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 اتحاد هلى ٍ اًسجام اسالهى زهص پيسٍشى 
 ٗح٘ذ آٗٞصُبس

 1«ٍاػتصوَا بحبل اللِّ جويؼا ٍ ال تفسقَا»

 هقدهِ
والة، ٗٞسد تٞج٠ جذى س١جشٙاٝحذت اص ٗوٞالت اػبػى ٝ حيبتى اػت ٠ً اص اثتذاى پيشٝ ٝ ٛخجِبٙ جبٗؼ٠  صى ٛا

٠ٓٞ ثب ًيبٙ كشاسٝى آٙ، ػجت  ١بى ٝ ٛيض چبٓؾ اػالٗى ٝ اٜٗيت ٗٔى ٛظبٕ ج٢٘ٞسى ثٞدٟ اػت. ُشٟ خٞسدٙ ايٚ ٗو

أٙ ٝ ٗوبٕ ٗؼظٖ والة، ٠٘١ ُشٟٝ س١جشى، عى دٝساٙ ؿذ تب اٗبٕ ػظيٖ اـٓ ١ب ٝ آحبد ٗٔت سا ث٠  ثيؼت ٝ چٜذ ػب٠ٓ ٛا

ٛيبص١بى ضشٝسى جبٗؼ٠ دػٞت ًشدٟ ٝ پيٞػت٠ اص ٝحذت ث٠ ػٜٞٙا يٌى اص  دٓى ٝ ٢ٗشثبٛى ثب يٌذيِش حذت، ١ٖٝ

 .ًٜٜذيبد

والثى ٝ ٢ٛضت ١بى جذى ٝ ججشٙا اػبػب يٌى اص آػيت           غ ٛا تلشه٠ ٝ اختالف دس ج٘غ  ع١ب، ٝيشٝ ٛبپزيش جٞٗا

، ُٞاٟ ايٚ ٗغٔت اػت، ػ ١بى آٗذٟ اص آٙ اػت، تبسيخ ٢ٛضت ٝكبداسٙا اٛوالة ٝ ٛظبٕ ثش بْٗ صذ ػب٠ٓ اخيش ايشٙا

 دس ٗيبٙ ٝكبداسٙا ث٠ ٢ٛضت ٛجٞد. ٛلٞر ػٜبصش ؿشيج٠جض تلشه٠، دٝ دػتِى ٝ  ؿٌؼت ٢ٛضت ٗـشٝعيت ٝ... چيضى

١ب دس حبكظ٠  ٢ٛضت ِشد١بى ٗؤثش دؿ٘ٚ دس ٛبًبٕ ػبختٚث٠ ػٜٞٙا يٌى اص ؿ« تلشه٠ ثيٜذاصٝ حٌٞٗت ًٚ»ػيبػت 

 تبسيخ ايٚ ٗٔت ٝ ت٘بٕ ٗؼٔ٘يٚ ٗضجٞط اػت.

ضبع ٝ احّٞا ٝ ٗؼباي      ٝٛذ ٝا ضبع ٝ ؿشايظ  ػٞ، ى ٝ ػ٘ت ٝ ػٞى جشيبٛبت اص ييْ داخٔيٜي ٛيض س ٝا

ٔٔى ٝ ٗغبٗغ دؿٜ٘بٙ اٛوالة  ثيٚ ؼجبٕ اػالٗ اص ػٞى ديِشٝ ا٘ٓ ٔى ١ؼتٜذ ٠ً تٞج٠ ث٠ ٝحذت ٗٔى ٝ ٛا ى سا ػٞٗا

ذ. تٞصي٠ ضشٝست ثخـيذٟ خيش ث٠ ٝيظٟ دس كشٝسديٚ ػبّ ٝ تزًش١بى ٗتؼذد ٗوبٕ ٗؼظٖ س١جشى دس چٜذ ػبّ ا ١ب ٛا

سٝصى ثيبٙ 1386 ثش ٛظبٕ ج٢٘ٞسى  ٠ٓ اص ٝضؼيت ٗٞجٞد ٝ پيبٗذ١بى آٙ ى ػ٘ين ٗؼظُٖش ِٛشٛا ث٠ ٜٗبػجت پيبٕ ٞٛ

 اػالٗى اػت.

 تفسقِ
 هؼٌاى تفسقِ

ث٠ صٞست كؼْ دس ثبة تلؼّْ ثيٚ دٝ چيض ٝ جضء جضء ػبختٚ اػت. ٗؼٜبى پشاًٜذٙ، ؿٌبكتٚ، جذا ًشدٙث٠ « كشم»

ٜذٟ ؿذٙ. ٜٗظٞس اكؼبد دس ديٚ، تلشه٠ ث٠ يؼٜى ايجبد اختالف ٠ً٘ٔ « تلشين»ث٠ صٞست اػٖ  يؼٜى جذا ؿذٙ، پشًا

ذاختٚ، پشاًٜذٟ ػبختٚ ٝ پشاًٜذُى ٗى« تلشه٠»ٝ  اكٌٜى  ثبؿذ. ث٠ ٗؼٜبى جذايى ٛا
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 ػَاهل تفسقِ
ؼبٛيت ٗى١ب ٛبٕ ثشد ١٘بٙ  تٞاٙ اص آٙ ٗٞاسدى ٠ً ث٠ ػٜٞٙا تلشه٠ ٗى ؼبٙ ٝ ٛا ٠ً ثب تٞضيح ٗختصشى  ثبؿٜذ دؿٜ٘بٙ ٛا

