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 چکیذُ

داسد. ٗحون  یـبٙا یكو٢ یبردس ٛظش یـ٠س یػذٕ ٝسٝد كو٢ب ث٠ ػشك٠ ٗؼبئْ اػش٘بػ یبٝسٝد 

 ییُرش سٞاٛرب   ٛـبٙ یٚدػز صدٟ اػز ٝ ا یبدیص یاػز ٠ً ث٠ اهذاٗبر اػش٘بػ ییػضٝ كو٢ب یًشً

 یرش ٝ ؿ یٗؼشكشر  یٗجربٛ  یػرش  یري  یداسا یر٠ سؼبْٗ ثب ٗؼبئْ ػبٗؼ٠ اػز. ١ش ٛظش یثشا یكو٠ ٝ

ثر٠   ینسحو یٚ. اآیٜذ یكو٠ ث٠ حؼبة ٗ یٗؼشكش یػضٝ ٗجبٛ ی،ٝ اكٞٓ یًالٗ بٛیاػز. ٗج یٗؼشكش

ثذرشداصد   یًالٗر  یآٙ دػش٠ اص ٗجبٛ یث٠ ثشسػ یبدیٚ،ثٜ یؿٜبػ سٝؽ یٟٞدٛجبّ آٙ اػز ٠ً ث٠ ؿ

ٚ ا یؼر٠ شاٛرذ. ٛ  ُزاؿش٠ یشسأط یكو٠ ٗحون ًشً یاػش٘بػ یبر٠ً دس ٛظش ً   یر اص آٙ  یدرظ١ٝؾ حرب

ٝ  یٜٗرذ  ػجت سٞاٙ ی،ًالٗ یٗجبٛ یاص ثشخ یًشً ونكو٠ ٗح یاػز ٠ً ثشخٞسداس  یثرشا  یكور٠ 

 ؿذٟ اػز. یسؼبْٗ ثب ٗؼبئْ اػش٘بػ

 
 .یبدیٚثٜ یؿٜبػ سٝؽ ی،اػش٘بػ یبرٛظش ی،ٗؼشكش یٗجبٛ ی،ٗحون ًشًّبیکلیذی:ٍاصُ

  

                                                

 با٬كال١لىمؾايٍگاه  یى،هىل٘ یاقٌؿ ؾايً اشح٘ا٠ یؾايً آهىؼحه کاقًٌاو. 
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 هقذهِ

ؾق ٠ّك ٤یبث به هىائله ظکىهاث و ؾیگاك چكایی وقوؾ یا ٠ؿم وقوؾ ٨٭های ٌی١ه 
های پژوهٍگكاو بىؾه اوث. ظاک٘او شاه١اه هىالل اشح٘ا٠ی، ه٘ىاقه یکی ال ؾ٤ؿ٤ه

اورهی ؾق ٘ىل ؾوقاو ٤یبث، ج٘ایلی به وقوؾ و ؾؼالث ٨٭های ٌی١ه ؾق اهك ظکىهاث 
ايؿ. جا ٬بل ال جٍکیل ظکىهث ٩ِىی و ا٠رم جٍیٟ به و ؾیگك هىالل اشح٘ا٠ی يؿاٌحه

٘ىق ايعّااقی ؾق ؾواث اهال جىاًى باىؾ.  ًىاو هفهب قو٘ی، ٬ؿقت ویاوی باه٠
جاكیى ؾلیال ٠اؿم وقوؾ ٨٭هاا باه ٓ و ٌایؿ ه٘یى، ههن18، 1َ، ز1379ٔش٩١كیاو، 

هىالل اشح٘ا٠ی باٌؿ. ؾق ابحؿای ٬كو ؾهن، ِا٩ىیاو جىايىاحًؿ ظکاىهحی ٨كاگیاك ؾق 
اؾه، ال ٠ل٘اای ٌای١ه ایكاو جٍکیل ؾهًؿ. ایٍاو هفهب قوا٘ی کٍاىق قا جٍایٟ ٬اكاقؾ

ؾقؼىاوث کكؾيؿ جا بكای اشكای اظکام ٌی١ی، با آياو ه٘کااقی کًًاؿ. گكچاه هیاماو 
 Fج٘ایل ٌاهاو ٩ِىی بكای ؾؼالث ؾاؾو ٨٭ها ؾق هىالل اشح٘ا٠ی شاه١ه یکىاو يبىؾه

٘ىق کلی لهیًه هًاوابی باكای وقوؾ ٨٭هاا باه ٠كِاه هىاالل اشح٘اا٠ی ؾق ؾوقه  اها به
آهؿ اوح٭بال کاكؾه، ق٨ث ٨٭های ٌی١ه ال ایى پیًو لفا ايحٝاق هی ٩ِىیاو به وشىؾ آهؿ

