت ؿذٜ ثٝ سػٕيت ثـٙبػذٚ ثشايـبٖ تإٔيٗ وٙذ، ايٗ ٔمذٔٝ اػت 

خٛدٔختبسي  ثشاي ثشٌـتٗ ثٝ ػٛي ٚحذت اص تفشق، ٘ٝ آ٘غٛس وٝ ثؼضي ٞب تلٛس ٔي وٙٙذ

ٔمذٔٝ ايؼت ثشاي تزضٜ.٘ٝ ، دسحميمت سفغ ػتٓ ٔمذٔٝ اي اػت ثشاي ٘ضديىي ٚٚحذت ٚاِتيبْ 

ثبٞٓ. صيشاآ٘چٝ وٝ فىش تزضيٝ سا ثٝ وّۀ ا٘ؼبٖ ٚاسد ٔي وٙذفشاساصػتٓ اػت.ٚلتي ػتٓ ٘جبؿذ 

ا٘ؼبٖ چشا ٔي خٛاٞذاصوّي، اص ٘يشٚٔٙذ، خٛدؽ سارذا وٙذٚ ٔجتالثٝ ضؼف ػبصد؟ٔٙتٟي ؿىي 

٘يؼت وٝ دػتٟبي ثيٍبٍ٘بٖ، ثيٍبٍ٘ب٘ي وٝ اصا٘مالة ٚػيغ ٚ ػشاػشي ّٔت ايشاٖ ضشس ديذٜ ا٘ذ، 

دسوبساػت.يميٙبَآٟ٘ب وٝ ايٗ ا٘مالة ٔٙبفؼـبٖ سا ثٝ خغش ا٘ذاختٝ اػت ، االٖ ساضي ٚ خٛؿحبَ 

 بتشديذث ثي -ا٘ذ ٘يضاصٔبثيٍب٘ٝ داخّيٟب چٖٛ –٘يؼتٙذ چٖٛ اػتخٕبسٌشاٖ چٝ خبسري ٚ چٝ داخّي 

.ٚيميٙبَآٌبٞي فشاٚاٖ ٔي ايزبدوٙٙذ ٔب٘غ ّٔت ا٘مالة ثشػشساٜ ٔيىٙٙذوٝ تالؽ ٚرٛدؿبٖ تٕبْ

خٛاٞذ وٝ ّٔت ٔب كذاي دٚػت ٚ دؿٕٗ سااصٞٓ ثبص ؿٙبػذ، ٔتٛرٝ ثبؿذ وٝ وذاْ كذا 

دسرٟت سفغ ػتٕٟب ٚدسرٟت ثشٌـتٗ تفشق ثؼٛي ٚحذت وبس ٔيىٙذ ٚوذاْ كذا دسرٟت 

ٔي وٛؿذ، ايٗ وبسدلت فشاسٚاٖ ٔي خٛاٞذ يؼٙي رذا وشدٖ ايٗ ٞشد ٚٔشد، اختٙبق ٚ آؿٛة 

 دٚكذا اصٞٓ، صيشأي دا٘يٓ دؿٕٗ ٞيچٛلت حشفٟبيؾ سا كبف ٚ پٛػت وٙذٜ ٕ٘ي ص٘ذ.



رٛا٘بٖ دٚساٖ ٔختّفي سا دستبسيخ عٛال٘ي ايشاٖ پـت ػشٌزاؿتيٓ ثبسٞب ّٔت اص صيش اػتجذاد 

صاداي ٌزاؿتٙذ، أب ػضيضاٖ ٔٗ ، ثذػت آٚسدٖ ٚفـبسٚاختٙبق ثيشٖٚ آٔذ، ثبسٞب ٔشدْ پبثٝ ٔشص آ

آصادي ٟٔٓ اػت ِٚي ٍ٘ٝ داؿتٗ آصاداي ٟٔٓ تشاػت اص ثذػت آٚسدٖ آٖ صيشا ثذػت آٚسدٖ 

آصادي ثٝ تالؽ ربٖ ثبصي كٛست ٔيٍيشدوٝ ٘تيزٝ دٚساٖ عٛال٘ي ػتٓ اػت وٝ آصداي ثٝ ٘ؼجت 

ٖ ٚلتي دؿٕٙبٖ ّٔت ثشاي ػتٓ آػبٖ اػت أب حفظ آصداي ٔحتبد دلت فشاٚاٖ اػت، چشا؟چٛ

اصثيٗ ثشدٖ آصادي تالؽ ٔيىٙٙذ،اصايٗ ثٝ ثؼذاصساٜ ػتٕٟبي كشيح ٚ آؿىبسٚاسد ٕ٘ي ؿٛ٘ذ.ساٜ 

 ايٟٙب ساٜ فشيت ٚتضٚيشاػت. ؿٙبػبئي ػتٓ اص ساٜ فشيت ٚ تضٚيش،وبسيؼت ثؼيبسٔـىُ.

، ثيـتش تضٚيش اكٛالَآ٘چٝ وٝ ٔبيۀ ثمبي ػتٓ ٚيب حتي ٔبيٝ ثٛرٛد آٔذٖ ػتٓ دسربٔؼٝ ٞب ٔي ؿٛد

اػت ٘ٝ صٚس ٚ صس.صس ٚ صٚس وٕىي داس٘ذ دسرٟت ثٛرٛد آٔذٖ ػتٓ ثشربٔؼٝ ٞب،أب ٘ٝ چٙذاٖ 

لٛي . تٟٙب حشثٝ ٘يشٚٔٙذ ٚ لٛي ػجبست اػت اصتضٚيش ٚ فشيت وٝ رٞٗ ا٘ؼبٟ٘ب سا آؿفتٝ 

 ٔيىٙذ،تـخيق سا اص ا٘ؼبٟ٘ب ٔيٍيشد.

ٚ ٔيذا٘يذ وٝ ّٔت ٔب چٝ وـتٝ ٞبئي  -ايذ:ٚظيفٝ ؿٕبػت اص ا٘مالثي وٝ ثذػت آٚسدٜ   رٛا٘بٖ 

ثبآٌبٞي تٕبْ پبػذاسي ٚ ٍٟ٘ذاسي  -داد، چٝ س٘زٟبئي سا تحُٕ وشد تبايٗ ا٘مالة سا ثذػت آٚسد

 وٙيذ.

ثيبد آٚسدوٝ دسٌزؿتٝ ٘يض ٔب ثبسٞب ثٝ آصادي سػيذيٓ .أب دؿٕٙبٖ ثب فشيت ٚ تضٚيشخٛدٔبٖ سا 

اد٘ذ.اختالفبت ٚرذاَ ٚ ٘ضاع ٚ آؿٛة ٚ ثّٛا ٚ ٞشد ػبّٔي ثشػّيٝ آصادي ٚ ا٘مالة خٛدٔب لشاس د

 ٚ ٔشد ثٝ ٚرٛد آٚسد٘ذ، ثذػت خٛدٔبٖ، تب ثبالخشٜ آصادي سااصٔب ٌشفتٙذ.

االٖ ٔب دس ٔشحّٝ اي اص تبسيخ ٞؼتيٓ وٝ دؿٕٙبٖ ثب تٕبْ لٛا ثٝ حشثٝ تضٚيش ٔتٛػُ ؿذٜ ا٘ذ، اص 

ٔؼٝ ٞبي ٔب ثب ٚػبيُ ٌٛ٘بٌٖٛ افىبس ساٟٞبي ٌٛ٘ب ٌٖٛ ثب وّٕبت فشيجىبسا٘ٝ ٘فٛر ٔي وٙٙذ.دسرب

ٔؼْٕٛ دسربٔؼٝ ٔٙتـش ٔيىٙٙذٚساػتي ايٗ ايبْ ثشاي وؼب٘ي وٝ ثٝ خبعش داس٘ذايبْ پيؾ اص 

 ٔشداد سا ثٝ يبد ٔي آٚسد ٚ وؼب٘ي وٝ ثيبد٘ذاؿتٝ ثبؿٙذ أب دستبسيخ ٔغبِؼٝ وشدٜ ا٘ذ.21وٛدتبي 



بْ ٔىشس ديذٜ ٔي ؿٛد.اٌش آٌبٞي وبُٔ دستبسيخ ايٗ ّٔت ٚتبسيخ ّٔتٟبي ديٍش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ايٗ اي

٘ذاؿتٝ ثبؿيٓ، اٌشدلت ٘ىٙيٓ دس فشيت ٞب ٚتضٚيشٞبي اػتخٕبسٌشاٖ داخّي ٚ خبسري ، ثؼذاصايٗ 

 ايبْ ايبٔي تّخ ٚ ٘بٌٛاس، خذاي ٘بوشدٜ، خٛاٞيٓ ديذ.

االٖ دسػت اػت وٝ خٛة ٕ٘ي تٛا٘يٓ اص آصادي ثٟشٜ ثٍيشيٓ االٖ دسػت اػت چٖٛ آؿٙب ٘يؼتيٓ 

حيظ ػبِٕي وٝ ثب ػالٔت سؤي ٚ ػالٔت ٘ظشٔغبِجٕبٖ سا ثيبٖ وٙيٓ ٚ ٔغبِت ٕٞذيٍش سا اصٔ

ثـٙٛيٓ. أب ػضيضاٖ ٔٗ ثٝ خبعش ثيبٚسيذ يه ػبَ ٌزؿتٝ سا.ايٗ ٔحيظ سا ثبيذ تالؽ وٙيٓ وٝ 

سٚؿٙتش ثؼبصيٓ ا٘مالثي تش ثؼبصيٓ .٘ٝ ايٙىٝ ايٙمذس ػخت ثبرشيبٖ ٔٙفي دسربٔؼٝ ٔٛارٝ ؿٛيٓ تب 

ؿشايظ آصادي ثٝ ربي ايٙىٝ ثٝ ؿشايظ آصادي ثيـتش ثشػيٓ ، دٚثبسٜ ثٝ ػٛي اختٙبق اص ايٗ 

ٚخفمبٖ ٌزؿتٝ ثبص ٌشديٓ ٕٞب٘غٛس وٝ ثبسٞب ثبصٌـتيٓ ٚ ػبُٔ ثبصٌـتٟب ثٝ خفمبٖ ٚ 

 اػتجذادچيضي ٘جٛد ٍٔش فشيت ٚ تضٚيش اػتخٕبسٌشٞبي داخّي ٚ خبسري.

٘بن ثشػّيٝ ا٘مالة ايشاٖ ٔيٍزسد ٚ حتٕبَ وٓ ٚ االٖ دسخبسد ٔشصٞبي ايشاٖ رشيب٘بتي ثؼيبس خغش

ثيؾ اعالع داسيذ ٚ ٘يض ايٗ رشيبٟ٘ب تب حذي ٚاسد ػشصٔيٗ ايشاٖ ٘يضٔي ؿٛد. ٚدسداخُ ٞٓ 

٘فٛري داسد ٚاٌش ٔغّجٛػبت سا ٍ٘بٜ وٙيٓ سد پبي ايٗ ٘فٛرات سا ٔي تٛا٘يٓ پيذا وٙيٓ ٚظيفٝ يه 

ٝ ٕ٘ي تٛا٘ذآصادي ٔٛرٛد دسربٔؼٝ سا ٞضْ يه ٔبػت وٝ ثب تالؿي ٚ ػيغ ٚپيٍيش ٞشوؼي سا و

وٙذسٚؿٗ وٙيٓ وٝ اٌش ٘تٛا٘ٙذ ايٗ آصادي سادسػت ثپزيش٘ذٚ تالؽ ٘ىٙٙذ ثشاي تىٕيُ آٖ ثي 

تشديذ ايٗ ا٘ذاصٜ آصادي سا ٞٓ اصدػت خٛاٞيٓ داد.دؿٕٙبٖ ػٛء اػتفبدٜ ٔيىٙٙذ اص ايٗ آصادي ِٚي 

ٜ وشدٖ اصآصادي سا دسن وٙيٓ ٚثؼذ ثٝ ايٗ ٔبٞؼتيٓ وٝ ٔؼؤِيت داسيٓ وٝ ٔؼٙي كحيح اػتفبد

 ديٍشاٖ ثفٟٕب٘يٓ.

ٔتإػفب٘ٝ ٌشٟٚٞبي ٞؼتٙذوٝ ثؼّت ٞشاػي وٝ اصليبفٝ ِٞٛىٙبن ٚ اختٙبق ٌزؿتٝ داس٘ذٔغبِجي 

ساوٝ داس٘ذ، كشيحب دسربٔؼٝ ثيبٖ ٕ٘ي وٙٙذ، ٔـىالتي وٝ داس٘ذ دسػت ٚسٚؿٗ ػشضٝ ٕ٘ي 

ِت پيذاؿٛد. ٚثبصٔتإػفب٘ٝ ٔي ثيٙيٓ وٝ اص وٙٙذتب ساٞي دسػت ٚ سٚؿٗ ثشاي ساٍٞـبئي آٖ ٔغب

ٌٛؿٝ ٚ وٙبس ثشخٛسدٞبي تٙذٚػخت ، ثّىٝ ثؼضي ٔٛالغ حشوتٟبي ٔؼّحب٘ٝ ٘يض دسربٔؼٝ ٔب پيذا 

ٔي ؿٛد.ٚ ثي تشديذ ايٗ ثشخٛسدٞب چيضي ٘يؼت رض ٘تيزٝ فـبسٞبي اػتخٕبسٌشاٖ اصپـت 

ّٕىت ثشخٛسدي پيؾ ٔي پشدٞبي فشيت ٚ تضٚيش.ٚٞشصٔبٖ وٝ دسٞشصٔبٖ ٚدسٞشٌٛؿٝ اي اصٔ



آيذ، اٌش ثب لبعؼيت تالؽ ٘ـٛدثشاي رٌّٛيشي اص ٘فٛرايٗ،ثشخٛسدٞب ثي تشديذ خيّي صٚد دأٙٝ 

آْٖ ػشاػش ٕٔىّىت سا فشا خٛاٞذ ٌشفت.ٚدسآٖ كٛست اػت وٝ ضذ ا٘مالة ثشا٘مالة ٔب 

ايٗ  پيشٚصٚچيشٜ خٛاٞذؿذ.ؿبيذ دستٟشاٖ ؿٕب خٛة ايٗ ٔغبِت سا ِٕغ ٘ىٙيذٚاحتيبد ثبؿذوٝ

ٔؼبئُ سا خيّي تٛضيح ثذٞيٓ.أب ساػتي ثمذسي ايٗ ٔؼبئُ دسربٔؼٝ ٞبي ٔب ػيبٖ ٚ آؿىبساػت 

وٝ احتيبري ثٝ تٛضيح دادٖ دسثبسٜ ػُّ ٚ ػبُٔ ايٗ ثشخٛسدٞب ٚرٛد ٘ذاسدوٝ ثخٛاٞيٓ ػُّ ٚ 

 ػبُٔ ايٗ تحشيىبت ٚ ثشخٛسدٞبسا دليك ثشسػي وٙيٓ.

 درّوِ جا هطزح كٌين:خيلي دٍرين اسآى شزايطي كِ هسائلواى را 

ٔتإػفب٘ٝ چٖٛ ٞٙٛص ثٝ آصادي آؿٙبئي پيذا ٘ىشدٜ ايٓ ، ٕٔىٗ اػت ايٗ تزضيٝ ٚ تحّيُ دليك 

ثبصصٔيٙٝ اي ثشاي ثشخٛسدؿٛد. خيّي دٚسيٓ اصآٖ ؿشايغي وٝ ٔؼبئّٕبٖ سا دسٕٞٝ رب ٔغشح وٙيٓ 

د ثٝ ربي ٕٞب٘غٛسوٝ اكُ ٘بتٛاٖ ثٛدٖ دسٔغشح وشدٖ ٔغبِت ٚ ٔؼبئُ اػت وٝ ٔٛرت ٔيـٛ

ايٙىٝ اص٘ٛن لّٓ حشفٟبيٕبٖ ساثض٘يٓ اصِِٛٝ تفًٙ ايٗ حشفٟب سا ٔي ص٘يٓ، ثٝ ايٗ دِيُ ٕ٘ي خٛاٞٓ 

سارغ ثٝ ايٗ حٛادث وٝ دسّٕٔىت ٔب ٔي ٌزسدخيّي سٚؿٗ ثحج وٙٓ فمظ ٔيخٛاٞٓ ٕٞيٗ ٘ىتٝ 

 سا ثحج وٙٓ وٝ :

ٖ سأغشح ٘ىٙيٓ.أب خٛاٞشاٖ ٚ ثشادساٖ اختٙبق ٌزؿتٝ ٔٛرت ؿذٜ وٝ كشيح ٚ سٚؿٗ ٔغبِجٕب

ٔتٛرٝ ثبؿيٓ وٝ فؼالَ آٖ اختٙبق دسوبس ٘يؼت فؼالَ فـبسي ٚرٛد ٘ذاسد. ٚافىبسٚ ػمبيذٔبٖ سا 

ٔيتٛا٘يٓ آصادا٘ٝ ثيبٖ وٙيٓ، ثٙبثشايٗ ثٝ ربي ايٙىٝ اص ِِٛٝ تفًٙ حشف ثض٘يٓ ثب صثبٖ خٛدٔبٖ حشف 

سا ثـٙٛيٓ صيشا وٕتشدؿٕٗ ثض٘يٓ، ثب لّٓ حشف ثض٘يٓ ٚثؼذ ثب كفب ٚ كٕيٕيت حشفٟبي ٕٞذيٍش 

ٔيتٛا٘ذ اص صثبٖ ٚ لّٓ ٔب ثٝ ٘فغ خٛدؽ اػتفبدٜ وٙذ.أب ٔٙغك تفًٙ ثؼيبس ضؼيف اػت، ٚ دؿٕٗ 

خيّي لٛي ٔيتٛا٘ذاصايٗ ٔٙغك ضؼيف ػٛء اػتفبدٜ وٙذ.أيذٚاسيٓ ايٗ ا٘ذاصٜ اصؿىؼت ٞبي 

 ٘ؼبصيٓ .ٌزؿتٝ دسع ػجشت ٌشفتٝ ثبؿيٓ وٝ ثبس ديٍش ا٘مالثٕبٖ سا ثب ؿىؼت ٔٛارٝ 

 اگزراديَ ٍ تلَيشيَى پيش قدم باشٌد:

أيذٚساْ آٖ ا٘ذاصٜ دسايٗ ٔذت وٛتبٜ ثؼذاص ا٘مالة دسع ٌشفتٝ ثبؿٓ وٝ اربصٜ ٘ذٞيٓ ثٝ فشكت 

عّجبٖ يب وؼب٘يىٝ ٔي تشػٙذ ٔغبِجـبٖ ساكشاحتبَٔغشح وٙٙذ. ثٝ خبعش ايٙىٝ دسٌزؿتٝ ثيبٖ كشيح 



ثؼذ ثتٛا٘يٓ ثب كفب ٚ كٕيٕت وبُٔ ٞٓ ٔغبِت ٔغبِت ٕٔٙٛع ٚٔٛرت ٔزبصات ثٛدٜ اصايٗ ثٝ 

خٛدٔبٖ سا ثب كشاحت وبُٔ ثشاي ديٍشاٖ ٔغشح وٙيٓ ٚ ٞٓ ٔغبِت ديٍشاٖ سا ثـٙٛيٓ ٚ لجُ اص 

ٕٞٝ ايٗ ٚظيفٝ دِٚت اػت، ٚظيفٝ ٔغجٛػبت اػت ٚ ٚظيفٝ ساديٛ ٚتّٛيضٚيٗ اػت وٝ ثذٖٚ 

بي ٔختّف ٔشدْ آ٘چٝ وٝ ٘ظشات فشيت ٚ ثذٖٚ تؼبسف، ٚ ثذٖٚ ٔزبّٔٝ كشاحتبَ ثٝ تٕبْ ٌشٟٚٞ

داس٘ذ، ا٘ذيـٝ ٞب داس٘ذ، ثيبيٙذ ٚ ثشاي ٔشدْ ٔغشح وٙٙذ وٝ يميٙبَ اٌش ساديٛ ٚ تّٛيضيٖٛ ثتٛا٘ذ پيؾ 

لذْ چٙيٗ ثٟشٜ ثشداسي ٔٙغمي ٚ آصادي اصافىبسٚ ٘ظشات ٚ آساء ٚ ػمبيذ ؿٛد، ايٗ أش ٘يض ثٝ 

وٝ تٕبْ ٌشٟٚٞب چٝ ديٙي ٚچٝ غيش  ػٛي ٔغجٛػبت ٘يض ػشايت خٛاٞذ وشدٚثي تشديذ دسكٛستي

ديٙي ، ديذ٘ذوٝ ٔي تٛا٘ٙذ آصادا٘ٝ حشفـبٖ سا ثض٘ٙذ، آٟ٘ب وٝ حؼٗ ٘يت داس٘ذٞشٌض ثٝ حشثٟبي 

ديٍش ثٝ غيشاص حشثٝ ثيبٖ ٔتٛػُ ٕ٘ي ؿٛ٘ذ آٟ٘ب ٞٓ وٝ ػٛء ٘يت داس٘ذدسربٔؼٝ سػٛا خٛاٞٙذ 

ُٔ ٔيتٛا٘يذ ٔغبِجتبٖ سا ثيبٖ ؿذ، صيضا ربٔؼٝ ثٝ آٟ٘ب خٛاٞذٌفت وٝ ٚلتي ؿٕب ثب آصادي وب

 وٙيذچشا ٔغشح ٕ٘ي وٙيذ؟چشا ثبصٚسثٝ ٚػبئُ غيشٔٙغمي ٔتٛػُ ٔي ؿٛيذ.

 پزسش ّا

پشػؾ:اثؼبد ٌٛ٘بٌٖٛ خٛدٔختبسي اصديذٌبٜ اػالْ چيؼت؟اٌش خٛدٔختبسي دسٔٛسدٔؼبئُ 

آيب ػيبػي، ارتٕبػي، التلبدي، فشٍٞٙي ٚٔزٞجي ثذٖٚ دس٘ظشٌشفتٗ رٙجٝ ٘ظب٘ي آٖ ٔغشح ثبؿذ، 

 اصساٜ تـىيُ ا٘زٕتٟبي ايبِتي ٚ ٚاليتي تإٔيٗ ٕ٘ي ٌشدد؟

پبػخ :ثبتٛرٝ ثٝ ايٙىٝ دسربٔؼٝ ؿٙبػي سايذ دسرٟبٖ وٙٛ٘ي ٔب، خٛدٔختبسي ثب ٔفْٟٕٛ 

ٚٔميبػٟبي ؿٙبختٝ ؿذٜ غشثي ثشاي ربٔؼٝ ٔب ٞٓ لبثُ تلٛس اػت، ٔزجٛسْ دسايٗ صٔيٙٝ تٛضيح 

 ثذٞٓ:

ٌؼتشدٜ تشٚ پشٔفْٟٛ تشداسدٚ٘يضػّٕي تشاصا٘ٛع  خٛدٔختبسي ثب ٔفْٟٕٛ اػالٔيؾ ٔؼٙي

خٛدٔختبسي وٝ دسربٔؼٝ ٞبي غشثي ٔغشح اػت، اؿبسٜ اي وشديٓ وٝ حىٛٔت دس اػالْ يؼٙي 

ؿٛسا.اصايٙزب تفبٚت خٛدٔختبسي اػالْ ثب خٛدٔختبسي غيشاػالْ ٔي تٛا٘يٓ دسن 

 حك تؼييٗ يساثشا ٚاثؼبدي حذٚد  وٙيٓ.دسخٛدٔختبسي غيش اػالٔي، يه حىٛٔت ٔشوضي

ٔختبسي اػالٔي وٝ ثٟتش  دسخٛد أب. ٔيىٙذ ٔؼيٗ ٔحّي وٛچه ٞبي حىٛٔت ثشاي ػش٘ٛؿت

اػت وّٕٝ حمٛق ٔتؼبٚي اػالٔي سا ثىبسثشيٓ، لضيٝ ٘ٛػي ديٍشاػت .ثٝ ػجبست ديٍش، خيّي 



ػبدٜ ثٍٛئيٓ خٛدٔختبسي غشثي ػيؼتٓ اص سؤع ثٝ لبػذٜ اػت دسحبِيىٝ خٛدٔختبسي اػالٔي 

ػيؼتٓ اصلبػذٜ ثٝ سؤع اػت . ثٝ ايٗ ٔؼٙي وٝ تٕبْ ايبِتٟب،ٔٙبعك ٔختّف ّٕٔىت، ٞشوذاْ يه 

ؿٛسا ثٛرٛد ٔي آٚس٘ذ. ايٗ ؿٛساٞب ػٝ لٜٛ اص لٛاي فشػي سا تإػيغ ٔيىٙٙذچٖٛ دساػالْ ثٝ 

تؼت اصحىٛٔت ٘ٝ ايٙىٝ ؿٛسا دسوٙبس لٜٛ ٔزشيٝ ٚ لضبئيٝ ثبؿذ.ؿٛساحبوٓ ثشتٕبْ تٟٙبئي ػجبس

٘يض  سا ديٍش ٚلٛاي –لٛااػت .ؿٛسا ػجبستؼت اص لٜٛ ٔمتتٝ وٝ تٟٙب لٜٛ حىٛٔتي دساػالْ اػت 

ؿٛسا تؼييٗ ٔيىٙذ.أب لٛاي ديٍش دساػالْ ثزبي دٚتب، چٟبستب اػت: يىي ٕٞبٖ لٜٛ ٔزشيٝ، 

وٝ ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت ٚدٚلٜٛ ديٍش وٝ اص لٜٛ ٔزشيٝ رذا ؿذ٘ذ، ثغٛس ػبدي  ديٍشي لٜٛ لضبئيٝ

احتٕبَ ثٛرٛد آٔذٖ فىش اػتجذاد دسٔغضػشاٖ لٜٛ ٔزشيٝ ٔٙتفي ٔي ؿٛد.ثٟشحبَ ؿٛساٞبي ٔحّي 

اصايٗ چٟبس لٜٛ فشػي،ػٝ تب لٜٛ سا تـىيُ ٔي دٞٙذ: لٜٛ ٔزشيٝ، لٜٛ لضبئيٝ،ٚ لٜٛ ٔبِيٝ ،ٚ 

ايبِتي ٚ ٚاليتي ٞؼتٙذ، ايٗ ؿٛساٞبي ٔحّي ٞؼتٙذوٝ رٕغ ٔي ؿٛ٘ذتب  ٕ٘بيٙذٌبٖ ايٗ ؿٛساٞبي

ؿٛساي ػبِي ّٕٔىتي سا ثٛرٛدآٚسد٘ذ،٘ٝ ايٙىٝ لجال ًيه حىٛٔت ٔشوضي ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذٚ ثؼذ 

خٛدٔختبسي ٞب ساثشاي ٔٙبعك ٔختّف ثشػٕيت ثـٙبػٙذ. ثشػىغ، ؿٛساٞبي ٔحّي ثٛرٛد 

ب٘ي رٕغ ٔيـٛ٘ذ، ؿٛساٞبي ػبِي تـىيُ ٔيذٞٙذٚ ٔيأيٙذ ٚ اصايٗ ؿٛساٞبي ٔحّي ٕ٘بيٙذٌ

 ثؼذاصايٗ ٘يشٚي ٘ظبٔي وٝ اؿبسٜ وشديذ،دساختيبسآٖ ؿٛساي ػبِي اػت.

٘يشٚي ٘ظبٔي وٝ استؾ اػت،دسأٛسداخّي ،دسلٛا٘يٗ اػالٔي حك ٔذاخّٝ ٘ذاسد.استؾ فمظ ثشاي 

ٔـتشن ّٕٔىتي  حفظ ٚ ٍٟ٘ذاسي ٔشصٞبػت ٚالغيش.استؾ دساختيبسآٖ ؿٛساي ػبِي ٘بظش ثشأٛس

اػت وٝ دس٘ظبْ ٚػيؼتٓ حىٛٔت اػالٔي ،ؿٛساي ػبِي اصٕ٘بيٙذٌبٖ ؿٛساٞبي ايب ِتي ٚ ٚاليتي 

ثٛرٛد ٔي آيذٚ ايٗ ؿٛساي ػبِي چٙذ تب ٚظيفٝ ثٝ ػٟذٜ داسدوٝ يىي ٕٞيٗ تإػيغ استؾ اػت 

فٛع، ثشاي ٍٟ٘جب٘ي ٔشصٞب ٚ ثؼذ تمؼيٓ دسآٔذّٕٔىت ثٝ ٘ؼجت احتيبد، ٘ٝ ثٝ ٘ؼجت رٕؼيت ٚ ٘

ثٝ ٘ؼجت احتيبد ايبِتٟب ٚ ٚاليتٟب.ٚ تؼييٗ خظ ٔـي خبسري ّٕٔىت ٌٚزاسا٘ذٖ لٛا٘يٙي وّي ٚ 

 ٔـتشن ثشاي تٕبْ ربٔؼٝ.

ثٙب ثشايٗ دسرٛاة ػؤاَ ػشم ٔيىٙٓ وٝ دسخٛدٔختبسي اكٛالً ٘يبصي ثٝ ايٗ أش ٘يؼت وٝ 

بسي يب ٞشتؼجيش ديٍش استؾ دساختيبسايٗ ؿٛساٞبي ايبِتي ٚ ٚاليتي ثٍٛئيٓ يب ؿٛساٞبي خٛدٔخت

ثبؿذ، اكٛالًاستؾ وٝ ثشاي ٍٟ٘جب٘ي اص ٔشصٞبػت دساختيبس ؿٛسايؼبِي اػت. ٔٙتٟب خٛدٔختبسي 



ٞب يه ٘يشٚئي داس٘ذ ثٙبْ پّيغ داخّي وٝ دس ػيؼتٓ ػيبػي ٚ اداسي اػالٔي پّيغ داخّي 

ي خٛدٔختبس دساختيبسلٜٛ لضبئيٝ اػت، يؼٙي دساختيبس دادٌؼتشي اػت، ٞشوذاْ اص ايٗ حىٛٔتٟب

داساي پّيغ داخّي ٞؼتٙذوٝ پّيغ داخّي ٞيچ ساثغٝ اي ثب استؾ ٘ذاسد ٚ اص استؾ دػتٛس ٕ٘ي 

 ٌيشدٚكشفًبً

 دساختيبس دادٌؼتشي اػت

فىش ٔي وٙٓ ثب ايٗ تٛضيح ، ػٛاِي ساوٝ عشح وشديذ رٛاة دادٜ ؿذٜ ثبؿذوٝ ثّٝ ٔب للذٔبٖ اص 

٘ٝ داؿتٝ ثبؿٙذ. چٙيٗ ٔؼئٝ اي ٔغّمب ًٔٛسد خٛد ٔختبسي ايٗ ٘يؼت وٝ ٞشوذاْ يه استؾ رذاٌب

 دسخٛاػت ٘يؼت. آ٘چٝ ٔٛسد دسخٛاػت ٔبػت ثغٛس خالكٝ دٚثبسٜ تٛضيح ٔي دٞٓ:

دسٞشوذاْ اص ايٗ ايبِتٟب ٚيب ثشاي ٞشوذاْ اص ايٗ ّٔتٟب، ؿٛسائي ثٛرٛد ثيبيذ ٚ ايٗ ؿٛساٞب لٜٛ 

ٙذٚ ثؼذ ٕ٘بيٙذٌبٖ ايٗ ؿٛساٞب، ٔزشيٝ ٔحّي، لٜٛ لضب ئيٝ ٔحّي، ٚ لٜٛ ٔبِيٝ ٔحّي تـىيُ ثذٞ

 يه ؿٛساي ػبِي ثٛرٛدثيبٚس٘ذوٝ لٜٛ ٘ظبٔي يؼٙي استؾ دساختيبس ايٗ ؿٛسا خٛاٞذثٛد.

 پشػؾ: آيب ٔزٞت تؼٙٗ ثب ٚرٛدتؼجيشي دسثبسٜ آيٝ 

 داسد ٔيتٛا٘ذ ا٘مالثي ثبؿذ؟"أطيعواهللَ وأطيعوالرسولَ و اولي االمرمنكم"

يمت ٔزٞت تؼٙٗ، ٔزٞجي اػت راتبً ا٘مالثي ػّيٝ پبػخ:تٛكيفي خالكٝ ػشضتبٖ وٙٓ،دسحم

حىٛٔت ػّغٙتي ، تؼٙٗ اصسيـٝ ػٙت ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ ػٙت سا ثٝ دٚ ٔؼٙي داسيٓ :يىي ػٙت تبِي 

 وتبة يؼٙي احبدث ٚ يىي ػٙت ثٝ ٔؼٙي صٔبٔذاسي ٚ سٚؽ اداسٜ ّٕٔىت.

ش ٚ خّفبي ٟ٘ضت تؼٙٗ خٛاػتبستزذيذ ٘ظبْ ربٔؼٝ ثٛدثشاػبع سٚؽ صٔبٔذاسي دسصٔبٖ پيبٔج

 ساؿذيٗ ٚ دسحميمب ٟ٘ضتي ثٛدثشػّيٝ ػّغٙت.

اؿبسٜ اي  -تؼٙٗ ٔي ٌٛيذ وٝ آ٘چٝ حك اػت ،ثشّٕٔىت حىٛٔت وٙذ،ؿٛسا اػت ٚ ٘ٝ فشد

دستؼجيشٔب يؼٙي ؿٛسا ٘ٝ فشدٚ اؿبسٜ وشدْ ثٝ آيٝ ديٍشدسلشآٖ وٝ وّٕٝ "اِٚي االٔشٔٙىٓ" -وشدْ

 "الق وشد. ٚ ثبص اؿبسٜ اي وشدْ ثٝ آٖ حىٓ رٕغ اػت ٚ ٞشٌض ٕ٘ي تٛاٖ ثٝ ٔؼٙي فشداع "اِٚي"

ٚدسيه اؿبسٜ اي ديٍش ثشاي وؼب٘يىٝ ٔمذاسي آٌبٞي داس٘ذايٗ سا ػشم "ٚأشٞٓ ؿٛسي ثيٟٙٓ



وٙٓ وٝ :ػٝ تب اكُ داسيٓ ثشاي تجؼيت. يىي وتبة، يىي ػٙت ٚ يىي ارٕبع. وتبة وٝ لشآٖ 

ٕٞٝ يب اػضبء ؿٛسا. ايٗ ٔفْٟٛ  اػت ، ػٙت يؼٙي احبديج پيبٔجش اػالْ، ارٕبع يؼٙي سؤي ٔتفك

دسرٞٗ ثؼضي ٞب اػت ثٛاػغٝ تؼجيشاتي وٝ ٔضدٚساٖ ديٗ فشٚؽ داؿتٝ ا٘ذوٝ "اِٚي االٔش"وٝ اص

ثٝ ٔؼٙي صٔبٔذاسٖ ٔيٍفتٙذ،ٔٛرت پيؾ آٔذٖ چٙيٗ ػؤاِي ؿذٜ اػت وٝ تؼٙٗ چغٛس 

 "ٕٞب٘غٛسوٝ ٌفتٓ ثٝ ٔؼٙي فشٔب٘شٚايبٖ ٘يؼت، "اِٚي االٔش"ٔيتٛا٘ذا٘مالثي ثبؿذ. ٘ٝ ػضيضا٘ٓ ، 

ٚدسٞشصٔب٘ي ٚٞشربٔؼٝ اي ؿٛسأي تٛا٘ذ سٔض "َٚأَْش ٞٓ ؿٛسي ثيٟٙٓ"يؼٙي ؿٛسا،"اِٚي االٔش

سا ثٝ ٔؼٙي فشدثٍيشيٓ، "اِٚي االٔش"حشوت ٚتىبٖ ثشاي ربٔؼٝ ثبؿذيؼٙي تجبدَ ٘ظشآٌبٞبٖ ، ٚاٌش 

ي سا اصٔب چٝ دسحذ صٔبٔذاسي ٚچٝ دسحذ فشٔب٘ذٞي دسٞشػغحي ،ثّٝ دسآٖ حذتىبٖ ا٘مالث

 ٔيٍيشد.

رضٔؼٙي ؿٛسادسٔيبٖ اُٞ تؼٙٗ ٞيچ ٔؼٙي ديٍشي ٘ذاسد. "اِٚي االٔش"أب حميمت ايٙؼت وٝ 

وٝ تؼٙٗ ٘جٛي اػت ٘ٝ  -ٕٞب٘غٛسوٝ دساحٙبي ثحج ٌفتٝ ؿذ، آ٘چٝ اص٘ظش اُٞ تؼٙٗ ا٘مالثي

اص ٕٞبٖ  اسصؽ داسد ثشاي اداسٜ ربٔؼٝ ٚ اختيبسداسدوٝ ربٔؼٝ سا اداسٜ وٙذػجبستؼت -تؼٙٗ أٛي