 پشداصيٖ: ١ب ٗى ث٠ ٗؼشكى آٙ

 ٍ َّاّاى ًفساًىـ ًفس  1
ْ ٢ٖٗ ٝ اػبػى اختالف يٌى اص ،ى ٠ً حت ٛلغ ٜٗـأ ت٘بٕ خغب١بػتياص آٙ جب ست دس چِٜبّ ٝ تلشه٠، اػب ػٞٗا

ؿٜبػٜذ ٝ اص ا١٘يت ٝ اسصؽ  ٝ ساٟ دسػت سا ٗى ثيٜٜذ ٠ً حوبين ٝ ٝاهؼيبت سا ٗى ٛذ ًؼبٛى١ٞاى ٛلغ اػت. ثؼيبس

١ٞا١بى ٛلؼبٛى خٞيؾ ١ؼتٜذ، ثب اٛتخبة ساٟ ٝ سٝؽ ٛبدسػت دس  ٠ً اػيش اٛذ اٗب ث٠ ج٢ت آٙ آُبٟ ٝحذت ٝ اتحبد

ٚ ٗى ًٜٜذ ُ٘شا١ى حشًت ٗىٗؼيش  ذ. ايٚ اكشاد ًؼبٛى ١ؼتٜذ ٠ً اص  ٝ ث٠ اختالكبالت دٗا سٝى ػٖٔ ٝ ث٠ ػ٘ذ ث٠ صٜٛ

بثشايًٜٜٚذ ٛلؼبٛى خٞد ثٞدٟ ٝ خالف ٝاهؼيبت حشًت ٗى دٛجبّ اٗيبّ ٝٛذ ؛ ٜث  لشه٠ٝ ثبػث ت ث٠ ػ٘ت اختالف ٗی س

 ؿٞٛذ. ٗى

 ـ شيطاى 2
٠ٛٞ كؼبد ٝ دس١ٖ ذاصى ٝ اص ١ٖ ١شُ  ،ٗيبٙ ا١ْ اي٘بٙ ٗى ٝ ايجبد تلشه٠ ٝ ٛلبم حتى دس١بى اػال پبؿيذُى دس ٗٔت ٛا

ش ثب ثي ٠ً خذاى چٜبٙ ،١بى ؿيغبٙ اػت اص ٝػٞػ٠ دس  اي٘بٙ سا بٙ دهين اؿبسٟ كشٗٞدٟ ٝ ػٕ٘ٞ ا١ْتؼبٓى ثشايٚ ٗا

 كشٗبيذ ٝ ٗى ١بى ؿيغبٙ ثشحظش داؿت٠ دٙ اص ُبٕٝى ًشاستجبط ثب ايٚ ٗٞضٞع اص پيش

ٓا الَّرِييَ آهٌَُٓا ادٕخُلَُا فِی السِّلْنِ كَافَّةً ٍآلَ تَتَّبِؼَٔا خُطَُٓ»  ٔ لَكُنٕ ػٓدٌٍّٔ هٔبِييٌ اتِيٓا أَيُّْ  2.«الشَّيٕطَاىِ إًَِِّ

ؾ د  ايذ ١ِ٘ى دس ٗوبٕ تؼٔيٖ ٝ صٔح دٟاى ًؼبٛى ٠ً اي٘بٙ آٝس»    ذ ٝ ث٠ دٛجبّ س١ٜ٘ٞد١بى ؿيغبٙيسآيٝ آسٗا

 «.آؿٌبس ؿ٘ب اػت ٛشٝيذ ٠ً ٝا دؿ٘ٚ

١ب دس ج٢بٙ ثب دخبٓت  سيضى ٝ خٞٙ ١ب ٠ً ت٘بٕ جَٜسا ثشداؿت ٠ً تٞٙا ايٚ ٗؼٜب  اص تلؼيش آي٠ ٗٞسد ثحث ٗى          

ايجبد  ذ ٗز١جى ٝ ديٜى يوباختالف دس ػثب ايجبد  ٝ يب اى ٠ً يب اص عشين اختالكبت هجي٠ٔؿٞد  ٗؼتويٖ ؿيغبٙ ثشپب ٗى

ٞا ٝ آؿٞة ٗى بيذ ٝ ٔث سا ثب كشصٛذٙا آدٕ  ػذاٝت ٝ دؿٜ٘ى خٞد ،خٔوت یايٚ ؿيغبٙ اػت ٠ً اص ١٘بٙ اثتذا ٘ٛ

 ٛ٘بيذ. آؿٌبس ًشدٟ ٝ آٛبٙ سا دس خصٞٗت ثب يٌذيِش تشؿيت ٗى

 ّا( ـ هٌافقيي )دشوٌاى داخلى ٍ غيسخَدى 3
دس هشآٙ ًشيٖ ث٠ ايٚ ٗغٔت  اكٌٜى اػت. ايجبد اختالف ٝ تلشه٠ ١بى ٜٗبكويٚ دس دؿٜ٘ى خٞد، يٌى اص ػيبػت

 اؿبسٟ ؿذٟ اػت:

   يٓبٕغًََُكُنٕ الْفِتٌَْةَ ٍٓفِيكُنٕ سٓوَّاػَٔىَ لَْٔنٕ ٍٓاللِّ االً ٍٓلَإٍَٔضَؼَٔا خاِلَلَكُنٕلََٕ خَسَجَٔا فِيكُنٕ هٓا شٓادٍٔكُنٕ إاِلَّ خَبٓ »

  3«.ػٓلِينٌ بِالظَّالِوِييَ
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ش ٜٗب» اكضٝدٛذ ٝ ث٠ ػشػت  ى)تشديذ ٝ اضغشاة( ثش ؿ٘ب ٛ٘  كوبٙ ١٘شاٟ ؿ٘ب ث٠ جَٜ ثيشٝٙ آٗذٟ ثٞدٛذ جض كؼبدُا

٠ً ث٠ ػخٜبٙ آٛبٙ ُٞؽ دّ  ٝ دس ٗيبٙ ؿ٘ب ًؼبٛى تأثيشپزيشٛذًشدٛذ تب كت٠ٜ پذيذ آٝسٛذ  سخ٠ٜ ٗى دس ٗيبٙ ؿ٘ب

ٝٛذ ث٠ ػتِ٘شاٙ آُبٟ ٗى  «.اػت  ػپبسٛذ ٝ خذا

تلشه٠ ٝ تشديذ ثٞدٟ ٝ  ، ػبْٗ تضؼيق سٝحي٠ ،ؿٞد ٠ً حضٞس ٜٗبكوبٙ دس جج٠٢ ج٢بد يل٠ اػتلبدٟ ٗىاص آي٠ ؿش          

ى ثشخى ٗؼٔ٘بٛبٙ داساى ثيٜؾچٞٙ تحشًـبٙ ثؼيبس ػشيغ اػت ٝ  تحت  ،ًٜٜذ ػ٘ين ٛيؼتٜذ ٝ خغشؿبٙ سا دسى ٘ٛ

 ٝ ٗتلشم ٗی ؿٞٛذ.تأثيش هشاس ُشكت٠ 

 ـ كفاز )دشوٌاى خازجى( 4
ْٔ ٛـبٙ ٗى يٚتبسيخ سٝاثظ ث ٝ داساى ٗب١يت  ج٢بٛى ث٠ ١يچ ٝج٠ ًـٞس١بى ٗؼتوْ ١بى ثضسٍ د١ذ ٠ً هذست ا٘ٓ

ى طيٌى ٗتلبٝت سا تحْ٘ ٘ٛ ٞٛى ًٜٜذ ٝ ايذئٞٞٓ اع حي٠ٔ ثشاى تـييش سكتبس ٝ حتى ػشِٛ ١ب ٝ  چٜيٚ ًـٞس١بيى اص اٞٛ

ذ. دس ايٚ ٗي ؿِشد١ب اػتلبدٟ ًشدٟ . خبسجى دس ػشٛٞؿت ايٚ ٗٔت اػت ًـٞس١بى  دخبٓت بٙ تبسيخ ايشاٙ ٗ٘ٔٞ اصٛا

اع تٞعئ٠ اٛذ. يٌى اص ؿِشد١بى  ١بى اػالٗى ثٞدٟ ١بى ٗشدٗى ٝ ٢ٛضت ػٔي٠ دٝٓت ١ب ٗٔت ايشاٙ ؿب١ذ اٞٛ

ثبؿذ. ايٚ ػيبػت پغ اص  ٝ حٌٞٗت ًٚ ٗى ػيبػت تلشه٠پغ اص پيشٝصی اٛوالة اػالٗی ١بى ج٢بٛى  هذست

بٕ  كت ٝٓى ثب دسايت ٝ ١ٞؽُش والة دس سأع دػتٞس ًبس دؿ٘ٚ هشاسپيشٝصى اٛ ٜٗذى س١جش ًجيش اٛوالة حضشت ٗا

ذدا ث٠ عٞس اكٌٜى دؿ٘ٚ ٗج حبًى اػت ٠ً دػتِبٟ تلشه٠  ؿٞا١ذ ٝ اد٠ٓ ٗبٛذ. اٗب اًٜٞٙ ػشٟ ػويٖ خ٘يٜى هذع

 ث٠ كؼبٓيت ًشدٟ اػت. پيچيذٟ ٝ ٗذسٙ ؿشٝع

 كشٗٞدٛذ: غٔتاؿبسٟ ث٠ ايٚ ٗثب ٗوبٕ ٗؼظٖ س١جشى دس يٌى اص كشٗبيـبتـبٙ           

شٝص دس خالّ تج ٗٚ ٗى» ٝ تلشه٠ ًٜٜذ خظ ايجبد اختالف  ٗب تجٔيؾ ٗى ٔيـبت دؿٜ٘بٙ ٠ً اص ثيشٝٙ ٗشص١بىثيٜٖ ٗا

جت٠ اُش تؼويت ٗى ػشٟ ثيشٝٙ ايٚ  ٠ً يي ١ٖ دس داخْ داسٛذ ٝ ايٚ عٞس ٛيؼت١بيى  ١ب دٛجب٠ٓ چ٠ ثؼضى اص آٙ ؿٞد. ٓا

ش جشأت ًٜٜذ آٙ سا ثيـتش ت٠ٛ ؿؼت ثبسيٌى دس داخْ ١ؼ ،ٗشص١ب ثبؿٜذ  ١ٖ خٞا١ٜذ ًشد! اص ايٚ آصادى ٠ً ٠ً ُا

