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 1384ٔطزازٔبٜ  :)دٍم(تاريخ اًتطار

 : غفٛض ثبثبييآراييِ صفح

ػًٛ ٞيأت ػّٕي ٔطوع تحميمبت  –ػّي نبِح آثبزي : هؤلف

 زا٘كٍبٜ أبْ نبزق 
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 سخي ًاضز  

ي اؾت وٝ ثٝ اظ خّٕٝ ٚظبيف ٚ وبضٚيػٜ ٞبي ٔطاوع تحميمبتي, تبُٔ ػبِٕب٘ٝ ٚ ضٚـ ٔٙسا٘ٝ زض ثبة ٔٛيٛػبت
ثٝ ٔٙظٛض ا٘دبْ ايٗ  ٔطوع تحميمبت زا٘كٍبٜ أبْ نبزق٘ٛػي زض ؾُح خبٔؼٝ ػّٕي يب اخطايي ُٔطح ٞؿتٙس. 

تٛاٖ ثٝ ثطٌعاضي ؾرٙطا٘ي ػّٕي,  ٟٔٓ, َيف ٔتٙٛػي اظ فؼبِيتٟب ضا زض زؾتٛض وبض ذٛز زاضز وٝ اظ آٖ خّٕٝ ٔي
... اقبضٜ زاقت. اٌط چٝ ا٘دبْ فؼبِيتٟبيي اظ ايٗ  ٘كؿتٟبي ترههي, ٕٞبيف ٚ ؾٕيٙبض, وبضٌبٟٞبي ٔٛضزي ٚ

لجيُ ٔي تٛا٘س في ٘فؿٝ ٔفيس ثبقس, أب اَالع ضؾب٘ي ٚ ثيبٖ زؾتبٚضزٞب يطٚضتي زيٍط اؾت وٝ ٔىُٕ فؼبِيت 
ثبال ثٝ قٕبض ٔي آيس. اثط حبيط ثب ايٗ ٞسف تطخٕٝ ٚ ٔٙتكط قسٜ ٚ تالـ ٔي ٕ٘بيس تب ٌعاضقي اظ يه ايسٜ 

 سٔت ػاللٝ ٔٙساٖ اضايٝ زٞس. الظْ اؾت زض ايٗ اضتجبٌ يبزآٚضي قٛز وٝ: پػٚٞكي ٟٔٓ ضا ذ
اثط حبيط ٔتٙي اؾت وٝ ثٝ ؾفبضـ ٔطوع ٚ زض چبضچٛة ثط٘بٔٝ ٞبي پػٚٞكي ٌطٜٚ ٘ظبْ ٔبِي اؾالٔي  .1

 تٟيٝ قسٜ اؾت. 

ٌطٜٚ زض ٘ظط زاضز تب ثطاي ثٛٔي ؾبظي ايٗ ٘ظطيٝ زض ؾُح خبٔؼٝ ايطاٖ, ٘كؿت ترههي ضا ثب حًٛض  .2
 وبضقٙبؾبٖ ثطٌعاض ٕ٘بيس وٝ ٔتؼبلجبً ٌعاضـ آٟ٘ب اضايٝ ذٛاٞس قس. 

ٔطوع اظ َطيك ا٘تكبض ٌعاضـ ٞبيي اظ ايٗ لجيُ تالـ ٔي ٕ٘بيس تب زض اضايٝ ضاٜ حُ ػّٕي ثطاي ٔؿبيُ  .3
 اخطايي ٔؿتٙس ثٝ زيسٌبٜ وبضقٙبؾبٖ, ثٝ نٛضت ٔٛثط حبيط قٛز.

پػٚٞكي ثط ضٚي نفحٝ ٔطوع  -ي فؼبِيتٟبي ػّٕيثٝ ٔٙظٛض تؿٟيُ زض زؾتطؾي, ٌعاضقٟب ٚ ٔتٖٛ انّ .4
 لطاض ٔي ٌيطز. ثطاي ايٗ ٔٙظٛض ٔي تٛاٖ ثٝ آزضؼ ظيط ٔطاخؼٝ وطز:

 http://www.isu.ac.ir/research center.htm  
 
ٔيٙٝ, آٔبزٌي ذٛز ضا خٟت زضيبفت ٚ ثٟطٜ ثطزاضي ٔطوع يٕٗ اؾتمجبَ اظ ؾبيط ٘ظطات وبضقٙبؾي زض ايٗ ظ   

اظ زيٍط زيسٌبٟٞب اػالْ ٔي زاضز. أيس آ٘ىٝ اظ َطيك تًبضة افىبض وبضقٙبؾب٘ٝ, ظٔيٙٝ ظٟٛض ا٘سيكٝ ٞبي نبئت 
 ثيف اظ پيف فطاٞٓ آيس.

 زوتط انغط افتربضي 
 ضئيؽ ٔطوع تحميمبت 
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 چكيذُ:

ظوبت يىي اظ ٚاخجبت زيٗ ٔمسؼ اؾالْ اؾت. زض ثؿيبضي اظ آيبت لطآٖ ظوبت ٕٞطزيف ٕ٘بظ شوط قسٜ ٚ ثٝ 

ٝ قسٜ اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ إٞيت ٚيػٜ آٖ زض لطآٖ, زض التهبز أطٚظ ٔٛاضز     ٘ٝ ٌب٘ٝ زضيبفت ظوبت آٖ پطزاذت

ثبقس ثسيٗ تطتيت ٘يبظٔٙس ثبظٍ٘طي خسي زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔي ثبقس. زض  پبؾرٍٛي ٘يبظٞبي فؼّي خبٔؼٝ اؾالٔي ٕ٘ي

تأؾيؽ ٔؤؾؿٝ ٔبِي ظوبت  ايٗ ٌعاضـ تحميمبتي تدطثيبت وكٛضٞبي اؾالٔي اظ خّٕٝ وكٛض وٛيت زضذهٛل

ُٔطح قسٜ وٝ ٘كبٖ ٔي زٞس زض ؾبيط وكٛضٞبي اؾالٔي ثطذٛضز ٘ظبْ ٔٙس ثب زضيبفت ٚ خٕغ آٚضي ظوبت نٛضت 

ٔي ٌيطز. زض ايٗ ٌعاضـ ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت ٔٛخٛز زض ٔؿأِٝ ظوبت ُٔطح قسٜ ٚ ضاٞىبضٞبي الظْ خٟت غّجٝ ثط 

 اؾت.ٔكىالت ٔٛخٛز زض وكٛض زض ايٗ ظٔيٙٝ اضائٝ قسٜ 
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 تاهيي هالي دٍلت اسالهي ٍگفتار اٍل: سكات  -1

 هقذهِ 1ـ1

ظوبت يىي اظ ٔٙبثغ  ٔبِي ٟٔٓ زض اؾالْ اؾت. زض ٔٛاضز انُ تكطيغ ظوبت ٞيچ اذتالفـي ٚخـٛز ٘ـساضز ٚ    

تطيٗ آيٝ زض تكطيغ  ؾٛضٜ تٛثٝ نطيح 1031تٛاٖ يبفت. آيٝ قطيفٝ  يُ وبفي ٚ ثؿيبض ظيبزي زض وتبة ٚ ؾٙت ٔيزال

ٛ فـطو  “ضٚايـت اؾـت وـٝ     اظ حًطت أبْ خؼفط نـبزق   2ظوبت اؾت. ٕٞچٙيٗ زض ٚؾبيُ اِكيؼٝ ٔـغ   ٓاِعوـ

ذساٚ٘س ظوبت ضا ثب ٕ٘بظ ٚاخت فطٔٛز ٘ٝ تٟٙب ٔجٙبي حمٛلي ايٗ ٟٕٔتطيٗ ٔبِيبت اؾالٔي زض قبضع ٔمسؼ ” اِهال٠

ؾٛضٜ تٛثٝ  60اؾت. آيٝ قطيفٝ اؾت ثّىٝ اٍِٛي ٔهطف ايٗ ٔبِيبت ٘يع ثط َجك ٔٛاظيٗ قطع ٔمسؼ تؼييٗ قسٜ 

زليمبً ٔٛاضز ٞكت ٌب٘ٝ ٔهطف ظوبت ضا ٔكرم ٕ٘ٛزٜ اؾت. ٔهطف ظوبت ٔٙحهطاً ٔرتم ثـٝ ٞكـت َبيفـٝ    

. ايٗ ٔهبضف ٞكت ٌب٘ٝ فطو ٚ حىٓ ذساؾت وـٝ ذساٚ٘ـس ثـط تٕـبْ     تجييٗ قسٜ اؾت وبٔالًاؾت وٝ ٔٛاضز آٖ 

زِيُ التهبزي تكطيغ ظوبت ايدبز تٛاظٖ التهـبزي ٚ   قٛز ٟٕٔتطيٗ احىبْ ٚ ٔهبِح أٛض آٌبٜ اؾت. ٔالحظٝ ٔي

ٞبي التهبزي ٚ اختٕبػي اؾت. ثٙبثطايٗ ٔؿبِٝ ػساِت التهبزي ٚ اختٕـبػي ثـٝ ػٙـٛاٖ ظيطثٙـبي      ضفغ ٔحطٚٔيت

ٌطزز. ؾؤاَ ثؿيبض ٟٕٔي وٝ زضثبضٜ ايٗ ٔبِيبت اؾالٔي ُٔطح  حمٛلي تكطيغ ٟٕٔتطيٗ ٔبِيبت اؾالٔي ُٔطح ٔي

اي اظ لطآٖ وطيٓ نطيحبً ثٝ  ٌيطز؟ ثسيٟي اؾت زض ٞيچ آيٝ آيب ظوبت ثط ٕٞٝ أٛاَ تؼّك ٔي قٛز ايٗ اؾت وٝ ٔي

ايٗ ٘ىتٝ وٝ اظ چٝ أٛاِي ٚ ثٝ چٝ ٔيعاٖ ثبيس ظوبت ٌطفت اقبضٜ ٘كسٜ اؾت. حتي زض آيٝ ٚخٛة ظوبت ٘يع فمـٍ  

بيس پبؾد ايـٗ ؾـؤاَ ضا ضٚقـٗ    اِؿالْ لبػستبً ث ثبقس. ضٚايبت ٔؼهٛٔيٗ ػّيٟٓ ِفظ أٛاَ آٔسٜ اؾت وٝ ُّٔك ٔي

َ “ ٘مُ قسٜ اؾت وٝ  3اِؿالْ وٙس. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ اظ حًطت أبْ خؼفط نبزق ػّيٝ ٛ اهلل )ل(  ٚيغ ضؾـٛ  ٓاِعوـ

اهلل)ل(  ػّي تؿؼٝ اقيبء: اِحُٙٝ ٚ اِكؼيط ٚ اِتٕط ٚ اِعثيت ٚ اِصٞت ٚ اِفًٝ ٚ االثُ ٚ اِجمط ٚ اِغٙٓ ٚ ػفي ضؾَٛ

( ظوبت ضا ثط ٘ٝ چيع ٚاخت ٕ٘ٛز: ٌٙسْ، خٛ، ذطٔب، وكٕف، قتطٚ ٌبٚ ٚ ٌٛؾـفٙس،  اهلل)ل ضؾَٛ”. ػٕب ؾٛي شِه

ضؾس ًٕٖٔٛ آيٝ ظوبت اذص ظوـبت اظ   اهلل)ل( ٔبؾٛاي آٖ ضا ػفٛ ٕ٘ٛز٘س. ثٙبثطايٗ ثٝ ٘ظط ٔي َال ٚ ٘مطٜ ٚ ضؾَٛ

 اهلل)ل( ثٝ خط ٘ٝ ٔٛضز ضا ػفٛ فطٔٛز٘س. تٕبْ أٛاَ اؾت أب ضؾَٛ

 

 لت اسالهيـ سكات ٍ تَدجِ د1ٍـ2

ٞبي ٔبِي ٔؼَٕٛ زض يه التهبز اضقبزي  ثسيٟي اؾت وٝ اظ زيسٌبٜ نطفبً التهبزي ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ظبْ ثٛزخٝ

ٝ  ٞبي ثط٘بٔٝ وٝ زِٚت ٔتىفُ تٙظيٓ ثٛزخٝ ٞـبي   اي اؾت، ُٔٙمبً ثؿيبض ٔفيس ذٛاٞس ثٛز وٝ ظوبت زض حيُٝ ثط٘بٔـ
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اظ ٘مُٝ ٘ظط فمٟي لبثُ تبُٔ اؾت ايٗ ؾـٛاَ وـٝ آيـب     ضؾس ايٗ ٔؿبِٝ ٔبِي زِٚت لطاض ٌيطز. ٔؼصِه ثٝ ٘ظط ٔي

ٚخٛٞبت حبنُ اظ ظوبت ضا ثبيس ثٝ ِٚي فميٝ يب ٔطاخغ تمّيس قيؼٝ پطزاذت ٕ٘ٛز، ػّي اِمبػسٜ ٔمسْ ثط َطح ايـٗ  

ٞبي ٔبِي زِٚت اؾالٔي ازغبْ وطز؟ ايٗ ٔؿبِٝ ثبالذم زض ؾيؿتٓ  تٛاٖ ظوبت ضا زض ثط٘بٔٝ ٔؿأِٝ اؾت وٝ آيب ٔي

ـػٜ   ثـب  اؾالٔي وٝ ٔتىي ثط ٚاليت فميـٝ ٔـي   خٕٟٛضي ٚي ٕيـت  ٚ       قـس اظ ٞا ْ )ل(  ـط ٔجط او ـب ٜ پي ـيط ٛضزاض اؾـت. زض ؾ اي ثطذـ

ٙٗي ٔٛ ٔيطإِ ي خٕغ ا ٛضتٔ  ٖ ن ٛزقب ٍ ذ ؾ ٖ ٛت ٓ آ ٚ تمؿي ٚضي ظوبت  ٝ     آ ـيؼ ـي زض ق َبت فٟم ٙجب ـت ٓ ثط اؾ ك حبو ُٙٔ  ٝ ٙب ث ٗ ث ٚ ِيى  ٝ ٌطفت

ٟب ؾ ٕ٘ي ٖ ٙت ٛا ٝ ٙػ ٛاضز تبضيري ضا ث ٖ نطفبًٔ  ٛا ٕٓيت ٖ خبضي ته ٔب ٛاضز ظ  ٔٝ ٖ اؾبؼ٘ ؿجت ث ٚ ثط آ  ٜ ٝ وطز الحظ ْ     ٙسٔ  ـٛ ٔطح ٛز  ـطي ٕ٘ـ ٌي

ٔبيس:  ٔي 4ٔحمك حّي زض وتبة قطايغ االؾالْ ُبِٝج» فط س إِ ٝ ٙػ ٟب اِي ٚ زض  «يدت زفؼ ٛز  ٚ پطزاذت قـ ٝ ا ٛز ثبيس ث ٝ ظوبت ٕ٘ ُبِج  ْٔ ٔب ٌط ا ، ا

ي  ٔٝ ٛزا زفؼت ِاي ا ازٔا ٔٛخ  ْ ٔب ٗ اال ٓ يى ٚ اشاِ  ٔبيس ) ٟب ّػي االنٙبف(فط ٕت ُ لؿ ٟب االًف ٛالؼ ٝ اثهط ٕث ٝ ف٘ب ٔي ٔب ٗ اال  ٖٔ ٛٔ ٕب ٝ ِا  ِفمي

اِكطايٍ )حبوٓ قطع( ثبيس پطزاذت قٛز ظيـطا   حًٛض ٘ساقت ٚ زض غيجت ثٛز ظوبت ثٝ فميٝ خبٔغ ٚ اٌط أبْ

ذـطج ٕ٘بيـس.    ٔٛاضز تؼييٗ قسٜتط اؾت وٝ چٍٛ٘ٝ آٖ ضا ٔهطف وٙس ٚ اِجتٝ ثٟتط ايٗ اؾت وٝ ظوبت ضا زض  اٚ آٌبٜ

قٛز وٝ زض ايٗ ٘ظط فمٟي پطزاذت ظوبت ثٝ ٔطاخغ تمّيس وبٔالً تهطيح قسٜ اؾت زض تجيـيٗ   ثٙبثطايٗ ٔالحظٝ ٔي

 ٓؼطٚاِتٛاٖ ثٝ ٘ظطات ثؼًي اظ فمٟبي زيٍط ٘يع اقبضٜ ٕ٘ٛزٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٔطحْٛ حىيٓ زض ٔؿتٕؿه  ثيكتط ٔي

ي اِفميٝ اِدبٔغ اِكطايٍ في ظٔٗ اِغيجٝ الؾـيٕب اشا َّجٟـب ال٘ـٝ    اِ ٓاِعوٛاال فًُ ثُ االحٌٛ ٘مُ “فطٔبيس:  ٔي 5

ثٟتط ثّىٝ احٌٛ ايـٗ اؾـت وـٝ ظوـبت ضا زض ظٔـبٖ غيجـت ثـٝ فميـٝ         ” اػطف ٔٛالؼٟب ٕٔىٗ االلٛي ػسْ ٚخٛثٝ

زا٘س وٝ ظوبت ثبيـس زض ودـب    اِكطايٍ آٖ ضا َّت وٙس ظيطا اٚ ثٟتط ٔي اِكطايٍ ثسٞٙس ثبالذم اٌط فميٝ خبٔغ خبٔغ

 6ٝطف قٛز ِٚي الٛي ػسْ ٚخـٛة آٖ اؾـت ٕٞچٙـيٗ حًـطت أـبْ ذٕيٙـي)ضٜ( زض وتـبة تحطيـط اِٛؾـيّ         ٔه

فطٔبيس: احٌٛ ٚ افًُ اؾت وٝ زض ظٔبٖ غيجت ظوبت ضا ثٝ فميٝ ثسٞٙس أب الٛي ػسْ ٚخٛة آٖ اؾت ٍٔـط زض   ٔي

 نٛضت ُٔبِجٝ فميٝ.

غ ٝ خٔب ٝ فمي ٖ پطزاذت ظوبت ث ٛز سا ٚاخت ث ٍ زض حِبت ٙػ ٍ فم يِاكطاي  ٔٝ الحظ  ٔٝ ٟبي قيؼ ٝ فم ٔؼ ي خب ٝ زض فتٚب ُبِج ٔؼِصه  ِٕ ٛز.  ق

ٛضزاض   ْ ثطذـ ي الظ ٝ فٟم ٛ٘ا ُؼبً اظ پكت ٔبِيبتي، ل ٞبي  س ٕتي اظ زضٔآ ٛضت لؿ ٝ ن ِٚت ث ٝ ز خٛة پطزاذت ظوبت ث ي نحجت اظٚ  ٗ قطاُي ٙي زض چ

ٝ ثط اؾتسالَ ٕ٘ي ٝ ذع  ثبقس. تىي ٞبت ظوبت ثـ خٛ ٚاضيعٚ  ٔثجت،  ٝ     ٞبي نطفبً التهبزي زض اثؼبز  ـ ٖ تحـت ثط٘ٔب ـطف آ ه  ٔٚ ِٚـت  ٝ ز ـ ـبي   ٘ا ٞ

ّمبً ٕ٘ي ِٚت ُٔ ي التهبزي ز ٝ٘ ظطٔ  ٝ ثبقس. حتي ث ٔٙي ٗ ظ ي زض اي ي ٛل ٙبي فٟم ٔج ٛ٘اس يه  ٗ        ت ٔي ـأ ٛض ت حـ  ٖٔ ـٛ َ پيطٔا ـتسال ٝ اؾ ضؾـس اضائـ

ٝ زلت ى ٍط اٙي ٛضزاض ٘جبقسٔ  ْ ٘يع اظ وبضآيي چٙس٘اي ثطذ ي ٔهّحت٘ ظب ـبز       ٞبي فٟم طي اثؼ ـبظٍ٘ ٝ زض ث ـيؼ ـبي ق ٝ فٟم ٔؼـ ـبت   خب ٝ ظو ـِأ ٔؿ

ٔيٝٙ ٝ تحُّي ظ ٛي خسيسي ثبقس. اِجت طاحي اٍِ ي ؾبظَ  ٝ ظوبتٔ  ؿِأ ٝ  ٞبي التهبزي زضٔ  ٔفيس ثبقس. ث ٛثطي   ٔٛ ٝ٘ ح طي ث ٗ ثبظٍ٘ س زض اي ٛ٘ا ت

ي هطف ظوبتٔ  ٛاضزٔ   ٔٝ ٝ ث خ َ ثب ٛت ٔثب  ٖ ٛا هطف نطفبً زض يه ثط٘بٝٔ ػٙ ٛاضزٔ  ي اظٔ  ٝ ثًؼ ٌفت و  ٖ ٛا ي ت ِتئ  س  ضيعي التهبزي ٚز ٛ٘ا ت
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طفت اظ   ٌٝ ٘تيد  ٗ ٙي ِٚ صا چ ٛضزاض ثبقس  ْ ثطذ وٝ ظوـبت ثبيـس ػٕـستًب زض ثٛزخـٝ زِٚتـي ٔـٙؼىؽ قـسٜ ٚ تحـت         وبضايي الظ

 ٞبي ٔبِي زِٚتي لطاض ٌيطز. ضيعي ثط٘بٔٝ

ٛضز في  تٛاٖ زض ٔٛضز يىي اظ ٔٛاضز ٔهطف ظوبت يؼٙي تطيٗ اؾتسالَ زض ايٗ ظٔيٙٝ ضا احتٕبالً ٔي اِجتٝ لٛي ٔ

ٕٛ ؾجُي  ٖ٘ ٛا ّٝاهلل ٙػ ٜ( زض تحطيط اِٛؾي ي )ض ٕٙي ْ ذ ٔب ًطت ا ٔبيس  ٔي 7ز. ح ٝ       ِاؿبثغ في ؾجُي“فط ـ ـِبح اِؼٔب ه  ٔٛ ـ  ٖٞ ـٛ ٖ يى ـطا ٚ ال يجغ اهلل 

  ٛ ـ ٚ ّػ ٓ ِاكؼبئط  ٝ تؼظي ُ ث ٔبيحه  ٚ ٞب  ٕيط ٚ تؼ ٛاضع  ٚ ِاك ُطق  ٚ ايدبز ِا َط  ٙب ٙبء اِم ْ وج ٚ االؾال  ٗ ٕي ّٕؿّ ٝ وِ ـ   ّٕـ ٚ زف ْ ا ٚ   غاالؾـال  ٗ ـت اِف

 ٗ ٕفبؾس ػ ٛظِا ـس   االؾالْٓ ح ِٛا ٚ ِا ِٛـس  ِٚا  ٚ  ٗ خي ٗ اِٚع ُّك اِمطثبت وبالنالح ثي ٜ ِشه الٔ ٚ اقجب  ٗ ٕي ٗ إِؿّ  ٔٗ ّتي ٗ اِمج ٗ  ” ٚ ثي ـي ٞفٕت

ٖ في ؾجُي ٖ آ ٝ وطز ٞعٙي هطف ظوبت  ٛضزٔ  ٛض اظ في ؾجُي ٔ ٔٙظ  ٝ ٚ ثؼيس ٘يؿت و ٔب٘ٙـس   اهلل اؾت  ْ ثبقس  ٚ اؾال  ٗ ٕي ؿّ  ٔٝ هِبح ػٔب اهللٔ 

ٕيط آٟ٘ ٚ تؼ ٟب  ٚ ايدبز ضٞا  ُ ٗ پ ٔٛخت ؾبذت  ٝ ٔطي و ٞط ا ٚ ٘يع  ٓ ب  ٙٝتؼظي ٚ يب زفغ فت ْ ثبقس  ٝ اؾال ٚ اػتالي وّٕ  ْ ٔفبؾـس اظ   قؼبئط اؾال  ٚ ٞب 

ٚ فط٘ظس. ٚ پسض  ٞط  ٚ قٛ  ٖ ٗ ظ ُ انالح ثي ٔث ٞط وبض ذيطي   ٝ  ٘.ٖ َ آ ٔثب ٚ ا  ٗ ٕي ؿّ  ٔٗ ٚ اظ ثي  ْ ٜ اؾال ٛظ  ح

ييا ٕبالًٔ  ٟب ٘يع احت ّي ٗ ػ ّي ٚ ػٔب  ٓ ٟٛث ٝ ّل ٔؤِف هطف  ٛضزٔ  َ زضٔ  ٛضت يؼيف ٗ اؾتسال ٝ ن ٛ٘اس ث ٛضز    ت ـ  ٔٚ ٗ ز ٚز ظيطا ايـ ٝ وبض ض تطي ث

ٝٔ ٚ ثط٘ب سيطيت  ِتئ  ٟبي التهبزي ٚز ٔ٘ب َطف ؾبظ ٝ ثبيس اظ  ِٔبي ذبني اؾت و  ٚ ٜ ازاضي  ٍب ٛز زؾت خ ٍطٚ  ٌطزز. ٘ك٘ب  ضيعي 

 گاًِ ـ گستزش قلوزٍ سكات تِ غيز اس هَارد 1ًِـ3

خٟت ٌؿتطـ لّٕطٚ ظوبت ثٝ ٔبٚضاي ٔٛاضز ٞبي ٔتؼسزي زض  زض ٔدٕٛػٝ آثبض فمٟي ػّٕبي اؾالْ وٛقف

ٞبي فمٟـي   ٌبٜ ضؾس ػالٜٚ ثط يىي اظ تىيٝ قٛز. ثٝ ٘ظط ٔي ٌب٘ٝ )غالت اضثؼٝ، احكبْ ثالثٝ، ٘مسيٗ( ٔالحظٝ ٔي ٘ٝ

اؾت ظيطثٙبي ٕٞٝ ايٗ وٛقكٟب تٛخٝ ثٝ فّؿـفٝ ظوـبت   « اهلل)ل( ػٕب ؾٛي شِه ٚػفي ضؾَٛ»وٝ ٕٞب٘ب خّٕٝ 

اِؿالْ  ثبقس. ضٚايبت ٔؼتجطي زض ايٗ ٔٛضز اظ ٔؼهٛٔيٗ ػّيٟٓ ايدبز ػساِت التهبزي ٔي اؾت وٝ ػٕستبً ضفغ فمط ٚ

آٚضي ٚ ٔهطف ظوبت زاضز. اٌـط   ضؾيسٜ اؾت وٝ زالِت ثط يطٚضت ايدبز تٛظاٖ ٚ ػساِت التهبزي اظ َطيك خٕغ

ٝ  پطزاذتٙس ٔؿّٕب٘ي فميط ٚ ٘يبظٔٙس ثبلي ٕ٘ي ٔطزْ ظوبت أٛاَ ذٛز ضا ٔي ذساٚ٘ـس ثـطاي اٚ ٚاخـت     ٔب٘س ٚ ثٝ آ٘چـ

 قس.  ٘يبظ ٔي ٕ٘ٛزٜ ثٛز ثي

ٔطزْ، ثيٙٛا، ٘يبظٔٙس ٚ ٌطؾٙٝ ٚ ثطٞٙٝ ٘كٛ٘س ٍٔط ثٝ ٚاؾُٝ ٌٙبٜ اغٙيبء. ؾعاٚاض اؾت ذساٚ٘س ضحٕت ذـٛز ضا  

 اؾت.  8زضيغ زاضز اظ وؿي وٝ حك ذسا ضا زض ٔبَ ذٛز ٔٙغ وطزٜ
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ٚ يب التهـبززاٖ زا٘كـٍبٞي، ؾـؤاَ ٟٕٔـي      ٌط ٔؿبئُ التهبزي چٝ ػًٛ خبٔؼٝ فمٟب ثبقس ثطاي ٞط تحّيُ

قٛز آيب زض حـسي اؾـت    آٚضي ٔي ٌب٘ٝ خٕغ قٛز وٝ حدٓ ٔٙبثغ ٔبِي وٝ تحت ػٙٛاٖ ظوبت اظ ٔٙبثغ ٘ٝ ُٔطح ٔي

وٝ ثتٛا٘س ٚظيفٝ انّي ذٛز، يؼٙي ضفغ فمط ٚ ايدبز تٛاظٖ التهبزي ضا ايفب وٙس؟ ثب تٛخٝ ثٝ فّؿفٝ ظوبت ٚ آ٘چٝ اظ 

آيس، ظطفيت ٔبِي ظوبت ثبيس زض حسي ثبقس وٝ ثتٛا٘س ثـٝ ػٙـٛاٖ    ث زض ايٗ ٔٛضز ثٝ زؾت ٔيضٚح ضٚايبت ٚ احبزي

تٛاٖ  يىي اظ ٔمسٔبت ٔبِي ٘ظبْ التهبز اؾالٔي ايٗ ٚظيفٝ ذُيط ضا ثٝ ٘حٛ قبيؿتٝ ا٘دبْ زٞس. اظ َطف زيٍط ٔي

يـبي التهـبزي اؾـت. زض    چٙيٗ ثحث وطز وٝ ٔؿبِٝ فمط ٚ ػسْ تٛاظٖ التهبزي يه پسيسٜ ٔتغيط زض يه ٘ظبْ پٛ

ٔمبَغ ٔرتّف ضقس ٚ تٛؾؼٝ يه ٘ظبْ التهبزي ٘يبظٞبي ٔبِي خٟت ٔجـبضظٜ ثـب تٛظيـغ ٘بػبزال٘ـٝ زضآٔـس ٚ ضفـغ       

ٞبي ايدبز  پصيط ٔتفبٚت اؾت ٚ ِصا ٔٙبثغ اذص زضآٔس ثطاي تبٔيٗ ٔبِي ثط٘بٔٝ وٕجٛزٞبي التهبزي ثطاي الكبض آؾيت

 پصيطي الظْ ثطذٛضزاض ثبقس.    يي ٚ ا٘ؼُبفتٛاظٖ التهبزي ٘يع ثبيس اظ تحطن ٚ پٛيب

تٛاٖ ٔٙبثغ ٔبِي ظوبت ضا ثٝ ٘ٝ ٔٛضز ٔحسٚز وطز ٚ حس٘هبة آٖ ضا ٘يع ثبثت فطو ٕ٘ٛز ٚ زض ػيٗ  ثٙبثطايٗ ٕ٘ي

تٛاٖ ثب تىيٝ ثط ظوبت ثٝ اٞساف ػساِت التهبزي زؾت يبفت. حؿبؾيت ايٗ ٔؿبِٝ ٚلتي  حبَ ازػب وطز وٝ ٔي

آٚضيٓ وٝ ثؼًي اظ ٔٛاضز ظوبت ٔب٘ٙس ثؼًي اظ غالت اضثؼٝ يب احكبْ  ٘ىتٝ ضا ٘يع زض ٘ظط قٛز وٝ ايٗ  ثيكتط ٔي

قٛ٘س ٚ يب ٘مسيٗ وٝ ٕٞبٖ  ثالثٝ زض ثؼًي اظ خٛأغ اؾالٔي ثٝ التًبي ذهٛنيت خغطافيبيي يبفت ٕ٘ي

ِٝ ثبثت ثٛزٖ ٞبي پِٛي ٔٛيٛػيت ذٛز ضا اظ زؾت زازٜ اؾت. ٔؿب ٔؿىٛوبت َال ٚ ٘مطٜ ثبقس أطٚظٜ زض ؾيؿتٓ

قٛ٘س ٘يع يه پبضأتط ٔحسٚز وٙٙسٜ زيٍط زض لبثّيت ظوبت ثٝ ػٙٛاٖ يه  حس٘هبة أٛاِي وٝ ٔكَٕٛ ظوبت ٔي

تٛا٘س ُٔطح قٛز. ثب تٛخٝ ثٝ حس٘هبة ثبثت زض  ؾيبؾت ثٟيٙٝ زض تحمك اٞساف تؼبزَ ٚ تٛاظٖ التهبزي ٔي

ٌطزز وٝ ٔٙبثغ ٔبِي  ٘ٝ ايٗ ؾٛاَ ُٔطح ٔئتؼّمبت ظوبت اظ يه َطف ٚ ٔحسٚز ثٛزٖ ظوبت ثٝ ٔٛاضز ٘ٝ ٌب

تٛا٘س خٛاثٍٛي ٞسف ظوبت ثبقس وٝ ٕٞب٘ب ضفغ فمط ٚ ايدبز تٛاظٖ زض خبٔؼٝ اؾت؟ ثؿيبضي  حبنُ اظ ظوبت آيب ٔي

اظ فمٟبي اُٞ تؿٙٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٔٙبثغ ٚ ٔؼيبضٞبي فمٟي ذٛز ٚ ثب تٛؾُ ثٝ لبػسٜ ٔهّحت تٕبيُ ثٝ ٌؿتطـ 

ٝ ٌب٘ٝ ضا زاقتٝ ٚ زاض٘س. ٘مُٝ ٘ظطات فمٟبي اُٞ ؾٙت زض ايٗ ٔٛضز ػٕستبً تٛؾٍ ٔبٚضزي ظوبت ثٝ غيط اظ ٔٛاضز ٘

ا٘س ثٝ  آٚضي قسٜ اؾت. اِجتٝ ثؼًي اظ فمٟبي قيؼٝ ٘يع چٙيٗ تٕبيّي ضا اثطاظ ٕ٘ٛزٜ خٕغ” احىبْ اِؿُّب٘يٝ“زض وتبة 

ـ ٘بْ ثطز. اثٗ خٙيس وٝ احتٕبالً تٛاٖ اظ يٛ٘ؽ اثٗ ػجساِطحٕٗ ٚ اثٗ خٙيس ٚ قيد نسٚق ٚ پسض ػٙٛاٖ ٔثبَ ٔي

ٞبي ذطاخيٝ اظ  تٟٙب فميٝ قيؼٝ اؾت وٝ اظ ليبؼ زض اؾتٙجبٌ احىبْ قطػي اؾتفبزٜ وطزٜ ٔؼتمس اؾت وٝ زض ظٔيٗ

ٌٙسْ، خٛ، وٙدس، ثط٘ح، شضت، ػسؼ ٚ ؾبيط حجٛثبت ٚ ٘يع اظ ضٚغٗ ظيتٖٛ ٚ ػؿّي وٝ ٔطثٌٛ ثٝ اضايي ذطاخيٝ 

چٙيٗ ثٝ قيد نسٚق ٚ پسضـ، ايٗ زٚ ػبِٓ ثعضي قيؼٝ، ٘ؿجت زازٜ قسٜ اؾت ٕٞ 9تٛاٖ ظوبت ٌطفت. ثبقس ٔي
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ضٚايبت ظيبزي ٘يع ٚخٛز زاضز وٝ لّٕطٚ ظوبت ضا ثٝ ٔبٚضاي ٔٛاضز  10ا٘س. اِتدبضٜ ثٛزٜ وٝ لبئُ ثٝ ٚخٛة ظوبت زض ٔبَ

٘مُ  ٔبْ خؼفط نبزقاظ ا 11وٙيٓ زض ٚؾبيُ اِكيؼٝ زٞس، ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ضٚايت ظيط ضا ُٔطح ٔي ٌب٘ٝ تؼٕيٓ ٔي ٘ٝ

؟ لبَ ٘ؼٓ، ثٓ لبَ: اٖ إِسيٙٝ ِٓ تىٗ يٛٔئص اضو ضظ فيمبَ ء ُٞ في اِطظقي لّت الثي ػجساهلل“قسٜ اؾت وٝ 

ٛز «: فيٝ ٚ ِىٙٝ لس خؼُ فيٝ ٚ ويف اليىٖٛ فيٝ زػب ٔسذطاج اِؼطاق ٔٙٝ ي ؾپؽ فٔط ٛز: ّث آيب ث٘طح ٓٞ ظوبت زاضز فٔط

ٖٔب ث٘طح ٙٝ زض ٖآ ظ ٛز وبضي٘ ساق ٔسي ٛضز ث٘طح ٓٞ الْظ اؾت ظوبت زاٜز ق ِ ىٗ زضٔ  ٛزٚ  خٛة پطزاذت ظوبت ث٘طح حىٓ ق  ٚ ت تب ٝث

ي ٝ٘ ظطٔ  َ ث ٞط حب  ٝ ٝ ذطاج ػطاق اظ ث٘طح اؾت. ث َ ٘آى ٚ حب ٝ ظوبت ثط ث٘طح ٘جبقس  ٘ٛ ٗ  چٍ ٛز ثي خ َط تؼبضوٚ  ٝ ذب ٝ ث ٟبي قيؼ ضؾس اوثط فم

ٔٙحه  ٍ خٛة ظوبت ضا فم  ٚ ٝ اَٚ ٝ زؾت ٚايبت و ٚ زؾٝت اظ ض ٛاضز ٘ٝز  ٖٔ ٕب ٚايبت  ط زضٞ  ْ اظ ض ٝ ٚز ٝ اؾتحجبة زض زؾت ٜ اؾت لبُئ ث ٛز ٌب٘ٝ ٕ٘

ٕٚط  قٜس ٔب٘س ٚ  اي وٝ ٞٙٛظ ثبلي ٔي ٌب٘ٝ تؼٕيٓ زازٜ اؾت ٔؼصِه ٘ىتٝ ٔٛاضز ظوبت ضا ثٝ غيط اظ ٔٛاضز ٘ٝ٘اس ٝو ّل

لتهبزي ٔؼبنط آيب ٔٙبثغ ٞبي ا ثبقس ايٗ اؾت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ؾبذتبض ٘ظبْ ٘يبظٔٙس زلت ٘ظط تئٛضيه ثيكتطي ٔي

تٛا٘س ٕٞبٖ ٘يبظٞبيي ضا ضفغ ٕ٘بيس وٝ قبضع ٔمسؼ ثطاي ظوبت ٔؼيٗ  ٌب٘ٝ ثبقس ٔي ظوبت اٌط ٔٙحهط ثٝ ٔٛاضز ٘ٝ

تطيٗ ٔبِيبتٟبي اؾالٔي ثٝ  ٕ٘ٛزٜ اؾت؟ ثب تٛخٝ ثٝ ٔجبحث ُٔطٚحٝ زض ثطضؾي ٔؿأِٝ ظوبت ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ٟٔٓ

ٗ ٔبِيبت زليمبً ٔترص اظ وتبة ٚ ؾٙت اؾت. زض ٚالغ ٘ٝ ٔدٛظ اذص، ثّىٝ ضؾس وٝ ٔجب٘ي حمٛلي اذص اي ٘ظط ٔي

ثبقس. ٔؼصِه زض فمٝ قيؼٝ ٘يع زض ايٗ ذهٛل  ٔهبضف ايٗ ٔبِيبت اؾالٔي ٘يع زليمبً ٔجتٙي ثط وتبة ٚ ؾٙت ٔي

س. ٔؼصِه وٙٙ ٌب٘ٝ تبويس ٔي اذتالف ٘ظطٞبيي ٚخٛز زاضز أب اوثط فمٟبي قيؼٝ ثط ٚخٛة ظوبت زض ٕٞبٖ ٔٛاضز ٘ٝ

ضؾس ٔٙبثغ ٔبِي وٝ ثتٛاٖ اظ َطيك ظوبت ػٕالً  ثب تٛخٝ ثٝ قطايٍ خسيس التهبزي زض ظٔبٖ حبيط، ثٝ ٘ظط ٔي

 تدٟيع ٕ٘ٛز لبزض ثٝ تبٔيٗ ٔبِي ٘يبظٞبي حبيط ٘رٛاٞس ثٛز. ظيطا:

 ْ ٘ـبچيع  ٞبي التهبز وكبٚضظي ٔؼبنط ثبالذم زض ايـطاٖ وـبٔالً    اٚالً ـ ظوبت حبنُ اظ احكبْ ثالثٝ زض ٘ظب

زا٘ـيٓ وـٝ ٌـبٚ ٚ ٌٛؾـفٙس ٘يـع       ذٛاٞس ثٛز. ظيطا پطٚضـ قتط زض ايطاٖ ػٕالً چٙساٖ ٔؼَٕٛ ٘يؿت ٚ ٕٞچٙيٗ ٔي

ٔٛلؼي ظوبت زاض٘س وٝ ٔؼّٛفٝ ٘جبقٙس. يؼٙي زض ذالَ يىؿبَ ٔبِي اظ َطيك چطا وطزٖ ضقـس ٚ ٕ٘ـٛ وـطزٜ ٚ ثـٝ     

ٝ انُالح ؾبئٕٝ ثبقٙس.اِجتٝ قبيس زض ٌصقتٝ ثبالذم زض ٘ٛاحي قٕب ٞـبئي اظ ٌٛؾـفٙس    َ وكٛض ٕٔىٗ ثٛز وٝ ٌّـ

ضؾس زض حبَ حبيط ثٝ ٘سضت ثتٛاٖ ٔٛاضزي اظ زأپطٚضي يبفت وٝ ُّٔمبً ٔؼّٛفٝ ٘جبقٙس.  ؾبئٕٝ ثبقٙس أب ثٝ ٘ظط ٔي

 قٛز وٝ ظوبت ثط احكبْ ثالثٝ ػٕالً زض التهبز ايطاٖ ضلٓ ثؿيبض ٘بچيعي ذٛاٞس ثٛز. ثٙبثطايٗ ٔالحظٝ ٔي

ظوبت َالٚ ٘مطٜ ٔٛلؼي ٚاخت اؾت وٝ ثٝ نٛضت ٔؿىٛن ضايـح ػٕـالً ٘مـف پـَٛ ضا زض      زا٘يٓ ثب٘يبً ـ ٔي 

٘مسيٍٙي التهبز ايفب ٕ٘بيٙس زض حبِي وٝ زض التهبزٞبي ٔؼبنط اؾىٙبؼ ٚ ٔؿىٛوبت غيطَال ٚ ٘مطٜ ضٚاج زاض٘ـس.  

تٛاٖ ازػب وطز  يٗ چٍٛ٘ٝ ٔيتٛاٖ زضيبفت ٕ٘ٛز. ثٙبثطا ثٙبثطايٗ اظ ٔٙبثغ ٘مسيٗ َال ٚ ٘مطٜ ٘يع ػٕالً ٞيچ ظوبتي ٕ٘ي
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تٛا٘س ثٝ اٞساف ظوبت وٝ ايدبز تٛاظٖ التهبزي ٚ ضفغ فمـط زض   وٝ زض قطايٍ حبيط ٔٙبثغ ٔبِي حبنُ اظ ظوبت ٔي

ضؾـس   خبٔؼٝ اؾت خبٔٝ ػُٕ ثپٛقب٘س. زض ٚالغ ظوبت زض فمٝ قيؼٝ اظ ٘مُـٝ ٘ظـط ٔـٛاظيٗ تئٛضيـه ثـٝ ٘ظـط ٔـي       

ِيبت زض يه ٘ظبْ التهبزي ثط ػٟسٜ زاضز، ٚ ايٗ أط ػٕستبً ثٝ ػّت ثبثـت  تٛا٘س ٕٞبٖ ٘مكي ضا ايفب وٙس وٝ ٔب ٕ٘ي

إٞيت ثٛزٖ ايـٗ ٔتؼّمـبت اظ ٘مُـٝ ٘ظـط      ثٛزٖ ٘طخ ٚ ٘يع ٔؼيٗ ثٛزٖ ٔتؼّمبت ٚ ٔٛاضز ظوبت اظ يه َطف ٚ ثي

 ثبقس. التهبزي زض قطايٍ ٔؼبنط ٔي

 گاًِ ـ هَارد تؼوين سكات تِ غيز اس هَارد 1ًِـ4

٘ٛقـتٝ   اِحؿٗ ٔٛؾـي ثـٗ خؼفـط    : زض وتبثي وٝ ػجساهلل ثٗ ٔحٕس أبْ اثي12ٌٛيس ض ٔيـ ػّي ثٗ ٟٔعيب1

چيع وٝ ػجبضتٙس اظ ٌٙسْ، خٛ، ذطٔب،  9ا٘س وٝ چٙيٗ فطٔٛزٜ اؾت: پيبٔجط اؾالْ)ل( ظوبت ضا ثط  چٙيٗ ضٚايت وطزٜ

يٗ ٔٛاضز ػفٛ ٚ ٌصقـت  ثبقس ٚيغ ٚ خؼُ فطٔٛزٜ ٚ اظ ظوبت غيط اظ ا وكٕف، َال، ٘مطٜ، قتط، ٌبٚ ٚ ٌٛؾفٙس ٔي

ٌب٘ٝ اؾت. آيـب آٟ٘ـب ظوـبت     بئّي ؾٛاَ ٕ٘ٛزٜ أب ٔب چيعٞبيي زاضيٓ وٝ چٙسيٗ ثطاثط ايٗ ٔٛاضز ٘ٝؾفطٔٛزٜ اؾت ٚ 

ٌـٛيٓ، ضؾـَٛ    فطٔٛز٘س ٔٗ ايٗ َٛض ٔي فطٔٛز: آٖ چٝ چيع اؾت؟ زض پبؾد ٌفت: ثط٘ح، أبْ ٞفتٓ ٘ساض٘س أبْ

يچيع ظوبت ضا ٚيغ فطٔٛزٜ  9ذسا)ل( زض  ٕب وٝٔ  ٔبثمي ػفٛ وطزٜ اؾتٚ  ق ٓ  ٚ اظ  ٓ شضت زاضي  ٞ  ٚ ٓ ثط٘ح زاضٓي ٔبٞ  ٛئيس  ٌ

ٛؾي   ْٔ ٔب ٝ اؾت. ا طفت ٟب ٍ٘ ٜ ظوبت اظ ٘آ ز ٛخٛز ٛث  ٔٝ ى ٚ ثب اٙي ٝ اؾت  خٛز زاقت ٘يعٚ  ْ)ل(  ٔجط اؾال ٖ پيب ٔب ٛض  اتفبلبً شضت زض ظ  َٗ اي

ٛض ٕيُٙ ٚايتٞ  ٗ ض ز٘س اي ٜ ٛث ْ فطٔٛز طٛل  َٔ ٚ ؾؤا قٝت  ط چيـعي   زض پبؾد ٖآ ٛ٘ ٗ ظوبت زضٞ  ِيى ٜ اؾتٚ  ُ قس م ي زضؾت٘  اؾت يٙؼ

ساٜظ ٕبٝ٘ ٘ا ي اؾت وٝ ثب پي ٝ زؾتٔ  ٚايت ث ٗ ض ٛاضز ٝ٘ ٌيطي ثكٛز. اظاي  ٔٝ ٔٙحهط ث ٝ ظوبت  ي آيس و ٕ٘ ٝ ٝ   ٌ٘ب ٝ ثـ ط چيعي و ٚ زضٞ  ثبقس 

ٔب ثبقي ط  ٛض ٌا  َٗ ٕي  ٞٚ ْ اؾت  ٚ الظ ٚاخت   ٖ طزز، ظوبت زض آ ظٌٖ   ٚ ٕبٝ٘ ٕبٝ٘ زض ثيبيسٚ  ثب پي ظط اظ احبزيث پي غ٘  ٚ ُل ٗ حسيث  ٚ اي  ٓ

ي  ٔٗ ٙي ط، چ ٕتط  زٍي ٔبذٛش ضا و مساض  ٛخٛزٔ  ٞبئ  ٘يبظ  ٚ  ْ ٖ اؾال ٟب هِبح خ  ٔٝ ٝ ث خ ٝ ثب ٛت ٗ اذتيبض ضا زاضز و ٗ اي ٕي ؿّ ٞجطٔ  ٝ ض ٓ و ٕي ٟف

ٚ يب ثيكتط.  وٙس 

ٗ   13ـ ٔحٕسثٗ يؼمٛة وّيٙي2  وٝ اظ ػّٕبي ثعضي اؾالْ اؾت اظ ػّي ثٗ ٟٔعيبض زض يه حسيث ايـٗ چٙـي

ثط ػجساهلل ثٗ ٔحٕس ٘ٛقت. ٞط چيعي وٝ ثٝ ٚؾيّٝ پيٕب٘ٝ ٚظٖ ٚ پيٕب٘ٝ ٌطزز زض آٖ  وٙس وٝ أبْ ٔٛؾي ٘مُ ٔي

ٌٛيس وٝ ػجساهلل ثٗ ٔحٕس زض وتـبثف ٘ٛقـتٝ اؾـت. وـٝ      ظوبت ٚاخت اؾت. ثؼس ظبٞطاً ػّي ثٗ ٟٔعيبض چٙيٗ ٔي

ؾٛاَ قسٜ اؾت آيب حجٛة ٞٓ ظوبت زاضز يـب   ق ا٘س وٝ اظ أبْ نبز ٘مُ وطزٜ افطاز زيٍطي ٘يع اظ أبْ  نبزق 

ا٘س ٔب٘ٙس وٙدس، ثط٘ح، اضظٖ وـٝ ايٟٙـب    ا٘س ٔٙظٛضتبٖ اظ ايٗ حجٛة چٝ چيعٞبيي اؾت؟ پبؾد زازٜ پطؾيسٜ ٘ٝ؟ أبْ

اِؿالْ( زض پبؾد ايٗ  ثبقس آيب ايٟٙب ٞٓ ظوبت زاضز يب ٘ٝ؟ أبْ )ػّيٝ ٞٓ زض حىٓ غالت اؾت ٚ ٔب٘ٙس ٌٙسْ ٚ خٛ ٔي

فطٔٛز٘س: زض ٕٞٝ حجٛة ظوبت ٚاخت اؾت ٚ ٘يع اظ أبْ نبزق ثٝ ػٙٛاٖ يه وجطاي وّي ٚ ثـٝ قـىّي وـٝ    َٛض 
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فطٔٛز٘س: ٞط چيعي وٝ ثٝ پيٕب٘ٝ ثيبيس زض حىٓ  زٞس ٘مُ قسٜ اؾت وٝ أبْ  ٔالن لبٖ٘ٛ وّي ثٝ زؾت آزْ ٔي

ٖ اؾت ٔب٘ٙس ٘رٛز ٚ ػـسؼ ٚ زيٍـط   ثبقس زٚثبضٜ ؾبئُ ثٝ ؾٛاِف ازأٝ زاز ٚ پطؾيس وٝ قجيٝ ثٝ آ ٌٙسْ ٚ خٛ ٔي

ا٘س زض ٞط چيعي وٝ ثب ويُ ا٘ـساظٜ   ا٘س ضاؾت ٌفتٝ تٛليغ فطٔٛز اٌط ٌفتٝ حجٛثبت ٔب٘ٙس آٟ٘ب ظوبت زاضز يب ٘ٝ؟ أبْ

 قٛز ظوبت زض آٖ الظْ اؾت، زض ايٗ حسيث ثب نطاحت ظوبت تؼٕيٓ زازٜ قسٜ اؾت. ٔي

ْ زض پبؾد ؾٛاَ ٔٗ اظ ايٙىٝ زض تِٛيـسات وكـبٚضظي زض   وٙس وٝ أب ٘مُ ٔي اظ أبْ قكٓ  14ـ اثي ٔطي3ٓ

وساْ يه اظ آٟ٘ب ظوبت الظْ اؾت چٙيٗ فطٔٛز: ٌٙسْ، خٛ، شضت، ؾّت ٚ ػسؼ ٕٞٝ ايٟٙب اظ چيعٞبئي اؾـت وـٝ   

ظوبت زاضز ٚ ثؼس ثٝ نٛضت وجطاي ػبْ فطٔٛز٘س ٞطچيعي وٝ ثٝ ٚؾيّٝ پيٕب٘ٝ ٔمساضـ ٔكرم ٌـطزز ٚ ثـٝ حـس    

 ت ٚاخت اؾت.٘هبة ثطؾس زض آٖ ظوب

ؾٛاَ وطزْ )حسيث اٌط چٝ ًٕٔط اؾـت ِٚىـٗ چـٖٛ     وٙس وٝ اظ ٔؼهْٛ  ٘مُ ٔي 15ـ ٔحٕس ثٗ ٔؿ4ّٓ

وٙـس( زض حجٛثـبت وـساْ يـه ظوـبت زاضز پبؾـد        ضاٚي ٔحٕس ثٗ ٔؿّٓ اؾت ثسٖٚ تطزيس اظ غيطٔؼهْٛ ٘مُ ٕ٘ي

اي  ايٟٙب ظوبت زاضز. ايٟٙب ٞٓ زؾتٝفطٔٛز٘س: ٌٙسْ، خٛ، شضت، اضظٖ، ثط٘ح، ؾّت، ػسؼ، وٙدس، ٕٞٝ ايٟٙب ٚ اقجبٜ 

اظ ضٚايبت احبزيثي اؾت وٝ زالِت ثط ِعْٚ ظوبت زض ثيف اظ آٖ ٔٛاضز ٘ٝ ٌب٘ٝ اؾت، زض ٔيبٖ ايٗ ضٚايبت احبزيثي 

ثبقس. ثٙبثطايٗ  ٚخٛز زاضز وٝ اظ خٟت ؾٙس زض وٕبَ نحت ٚ ٔتب٘ت اؾت ٚ اظ ايٗ حيث خبي قجٟٝ ٚ اقىبَ ٕ٘ي

آيـس وـٝ ظوـبت     قٛ٘س وٝ اظ يه زؾتٝ آٟ٘ب ثسؾت ٔـي  ضز ظوبت ثٝ َٛض وّي زٚ زؾتٝ ٔيضٚايبت تؼييٗ وٙٙسٜ ٔٛا

اوـطْ)ل( ػفـٛ ٕ٘ـٛزٜ اؾـت ٚ اظ زؾـتٝ       ٔٙحهط زض ٔٛاضز ذبني اؾت وٝ اظ آٟ٘ب ٘بْ ثطزٜ قسٜ ٚ اظ ٔبثمي ٘جـي 

ٞٓ ٚخـٛز زاضز   ثبقس ثّىٝ ٔٛاضز زيٍطي آيس وٝ ظوبت ثٝ ايٗ ٔمساض اظ ٔٛاضز ٔٙحهط ٕ٘ي زيٍطي اظ آٟ٘ب ثسؾت ٔي

ٚ ػٕستبً ايٗ ضٚايبت غالت ضا تؼٕيٓ زازٜ ٔٛاضز زيٍطي ضا ٘يع ثط ٔٛاضز چٟبضٌب٘ٝ ٌٙسْ ٚ خـٛ ٚ وكـٕف ٚ ذطٔـب    

ٌب٘ـٝ ٘جـٛزٜ ٚ ثّىـٝ     ايبفٝ وطزٜ اؾت ٚ ضٚي ٞٓ ضفتٝ زض ايٗ خٟت نطاحت زاض٘س وٝ ظوبت زض ا٘حهبض ٔٛاضز ٘ٝ

تٛا٘س ظوـبت ضا اظ   ُ ضٚقٙي اؾت وٝ ضئيؽ حىٛٔت اؾالٔي ٔي)ثٍيط( زِي« ذص»ٔٛاضز ثيف اظ ايٟٙب اؾت. زؾتٛض 

 ٔطزْ ثٍيطز. ٘ٝ ايٙىٝ ٔٙتظط ثٕب٘س وٝ اٌط ٔبيُ ثٛز٘س ذٛزقبٖ ثپطزاظ٘س ٚ اٌط ٘جٛز٘س ٘ٝ.

 ـ گفتار دٍم: اتؼاد هالي ٍ اقتصادي سكات در كطَرّاي اسالهي2

 ـ هقذهِ:2ـ1

٘يبظٔٙساٖ ٔٛضز تٛخٝ فطاٚاٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ ثب ٔؿبِٝ  أطٚظٜ ظوبت ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ٔٙبثغ تبٔيٗ ٔبِي ٘يبظ

آٚضي ٚ  ٞبي اذيط لبٖ٘ٛ خٕغ قٛز. وكٛضٞبي اؾالٔي زٞٝ ٔٙس ٚ ؾيؿتٕبتيه ثطذٛضز ٔي ظوبت ثٝ نٛضت ٘ظبْ

اي ثٝ ٘بْ ٔٛؾؿٝ ٔبِي ظوبت ثٛخٛز آٔسٜ اؾت وٝ ٘مف  ا٘س وٝ ثطاؾبؼ آٖ ٔٛؾؿٝ تٛظيغ ظوبت ضا تسٚيٗ ٕ٘ٛزٜ
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آٚضز. زض خسَٚ ظيط ظٔبٖ تهٛيت لبٖ٘ٛ ظوبت،  تٛظيغ ػبزال٘ٝ ظوبت ضا ثٝ ٘حٛ ٔٙبؾجي فطاٞٓ ٔيآٚضي ٚ  خٕغ

آٚضي ظوبت ٚ ٘حٜٛ تٛظيغ ظوبت زض زٜ وكٛض ٔؿّٕبٖ ٔٛضز اقبضٜ لطاض ٌطفتٝ  ؾبذتبض ؾبظٔب٘ي، ٘حٜٛ اضظيبثي ٚ خٕغ

 اؾت. 

 
 

 ـ تزتيثات اخذ پزداخت سكات در دُ كطَر هسلواى2ـ2
ٖ تهٛيت ظٔب ٘بْ وكٛض

 لبٖ٘ٛ ظوبت

 ٘حٜٛ تٛظيغ ظوبت آٚضي ظوبت ٘حٜٛ اضظيبثي ٚ خٕغ ؾبذتبض ؾبظٔب٘ي ظوبت

ــتبٖ  ػطثؿـــ

 ؾؼٛزي

ٞب ٔٛظفٙس ٘يٕـي اظ ثـسٞي    افطاز زض قطوت ؾبظٔبٖ تبٔيٗ اختٕبػي 1951آٚضيُ 7

 ظوبت ضا ذٛز ثپطزاظ٘س.

ــبػي   ــبٔيٗ اختٕ ــبظٔبٖ ت ؾ

ــغ   ــغ تٛظي ــطاز شيٙف ــبٖ اف ٔي

 وٙس. ٔي

 اوتجط28 ِيجي

1971 

آٚضي اخجـبضي ظوـبت زض ٔـٛضز َـال،      خٕغ زثيطذب٘ٝ تبٔيٗ اختٕبػي

 ٘مطٜ، حيٛا٘بت ٚ ٔحهٛالت وكبٚضظي

% 50% ثٝ افطاز ٘يبظٔٙس ٚ 50

ثميٝ ثٝ ٞط يه ٔهـبضف آٖ  

10% 

غا٘ٛيٝ 11 اضزٖ

1978 

نــٙسٚق ظوــبت )ٞيــبت   

 ٔسيطٜ(

ــساٖ ٚ    پطزاذت زاَّٚجب٘ٝ ظوبت ثٝ نٙسٚق ظوبت ــبٖ ٘يبظٔٙ ــغ ٔي تٛظي

اٖ نـــٙسٚق ظوـــبت ٔـــسيط

% 10ٔسيطاٖ ٘جبيـس ثـيف اظ   

 زضيبفت وٙٙس.

ٔبضؼ 18 ثحطيٗ

1979 

نــٙسٚق ظوــبت )ٞيــبت   

اي وٝ ضئـيؽ ٞيـبت    ٔسيطٜ

ٔــسيطٜ تٛؾــٍ يــه ٚظيــط 

 قٛز زِٚتي تؼييٗ ٔي

تٛظيغ ظوبت ثؿتٍي ثٝ ٘ـٛع   پطزاذت زاَّٚجب٘ٝ ظوبت ثٝ نٙسٚق ظوبت

 وٙٙسٌبٖ زاضز. ٘يبظ ٔهطف

 غٚئ24ٗ پبوؿتبٖ

1979 

ٔطوـــعي ظوـــبت  ٔدٕـــغ

ظيط٘ظط لبيـي ػـبِي ضتجـٝ    

 زازٌبٜ

پطزاذت ظوبت ثٝ نٙسٚق ظوـبت ٔطوـعي   

 ثركي اخجبضي ٚ ثركي زاَّٚجب٘ٝ

 ٝ ــ ــبٖ وٕيت ــغ ٔي ــبي  تٛظي ٞ

ظوبت ٔحّي ؾبظٔبٟ٘بيي وٝ 

ايــٗ ٔٙـــبثغ ضا ثــٝ افـــطاز   

 ضؾب٘ٙس. ٔؿتحك ٔي

آٌٛؾت 23 ؾٛزاٖ

1980 

زيــٛاٖ ثــٝ ضيبؾــت ضئــيؽ 

 خٕٟٛض ؾٛزاٖ

ط ٔؿّٕبٖ ؾـٛزا٘ي  پطزاذت ظوبت تٛؾٍ ٞ

وٝ ٔبَ اٚ ثٝ حس٘هبة ثطؾس ثـٝ نـٙسٚق   

ظوبت ثٝ نٛضت اخجـبضي پطزاذـت ظوـبت    

تٛظيــغ تٛؾــٍ يــه ٞيــبت 

 زض ؾُح ّٔيػبِي ضتجٝ 
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تٛؾــٍ ٞــط ٔؿــّٕبٖ غيطؾــٛزا٘ي وــٝ زض 

وٙس يـب تجؼـٝ آٖ وكـٛض     ؾٛزاٖ فؼبِيت ٔي

غيطٔؿـّٕب٘بٖ زض   .اؾت ثٝ نٛضت اخجـبضي 

ايــٗ وكــٛض ثبيــس ٔبِيــبتي ٔؼــبزَ ظوــبت  

 ثپطزاظ٘س.

اي وٝ  نٙسٚق ظوبت وٕيتٝ 1980 ٔبِعي

ــي  ــٍ يــــه ٔفتــ تٛؾــ

وٛاالالٔپــــٛض ٞــــسايت   

 قٛز. ٔي

پطزاذت ظوبت ثٝ نٙسٚق ظوبت ثٝ نٛضت 

 زاَّٚجب٘ٝ

ــٝ ٞكــت ٌــطٜٚ   پطزاذــت ث

 ٝ  شيٙفغ شوط قسٜ زض لطآٖ ثـ

وبال يـب اٚضاق   ,نٛضت ٘مسي

 ثٟبزاض

 غا٘ٛي16ٝ وٛيت

1982 

نٙسٚق ظوبت ظيط٘ظط يـه  

 ٚظيط زِٚتي

پطزاذت ثـٝ تٕـبٔي ٞكـت     پطزاذت زاَّٚجب٘ٝ ظوبت ثٝ نٙسٚق ظوبت

 ٌطٜٚ شيٙفغ زض لطآٖ وطيٓ

نٙسٚق ظوبت ظيط٘ظط يـه   1982 ثٍٙالزـ

 ػبِٓ ضٚحب٘ي

ــغ  پطزاذت زاَّٚجب٘ٝ ظوبت ثٝ نٙسٚق ظوبت ــبت زض 50تٛظيـ % اظ ظوـ

% 50  ُٔٙمٝ ٌطزآٚضي قسٜ،

ثبليٕب٘سٜ ثٝ نٙسٚق ٔطوعي 

 قٛز. ظوبت اضؾبَ ٔي

 فٛضي23ٝ ٙبِٖج

1984 

وٕيتـــٝ نـــٙسٚق ظوـــبت 

 ظيط٘ظط ٔفتي ثيطٚت

پطزاذت ظوبت ثٝ نٙسٚق ظوبت ثٝ نٛضت 

 زاَّٚجب٘ٝ

 ثطاؾبؼ قطيؼت اؾالٔي

 

 ـ اصَل كلي حاكن تز هَسسِ هالي سكات در كطَرّاي اسالهي2ـ3 

زاقتٝ ثبقـس.   قٛز وٝ فطز آظازا٘ٝ ٘هبة زاضايي ضا ٔبِه قٛز ٚ آٖ ضا زض تهطف ذٛز ظوبت ظٔب٘ي ٚاخت ٔي

 لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ػٕسٜ زض ثرف ؾيؿتٓ ظوبت ثٝ قطح ظيط اؾت:

 ازاضي ٚ ؾبظٔب٘ي ظوبت ٞبي ػٕٛٔي، ـ خٙج1ٝ

 ـ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٚ وٙتطَ ٔبِي2

ـ زاضاييٟبي ٔكَٕٛ ظوبت وٝ پطزاذت آٟ٘ب ثطاؾبؼ لبٖ٘ٛ اخجبضي اؾت ٚ ثبيس ثٝ ٔٛؾؿٝ ظوبت پطزاذـت  3

 قٛز.

 ظوبتآٚضي  ٞبي خٕغ ـ ضٚـ4

 ٞبي تٛظيغ ظوبت ـ ٞعيٙٝ ثطاي ظوبت ٚ ضٚـ5
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 اداري ٍ ساسهاًي سكات ّاي ػوَهي، ـ جٌث1ِ
 زض ايٗ ٔجحث ثبيس ٔٛاضز ظيط ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌيطز:

 الف: اصَل اصلي ٍ چارچَب قاًًَي ادارُ سكات ٍ هقزرات آى در ديي هقذس اسالم

 ـ چبضچٛة انّي لبٖ٘ٛ ظوبت

 ـ ضٚـ تهٛيت لبٖ٘ٛ

 لب٘ٛ٘ي زض اخطاي ظوبتـ ٔطخغ 

 ـ لبٖ٘ٛ اخجبضي وطزٖ پطزاذت ظوبت

 ـ ٔطاخغ تكطيح لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ظوبت

 ـ تكٛيك پطزاذت ظوبت خٟت اؾتمجبَ ٔطزٔي

 آٚضي ٚ تٛظيغ ظوبت تٛؾٍ يه ؾبظٔبٖ يب ؾبظٔبٟ٘بي ٔدعا ا٘دبْ قٛز. ـ خٕغ

 آٍري سكات كِ ضاهل: ب: اصَل اصلي ٍ چارچَب قاًًَي ٍ هقزرات جوغ
 ا٘ٛاع زاضاييٟبي ٔكَٕٛ ظوبت ـ

 آٚضي ظوبت ـ تًٕيٗ خٕغ

 زٞٙس. ـ خطائٓ ٔتؼّك ثٝ وؿب٘ي وٝ ظوبت ٕ٘ي

 پطزاظ٘س. ـ تكٛيمٟب ٚ ٔؼبفيتٟبي ٔبِيبتي ثطاي وؿب٘ي وٝ ظوبت ٔي

 ـ فطايٙسٞبي اضظيبثي ظوبت

 ـ تكطيح الظْ

 ـ قٙبؾبيي خٕؼيت ٔكَٕٛ ظوبت ٚ ٘حٜٛ تؼبُٔ ثب آٟ٘ب

 تز تَسيغ سكات كِ ضاهل:ج: اصَل اصلي حاكن 

طـ  مٝ زٍي ُٙ  ٔ مٝ ٝث ُٙ تمَب اظ يهٔ  حّي ظوبتٚ  ٘ا ظيغٔ  ٞبي ٛت س ٞبٚ  فطاٙي  ٞعيٝٙ وطزٖ ظوبتٚ  اثعاض

 د: ساختار اداري ٍ ساسهاًي هَسسِ هالي سكات كِ ضاهل:

 ـ اؾتمالَ ؾبظٔبٖ ظوبت

 ـ ؾبذتبض ؾبظٔب٘ي

 ـ تٕطوع ٚ ػسْ تٕطوع خغطافيبيي

 ب٘ٝ ٚ غيطزاَّٚجب٘ٝٞبي زاَّٚج ـ ٘مف وٕيتٝ
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 ٞبي ازاضي ؾبظٔبٖ ظوبت ـ ضٚقٟبي تبٔيٗ ٞعيٙٝ

 ـ ثٛزخٝ ؾبظٔبٖ ظوبت

 ـ اؾتفبزٜ اظ تىِٙٛٛغي ٔسضٖ

 ٞبي قطػي ـ وٙتطَ

ِتي ٚ غيطٚز ِتي  ٟبي ٚز ٖ ثب ؾبيط ثرك ٔب ٚ افمي ؾبظ ٛزي  ٌ ٕػ  ـ اضتجب

ٖ ظوبت ٔب س وبضي ؾبظ  ـ فطاٙي

ٛضز ظوبت ْ زضٔ  ٔطز ٔمطضات افعايف ثيساضي   ـ 

ٝٔ َ ثط٘ب  ضيعي ظوبت ـ انٛ

 ـ قَاًيي ٍ هقزرات كٌتزل هالي2

 اّذاف كٌتزل هالي:

س. ؿٙت ِٔبيٞ  ٝ زاضاي٘ هبة  ٛز و ـ ظوبت نطفبً ثبيس اظ وؿ٘بي اذص ق  ِاف 

ٖ اذص ظوبت ثبيس ثطاؾبؼ قطيؼت اؾالٔي ثبقس. ٔيعا ـ   ة 

ـ زض خٕغ ٚضي ظوبت ٘جبيس ثي ج  ٚ ثي آ ٌيطز. ػساِتي  ٛضت   ٘اهبفي ن

ـ زض فط ٛز.ز  ٍٟساضي ق  ٘ٝ ٔ٘ب حط ٛضتٔ  ٝ ن ٝ افطاز ثبيس ث ٌ ث ٔطٛث ُِبت  س اضظيبثي ظوبتٔ   آٙي

َ ثپطزاظز. كرم زض ؾب ٛضز يه زاضايئ  ٞيچىؽ ٘جبيس ثيف اظ يه ثبض ظوبت زضٔ  ـ  ـ  ٞ 

ٛز. ٜ ق هطف ضؾ٘بس  ٔٝ ٜ ث كرم قس  ٖٔ ٝ ثطاي آ هبضفي و ٜ ظوبت ثبيس نطفبً زضٔ  خٛ ـٚ   ظ 

ٝ خٕغ ُم ٙٔ ٝ اظ يه  ـ ظوبتي و ٚضي ض  هطف ثطؾس. ٔي آ  ٔٝ ٝ ث ُم ٙٔ  ٖ ٕب ٛز ثبيس زضٞ   ق

 ـ هَسسِ هالي سكات در كطَر كَيت )ًوًَِ هَرد تزرسي(2ـ4

 تٛاٖ ؾٝ ٔطحّٝ ضا زض ا٘دبْ ظوبت زض وٛيت شوط ٕ٘ٛز. ٔي

 ـ هزحلِ اٍل: ًظام اداري تزخي اس اًَاع سكات1
حهـٛالت وكـبٚضظي ٚيـغ    زٞس وٝ زض وٛيت ظوبت ضا ثط ضٚي قتط، ٔبٞي ٚ ٔ ُٔبِؼبت تبضيري ٘كبٖ ٔي

 ٕ٘ٛز٘س. ٔي

 الف: سكات دام
آٚضي ظوبت زأٟبي ضٚؾتبئي اظ ٔٙبَك چبزض٘كيٗ اضائٝ وـطز.   حىٛٔت، زؾتٛضات لب٘ٛ٘ي ضا ثٝ ٔبٔٛضيٗ خٕغ

ٞبي ٔرتّف وٝ زاضاي زاْ ٚ قتط  آٚضي ظوبت ثب ٔؿبفطت زٚ تب ؾٝ ٔبٞٝ ثٝ ٔٙبَك ضٚؾتبيي اظ لجيّٝ ٔبٔٛضيٗ خٕغ

وطز٘ـس.   وطز٘س ٚ ظوبت لب٘ٛ٘ي ٔحبؾجٝ قسٜ ضا َّت ٔـي  ٜ ٚ ظوبت آ٘بٖ ضا اضظيبثي ٚ ٔحبؾجٝ ٔيثٛز٘س ثبظزيس ٕ٘ٛز
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ٝ  ٔبٔٛض خٕغ ٞـب ٚ قـتطٞب ضا زض يـه وـبضٚاٖ      اي اظ اؾـت  آٚضي ظوبت ثب قهت ٘فط يب ثيكتط اظ ٕٞطاٞبٖ ذٛز ٌّـ

ٞب ظوبت ضا اظ چبزض٘كيٙبٖ ٞبي غطثي ٚ خٙٛثي وٛيت زض نحطا ثطز٘س. آ٘بٖ ثب ٔطاخؼٝ ثٝ ؾطظٔيٗ ٔحبفظت قسٜ ٔي

آٚضي  وطز٘ـس ٚ تـب خٕـغ    وطز٘س. آ٘بٖ چبزضٞبي ذٛز ضا زض آٖ ؾطظٔيٗ وٙبض چبٟٞبي آة ٘هـت ٔـي   آٚضي ٔي خٕغ

قـس.   آٚضي ظوبت ٔؼٕٛالً پؽ اظ فهُ ثبضـ ٚ زض اٚايُ تبثؿتبٖ ا٘دبْ ٔـي  ظوبت ٟٕٔبٖ ضئيؽ لجيّٝ ثٛز٘س. خٕغ

ٕ٘ـٛز. چبزض٘كـيٙبٖ آ٘ـبٖ ضا     ٛز وٝ آٖ ضا اظ ؾبيط چبزضٞب ٔتٕبيع ٔـي آٚضي ظوبت زاضاي ػالٔتي ث چبزض ٔأٔٛض خٕغ

ؾـبذتٙس. ػـبّٔيٗ    قٛز وٝ ٔبَ آ٘بٖ ضا پبن ٔي قٙبذتٙس. إِعوي ثٝ وؿب٘ي اَالق ٔي ٔي” إِعوي“تحت ػٙٛاٖ 

 ز٘س.وط ظوبت ثب ٔطاخؼٝ ثٝ ايٗ ٔٙبَك ظوبت قتطاٖ ٚ ٌٛؾفٙساٖ ضا ثٝ زيٙبض وٛيت يب ضٚپيٝ ٞٙسٚؾتبٖ ٔحبؾجٝ ٔي

ٞبي ٔكَٕٛ ظوبت تٛؾٍ چبزض٘كيٙبٖ ثب تٛخٝ ثٝ زؾتٛضات قطع اؾالٔي پصيطفتٝ قسٜ ثـٛز ٚ   اظٟبض زاضايي

ضاؾتٍٛيي زض ٔٛضز زأٟب خٟت ٔحبؾجٝ ظوبت وبٔالً ضايح ثٛز. ٔبٔٛض ظوبت پؽ اظ اذص ظوبت ضؾيسٞبيي ضا نـبزض  

زاً اظ آ٘ـبٖ ظوـبت زضيبفـت زاض٘ـس. زض پبيـبٖ      زاز تب ٔبٔٛضيٗ زيٍطي ٘تٛا٘ٙـس ٔدـس   زٞٙسٌبٖ ٔي وطز ٚ ثٝ ظوبت ٔي

آٚضي ظوبت ثٝ ٔطاوعي   ا٘دبٔيس إِعوي ثٝ ٕٞطاٜ ؾبيط ػبّٔيٗ خٕغ آٚضي ظوبت وٝ زٚ تب ؾٝ ٔبٜ ثٝ ََٛ ٔي خٕغ

 وطز٘س.  وٝ اظ آ٘دب زؾتٛض اذص ظوبت ضا زضيبفت وطزٜ ثٛز٘س ٔطاخؼٝ ٔي

ٕس ِادبثط ِاهج ٖ قيد اح ٔب ٛيت زض ظ ٌطزيس.پؽ اظ وكف ٘فت زض و ٛلف  ٔت  ٖ ٚؾتبييب  بح اذص اخجبضي ظوبت اظ ض

 ب ـ سكات هاّي ٍ هيگَ:

ؼبزَ ظوبت اؾـالٔي ثـٛزٚ     يبتٔ  ِٔب هجبح اخجبضي قسٜ اٗي  جبضن ِا ٔبٖ قيدٔ  يبت زض ظ ِٔب ٖٛا يه  ع ظوبت ٝث ػٙ اٗي ٛ٘

ساظٜ ٛ٘س ٘ا ي ثطحؿت پ ٔٞب ظٖ  ز.ٚ  ي ٛث ٔٞب ظٖ  ي ٔمساض ٖآ ثطاي نيبز يه زٞٓٚ  ٛضز ٌيطئ  يغ ثـط ٕٞـيٗ    قس. زضٔ  يعٚ  ٔيٍٛ٘ 

ي  ٔ تيٙط ظوبت ٌطفٝت يٍٛ يه و٘ب تيٙطٔ  ت وٝ اظ ٞط زٜ و٘ب ز ثب اٗي تفٚب َٛا ٛث ي ٔٙ ٔٞب ٛض وٝ  ٕبَٖ  ـبظاض ثـٝ فـطٚـ     قس. ٞ ٞب زض ث

ي ٔي مساً اذصٔ  ٛض ظوبت يه زٞٓ ٖآ ضا٘  ٔأ ي ضفتٙسٔ  ٚپٝي ٞٙسٚؾتبٖ اذصٔ  مس ٝث ض خٝ٘  ٛز. ثركي اظ ظوبت ٝث نٛضتٚ  قـسٚ    ٕ٘

طي ي ثرف زٍي ي اذصٔ  ٔٞب  ٖ ي اظ آ ـٔ  ٚ زض ثبظاض ٝث فطٚ ّٔغي  قس  هجبح  جبضن ِا  ٔ يبت زض زٚضٜ قيد ؾبِٓ اٗث ِٔب ع  ٘ٛ ٗ ضؾيس. اي

 ٌطزيس.

 ج: سكات هحصَالت كطاٍرسي
ي ْ فىطٔ  ٔطز  ٗ ٙبثطاي ٛز. ث ٜ ث يغ٘ كس ؿتغالتٚ   ٔٚ الن  ٝ ظوبت ٔا ي ضاخغ ث ؿتمٕي ٔمطضاتٔ   ٝ ٘ٛ ٝ    ٞيچٌ  ٛ٘ـ ـيچٌ  ٛٔتٞ  وط٘زس حى

ٔٗيظوبتي ضا اظ  ٚضظي ٕ٘ي ظ ي ٞبي وكب ٝ٘ ظطٔ  ٔب ث ٛز. زض  ٌيطز. ا ٜ ث ٛز يغ ٕ٘ ٚضظيٚ  حهٛالت وكب ئ  ي ضا ٚض ٔؼٙي ٔبِيبت  ٛٔت  ٝ حى ضؾس و

 َ ٔٗي 1904ؾب ٝ ؾطظ ٌطزيس. ثمي ٔؼبف  ٔبِيبت  ٜ فيالن اظ  ُ وكت زض خعيط ٗ لبث ٔي ْ ظ ُ     يه ؾٛ ٓ وـ ـ ٖ يـه ٞز ٔيعا  ٝ ي ث ٔؼٙي ٞب ظوبت 
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ي ٛيت پطزاذتٔ  ِٚت و ٝ ز ِيس ث ٔٗيوط٘زس.  ٛت حهٛالت يب ظ ئ  ٕٔب ٛز زضيبفـت      قيد اظ ت ـطاي ذـ ـس ث ٛ٘ز ٔؼبف ث ٔبِيبت  ٝ اظ پطزاذت  ٞبيي و

ٖ پبٝي ٔي ٛيت ثطاؾبؼ آ ٛيت. التهبز و ّغي وطز. وطز. پؽ اظ اوتكبف ٘فت زض و ٛض ضأ  صو ٟبئ  ٛاع ظوبت ِٚت ٘ا ٚ ز  ضيعي قس 

 

 ّاي هلي سكات( ـ هزحلِ دٍم: تسيج ػوَهي تِ پزداخت سكات )ًقص كويت2ِ

زض يه تالـ ٌؿتطزٜ ثطاي ايدبز چبضچٛة ؾبظٔب٘ي ٔسيطيت ظوـبت تؼـسازي اظ ا٘سيكـٕٙساٖ ٔؿـّٕبٖ زض     

آٚضي ظوـبت پطزاذتـٝ ٚ ظوـبت     ٞبيي ضا قىُ زٞٙـس وـٝ ثـٝ خٕـغ     وٛيت ٌطز ٞٓ آٔس٘س ٚ تهٕيٓ ٌطفتٙس وٕيتٝ

٘س ظيطا ٔؿـبخس ثـٝ ػٙـٛاٖ    آٚضي قسٜ ضا ٔيبٖ ٘يبظٔٙساٖ تمؿيٓ وٙٙس. آ٘بٖ ثطاي ايٗ وبض ٔؿبخس ضا ثؿيح وطز خٕغ

وطز٘س ٚ اظ َطفي ٔؿبخس ثٝ ػٙٛاٖ ٔىبٟ٘ـبي ػجـبزي ٔحؿـٛة     ٔىبٟ٘بي اختٕبػي، فطٍٞٙي ٚ ٔصٞجي ػُٕ ٔي

قس٘س. اِٚيٗ لسْ زض ايٗ ظٔيٙٝ ثبػث تكىيُ اِٚيٗ وٕيتٝ ظوبت زض ٔؿدس ػثٕبٖ ٌطزيس. ٞـسف ايـٗ وٕيتـٝ     ٔي

تكىيُ  ئيالز 1972ٔؿتٕٙساٖ ثٛز. ايٗ وٕيتٝ زض ؾبَ  آٚضي زاَّٚجب٘ٝ ظوبت ٔؿّٕب٘بٖ ٚ تٛظيغ آٖ ٔيبٖ خٕغ

 ٌطزيس.

ٞبيي وٝ ايٗ وٕيتٝ ثٝ آٖ زؾت يبفت ٚ پبؾرٟبيي وـٝ اظ ٔؿـّٕب٘بٖ زضيبفـت ٕ٘ـٛز ؾـبيط       زض پي ٔٛلؼيت

وٕيتٝ  35ٞب ٞٓ اوٖٙٛ ثٝ  ٞبيي قجيٝ وٕيتٝ ظوبت ٔؿدس ػثٕبٖ تكىيُ زاز٘س. تؼساز ايٗ وٕيتٝ ٔؿبخس ٘يع وٕيتٝ

 قٛز. بِغ ٔيزض وٛيت ث

آيس وٝ ثبػث احيبي ٘مف ٔؿـبخس   ٞبي ظوبت زض ٔؿدس يه ػُٕ قطافتٕٙسا٘ٝ ثٝ حؿبة ٔي تكىيُ وٕيتٝ

ٌطزز. ثـطاي وـبضآتط ٕ٘ـٛزٖ ايـٗ      زض ايٗ ظٔيٙٝ ٚ ٌؿتطـ ٚ تؼٕيك ضٚاثٍ اختٕبػي ٚ ٔؼٙٛي ٔيبٖ ٔؿّٕب٘بٖ ٔي

 ٌيطز. نٛضت ٔي ٞب ٚ ٔٛؾؿٝ ظوبت وٛيت ٞبي الظْ ٔيبٖ ايٗ وٕيتٝ ٞب ٕٞبٍٞٙي وٕيتٝ

 ـ هزحلِ سَم: تطكيل هَسسِ هالي سكات3

       ٝ ٞـب زض   ثب تٛخٝ ثٝ ٌؿتطـ ضٚظافعٖٚ آٌبٞي ٔطزْ ثٝ پطزاذت ظوـبت ٚ ثـب تٛخـٝ ثـٝ ٔٛفميـت ايـٗ وٕيتـ

آٚضي زاَّٚجب٘ـٝ ٚ   آٚضي ظوبت ايسٜ تكىيُ ٔٛؾؿٝ ٔبِي ظوبت ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔؤؾؿٝ ٘يٕٝ زِٚتي ثطاي خٕغ خٕغ

 ٌطزيس.غيطاخجبضي ظوبت تكىيُ 

تكىيُ ٔٛؾؿٝ ٔبِي ظوبت ثٝ ػٙٛاٖ يه لسْ اِٚيٝ زض احيبي يىي اظ ٚاخجبت زيٗ ٔمسؼ اؾالْ ثٝ قـٕبض  

اي ثب تٛؾؼٝ ؾطيغ وكٛض ٚ خبٔؼٝ ُٔبثمت زاضز. لبٖ٘ٛ ّٔي ٔٛؾؿٝ ٔبِي  ضٚز وٝ تكىيُ لب٘ٛ٘ي چٙيٗ ٔٛؾؿٝ ٔي

 ثٝ تهٛيت ٔدّؽ ّٔي ضؾيس. 1982غا٘ٛيٝ  16ظوبت زض 
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لبٖ٘ٛ اؾبؾي وٛيت ٔدّؽ ّٔي ايـٗ وكـٛض لـٛا٘يٗ ظيـط ضا زض ٔـٛضز       133ٚ  109، 8، 7، 2ثطاؾبؼ ٔٛاز 

 ٔٛؾؿٝ ٔبِي ظوبت ثٝ تهٛيت ضؾب٘يسٜ اؾت.

قٛز وـٝ ٔبٞيـت    ـ يه ٔؤؾؿٝ ػٕٛٔي ثب ثٛزخٝ ٔؿتمُ تحت ػٙٛاٖ ٔٛؾؿٝ ٔبِي ظوبت ايدبز ٔي1ٔبزٜ 

 ٌيطز. ف ٚ أٛض ذيطيٝ لطاض ٔيقطوتي زاضز ٚ ظيط ٘ظط ٚظيط اٚلب

 ـ ٔٙبثغ ٔبِي ٔؤؾؿٝ ظوبت ثٝ قطح ظيط اؾت:2ٔبزٜ 

 پطزاظ٘س. اِف: نٙسٚلٟبي ظوبت وٝ افطاز ثٝ نٛضت زاَّٚجب٘ٝ ظوبت ذٛز ضا ثٝ آٖ ٔي

ة: وٕىٟبي ثالػٛو زِٚت ٚ ؾبظٔبٟ٘بي زِٚتي، خبٔؼٝ، قطوتٟب ٚ ؾبيط اقربل حميمي ٚ حمٛلي ٔـٛضز  

 لجَٛ ٞيبت ٔسيطٜ.

 : يبضا٘ٝ ؾبِيب٘ٝ زِٚتيج

اي اؾت وٝ ظيط ٘ظط ٚظيط اٚلبف ٚ أٛض ذيطيٝ لطاض زاضز. اػًـبي   ـ ٔؤؾؿٝ ظوبت زاضاي ٞيأت ٔسيط3ٜٔبزٜ 

 ٞيأت ٔسيطٜ ثٝ قطح ظيط اؾت:

 اِف: ٕ٘بيٙسٜ ٚظيط اٚلبف ٚ أٛض ذيطيٝ

 ٕ٘بيٙسٜ ٚظيط وبض ٚ أٛض اختٕبػي :ة

 ج: ٔسيطػبُٔ ؾبظٔبٖ تبٔيٗ اختٕبػي

 يٙسٜ زِٚتز: ٕ٘ب

ٞـ ـ قف ٘فط افطاز ثب تدطثٝ ٚ نالحيت زاض وٛيتي وٝ پؿت زِٚتي ٘ساض٘س. ا٘تربة ايٗ اػًب تٛؾٍ ٞيأت  

 قٛ٘س ٚ ا٘تربة ٔدسز آٟ٘ب ثالٔب٘غ اؾت. زِٚت ثٛزٜ ٚ ثٝ ٔست ؾٝ ؾبَ ا٘تربة ٔي

 ـ 4ٔبزٜ 

ٔـبِي ذـٛز ضا تٙظـيٓ ٚ     اِف: ٔٛؾؿٝ ظوبت ثبيس ؾيبؾتٟبي ػٕٛٔي ذٛز ضا تٙظيٓ ٕ٘بيس ٚ ٔمطضات ازاضي ٚ

 ٞبي اخطائي ايٗ لبٖ٘ٛ ضا تٟيٝ ٕ٘بيس. ٘بٔٝ آئيٗ

ٞبي ٔهطفي ظوبت ٚ أٛض ٘يىٛوبضي ذٛز ضا ُٔبثك ثـب قـطيؼت اؾـالٔي تؼيـيٗ      ة: اِٚٛيتٟب، حدٓ ٞعيٙٝ

 ٕ٘بيس.

 ثبقس. االخطا ٔي ـ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٔٛيٛػٝ وكٛض ثطاي تٕبٔي ٔؿترسٔيٗ ٔؤؾؿٝ ظوبت الظ5ْٔبزٜ 
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ٚظيط ثبيس ايٗ لبٖ٘ٛ ضا اخطا وٙس. ايٗ لبٖ٘ٛ ثبيس زض ضٚظ٘بٔٝ ضؾٕي ٔٙتكط قٛز ٚ ؾٝ ٔبٜ پؽ اظ ا٘تكبض  ٘رؿت

 االخطا ذٛاٞس ثٛز. الظْ

 اّذاف هَسسِ هالي سكات -6-2

 اٞساف ٔٛؾؿٝ ٔبِي ظوبت ثٝ َٛض ذالنٝ ثٝ قطح ظيط اؾت:

 .ٕ٘بيس آٚضي ٚ تٛظيغ ظوبت ضا ثٝ َطق ٔرتّف ؾبظٔب٘سٞي ٔي ـ خٕغ1

 ـ ٔٙبثغ ذٛز تبٔيٗ ٔبِي ضا ٔؿتمط ٕ٘ٛزٜ ٚ تٛؾؼٝ زٞس.2

آٚضي ٚخٜٛ ضا لب٘ٛ٘ي ٚ تٛظيغ ظوبت ضا ثٝ َطظ ُٔٙمي اظ َطيك لـٛا٘يٗ ٚ ٔمـطضات الظْ ثـٝ ا٘دـبْ      ـ خٕغ3

 ضؾب٘س.

ـ زيٗ ٔمسؼ اؾالْ ٚ فطًٞٙ اؾالٔي ضا زض ؾُح زاذّي ٚ ذـبضخي تمٛيـت ٕ٘ـٛزٜ ٚ ثـب تٛؾـؼٝ      4

اختٕ ؼبٖٚ  ت ا ٔيبٖ ٔطزْ تٛؾؼٝ زٞس.ظوبت ضٚحيٝ   بػي ض

ا ثٟجـٛز   5 اختٕـبػي ض تأٔيٗ  يدبز ٕ٘بيس وٝ  ا ا  ـ ٕٞىبضي ٚ ٕٞبٍٞٙي ٔؿئِٛيٗ زِٚتي ٚ غيطزِٚتي ض

 ثركس. ٔي

پـصيطي الظْ أـٛض    ٞبي ازاضي آٖ ثطٚظ ٌـطزز ٚ ثـب ا٘ؼُـبف    ـ ذسٔبت ٔؤؾؿٝ ظوبت تٛؾؼٝ يبثس ٚ ؾيؿت6ٓ

 ٔطثٌٛ ثٝ ظوبت تؿٟيُ ٌطزز.

 ٞب ٔٛضز ٔسالّٝ لطاض ٌيطز. زض تٕبٔي ظٔيٙٝ ـ آثبض ٔبِي ظوبت7

ٞبي ظوبت زض لؿٕتٟبي ٔرتّف وكٛض تكىيُ ٌطزز وٝ ثب ٔكبضوت ػبٔـٝ ٔـطزْ ثـٝ     اي اظ وٕيتٝ ـ قجى8ٝ

 اٞساف اظ پيف تؼييٗ قسٜ زؾت يبثس.

 ـ فمطظزايي ٚ تدسيس ٘يطٚي خسيس زض ٔيبٖ فمطا ٚ ايدبز فطنتٟبي قغّي ثطاي آ٘بٖ.9

 تٛا٘س زض ذسٔت ٔؤؾؿٝ ظوبت لطاض ٌيطز. ٞب ٔي إِّّي آٖ زض تٕبٔي ظٔيٙٝ ٚ ضٚاثٍ ثيٗ ٘مف زِٚت وٛيتـ 10

 ّيأت هذيزُ ٍ تزكية آى: -7-2

ٞيبت ٔسيطٜ ٔٛؾؿٝ ظوبت ٚظيفٝ زاضز أٛض خبضي ٔؤؾؿٝ ضا ا٘دبْ زٞـس ٚ زض ضاؾـتبي اخـطاي ٚظـبيف ٚ     

اظتأؾيؽ ٔٛؾؿـٝ ٘يـع ٕٞـيٗ ثـٛزٜ اؾـت.       تٛا٘س تهٕيٕبت الظْ ضا اتربش ٕ٘بيس وٝ ٞسف زؾتيبثي ثٝ اٞساف ٔي

 ٘فطٜ زاضاي ٚظبيف ظيط ٞؿتٙس: 12اػًبي ٞيأت ٔسيطٜ 

وٙس ٚ اٚأـط اضقـبزي الظْ ضا ثـطاي ثٟجـٛز      ـ ؾيبؾتٟبي وّي ٔؤؾؿٝ ضا تطؾيٓ ٚ اخطاي آٖ ضا ٘ظبضت ٔي1

 زٞس. فؼبِيت اضائٝ ٔي
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 ؾبظز. اؾالٔي فطاٞٓ ٔي ـ اِٚٛيتٟب ضا تؼييٗ ٕ٘ٛزٜ ٚ تٕٟيسات الظْ ضا ثطاي اخطاي قطيؼت2

زاض٘س، ؾٛثؿيتٟبي ٔمبٔبت ٚ ؾـبظٔبٟ٘بي زِٚتـي، خبٔؼـٝ، قـطوتٟب ٚ      ـ وٕىٟبي ثالػٛو ضا زضيبفت ٔي3

 زاض٘س. اقربل ضا زضيبفت ٔي

 ٕ٘بيس. ٞبي ٔبِي ٚ ازاضي ضا تٙظيٓ وطزٜ وٝ فؼبِيتٟبي ٔؤؾؿٝ ضا لب٘ٛ٘ي ٔي ٘بٔٝ ـ آئي4ٗ

ٝ ٞبي الظْ ضا خٟت پطزاذت ظو ـ ثط٘ب5ٝٔ ٞـبي الظْ   بت حىٛٔت، ؾبظٔبٟ٘ب ٚ اقربل فطاٞٓ آٚض٘س ٚ ثط٘بٔـ

 خٟت زضيبفت وٕىٟبي ثالػٛو ضا تٙظيٓ وٙٙس.

 ـ ثٛزخٝ ضا تٙظيٓ ٚ حؿبثٟبي ٟ٘بيي ضا خٟت ٔمبٔبت شيهالح اضائٝ ٕ٘بيٙس.6

 ـ ٌعاضـ فؼبِيت ٞيأت ٔسيطٜ ضا خٟت ٔدٕغ ػٕٛٔي ؾبِيب٘ٝ تٟيٝ ٕ٘بيٙس.7

اي وٝ ايـٗ ٔمـطضات ُٔـبثك قـطيؼت اؾـالٔي       ٌصاضي ٔٙبثغ ضا تٙظيٓ ٕ٘بيٙس ثٝ ٌٛ٘ٝ يٝؾيبؾتٟب ٚ ٔمطضات ؾطٔبـ 8

 ثبقس.

 ٌيطي قسٜ ٚ ٌعاضقٟبي الظْ تٛؾٍ ٔسيطػبُٔ تٟيٝ ٌطزز. ـ پيكطفت وبضٞب زض ٔؤؾؿٝ پي9

 ـ حؿبثطؾي الظْ نٛضت ٌطفتٝ ٚ ٕٞىبضي ٔٙبؾجي ثب حؿبثطؾبٖ ٔجصَٚ ٌطزز.10

 وٙٙس ثٝ قطح ظيط اؾت: ثي ثٝ اٞساف ٔؤؾؿٝ ظوبت ثب ٞيأت ٔسيطٜ ٕٞىبضي ٔيٞبيي وٝ زض ضاؾتبي زؾتيب وٕيتٝ

 ـ وٕيتٝ تٛؾؼٝ ٔٙبثغ ٔبِي:1

ايٗ وٕيتٝ ؾيبؾت وّي تٛؾؼٝ ٔٙبثغ ٔبِي، تؼييٗ ٔٙبثغ ٔبِي اخطاي َطحٟب، زضيبفت وٕىٟبي ثالػـٛو،   

 زٞس. ٞب ٚ اقربل ضا ا٘دبْ ٔي اظ زِٚت، ؾبظٔبٟ٘ب، ا٘دٕٗ سزضيبفت ؾٛثؿي

 وٕيتٝ تٛظيغ يبضا٘ٝ:ـ 2

زٞـس. ايـٗ وٕيتـٝ     ٞبي الظْ ضا ا٘دـبْ ٔـي   ٞب، تؼييٗ اِٚٛيتٟب ٚ اضظيبثي ضيعي تٛظيغ يبضا٘ٝ ايٗ وٕيتٝ ثط٘بٔٝ 

 وٙس. ٞبي ٔؤؾؿٝ ضا ثب ٚظضا ٚ ٔؿئِٛيٗ ٔرتّف ٕٞبًٞٙ ٔي فؼبِيت

 ـ وٕيتٝ ؾبظٔب٘ي:3

ٞب ٚ ثٛزخـٝ ؾـبظٔبٖ ضا ٔـٛضز ثـبظثيٙي ٚ      بةٔمطضات ٔبِي، ازاضي ٚ ؾبظٔب٘ي ضا ٔٛضز ُٔبِؼٝ لطاض زازٜ ٚ حؿ

 زٞس. آظٖٔٛ لطاض ٔي

 قطػي: تٝـ وٕي4
ٞبي  ثٝ زضذٛاؾت ٞيأت ٔسيطٜ خٟت ؾطپطؾتي ٚ وٙتطَ ػّٕيبت ٚ فؼبِيت 1983آٚضيُ  30ايٗ وٕيتٝ زض  

 ٔؤؾؿٝ زض اُ٘جبق ثب قطيؼت اؾالٔي تبؾيؽ ٌطزيس. ايٗ وٕيتٝ قف ػًٛ زاضز.
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 سياستْاي راّثزدي در اجزاي ٍظايف هَسسِ هالي سكات -9-2

 ؾيبؾت ػٕٛٔي ٔؤؾؿٝ ظوبت ثٝ زٚ فطآيٙس ظيط ثؿتٍي زاضز:

 آٚضي ظوبت ـ خٕغ1

 ـ تٛظيغ ظوبت ٔيبٖ ٌطٟٚٞبي ٞكت ٌب2ٝ٘

 هيأت هدىره

 دبريخؤيه کويشيون شرعً
 

 آوري آن توزىع زکؤت در خؤرج از هًطقه مجعکويته -
 کويته توزىع حممً زکؤت -
 کويته توسعه هًؤبع زکؤت -
 کويته سؤزهؤيً -

 سؤختؤر سؤزهؤيً زکؤت

 هدىر عؤهن
 

 کويته بودجه -
 کويته پرسًمً  -

 ووهًهدىر ع
 

 اداره کؤهپيوتر -
 اداره حقوقً -
 اداره بريؤهه رىزي -

دپؤرمتؤن اهور 
اداري و 
 خدهؤت

دپؤرمتؤن اهور 
هؤيل

 
  

دپؤرمتؤن اراىه  
 خدهؤت خريىه

دپؤرمتؤن 
روابط 
 عووهً

دپؤرمتؤن 
 هًؤبع زکؤت

دپؤرمتؤن 
خدهؤت 
 اجتوؤعً

دپؤرمتؤن توزىع 
زکؤت در خؤرج از 
هًطقه مجع آوري 

 شده

دپؤرمتؤن 
توزىع حممً 
 زکؤت
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وٙـس ٚ چـبضچٛة لـب٘ٛ٘ي     آٚضي ظوبت ضاتٟيٝ ٔي پصيط خٟت فطآيٙس خٕغ ٔؤؾؿٝ ٔبِي ظوبت َطحٟبي أىبٖ

 قٛز: ٞبي ظيط تمؿيٓ ٔي وٙس. ؾيبؾت ٔؤؾؿٝ ثٝ ثرف ضيعي ٔي ظوبت ضا ثط٘بٔٝ تٛظيغ

 ـ خٙجٝ لب٘ٛ٘ي1

 آٚضي زاَّٚجب٘ٝ ظوبت ـ خٕغ2

 ـ تٛؾؼٝ ٔٙبثغ ٔبِي3

 ـ تٛظيغ زاذّي ظوبت4

 ـ تٛظيغ ذبضخي ظوبت5

 ـ ؾبظٔب6ٖ

 ـ جٌثِ قاًًَي1
قسٜ اؾت ثٙبثطايٗ ٔٛؾؿٝ ظوبت اظ ٔؤؾؿٝ ظوبت خٟت اخطاي زؾتٛض ذساٚ٘س ٔتؼبَ زض ٔٛضز ظوبت تأؾيؽ 

اثتساي پيسايف ذٛز تٕبٔي تالـ ذٛز ضا ٔجصَٚ زاقتٝ تب فؼبِيتٟبي ذٛز ضا ُٔبثك قطع ٔمسؼ اؾالْ ثٝ ا٘دـبْ  

 ضؾب٘س:

 قىُ وٕيؿيٖٛ قطػي 1ـ1
ايٗ وٕيؿيٖٛ خٟت ٘ظبضت ٚ وٙتطَ ٚظبيف ٚ فؼبِيتٟبي ٔؤؾؿٝ ظوبت تكىيُ قسٜ اؾت وٝ آٖ ضا اظ ٘ظط 

زٞس. ايٗ وٕيؿيٖٛ ثب اضائٝ فتٛاٞبئي ثٝ ؾٛاالت ٔرتّفـي وـٝ زض    ثطضؾي ٚ ٘ظبضت ٚ وٙتطَ لطاض ٔيقطػي ٔٛضز 

زٞس. ايٗ وٕيؿيٖٛ اظ تؼسازي فمٟب ٚ  وٙٙس پبؾد ٔي ٔؤؾؿٝ ظوبت ٚخٛز زاضز ٚ يب ٔطزْ ؾٛاالت ذٛز ضا ُٔطح ٔي

 ٔترههيٗ فمٟي تكىيُ قسٜ اؾت.

 ازاضٜ قطػي 1ـ2

زض ٔؤؾؿٝ ظوبت اؾت وٝ ٔؿتميٕبً ثب ٔسيط ٔؤؾؿٝ زض اضتجـبٌ اؾـت. ايـٗ ازاضٜ    ايٗ ازاضٜ يه ازاضٜ زاذّي 

 زٞس. ؾبظز ٚ أٛض ازاضي ٔؿبئُ قطػي ضا ا٘دبْ ٔي اضتجبٌ ثيٗ ٔؤؾؿٝ ظوبت ٚ وٕيؿيٖٛ قطػي ضا ثطلطاض ٔي

 آٍري داٍطلثاًِ سكات ٍ صذقات ـ جوغ2
ثٙبثطايٗ ٔؤؾؿٝ ظوبت تالـ ٕ٘ٛزٜ اؾت تب لبٖ٘ٛ ظوبت ثطاؾبؼ اػالْ زاَّٚجب٘ٝ ٚخٜٛ ظوبت اؾتٛاض اؾت. 

ٞبي ظيبزي ضا ثطاي تكـٛيك ٔؿـّٕب٘بٖ ثـٝ     آٚضي ظوبت ضا تؿٟيُ ٕ٘بيس. ايٗ ٔٛؾؿٝ ٕٞچٙيٗ ثط٘بٔٝ فطايٙس خٕغ

 ٕ٘بيس وٝ ثطذي اظ آٟ٘ب ثٝ قطح ظيط اؾت: پطزاذت ظوبت اخطا ٔي
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 ٞبي ٔؤؾؿٝ ظوبت ٌيطي خٟت 2ـ1
ٔؤؾؿٝ ٔبِي ظوبت ثـسٞي ٔطثـٌٛ ثـٝ ظوـبت زاضاييٟـبي افـطاز        وٕيؿيٖٛ قطػي ٚ ازاضٜ قطػي ٚاثؿتٝ ثٝ

ثيٙٙس. ثطاي ايٗ ٔٙظٛض  وٙس ٚ اقربل اظ ٘ظط قطػي تٛخيٟي ثطاي ػسْ پطزاذت ظوبت ٕ٘ي ٔرتّف ضا ٔحبؾجٝ ٔي

ٞبيي ضا تحت ػٙٛاٖ وتبثچٝ ظوبت خٟت ٌؿتطـ اَالػبت ػٕٛٔي افـطاز خبٔؼـٝ ٔٙتكـط     ٔؤؾؿٝ ظوبت وتبثچٝ

 وٙٙس. بيي ٘يع زض ايٗ ظٔيٙٝ ثطٌعاض ٚ ٘تبيح آٖ ضا ثطاي خبٔؼٝ ٔٙتكط ٔيوٙس ٚ وٙفطا٘ؿٟ ٔي

 اَالػبت 2ـ2
ٞب( اَالػبت ػٕـٛٔي ضا ضاخـغ ثـٝ     ٔؤؾؿٝ ظوبت اظ َطيك ٚؾبيُ اضتجبٌ خٕؼي )ٚيسئٛ، تّٛيعيٖٛ ٚ ضٚظ٘بٔٝ

ٗ   آٚضي ظوبت ضا تؿٟيُ ٔي ؾبظز وٝ ايٗ أط خٕغ ظوبت ثطاي ػبٔٝ ٔطزْ فطاٞٓ ٔي ظٔيٙـٝ ٔؤؾؿـٝ    ؾـبظز. زض ايـ

ٞـبي تّٛيعيـٛ٘ي زض ٔـبٜ ضًٔـبٖ، اضتجـبٌ ثـب        ٞبي ٚيسئٛيي، ثط٘بٔٝ ضٚقٟبي ػّٕيبتي ٘ٛيٗ ٚ ٔسض٘ي ضا ٔب٘ٙس فيّٓ

ٌصاضز. ايٍٙٛ٘ٝ اَالػبت ٔطزْ ضا ثٝ پطزاذت  إِّّي، وتبثٟب ٚ ا٘تكبضات ثٝ ٔٛضز اخطا ٔي ذجطٌعاضيٟبي ٔحّي ٚ ثيٗ

 وٙس. ٞب تكٛيك ٔي ثسٞي ظوبت ٔطثٌٛ ثٝ زاضايي

 اضتجبَبت ٔطزٔي 2ـ3

وٙس آ٘بٖ فؼبِيتٟب ٚ السأبت ا٘دبْ قـسٜ   ٞبي قرهي ثب ثطٚتٕٙساٖ ثعضي ثطٌعاض ٔي ٔؤؾؿٝ ظوبت ٔهبحجٝ

 وٙٙس. تٛؾٍ ٔٛؾؿٝ ظوبت ضا ثطاي ػْٕٛ ٔطزْ تكطيح ٔي

 تٙٛع ؾبظي فؼبِيتٟبي ذيطيٝ 2ـ4

ي ٝ ظوبت اخطأ  ٔؤؾؿ  ٍ ؾ ٝ ٛت ٗ ؾيبؾتي اؾت و ٔبت اضائ اي ٛز تب ذس ـت      ق ٗ ؾيبؾـت ٟخ ٛز. ايـ ـط قـ ٔٙد  ٝ ٔؼ ٝ خب ؾؼ ٝ ٛت ٜ ث ٝ قس

ٙٝج ٙبذت خ ه ق ي ٞبي ٕو  ٖٔ ٔٙسا ٘يبظ  ٝ ٔٝ ضؾ٘بي ث ٔب٘ٙس ثط٘ب ٔٝ ثبقس  ْ، ثط٘ب ٕبيت اظ ايتب ُ ز٘اف ٞبي ح ٔٝ ٞبي تحهي ٖ، ثط٘ب ٛظا ٕبيـت   ٔآ ٞبي ح

 ٚ  ٖ ٕبضا ٝ ثي ٔؼِبد  ٚ  ٗ ِّٛي ٔؼ  …اظ 

ٕبػي ٘ظسٌ ٚ اخت ٞبي التهبزي  ٟب اؾت٘بساضز ُ فؼبِيت ٗ لجي ياي ٛض ضا افعايفٔ  صو ـي    ي افطازٔ  ٚ ٙف ـط ازاضي  ٟب اظ٘ ظ ُ اظ فؼبِيت ٗ لجي س. اي ٞز

ٗ اضـظ ٚ ِيى ٝ ظوبت اؾت  ٔٛؾؿ ُ اظ  ي ٔؿتم ٕبػي ضا اضتمبءٔ   ثركس. ٞبي اخت

 ؾبظي پطزاذت ظوبت تؿٟيُ 2ـ5
ٞبي ٔؤؾؿٝ ظوبت زض ٔٙبَك زٚضافتبزٜ ٚ افتتـبح حؿـبة ٘ـعز ثب٘ىٟـبي      ؾبظي اظ َطيك ايدبز قؼجٝ تؿٟيُ

 اؾالٔي ٔيؿط قسٜ اؾت.

 ـ تَسؼِ هٌاتغ هالي3
 ثبقس: ثٙسي ٔي ٔٙبثغ تٛؾؼٝ ظوبت ثٝ نٛضت ظيط لبثُ زؾتٝ

 اِف: ظوبت
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دٕٗ ٘ ا  ، ز ا ط ف ا  ٍ ٛؾ ت ي  ذت ا ز ط پ س  م ٘  ٝ خ ٚ ت  ب و ظ ؤؾؿٝ  ٔ ٖ ب ٔ ظ ب ؾ  ٚ ب  فـت   ٞ ب ي ض ز ا  ض ب  ٞ

ي ي ٔ ٔ فت  ب ي ض ز ع  ي ٘ ال  ب و ت  ض نٛ  ٝ ث ا  ض ت  ب و ظ  ٗ ي ٕٞچٙ ؤؾؿٝ  ٔ  . ز ض ا . ز س ٙ  و

 ة: ذيطيٝ

 زاضز. ٘صٚضات ٚ ٚخٜٛ ذيطيٝ ضا اظ افطاز زضيبفت ٔئؤؾؿٝ ظوبت 

 ج: وٕىٟبي ثالػٛو ٚ ٔكبضوتٟبي ٔرتّف

ٞب، قطوتٟب ٚ افطاز ٔرتّف  ٞب، ا٘دٕٗ ٔؤؾؿٝ، وٕىٟبي ثالػٛو ٚ ٔكبضوتٟبي ٔرتّف ضا اظ زِٚت، ؾبظٔبٖ

 زاضز. ثب تبييس ٞيبت ٔسيطٜ زضيبفت ٔي

 ز: ؾٛثؿيسٞبي زِٚتي
ضا خٟت حٕبيت اظ فؼبِيتٟبي ٔرتّف ٔؤؾؿٝ ظوبت خٟت زؾتيبثي ثٝ اٞـساف  ٞبيي  زِٚت ؾبِيب٘ٝ ؾٛثؿيت

، 1983-84زيٙـبض وـٛيتي ٚ زض ؾـبَ     000/000/2، 1982-83وٙس. زِٚت زض ؾبَ ٔـبِي   زٚؾتب٘ٝ اػُب ٔي ا٘ؿبٖ

 زيٙبض وٛيتي وٕه ٕ٘ٛز. 000/000/4

 ٞبي ٔؤؾؿٝ زض تٛؾؼٝ ٔٙبثغ ٔبِي ؾيبؾت
ٞبي زِٚتي ضا زض زؾتٛض لطاض زازٜ تب ثـٝ ٔٙـبثغ ٔـبِي پبيـساض      ؿيتٔؤؾؿٝ ؾيبؾت وبٞف ٚاثؿتٍي ثٝ ؾٛث

 ٞبي ظيط ا٘دبْ قسٜ اؾت: فؼبِيت. ثيب٘سيكس

 ٞبي تٛؾؼٝ ٔٙبثغ ٔبِي ايدبز ثط٘بٔٝ
ٞـب ضا زض زؾـتٛض وـبض     آٚضي زضآٔسٞب، قٙبؾبيي ٔٙبثغ ٚ اخطاي ثط٘بٔٝ ٔؤؾؿٝ ؾيبؾتٟبي ػٕٛٔي خٟت خٕغ

 زاضز.

آٚضي ٕ٘ـٛزٜ   ػبت الظْ زض ٔٛضز اقربل ٔرتّف، ٔؤؾؿبت ٚ قطوتٟب ضا خٕغثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔؤؾؿٝ اَال 

 ٌيطز. ٞبي ٔؤؾؿٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي اؾت وٝ خٟت آقٙبيي ٔطزْ ثب فؼبِيت

 ٔٙبثغ تٛؾؼٝ قبُٔ الالْ ظيط اؾت:

 

 

ظيـط   ٌصاضي. خسَٚ ٞبي زِٚتي ٚ اؾتفبزٜ ٚ ٞعيٙٝ ٕ٘ٛزٖ ؾٛزٞبي حبنُ اظ ؾطٔبيٝ سٌصاضي ؾٛثؿي ؾطٔبيٝ

 زٞس. ٞبي ٔرتّف ٘كبٖ ٔي ٌصاضي ضا زض ؾبَ زضآٔسٞبي حبنُ اظ ؾطٔبيٝ

 1984-85 1983-84 1982-83 ؾبَ

 416160 380545 130193 ٌصاضي زضآٔس حبنُ اظ ؾطٔبيٝ
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 ايدبز ٚ ٔسيطيت نٙسٚق نسلبت

ا٘دـبْ َطحٟـب ٚ   وٙٙس وٝ زضآٔسٞبي ٘مسي ؾبال٘ٝ ثطاي  ٞبي ثبثجبتي ضا ايدبز ٔي ايٗ ٌٛ٘ٝ نٙسٚلٟب زاضايي

ٌيطز ثـٝ َـٛضي    ٌصاضي ٚخٜٛ ا٘دبْ ٔي ؾبظز. ضٚـ ٔكبضوت زض ايٗ نٙسٚق اظ َطيك ؾطٔبيٝ ٞب فطاٞٓ ٔي ثط٘بٔٝ

قٛز ٔب٘ٙس ؾالٔتي، تحهـيُ   ٌصاضي ثطاؾبؼ ٔمطضات نٙسٚق زض فؼبِيتٟبي ٔٛضز ٘ظط نطف ٔي وٝ ثبظزٜ ؾطٔبيٝ

 آٔٛظاٖ ٚ غيطٜ. زا٘ف

 ؾبظي ٚخٜٛ زض زؾتطؼ ثٟيٙٝ

 ساظٞبا٘ پؽ
پصيط  اي وٝ ثب٘ه ؾپطزٜ وٙس ثٝ ٌٛ٘ٝ ٌصاضي ٔي ا٘ساظ ؾپطزٜ ٔؤؾؿٝ ظوبت ٚخٜٛ زض زؾتطؼ ضا زض حؿبة پؽ

 وٙس. ٌصاضي ٔي تب ظٔبٖ اؾتفبزٜ اظ آٖ ٔٙجغ تٛؾٍ ٔٛؾؿٝ آٖ ضا ؾطٔبيٝ

 ٞبي ؾٛزٔٙس احيبي ثط٘بٔٝ
اي وٝ ٔؤؾؿـٝ ظوـبت ثـب     ثٝ ٌٛ٘ٝ آيس ٞبي ٘يبظٔٙس ثٝ اخطا زض ٔي ٞب خٟت ثٟجٛز ٚيؼيت ذب٘ٛازٜ ايٗ ثط٘بٔٝ

 ثركس. ٞب ضقس التهبز ّٔي ضا ثٟجٛز ٔي اػُبي لسضت ٔبِي ثٝ ذب٘ٛازٜ

 

 

 

 زٞس. ٞبي ٔرتّف ٘كبٖ ٔي خسَٚ ظيط تٛؾؼٝ زضآٔسٞبي ٔؤؾؿٝ ظوبت ضا زض ؾبَ

 :اضلبْ ثٝ زيٙبض وٛيت2خسَٚ 

 83-1982 84-1983 85-1984 

 1300000 1178060 967038 نسلبت

 1400000 1054007 109117 زِٚتي ٞبي سؾٛثؿي

 4416160 4384545 2130193 ٌصاضي ؾطٔبيٝ

 7116160 6616612 3206348 خٕغ وُ

 

 ـ تَسيغ هحلي سكات 4
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ثـٝ ٌٛ٘ـٝ ظيـط اؾـت: فميـط،       1983ؾيبؾت تٛظيغ ٔؤؾؿٝ ظوبت ثطاؾبؼ تهٕيٓ ٞيبت ٚظيـطاٖ زض ؾـبَ   

اِؿجيُ،  اهلل، اثٗ ثٙسٌبٖ ٚ ظ٘سا٘يبٖ، ثسٞىبضاٖ، في ؾجيُ آٚضي ظوبت، ِٔٛفٝ لّٛثٟٓ، آظاز وطزٖ ٔؿىيٗ، ٔبٔٛض خٕغ

 أٛض ذيطيٝ.

 ؾيبؾت ٔٛؾؿٝ زض لجبَ تٛظيغ ٔحّي ثٝ لطاض ظيط اؾت:

 فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ وٕه اختٕبػي 4ـ1
زٞس ثٙبثطايٗ وٕه ٔٛؾؿٝ ثٝ َطق ظيـط   ٔٛؾؿٝ ظوبت ٚيغ ظ٘سٌي ٚ ٘يبظٞبي افطاز ضا ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٔي

 اؾت:

 ٝوٕه ٔبٞب٘ 4ـ1ـ1
 قٛز. ٞبي ٘يبظٔٙس پطزاذت ٔي وٕه ثٝ نٛضت ٔبٞب٘ٝ ثٝ ذب٘ٛازٜ

 وٕه يىدب: 4ـ1ـ2
 وٙٙس. قٛز وٝ يىجبض ٘يبظ ثٝ آٖ پيسا ٔي ايٍٙٛ٘ٝ وٕىٟب ثٝ افطازي پطزاذت ٔي

 ٚاْ ثسٖٚ ثٟطٜ: 4ـ1ـ3
ط ضؾيس قٛز وٝ ٘يبظٔٙس ايٍٙٛ٘ٝ ٔٙبثغ ٔبِي ٞؿتٙس ٚ ايٗ ٚأٟب زض ؾ ايٍٙٛ٘ٝ ٚأٟب ثٝ افطازي اػُب ٔي

قٛز. خسَٚ ظيط حدٓ وٕىٟبي ٔحّي ضا وٝ تٛؾٍ ٔؤؾؿٝ ظوبت ا٘دبْ قسٜ اؾت ضا  ٔكرهي ثبظپطزاذت ٔي

 زٞس. ٘كبٖ ٔي

 
 ٘ٛع وٕه     

 ؾبَ
 وُ پطزاذتٟب ٚأٟبي ثسٖٚ ثٟطٜ وٕه يىدب وٕه ٔبٞب٘ٝ

تؼساز ٔٛاضز  

 پطزاذت قسٜ

تؼساز ٔٛاضز  ٔجّغ

 پطزاذت قسٜ

تؼساز ٔٛاضز  ٔجّغ

 پطزاذت قسٜ

تؼساز ٔٛاضز  ٔجّغ

 پطزاذت قسٜ

 ٔجّغ

1983 

1984 

268 

555 

212500 

452000 

498 

1525 

540000 

1910000 

145 

191 

181600 

211400 

911 

2271 

934100 
2573400 

 

 آٔٛظاٖ نٙسٚق زا٘ف 4ـ2
زٞٙس ثؿـيبض اؾبؾـي ٚ    % خٕؼيت خبٔؼٝ ضا تكىيُ ٔي26اي وٝ آ٘بٖ  آٔٛظي زض خبٔؼٝ إٞيت ثرف زا٘ف 

آٔٛظاٖ فطاٞٓ آٚضزٜ اؾت. ايـٗ وـبض ثطاؾـبؼ     ٞبي ٔبزي ٚ ٔؼٙٛي ضا ثطاي زا٘ف ت. ٔٛؾؿٝ ظوبت وٕهٟٔٓ اؾ

ٌيطز. ايٗ  يه تٛافك زٚخب٘جٝ ٔيبٖ ٔٛؾؿٝ ظوبت ٚ زپبضتٕبٖ ذسٔبت اختٕبػي ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ا٘دبْ ٔي

 وٙس. ٔٛظاٖ ٔؿتحك اػُب ٔيآ اي ا٘دبٔيسٜ اؾت وٝ ذسٔبت ٔبزي ٚ ٔبِي ثٝ زا٘ف ٘بٔٝ ثٝ ايدبز ٔٛؾؿٝ تٛافك
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 ٔٛضز ثٛزٜ اؾت. 241، 1984تؼساز ٔٛاضز ُٔبِؼٝ قسٜ تب ا٘تٟبي ؾبَ 

 ٞبي آثطٚٔٙس ذب٘ٛازٜ 4ـ3
وٙٙس زض ٘ظط  اي آثطٚٔٙس وٝ زض ػيٗ ٘ساضي َّت وٕه ٕ٘ي ٔٛؾؿٝ ظوبت ثط٘بٔٝ خسيسي ضا ثطاي ذب٘ٛازٜ

ٞبيي  طاؾبؼ اػتٕبز ٔتمبثُ وؿب٘ي وٝ اظ چٙيٗ ذب٘ٛازٜقٛز ٚ ث ٌطفتٝ اؾت. ايٗ ثط٘بٔٝ زضٟ٘بيت ضاظزاضي ا٘دبْ ٔي

 قٛز. زاض٘س ٚ ثب ضٚقٟبي نحيح ثٝ ٘يبظٞبي آ٘بٖ پبؾد زازٜ ٔي اَالع زاض٘س ثٝ ٔٛؾؿٝ ظوبت اػالْ ٔي

 ٞبي ٔؿتحك احيبء ٚ تمٛيت ذب٘ٛازٜ 4ـ4

 ٕٞبٍٞٙي ثب ٚظيطاٖ ٚ ٔٛؾؿبت زِٚتي 4ـ5

 ظوبت فُطٜ 4ـ6

 زض ٔبٜ ضًٔبٖ ذٛاضي ظوبت ٘بقي اظ ضٚظٜ 4ـ7

 ٞبي ذيطيٝ ٞبي ظوبت ٚ ا٘دٕٗ حٕبيت اظ وٕيتٝ 4ـ8

 حٕبيت اظ ايتبْ 4ـ9

 ٞب ٕٞىبضي ٚ ٕٞبٍٞٙي ثب ا٘دٕٗ 4ـ10

 

 آٍري ـ تَسيغ سكات در خارج اس هٌطقِ جوغ5

 اضتجبٌ ثيٗ وكٛض وٛيت ٚ ؾبيط وكٛضٞبي اؾالٔي 5ـ1

 ٞب ٚ قطايٍ ؾرت ثحطاٖ 5ـ2

 يغ خًٙ ضغيٓ نٟيٛ٘يؿتيوٕه ثٝ ٔطزْ ِجٙبٖ زض ٚلب 5ـ2ـ1

 ـ وٕه ثٝ پٙبٞٙسٌبٖ افغب٘ي5ـ2ـ2

 وٕه ثٝ ٔطزْ ٔظّْٛ فّؿُيٗ 5ـ2ـ3

 وٕه ثٝ ٔطزْ زچبض لحٍ ؾبِي زض آفطيمب 5ـ2ـ4

 ٞبي اختٕبػي ٔب٘ٙس ؾبذتٗ ٔؿدس، ذب٘ٝ ايتبْ ٚ ؾبِٕٙساٖ، ٔسضؾٝ ٚ غيطٜ ثط٘بٔٝ 5ـ3

 ٞبي ذيطيٝ ثط٘بٔٝ 5ـ4

 ٞبي حٕبيت اظ ايتبْ ثط٘بٔٝ 5ـ5

 آٔٛظاٖ ٔؿتحك حٕبيت اظ زا٘ف 5ـ6

 ٞبي لطثب٘ي ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ٌٛقت ثط٘بٔٝ 5ـ7
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 ٞبي تٟيٝ ِجبؼ ظٔؿتب٘ي ثطاي ٘يبظٔٙساٖ ثط٘بٔٝ 5ـ8

 ـ ساسهاى6

پصيط اؾت وٝ اظ ؾٝ ثرف انّي تكىيُ قسٜ اؾت: ثرف  ٔٛؾؿٝ ظوبت زاضاي يه ؾبذتبض ؾبظٔب٘ي ا٘ؼُبف

ظوبت ٚ ثرف ؾْٛ آٖ ثٝ ذسٔبت ٔكغَٛ اؾت. ٔٛؾؿٝ ثب  آٚضي ظوبت، ثرف زْٚ ثٝ تٛظيغ اَٚ آٖ ثٝ خٕغ

ٔٙس اؾت. ايٗ ٘ٛع  ايدبز ٔٛؾؿبت ذهٛني ٔؿتمُ اظ ٔٛؾؿٝ ظوبت خٟت وٙتطَ ٔبِي ٚ ؾطپطؾتي ػاللٝ

 وٙس. زٞي اٞساف ظيط ضا ز٘جبَ ٔي ؾبظٔبٖ

بزٜ ثٟيٙـٝ اظ  ٔكبضوت تؼساز وثيطي اظ افطاز قبيؿتٝ زض ٔؤؾؿٝ ٚ تفٛيى اذتيبض ثٝ آ٘بٖ وٝ ثبػث اؾتف 6ـ1

 ٌطزز. ترهم آ٘بٖ ٔي

 ٞبي ترههي ايدبز ا٘ؼُبف زض وبض ٚ ازاضٜ اظ َطيك ؾبظٔبٖ 6ـ2

 ٞب ٌطائي ٚ وبضآضائي اظ َطيك تمؿيٓ فؼبِيت ترهم 6ـ3

 
 
 
 
 
 
 

 گيزي تٌذي ٍ ًتيجِ جوغ -3
ظوـبت  چيع ثٛزٜ اؾت ٚ ثطاؾبؼ حسيث ٘جٛي اظ ؾبيط چيعٞب ٌـطفتٗ   ٘ٝ ٔٛاضز ٚخٛة ظوبت زض ػهط پيبٔجط

ػفٛ قسٜ اؾت اِجتٝ ًٕٖٔٛ حسيث اذص ظوبت اظ تٕبْ أٛاَ اؾت. حدٓ ٔٙبثغ ٔبِي وٝ تحـت ػٙـٛاٖ ظوـبت اظ    

قٛز آيب زض حسي اؾت وٝ ثتٛا٘س ٚظيفٝ انّي ذٛز يؼٙـي ضفـغ فمـط ٚ ايدـبز تـٛاظٖ       آٚضي ٔي ٔٙبثغ ٘ٝ ٌب٘ٝ خٕغ

اي ثبقس وٝ ٚظيفٝ ضفغ فمط ضا ثٝ  بيس ثٝ ٌٛ٘ٝالتهبزي ضا ايفب وٙس؟ ثطاؾبؼ ضٚايبت ٚ احبزيث ظطفيت ٔبِي ظوبت ث

اي ثٝ ا٘دبْ ضؾب٘س زض حبِي وٝ زض خبٔؼٝ أطٚظ التهبز وكبٚضظي ٘مـف وٕتـطي زض تِٛيـس ٘بذـبِم      ٘حٛ قبيؿتٝ

وٙس ٚ التهبز أطٚظ ٔجتٙي ثط تِٛيسات نٙؼتي ٚ اَالػبتي اؾت وـٝ ٘مـف ثؿـيبض     ( ايفب ٔيGDPزاذّي وكٛض )

ٙبثطايٗ ثبيس ٘ىتٝ ٟٕٔي ضا ٔس ٘ظط زاقت ٚ آٖ ايٙىٝ زض آٖ ظٔبٖ وٝ ػهط وكبٚضظي، ( زاضز، ث GDPٟٕٔي زض )

ٌب٘ٝ ثٛزٜ اؾت زض حبِي وـٝ زض   زأساضي ثٛزٜ اؾت ٟٕٔتطيٗ ٔحهٛالت تِٛيسي زض خبٔؼٝ آٖ ضٚظ ٕٞبٖ ٔٛاضز ٘ٝ

ضا ثـب زٚضاٖ اِٚيـٝ    تٛاٖ خبٔؼٝ التهبزي أطٚظ خبٔؼٝ أطٚظي وٝ ػهط تِٛيس نٙؼتي ٚ اَالػبتي اؾت ٔؿّٕبً ٕ٘ي

نسض اؾالْ ٔمبيؿٝ ٕ٘ٛز ٚ ثٙبثطايٗ تدسيس٘ظط زض ٔٛاضز ٚخٛة ظوبت أطي الظْ ٚ يطٚضي اؾت. اِجتٝ ثب تٛخٝ ثٝ 
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ثبقس ٚ لبثـُ   ٌب٘ٝ ٕ٘ي تٛاٖ فٟٕيس وٝ ٔٛاضز ظوبت ٔٙحهطاً ثٝ ٔٛاضز ٘ٝ ضٚايبت ٚ احبزيث شوط قسٜ زض ٔتٗ ٘يع ٔي

تٛا٘س ٔكَٕٛ ظوبت ٚالغ قٛز )ذص ٔٗ أٛآِٟ(  ( اٚالً: تٕبْ أٛاَ ٔي103تٛثٝ تؼٕيٓ اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ آيٝ ظوبت )

ذٛضز ٚ زض ٚالغ ٔحسٚز ثٝ ٘ٝ ٔٛضز قسٜ  ٚ ثب٘يبً: ثب تٛخٝ ثٝ ضٚايبت ٔؼتجطي وٝ زاضيٓ اَالق آيٝ فٛق ترهيم ٔي

تٛاٖ  فطٔٛز٘س. حبَ ٔيٌب٘ٝ ضا ػفٛ  اهلل)ل( غيط اظ ايٗ ٔٛاضز ٘ٝ ٚ ضؾَٛ” ػفي ضؾَٛ اهلل)ل( ػٕب ؾٛي شِه“ٚ 

زض پطتٛ ٔفْٟٛ ٚاليت زض فمٝ قيؼٝ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ضٚايبت ٔؼتجط ٚ آضاء فمٟب ثٝ ايـٗ ٘تيدـٝ ضؾـيس وـٝ ِٚـي فميـٝ       

ٌب٘ٝ( ظوبت ضا ُٔبِجٝ ٕ٘بيس ٚ ٔطزْ ٔٛظف ثـٝ پطزاذـت    تٛا٘س ثطحؿت يطٚضت زض ٔٛاضز زيٍط )غيط اظ ٔٛاضز ٘ٝ ٔي

اِظبٞط ٔؿبئُ ٔطثٌٛ ثٝ ثبثت ٚ ٔحسٚز ثٛزٖ ٔتؼّمـبت ظوـبت ضا ٔطتفـغ     ٞؿتٙس. پصيطـ َطح فٛق ثب ايٙىٝ ػّي

ٕ٘بيـس. زض ؾـبيط    وطزٜ ٚ ظوبت ضا ثٝ ػٙٛاٖ يه اثعاض لٛي تٙظيٓ ؾيبؾتٟبي ٔبِي زض التهبز اؾالٔي ٔؼطفـي ٔـي  

ٝ   وكٛضٞبي اؾالٔي ثب ٔؿبِٝ ظوبت ثٝ نٛضت ؾيؿتٕبتيه ٚ ٘ظبْ اي ثـٝ ٘ـبْ ظوـبت     ٔٙس ثطذٛضز قـسٜ ٚ ٔٛؾؿـ

زٞس ٚ اظ َـطف زيٍـط ٔـٛاضز ٚخـٛة      آٚضي ٚ تٛظيغ ظوبت ضا ثٝ ٘حٛ ٔٙبؾجي ا٘دبْ ٔي ؽ قسٜ وٝ وبض خٕغتبؾي

ٞـبي ٔرتّـف    ثبقـس. اظ َطفـي زض زٚضٜ   ظوبت زض ايٗ وكٛضٞب ٔٙحهط ٘يؿت ٚ زض اذتيبض فمٟبي اُٞ تؿٙٗ ٔـي 

ٞبي ٔرتّف ثـب ضٚقـٟبي    زض زٚضٜ التهبز تِٛيس نٙؼتي ٘يع ثب تٛخٝ ثٝ پٛيبيي التهبز فمط ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛز ٚ ِصا

ٞـبي ٔرتّـف    تٛاٖ ثب ٔؿبِٝ فمط ثطذٛضز ٕ٘ٛز. ِصا ظوبت ثبيس ثٝ ػٙٛاٖ أطي پٛيب زض ػهـطٞب ٚ زٚضٜ  ٔتفبٚتي ٔي

 ٔس٘ظط لطاض ٌيطز ٚ ٕٞٛاضٜ ٔهبزيك ٚ ٘هبة آٖ ٔٛضز اخٕبع فمٟب لطاض ٌيطز.

 

 هطكالت هَجَد در هسالِ سكات در جوَْري اسالهي ايزاى

تٛخٝ ثٝ ٔمتًيبت ظٔبٖ ٚ تغييط ٘يبظٞبي التهبزي خبٔؼٝ، ثب ٔؿبِٝ ظوبت ثٝ نٛضت پٛيب ثطذٛضز ٘كسٜ ـ ثب 1

 ثبقس. اؾت ٚ ٔٛاضز ٚخٛة ظوبت، ٔهبزيك ٚ ٘هبة آٖ زض فمٝ ٔٛخٛز خٛاثٍٛي ٘يبظٞبي فؼّي خبٔؼٝ اؾالٔي ٕ٘ي

 تٝ اؾت.ـ ٔيعاٖ زذُ ٚ تهطف فمٟب زض ٔؿبِٝ ظوبت ٔٛضز تحميك وبضقٙبؾي لطاض ٍ٘طف2

 ٔٙس ٚ تكىيالتي ثطذٛضز ٕ٘ٙٛزٜ اؾت. ـ زِٚت اؾالٔي ثب ٔؿبِٝ ظوبت ثٝ نٛضت ٘ظب3ْ

4 ٝ ـ ٛض ثط٘ٔب ٛز زض وك خ ٚ فمط ٛٔ  ٖ ٔٙسا ٘يبظ ٘يبظ  ٝ ٝ ث خ ل خٕـغ     ـ ثب ٛت غ زض ذهٛـ ـٔب ـتبي     ضيـعي خ ـبت زض ضاؾ ٛظيـغ ظو ٚ ت ٚضي  آ

ٜ اؾت. ْ٘ كس ٞب ٘ادب ٘يبظ  ٝ ٛيي ث  پبؾرٍ

ٝ ثطاي پطزاذ5 ٔؼ ٛٔي خب ً ػٕ ٙٞ طفتـ فط ٕؼي لطاض ٍ٘ ٌ خ ُ اضتجب ؾبي  ٚٚ ِٚت  ٝ ز خ ٛضز ٛت  ٜ اؾت.ت ظوبتٔ 

 ـ ٔتِٛي أط ظوبت زض خبٔؼٝ ٔكرم ٘يؿت.6

 پيطٌْادات كارتزدي تزاي دٍلت اسالهي در هَرد سكات 
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ٌـصاضي ٕ٘بيـس.    ـ زِٚت اؾالٔي وٝ اظ ؾيؿتٓ ظوبت ثطذٛضزاض ٘جٛزٜ اؾت ثبيس ظوبت ضا زض وكٛض ذٛز پبي1ٝ

زاضائيٟبي ٔكَٕٛ ظوبت، ٘حٜٛ اضظيبثي زاضائيٟبي ٔكَٕٛ ظوبت، ٘حٜٛ تؿـٟيٓ ظوـبت ٔيـبٖ     زِٚت اؾالٔي ثبيس

ٌب٘ٝ ٚ ايدبز ٘ظبْ ؾبظٔب٘ي ٚ ؾبذتبضٔٙس زض أط ظوبت، ٘حٜٛ تٛظيغ ظوبت ضا زض زؾـتٛض وـبض ذـٛز     ٌطٟٚٞبي ٞكت

 لطاض زٞس.

ا ٕ٘بيـس. ثـسيٗ نـٛضت وـٝ     وٙٙسٌبٖ ظوبت اخط ـ خٕٟٛضي اؾالٔي ٘ظبْ ٔؼبفيت ٔبِيبتي ضا ثطاي پطزاذت2

ظوبت پطزاذتي اظ ٔدٕٛع زضآٔس ٔكَٕٛ ٔبِيبت وؿط ٌطزز، ثسيٗ ٔٙظٛض زِٚت اؾالٔي ثبيـس لـٛا٘يٗ ٚ ٔمـطضات    

 ٔطثَٛٝ ضا ٚيغ ٕ٘بيس.

 ـ زِٚت اؾالٔي ثبيس اظ َطيك آٔٛظقٟبي الظْ افطازي ضا خٟت أٛض ظوبت زض وكٛض اؾالٔي تطثيت ٕ٘بيس.3

خبٔغ اَالػبتي ضا زض ٔٛضز ظوبت ايدبز ٕ٘بيس ٚ اَالػبت، آٔبض ٚ ٔؿبئّي اظ ايٗ  ـ زِٚت اؾالٔي ثبيس ٘ظب4ْ

 لجيُ ضا ٌطزآٚضي ٕ٘بيس.

ـ زِٚت اؾالٔي ٔؿأِٝ ظوبت ضا زض ٚؾبيُ اضتجبٌ خٕؼي، زا٘كٍبٟٞب ٚ ٔطاوع تحميمبتي ٔٛضز تٛخـٝ ٚيـػٜ   5

 ط ٕ٘بيس.لطاض زٞس ٚ ٔعايب ٚ إٞيت پطزاذت ظوبت ضا ثطاي آٌبٞي ػْٕٛ ٔطزْ ٔٙتك

ؾبظي زض ايٗ ظٔيٙٝ ٕ٘ٛزٜ  ٔٙس ثب ٔؿأِٝ ظوبت الساْ ثٝ فطًٞٙ ـ زِٚت اؾالٔي زض ٔطحّٝ اَٚ ثطذٛضز ٘ظب6ْ

 يؽ ٔٛؾؿبت ٔبِي ظوبت ٕ٘بيس.ؾٚ پؽ اظ آٖ ٚ ثطَطف ٕ٘ٛزٖ ٔكىالت ٔٛخٛز زض ٔؿبِٝ ظوبت الساْ ثٝ تب
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