اِٚي " -"اِٚي االٔش"-ٚافشادؿٛساٞؼتٙذ -ٚأشٞٓ ؿٛسي ثيٟٙٓ -ؿٛساوٝ لشآٖ دػتٛس ٔيذٞذ

يؼٙي وؼب٘يىٝ آٌبٞي ٚدسايـتبٖ ثٝ ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت ربٔؼٝ اصعشيك ٕٞيٗ ؿٛسا حُ ٚ "االٔش

فلُ ٔيـذ.ٚتؼٙٗ ٟ٘ضتي اػت ثشاي تزذيذآٖ ٘ظبْ صٔبٔذاسي يؼٙي ؿٛساٚ ٟ٘ضتي اػت ثشػّيٝ 

، صيشاتؼٙٗ ٕٞب٘غٛسوٝ ٌفتيٓ اصسيـٝ ػٙت اػت ٚ ثٝ ٔؼٙي ٘ظبْ ٚ سٚؽ ٚ صٔبٔذاسي ػّغٙت 

ربٔؼٝ. تؼٙٗ خٛاػتبس آٖ ثٛدوٝ حىٛٔت ػّغٙتي ٚ فشدي ثشوٙبسؿٛدٚ حىٛٔت ؿٛسا ثشربٔؼٝ 

 دٚثبسٜ لشاس ٌيشد.

 حُ ٔؼبئُ ثميٝ ٚ ٔزشيٝ لٜٛ سئيغ تؼييٗ لجيُ اص –تب صٔبٖ ٔؼبٚيٝ ٕٞيـٝ ثب ؿٛسا تٕبْ ٔؼبئُ 

 .ٔيـذ فلُ ٚ

 پشػؾ: ٚلتي ٔيٍٛئيٓ خّفبي ساؿذيٗ، تب أٛيبٖ ٚ ػجبػيبٖ سا٘يضؿبُٔ ٔيـٛد؟

پبػخ:خيش:ٚلتي ٔي ٌٛئيٓ خّفبي ساؿذيٗ ٔٙظٛسٔبٖ وؼب٘ي اػت وٝ ثب ؿٛسا اصعشق ا٘تخبة ثٝ 

صٔبٔذاسي لٜٛ ٔزشيٝ ٔي سػيذ٘ذ پغ فمظ تب صٔبٖ حضشت أبْ حؼٗ وّٕٝ خّفبء دسػت اػت. 

ديٍش وّٕٝ خالفت ثشاي صٔبٔذاسٖ لبثُ اعالق  -اصصٔبٖ ٔؼبٚيٝ -ت حؼٗ ثٝ ثؼذاصصٔبٖ حضش



٘يؼت.. ٚثبصاؿبسٜ اي كشيح وشدْ ٚ ٌفتٓ اصخيب٘تٟبي ٔٛسخبٖ اػت وٝ ٔي ٌٛيٙذخّفبي أٛي ٚ 

 ػجبػي دسحبِيىٝ ايٟٙب خّيفٝ ٘جٛد٘ذثّىٝ ػالعيٗ ٚ ؿبٞٙـبٞبٖ ثٛد٘ذ.

 پشػؾ:اػالْ وذاْ اػت ، تؼٙٗ يب تـيغ؟

 پبػخ:ثغٛس ػبدٜ خذٔتتبٖ ػشم وٙٓ :

اػالْ يؼٙي اكُ يؼٙي تٙٝ دسخت ٚ تؼٙٗ ٚ تـيغ ؿبخٝ ٞبي ايٗ دسخت ٚاحذ ٞؼتٙذ. ٚثبص 

اؿبسٜ اي وشدْ وٝ اص ثيٗ سفتٗ ؿٛسا ٔٛرت تفشق ؿذٚ ٔزاٞت ثٛرٛد آٔذ ٚأب ثب ثٛرٛدآٔذٖ 

 دٚثبسٜ ؿٛسا ٔب ٔي تٛا٘يٓ اصتفشق، ثٝ ػٛي ٚحذت ثشٌشديٓ.

ت اسائٝ ، ٞتجبط ثب پيـٟٙبدي وٝ دسصٔيٙٝ تـىيُ ؿٛسائي وٝ اص رٕيغ ٌشٟٚٞب ٚ ٔزاپشػؾ:دساس

 فشٔٛديذ،پغ ٔزّغ ٔؤػؼبٖ ثشاچٝ تـىيُ ٔيـٛد؟

پبػخ:آ٘چٝ اص ٘ظش ٔٗ إٞيت داسدٔفْٟٛ آٖ ارتٕبع اػت ٘ٝ اػٓ ٚ ػٙٛاٖ،وّٕٝ ٔزّغ ٔؤػؼبٖ 

صٔبٖ ٔحذٚدٚ ثب يه ٔميبع خبف اػٓ ٚػٙٛا٘ي اػت ثشاي يه تـىيالت خبف دسيه 

ٔؼيٗ،دسحبِيىٝ آٖ ؿٛسائي وٝ ٔٗ ٌفتٓ ثشاي تٕبْ ٔؼبئُ ربٔؼٝ اػت. ثشاي اداسٜ ربٔؼٝ ثشاي 

حُ ٕٞٝ ٔؼبئُ دسٕٞٝ صٔبٟ٘بػت ٘ٝ ثشاي يه وبس ٚاحذ ٚ يه ػُٕ ٔؼيٗ وٝ ٔبسااص ٔزّغ 

 ٔؤػؼبٖ ٘يض ثي ٘يبصوٙذ.

 پبيبٖ

 

 