٠ّٔ دس ًـٞس ١ؼت ط ث٠ ثيشٝٙ اػت. ٗى داسٛذ ػٞء اػتلبدٟ ٗى ،ثح٘ذٓا يٜٖ ٠ً خظ تـٜج، خظ ث ًٜٜذ )اّٗب( ػ٘ذٟ ٗشٞث

ى ٠ً صخٖ خٞسدٟ، اص عشف ًؼبٛ الة ٝ دؿ٘ٚ اػالٕ، اص عشف ٗبس١بىٝ تلشه٠ اص عشف دؿ٘ٚ اٛو ايجبد اختالف

 4«.ؿٞد ١ب ٗت٘بدى ُشكت، داسد تؼويت ٗى ١ب سا دس عّٞ ػبّ آٙ ١ب سا ٝ جٔٞى ٗغبٗغ ٛوالة ٛلغ آٙا

اع تفسقِ  اًَ
اٛذاصى  ٝ ٗؼيحيت ٝ ساٟ ٛى ٗثْ اختالف اٛذاختٚ ثيٚ اػالٕايجبد اختالف ثيٚ اديبٙ آػ٘ب ـ ديٌى: 1          

 ١بى صٔيجى. جَٜ

                                                                                                                                                 
 
4

 . 22/1/1344ظم رهبرى  .  بيانات مقام مع 

 



ذاصى ثشادسًـى ٝ جَٜ ٝ ساٟ ثيٚ ٗزا١ت اػالٗى ٗثْ ؿيؼ٠ ٝ ػٜى ايجبد اختالف ـ هرّبى: 2           ثيٚ   ٛا

 ١ب ٝ ًـٞس١بى اػالٗى. ٗٔت

ثيٚ ًشد ٝ تشى  ـٞس ٗبٜٛذ ثش اكشٝختٚ آتؾ اختالفايجبد اختالف ثيٚ اهٞإ ػبًٚ دس يي ً ـ قَهى: 3          

ٝ... ٝ ٗغشح ًشدٙ ثحث خٞد  ٞچ   ٗشصى. ١بى ٟٝٗختبسى دس ٗيبٙ اهٞإ ٝ ُشٝ كبسع ٝ ٔث

ذ  ايجبد اختالف ـ حصبى: 4            سٝ ٝ تٜذسٝ ٝ...  . چپ ٝ ساػت، ٗيب٠ٛثيٚ احضاة ٗٞجٞد دس ًـٞس ٗبٜٛ

ِبٟ، ٗجٔغ ٝ  ١ب ٝ ُشٟٝ ايجبد اختالف ثيٚ ػبصٗبٙ ـ ساشهاًى: 5           ١بى ٗٞجٞد دس ًـٞس ٗثْ حٞصٟ داـٛ

٢جبٙ، ػپبٟ پبػذاسٙا ٝ استؾ ٝ...  .  ؿٞساى ِٛ

عشين جَٜ  ت ثب ٛبًبسآٗذ جٟٔٞ دادٙ دٝٓت اصايجبد اختالف ثيٚ دٝٓت ٝ ٗٔ ـ بيي دٍلت ٍ هلت: 6          

ى ٝ ايجبد ثى  تشيٚ ا١ذاكى اػت ٠ً دؿ٘ٚ دس اػت٘بدى دس ٗشدٕ ٝ ايٚ اص ثضسٍ سٝٛا

ى  ٠ٛٞ اهذٗا  د١ذ. ٠ً الصٕ ثبؿذ اٛجبٕ ٗىسا ٛظش داؿت٠ ٝ ١شُ

 ابصاز تفسقِ
ذ اص: ػجبست آٙ ١ب تشيٚ ًٜذ ٠ً ػ٘ذٟ شه٠ اص اثضاس١بى ٗختٔلى اػتلبدٟ ٗىدؿ٘ٚ ثشاى ايجبد تل  ٛا

ػبصى،ٗأيٞع ًشدٙ ٗشدٕ، ايجبد ؿي دس حبً٘بٙ، تحشيق  ١بيى ٗثْ ؿبيؼ٠ سٝؽ ـ جٌگ زٍاًى: 1          

ی ٝ ايجبد اختالف اػت.ٝاهؼيبت ٝ...   اص اثضاس١بی جَٜ سٝٛا

شي٠، ٝػبيْ استجبط ج٘ؼى ٗثْ سٝصٛب٠ٗ، ٗب١ٞاس جوؼى:ّا ٍ ٍسايل ازتباط  ـ زساًِ 2           ٟ، ًتبة، ـٛ

 ثبؿذ.  ٗىاص اثضاس١بی اختالف ١ؼتٜذ ٝ... تٔٞيضيٞٙ، ساديٞ

 ٗوبٕ ٗؼظٖ س١جشى دس خصٞف ايٚ اٗش ٢ٖٗ ـ طسح هفاّين كلى ٍ هشتبِ دز جاهؼِ: 3          

 كشٗٞدٛذ: 26/1/1378دس يٌى اص ثيبٛبت خٞد دس تبسيخ 

دس كضبى ر١ٜى ٗشدٕ پشتبة ٗلب١يٖ ٗـتج٢ى اػت ٠ً دائ٘ب  ًٜذ، داس ٗى ٠ً ايٚ ٝحذت سا خذؿ٠ض١بيى يٌى اص چي»

٠ٛٞؿٞد، ٗى ٝ جٜجبّ  ،ٝ يي ػذٟ اص آٙ عشف ًٜذ، يي ػذٟ اص ايٚ عشف ٗؼٜب ٗى ١ب سا اى آٙ ١شًغ ١ٖ ث٠ ُ