ای به ظکىهث و ؾیگك هىالل اشح٘ا٠ی ؾاٌحه باًٌؿF اها ٨٭ٗ بكؼی ٨٭ها وقوؾ گىحكؾه
جاكیى ٨٭هاای  به ایى ؾقؼىاوث پاوػ هربث ؾاؾياؿ. هع٭ا٫ کكکای، یکای ال بكشىاحه

و آهؿ و ٔ٘ى ه٘کااقی ٠اهلی اوث که ؾق اوالل جٍکیل ظکىهث ٩ِىیه به ایكاشبل
با ٩ِىیاو، به ا٬ؿاهات و اِرظات اشح٘ا٠ی لیاؾی ؾوث لؾ. ٠مل و يّب ٬ٕاات 

ٓو اهاهاو ش١٘ه و ش٘ا٠ث، ج١یایى ٌایىه 62، 6َ، ز٠ٔ1394لیؽايی و ه٘کاقاو، 
بكؼىقؾ با هكؾم و چگىيگی اؼف ؼكاز بكای کاقگماقاو ؾولحی ٔال٘ىوىی الؽىايىااقی، 

٘الش١٘ااه، شلااىگیكی ال ٨ىاا٫ و ٨صااىق و بىااحى ٓ، ا٬اهااه ي361، 4َ٪، ز1391
ٓ ال ا٬اؿاهات هع٭ا٫ کكکای ؾق ایاى ؾوقه 249، 1357َهاا ٔقوهلاى،  ٨كوٌی ٌكاب
 اوث.
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ٌىؾ که ٠لاث وقوؾ یاا ٠اؿم وقوؾ ٨٭هاا باه هىاالل شا ایى وئال هٙكض هیؾق ایى
شا که يٝكیات ٨٭هی، ي٭ً هائذكی ؾق ایاى کاًً اشح٘اا٠ی اشح٘ا٠ی چیىث؟ ال آو

جىاو گ٩ث وقوؾ ٨٭یهی هايًؿ هع٭٫ کكکای باه هىاالل اشح٘اا٠ی، ياٌای ال ؾاقيؿ، هی
شا هىئله ها ایى اواث کاه ٜك٨یث ٨٭ه او بكای وقوؾ به هىالل اشح٘ا٠ی اوث. ؾق ایى

ٌىؾ و به ٠بااقت ؾیگاك کاؿام هباايی هىاحًؿ کاه با٠اد  ایى ٜك٨یث ال کصا ياٌی هی
شح٘ا٠ی هح٘ایال ٌاىؾ؟ باكای ايؿ ٨٭ه هع٭٫ کكکی، به و٘ث پكؾاؼحى به هىالل ا ٌؿه

پاوػ به هىئله، ابحؿا بكؼی يٝكیات اشح٘ا٠ی ٨٭ه ایٍاو قا بیاو کكؾه، وپه باه واكا٢ 
 هبايی ه١ك٨حی آو يٝكیات ؼىاهین ق٨ث.

 ًظزیات اجتواػی فقِ هحقق کزکی

ـکك ه٘ه يٝكیاجی که هكبىٖ به هىالل اشح٘ا٠ی هىاحًؿ، ال ظىِاله ایاى جع٭یا٫ 
باه يٝاك هاا  پكؾالین.ٝكیات ٌاؼُ و ٠٘ؿه اشح٘ا٠ی هیؼاقز اوث و لفا ٨٭ٗ به ي

جكیى يٝكیه اشح٘ا٠ی ایٍاو که بىیاقی ال يٝكیات اشح٘اا٠ی ؾیگاك ال او ياٌای  ٠٘ؿه
باكؾاق باٌاًؿ.  ٌىيؿ، يٝكیه يیابث ٨٭یه ال اهام ؾق ج٘ااهی اهاىقی اواث کاه يیاباث هی

ه٘اه اهاىقی کاه هع٭٫ کكکی ه١ح٭ؿ اوث ؾق ؾوقاو ٤یبث، ٨٭یاه  شااهٟ الٍاكالٗ ؾق 
ٓ و 142، 1َ٪، ز1449ٔالکكکای،  ها هؿؼلیث ؾاقؾ، يایب اهام اواث يیابث ؾق آو

 ٌىؾ. ای بكای ٨٭یه ٬الل هی لفا اؼحیاقات گىحكؾه

 بًؿی کكؾ: جىاو ؾق چهاق ؾوحه ج٭ىین ایى اؼحیاقات قا هی

اعطبیهزجعیتدیٌیثِفمیِ

که هًکاك آو يیىاث،  و هایچیکی ال وٜای٩ی که ٨٭یه ؾق ٬بال هكؾم باه ٠هاؿه ؾاقؾ 
گىیی به وئالت ٌك٠ی و قویؿگی به اهىق هفهبی هكؾم اوث. به يٝك ها هع٭ا٫  پاوػ

کكکی ه١ح٭ؿ اوث ا٨حاء به ٠هؿه ٨٭یه اوثF چىو هًگاهی که ٠رهه ظلای ