
 چِ کػاٍی ةا يْصی ظْٓر يٖکََص؟

 کِ يطةٓظِ إٓات از ةػضٔ پٖطايٓن يفػطٌٕ ٍظطات از فرص ظتق ه آيصُ دغت ةِ إٓات ه رهإات از آٍچِ ةَاةط

 ةٓدن زٍصُ اذتًال گضشتِ پٖايتطان از تٌ چْار يٓرد در کِ شٓد ئ يػوٓم شص، سٓاّص اشارُ آٍْا ةِ ادايِ در

 ةِ اغت الزم کطدم ارائِ ترلٖلٔ را ةرث ةتٓان کِ إٌ ةطاي دارد ةٖشتطي ترلٖق ةِ ٍٖاز کِ اغت شصُ دادُ

 : ةپطدازٕى آٍْا از کصام ّط از ةرث ةِ حصاگاٍِ ظٓر

 :  ـ اهػالم غوِٖ ـ اهٖاس ذضطت. 1

 آيصُ إشان يٓرد در كٓل چْار تفاغٖط از ةػضٔ در. اغت اهٖاس آيصُ[ 1]كطآن در اه ٍام کِ پٖايتطأٍ از ٕکٔ

 : کَٖى ئ اشارُ آٍْا از ٕکٔ ةِ کِ اغت

 ةا. اٍص زٍصُ ده ّط ه اغت، سضط دهغتان از اهٖاس يػتلصٍص، دٕگط ةػضٔ کِ ذاهٔ در اغت؛ سضط ًّان اهٖاس»

 را اهٖاس يأيٓرٕت دٕگط ةػضٔ درٕاّا، ه حظائط در سضط ههٔ دارد؛ سشکٔ در يأيٓرٕتٔ اهٖاس کِ تفاهت إٌ

 [ 2]«كائوَص، حاهدان غًط ده ّط ةطاي ه داٍص ئ ّا کُٓ در را سضط يأيٓرٕت ه ةٖاةاٍْا در

 اهتتِ. اغت شصُ اهٖاس رفتٌ ةاال ةِ اشارُ آن در کِ کطدُ ٍلن اهٖاس درةارُ ةراراالٍٓار از را رهإتٔ اهًٖظان

 هاٍت»: فطيإص ئ غاليِ يطذٓم آن، پإان در کِ اغت آيصُ رهإت آن در إشان، يٓرد در ٍٖظ، ي دٕگط يعاهب

 . اغت رهإت غػتٔ ه ضػف ٍشاٍگط غشٌ إٌ[ 3]«ضػفْا فٔ التطتاب اهطهإة تلطِ فًٖا ةاهتأين

 :  ـ اهػالم غوِٖ ـ ادرٕع ذضطت. 2

 ضٓرت ةِ ّى آن ةار، ده تَْا إشان يٓرد در كطآن. داٍَص ئ ٍٓح پصر حص را «ادرٕع» يفػطان از ةػٖاري

 [ 4.]اغت گفتِ غشٌ کٓتاُ، ي اشارُ

ّٖا يکاٍا رفػَاُ) تػتٖط اه يٓرد در كطآن در  کِ اغت رفتِ کار ةِ ةطدٕى، ةاال هاال، يکأٍ ةِ را اه ٕػَٔ[ 5]؛(غو

 . اغت گطفتِ كطار استالف يٓرد إِٓ إٌ از يطاد

 اه ذػٔ يکان ةوَصي دٕگط ةػضٔ ه ادرٕع يػَٓي يلام ه غظًت را هاال يکان از يطاد يفػطان، از ةػضٔ

 آهردُ يػَا إٌ تإٖٔص ةطاي كطآن از ّى شاّصي اغت، پضٕطفتِ را اهل يػَاي کِ[ 6]ًٍٍِٓ تفػٖط. اٍص داٍػتِ

 ه يلام ٍظط از شًا[ 4]«يکاٍاو شط اٍتى: »فطيٓد ةٓدٍص دادُ اٍخام سالفٔ کار کِ سٓد ةطادران ةِ ٕٓغف کِ اغت

 . ّػتٖص يطدم ةصتطٌٕ يَظهت

 را ةٓدن زٍصُ تٓان ًٍٔ ه رهد ئ غؤال زٕط ادرٕع ةٓدن زٍصُ کَص، ئ اٍتشاب تفػٖط إٌ کِ يػَإٔ ظتق پع

 . کطد اغتفادُ شطٕفِ إِٓ از



 ( ةاشَص پٖايتط إشان کِ إٌ ةَاةط اهتتِ: ) ـ اهػالم غوِٖ ـ سضط ذضطت. 3

 إٌ ةصهن) اغت کطدُ هي ةِ اي اشارُ کَص، ئ ةٖان را يٓغٔ ذضطت ه اه ًّطأّ داغتان کِ إٓاتٔ در كطآن

 غوِٖ ـ يٓغٔ ذضطت ةِ ٍػتت يطشصي ه اغتادي يلام در سضط داغتان آن در( ةتطد هي از ٍائ ضطاذتا کِ

 . ةاشص ئ ـ اهػالم

 کَص ذٖات تخصٕص کِ آن ةطاي اه ه شص، رًَّٓن ذٖات آب ةِ را سضط سصاهٍص اغت،[ 5]آيصُ إشان يٓرد در

 ةِ ةار ٕم غال چَص ّط ةػا چِ ه ٍٓةت چَص ٕا ٕم غاهِ ّط ٍاگظٕط ةاشص، ٍصاشتِ غفط تٓشِ ه زاد ةِ ٍٖازي ه

 ه رهد ئ ّى َّٓز: گفت ةإص کِ ةاشص زٍصُ ّى َّٓز ةػا چِ ه ٍٓشٖص ئ ذٖات آب از ه رفت ئ حا آن

 در کِ را ذکإاتٔ ه ّا كطِ از ةػٖاري ه کطدُ ٍلن را رهإتٔ اهًٖظان در ايا. ٍٓشص ئ ذٖات آب از اي حطغِ

 : آهرٍص ئ را غػت رهإات. اغت سٓاٍصُ غػت ه گاُ تکِٖ ةصهن اغت سضط ذضطت يٓرد

 غٖػٔ ( ادرٕع ه غٖػٔ) آغًاٍَص، در آٍْا تاي ده اٍص، زٍصُ کِ اغت پٖايتط چْار:  کِ کَص ئ ٍلن سطٖف از

 [ 6.]ّا سشکٔ در اهٖاس کار ه درٕاّاغت در سضط کار ايا ؛(اهٖاس ه سضط) زيٌٖ در تا ده ه ادرٕع ه

 :  ـ اهػالم غوِٖ ـ غٖػٔ ذضطت. 4

 يصت ه ةطساغت يطدگان يٖان از غپع ه گطدٕص دفٌ ه کشتِ يػٖد گَٕٓص ئ کِ يػٖرٖان اغتلاد ةطسالف

 ةِ گَٕٓص ئ کِ اغت يػطهف اغالم يفػطان يٖان در[ 11]کطد؛ ضػٓد آغًان ةِ ةػص ه ةٓد زيٌٖ در کٓتأّ

 آغًان ةِ ٍرُٓ در ذال. ةطد آغًان ةِ را اه سصاهٍص ه ٍشص کشتِ ّطگظ يػٖد ٍػاء، غٓرُ 154 إِٓ اغتَاد

ّٔ رافػم» کِ آيصُ إِٓ در چٓن اغت ةرث اه رفتٌ  [ 11]«اه

 تولٔ حػًأٍ را رفتٌ ةاال إٌ ه کََص اغتفادُ را إشان ةٓدن زٍصُ إِٓ كػًت إٌ از سٓاَّص ئ ةػضٔ

 ه إشان ةٓدن زٍصُ ةِ يشػط ٍٖظ( غج)زيان ايام ظْٓر زيان يٓرد در[ 12]رهإات از ةػضٔ کِ ًّاٍعٓر ًٍإَص،

( رُ)غاليِ يثن يفػطان از ةػضٔ ههٔ ةاشص؛ ئ ـ اهػالم غوِٖ ـ زيان ايام ةِ اكتصا ه آغًان از اه ٍظهل

ّٔ» كٖص ةِ يلٖص إِٓ در رفع کِ چٓن: فطيإَص ئ تٓحِٖ گٍِٓ إٌ را إِٓ ظتاظتإٔ  اغت إٌ إِٓ   يطاد شصُ «اه

 ٍصاشتٌ حػًأٍ يکان ّى آن دهٖن ه حػًأٍ ضػٓد ٍِ اغت ةٓدُ يػَٓي ضٓرت ةِ ةطدن ةاال ه رفع کِ

 اه ةِ تٓاٍَص ئ(  ـ اهػالم غوِٖ ـ غٖػٔ ذضطت يثن) حػًاٍٖات ةگٓئٖى ةتٓاٍٖى يا تا. اغت يتػال سصاهٍص

 [ 13.]شٍٓص دهر اه از ٕا ٍظدٕم

 داشتِ آٍْا ةٓدن زٍصُ در ظْٓر کِ اي إِٓ كطآن در سضط ه اهٖاس ذضطت يٓرد در إَکِ ةِ تٓحِ ةا: سالضِ

 ده، إٌ ةطاي فػؤ ذٖات كتٓل کِ اغت شصُ، ٍکتِ إٌ ةِ اشارُ ضػٖف رهإاتٔ در فلط. ٍصارد هحٓد ةاشص،

 هي ةٓدن زٍصُ در ظْٓر إٓات ةػضٔ ادرٕع ذضطت يٓرد در. اغت يشکن ةػٖار رهإات آن اغاس ةط پٖايتط



 در ايا اغت؛ استالفٔ اه ةٓدن زٍصُ: گفت تٓان ئ ذصاكن اغت، إِٓ إٌ تفػٖط در کِ استالفٔ ةَاةط کِ دارد

 هحٓد يػٖرٖان، غلٖصُ ةطسالف إشان، يٓرد در کِ اي إِٓ ةِ تٓحِ ةا ـ اهػالم غوِٖ ـ غٖػٔ ذضطت يٓرد

 ةِ اكتصا ه آغًان از اه ٍظهل ةاب در زٕادي رهإات ةِ تٓحِ ةا ًّچٌَٖ ه کَص ئ  رّد را اه شصن کشتِ ه دارد،

 . کَٖى ذاضن اظًَٖان پٖايتط إٌ ةٓدن زٍصُ ةِ تٓاٍٖى ئ اغت، شصُ هارد( غج) زيان ايام

 : ةٖشتط يعاهػِ حْت يَاةع يػطفٔ
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