جت٠ دؿ٘ٚ دس ٠٘١ ايٚ ٗؼب  ؿٞد. اختالف ؿيش الصٕ دسػت ٗى ْ يب دس يٗؼب احت٘بّ صيبد دس ايٚ ثشد ٝ ث٠ ٗى ْ ػٞديٓا

 «.اؽ دػت ١ٖ داسد اؽ يب دس ثؼضى ٠٘١

 آثاز تفسقِ
بٙ ٛخٞا١ذ ثٞد:  تلشه٠ آثبس ٗخشة ثؼيبسى داسد ٠ً ١يچ كشد ٝ ُش١ٝى اص آٙ دس ٗا

 كشٗبيذ: ٗى ع ٗيبٙ ٗؼٔ٘بٛبٙ ٝ ٝ آثبس ؿٕٞ آٙهشآٙ ًشيٖ دسثبسٟ تٜبص ـ شٍال قدزت ٍ شَكت: 1          

ؿٞد ٝ ثب آٗذٙ ضؼق، ػضّت ٝ ؿٌٟٞ ؿ٘ب اص ثيٚ  ٗى ، چٞٙ تٜبصع ٗٞجت ضؼق ٝ ػؼتى ؿ٘بثبيٌذيِش ٛضاع ٌٜٛيذ»

بثشايٚ ٗى سا تحْ٘ ًٜيذ، چٞٙ خذا ثب  ٓيٌٚ ؿ٘ب ايٚ دؿٞاسى ،ُشچ٠ حلظ ٝحذت ًبس ثؼيبس دؿٞاسى اػت سٝد، ٜث



  «.ٝ اػتوبٗت ٗٞكن خٞا١يذ ؿذ بثشاٙ اػت ٝ ػشاٛجبٕ دس ػبي٠ صجشص

 5«.هٓغٓ الصَّابِسِييَ    ٍٓزٓسَٔلَِٔ ٍآلَ تٌََاشٓػَٔا فَتَفْشَلَُا ٍٓتَرّْٓبٓ زِيحٔكُنٕ ٍٓاصٕبِسٍُا إِىَّ اللِّ   ٍٓأَطِيؼَٔا اللِّ »

ت ٝ ؿًٞت، رٓت ٝ ثشدُی ٛصيت ٗشدٕ ثذي٢ی اػت ٠ً ثب اص دػت سكتٚ هذس ـ ذلت ٍ بسدگى: 2         

 خٞا١ذ ؿذ.

 زٍش هقابلِ با تفسقِ
٠ ثب تلشه٠ سٝؿ٢بی ريْ پيـ٢ٜبد ٗیثش  ؿٞد. ای ٗوبٔث

بتى سا ث٠ تشتيتدس ثشخٞسد ثب ػٞاْٗ  ـ بسخَزد با ػَاهل تفسقِ: 1            ًبس ثشد: ث٠ تلشه٠ ثبيذ اهذٗا

ٔى سا ٠ً           ؿبيذ ايٚ ًبس سا اص سٝى  ،ًشد اكٌٜى ١ؼتٜذ، اسؿبد دس پى تلشه٠ اّٝ( اسؿبد: ثبيذ ػؼى ًشد ػٞٗا

جبٕ ٗىج٢ب  د١ٜذ. ٓت ٝ يب ؿلٔت ٛا

تب ث٠ خٞد آيٜذ ٝ دػت اص ًبسى ٠ً  ١ب ٢ٗٔت داد ختالف ٝ تلشه٠ ث٠ آٙدٕٝ( ٢ٗٔت: ثبيذ ثؼذ اص اسؿبد ػٞاْٗ ا          

جبٕ ٗى  د١ٜذ ثشداسٛذ. ٛا

ثشاى ٗشدٕ سٝؿٚ  خٞد دػت ثشٛذاؿت ثبيذ چ٢شٟ آٙ ساػٕٞ( اكـبُشى: دس صٞستى ٠ً دؿ٘ٚ اص ػْ٘           

ٜذ ٠ً ٛيت ايٚ اكشاد ا ٝ دس ٢ٛبيت ًـبٛذٙ جبٗؼ٠ ث٠ ضؼق ٝ  ًٜٜذ ايجبد اختالف ص ًبسى ٠ً ٗىػبخت تب ٗشدٕ ثذٛا

 ػؼتى ٝ ثشدُى اػت ٝ ٛيت خيشى ٛذاسٛذ.

ش دؿ٘ٚ             خٞد داؿت ثبيذ ثب اٝ ثشخٞسد ًشد. ػْ٘ اصشاس ث٠ چ٢بسٕ( ثشخٞسد: ُا

ثيٖ ٝجٞد داسد  كتبدٟ ٝ يب ايٚثبيذ ػؼى ؿٞد ٗيبٙ ٛيش١ٝبيى ٠ً اختالف ادس ايٚ جج٠٢  ـ ايجاد ٍحدت: 2          

 د١يٖ. ٘ٞسد ثحث ثشسػى هشاس ٗىايٚ ٗٞضٞع سا ث٠ عٞس ٗؼتؤٗب  ٝحذت ٝ يِبِٛى ايجبد ًشد. ،٠ً تلشه٠ ثيلتذ

 ٍحدت
ت ث٠ ٗؼٜبى يِب٠ٛ ؿذٙ اػت ٝ ٓـٞيبٙ دسثبسٟ ٗؼٜبى « ٝحذت» ذ: ُلت٠« اتحبد»دس ـٓ  ٛا

 6«.اتحبد يٌى ؿذٙ دٝ چيض ٗٞجٞد اػت»                                   

بثشايٚ ١شُبٟ چٜذ چيض ثب حلظ خبصيت ؿخصى          ٞٛذ، اتحبد حبصْ ٜث  خٞا١ذ ؿذ. خٞد ثب ١ٖ يٌى ؿ

 اّويت ٍحدت
ؼت٠ اػت، آٙآؼالٕ ٝحذت سا ٜٗت ثضسٍ خذاى ػجح حضشت ػٔى ػٔي٠  كشٗبيذ: ٗى جب ٠ً بٙ ثش ٗشدٕ دٛا

ت ٜٗت ُزاسدٟخذا» لت ٝ اتحبد ايجبد ٝ ثيٚ آٙ ٝٛذ ثشايٚ ٗا ًشدٟ اػت ٠ً دس ػبي٠ آٙ صٛذُى ًٜٜذ ٝ ث٠  ١ب ٓا
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ٞٛذ، ايٚ ٛؼ٘ت ىًٜق ح٘بيت آٙ پٜب١ٜذٟ ؿ ذ ث٢ب ى اػت ٠ً احذى ٘ٛ صيشا اص ١ش ث٢بيى  ،ٝ هي٘تى ثشايؾ ثِزاسد تٞٛا

 «.اػت تش ٝ اص ١ش چيض پش اسصؿى ثب اسصؽُشاٙ هذس 

٠ ٗؼصٞٗيٚ ػٔي٢ٖ اص           ؼالٕ صبدس ؿذٟ اػت ٗى چٜيٚ ػخٜبٛى ٠ً اص ا٘ئ  اى ٠ً ١٘يت ٝيظٟتٞٙا ث٠ ا ٓا

 ٛجبيذ اص ًٞؿؾ ثشاى ايٚ اٗش دسيؾ ٝسصيذ. ، پغثشد ٝحذت ٝ اتحبد داسد پى أ٠ٓٗؼ

 ١بى ٗٔى ٝ ثشداؿتٚ ٗٞاٛغ پيـشكت اػت، چشا ٠ً ٝحذت ٗبي٠ ثوبى جبٗؼ٠ ٝ سػيذٙ ث٠ آسٗبٙ

ٙا اػت اص ج٠ٔ٘ ٗىاص ايٚ ج٢ت اػت   تٞٙا ث٠ اهب٠ٗ ٛ٘بص ٠ً ٗظب١ش ٝحذت دس احٌبٕ اػالٗى كشٝا

 ج٘بػت، ٛ٘بص ج٘ؼ٠، ٗشاػٖ حج ٝ... اؿبسٟ ًشد.

بٙ اص ا١٘يت ٝحذت ٝ يي           جت٠ ايٚ احٌبٕ ـٛ ٛؼجت ث٠ تحون  ثبيذث٠ ١٘يٚ دٓيْ پبسچِى اٗت اػالٗى اػت.  ٓا

 آٙ ػٜبيت ٝيظٟ داؿت.

 ٍحدتّاى  ػَاهل ٍ شهيٌِ
ذ صٗي٠ٜ چ٠ ٠ً ٗى آٙ ؿٞد ٝ اص ٗٞاسد  ٗٞاسد اختالكى ثش ٗـتشًبت تأًيذ ػبص ٝحذت ثبؿذ ايٚ اػت ٠ً دس ت٘بٕ تٞٛا

ذ اص: تأًيذ ٛ٘ٞد ػجبست تٞاٛذ دس ايجبد ٝحذت ث٠ آٙ ٠ً ٗىخبف ٝ اختالكى پش١يض ؿٞد ٝ اٗب ٗٞضٞػبتى   ٛا

 ؛ـ ١ذف ٗـتشى 1          

 ؛ٗـتشىـ اصّٞ ٝ ٗجبٛى  2          

 ٗـى ٗـتشى. ١ب ٝ خظ ـ ػيبػت 3          

ٝ پيبٗجش ٝ اصْ  هشآٙ ثبيذ دس اختالكبت ديٜى ثش تٞحيذ، دس اختالكبت ٗز١جى ؿيؼ٠ ٝ ػٜى ثش ثٜبثشايٚ ٗى          

ٝ ػيبػى ثش اصْ ٛظبٕ اػالٗى، دس  ٝ ت٘بٗيت اسضى، دس اختالكبت حضثىاػالٕ، دس اختالكبت هٞٗى ثش ٗٔيت 

الٗى تأًيذ ثيٚ ٗشدٕ ٝ ًبسُضاسٙا ثش اصْ ٛظبٕ اػ تؼبٓى ٛظبٕ اػالٗى ٝ دس اختالكبتػبصٗبٛى ثش اصْ اختالكبت 

 ُشدد، پش١يض ًشد. ١ب ثشٗى ٝ تلٌشات ٗختٔق اكشاد ٝ ُشٟٝ ى ٠ً ث٠ ػالينيؿٞد ٝ اص اختالكبت جض

 آثاز ٍحدت
 اٛذ اص: تشيٚ آثبس ٝحذت ػجبست ػ٘ذٟ

 ؛ىـ ػضت ٝ حبً٘يت ج٢بٛ 1          

 ؛ـ اهتذاس ٝ اٜٗيت ٗٔى 2          

 ١بى ٗختٔق كش١ِٜى، ػيبػى ٝ اهتصبدى. ـ سؿذ ٝ تٞػؼ٠ دس صٗي٠ٜ 3          

ؼالٕ دس خغج٠  حضشت ػٔى ػٔي٠            ًـٜذ: آثبس ٝحذت سا ث٠ صيجبيى ث٠ تصٞيش ٗى آجالؿ٠ ٢ٛج 192ٓا

تس ثذ ٝ ًبس١بى ٛبپؼٜذ ثش اص ًيلش١بيى ٠ً دس اثش ًشدا»   ؿيذ ٝ حبالت پيـيٚ ٝاهغ ؿذٟ اػت، ثشحزس ثب  ١بى ٗا

ٞثى آٙ ذ آٛبٙ ثبؿيذ! پغ آ١ٙب ١٘ٞاسٟ ث٠ يبد آسيذ، ٌٜٛذ  ٝ ػختى ١ب ١ب سا دس خ ٠ً دس تلبٝت حبّ آٛبٙ  ُبٟ ؿ٘ب ٗبٜٛ



ٞديذ،  ث٠ ١ِٜبٗى ٠ً دس خٞثى ثٞدٛذ ٝ صٗبٛى ٠ً دس ذيـ٠ ٘ٛ ث٠ ػشاؽ ًبس١بيى سٝيذ ؿش ٝ ثذى هشاس داؿتٜذ. ٛا

١ب سٝى آٝسد ٝ ٛؼ٘ت سا دس  ػبكيت ٝ ػالٗت ث٠ آٙ  ٗٞجت ػضت ٝ اهتذاس آٛبٙ ؿذ ٝ دؿٜ٘بٙ سا اص آٛبٙ دٝس ٛ٘ٞدٟ،

ٞٛذاساختيبسؿبٙ هش ت ٝ ؿخصيت ثبػث پي ٝ پشاًٜذُى اجتٜبة  اجت٘بػى آٛبٙ ؿذ، يؼٜى اص تلشه٠ داد ٝ ًشٗا

ٞدٛذ. اص ١ش ًبسى ٠ً ػتٞٙٝ ت ٝ يٌذيِش سا ث٠ آٙ تٞصي٠ ذٛذ ٝ ثش آلت ٝ ١ٖ ُبٗى ُ٘بؿتٜذٝسصي  حشيض ٘ٛ

ٝٛى، ثخْ ٝ  ٠ٜاجتٜبة ٝسصيذ، يؼٜى اص ًي  ،ؿبٙ سا ػؼت ًشد س ١ٖ ؿٌؼت ٝ هذست١ب سا د كوشات آٙ ١بى دس

دس ؿشح حبّ ٗؤٜٗبٙ پيـيٚ  ػخت دٝسى ُضيٜيذ. ،ًشدٙ ث٠ ١ٖ، ٝ ايجبد كتٞس ٝ ػؼتى ثيٚ جبٗؼ٠ حؼبدت ٝ پـت

٠ٛٞ دس حبّ آصٗبت دٛذ! آيب ٗـٌالت ثيؾ ا يؾذثش ًٜيذ ٠ً چِ اص   ص ٠٘١ ثش دٝؽ آٛبٙ ٛجٞد؟ آيب ثيؾٝ اٗتحبٙ ٞث

١ب آٛبٙ سا ثشدٟ  شػٞٙتِٜٜبى ثيـتشى هشاس ٛذاؿتٜذ؟ ك ت ٛجٞدٛذ؟ آيب اص ٠٘١ ج٢بٛيبٙ دس٠٘١ ٗشدٕ دس ؿذت ٝ صح٘

١ب چـبٛذٛذ، ٝ ايٚ ١ٖ  سا ث٠ آٙ ١بى سٝصُبس ١ب هشاس داؿتٜذ. تٔخى ثٞدٛذ ٝ ١٘ٞاسٟ دس ثذتشيٚ ؿٌٜج٠ خٞيؾ ػبخت٠

٠چٜ ذ ٝ ٠ٛ عشيوى ثشاى داؿت، ٠ٛ سا١ى داؿتٜذ ٠ً اص ايٚ  بٙ ثب رٓت ١الًت ٝ ٗو٢ٞسيت ادٗا دكبع اص  ٝضغ ػشثبص صٜٛ

ٛذ جذيت ٝ اػتوبٗت ٝ صجش يبكتٜذ تب آٙ ُبٟ خٞد ٗى دس ثشاثش ٛبٗالي٘بت ث٠ خبعش ٗحجتؾ ٝ تحْ٘   ٠ً خذٝا

ؿبٙ  ثال ساٟ ٛجبتى ثشاى  ١بى تَٜ س ايٚ ٗٞهغ اص دسٝٙ حٔو١٠ب يبكت. د آٙٝ خـتيتؾ سا دس  ف١ب اص خٞ ٛبساحتى

يذ.داس ٝ  ١ب سا حبًٖ، صٗبٕ تجذيْ ًشد، يؼٜى آٙ رٓت سا ث٠ ػضت ٝ تشع سا ث٠ اٜٗيتُـٞد ٝ  آٙ هذس پيـٞا ُشدٛا

ت ٝ احتشإ اص ٛبحي٠  ى خذاٝٛذ ث٠ آٛبٙ سػيذ ٠ً حتى خيبًّشٗا ذٛذ. آٙ سا ١ٖ دس ػش ٘ٛ ٠ٛٞ  ِٜشيذ آٙث پشٝسٛا ١ب چِ

ذيـ٠ ٗتلن، هٔت١ب  ؿبٙ ٗتحذ، خٞاػت٠ ١بى ٠ً ج٘ؼيت ثٞدٛذ. ١ِٜبٗى ١ب پـتيجبٙ ١ٖ،  دػت ١ب ٗؼتذّ، ١ب ٝ ٛا

ٝ  ١ب ٗبٓي ٙ ٠٘١ يٌى ثٞدٛذ. آيب آٙؿب ١ب ٝ ٗوصٞد١بى ٝ ػضٕ ١ب ٛبكز ديِش، ديذٟ بسى ًٜٜذٟ ييؿ٘ـيش١ب ي

شديذٛذ؟  ذٛذ؟ ٝ سئيغ ٠٘١ ج٢بٛيبٙداس  آيب صٗبٕػشپشػت اهغبس صٗيٚ ِٛ  «ـٛ

 بسدى ٍحدت كازّاى ػولى ٍ ًظسات زاُ زاُ
اديبٙ آػ٘بٛى، تأًيذ  ٜذ اص: تأًيذ ثش ٗـتشًبتثبؿذ ػجبستتٞاٛذ دس تحون ٝحذت ٗؤثش  ثشخى اص تذاثيش ػ٘ٔى ٠ً ٗى

بٗيت ش١َٜ ٝ ت١٘ب، تأًيذ ثش ك ٝ ُشٟٝ أًيذ ثش ٗـتشًبت ػيبػى ثيٚ احضاةثش ٗـتشًبت ٗز١جى ثيٚ ؿيؼ٠ ٝ ػٜى، ت

 . اص اصْ ٛظبٕ اػالٗى ٝ... ْ، تأًيذ ثش حلظ ٝ حشاػتياسضى ٗـتشى ثيٚ اهٞإ ٝ هجب

 ١ب. ْ ٝ ػبصٗبٙيديبٙ، ٗزا١ت، احضاة، اهٞإ ٝ هجبُٝٞ ثيٚ ا كشا١ٖ ػبختٚ صٗي٠ٜ ُلت

 اٛذ اص: تٞاٛذ دس تحون ٝحذت ٗؤثش ٝاهغ ؿٞد ػجبست ثشى ٠ً ٗى ثشخى ٛظشات ساٟ

 ٝحذت ٝ ،ػبصى ؿٜبػى، كش١َٜ ْ ٗـتج٠، دؿ٘ٚي١بى ج٘ؼى ثشاى ؿلبف ػبصى دس ٗؼب ٠اػتلبدٟ اص سػبٛ

ٗتلبٝت ٝ ػبصٛذٟ، اسائ٠ ٗؼيبس١ب ٝ  ٜ٘بٙ، پزيشؽ ػالين ٗختٔق ٝ ٛظشات١بى دؿ پبسچِى، خٜثى ػبصى تٞعئ٠ يي

ِبٙ ٝ ٛخج ٘بػى ٝ ج٢بٛى، تأًيذ ٗشاجغ، ػٔ٘بٝ اجت ١بى ٗختٔق ػيبػى يح ٝحذت دس حٞص١ٟبى صح ٗالى

٠ ثب  اختالف، تٞج٠ ث٠ ٗٞضٞع ٝحذت ث٠ ػٜٞاٙ يي ساٟ جبٗؼ٠ ثش ا١٘يت ٝحذت ٝ پش١يض اص ًبس ػ٘ٔى ج٢ت ٗوبٔث



 دؿ٘ٚ.

شيت١ب دس  ث٠ اٗيذ سٝصى ٠ً ت٘بٕ اٛؼبٙ           ٝحذت ٝ  ،حضشت ٢ٗذى )ػج(پشتٞ ظ٢ٞس يِب٠ٛ ٜٗجى ػبٖٓ ـث

ى سا پيـ٠ خٞد ػ  ثشػٜذ. بخت٠ ٝ ث٠ تٞحيذ ٝ ً٘بّ الين خٞديِبِٛ

          ٠ّٔ  ٝ ثشًبت٠.  ٝآؼالٕ ػٔيٌٖ ٝ سح٘ة ٓا

 هٌابغ
 ـ هشآٙ ًشيٖ. 1

 ـ ٢ٛج آجالؿ٠. 2

٠ّٔ جٞادى آٗٔى. ـ ؿ٘يٖ ٝاليت، آي٠ 3  ٓا

 ، ػيبٗي ثبهشى.١ب ٝحذت، ٗٞاضغ اٗبٕ ٝ س١جشى، سكتبس جٜبحـ  4

 ، دًتش ٗح٘ٞد ػشٗذى.ٝاطُبٙ پظ١ٝى هشآٙـ  5

 خبت٘ى. ، ػيذ اح٘ذٛلبم دس هشآٙـ  6

 ، حؼيٚ ًشي٘ى.١بى ٗؼشكت حجبةـ  7

 ، اح٘ذ صٗشديبٙ.ؿيغبٙ ًيؼتـ  8

٠ّٔ ٗصجبح يضدى.جبٗؼ٠ ٝ تبسيخـ  9  ، آية ٓا

 ، ٗوبٕ ٗؼظٖ س١جشى.حذيث ٝاليتـ  10

ٞسٗؼبجذ  ٜٗجغ: ٗشًض سػيذُی ث٠ ٗا


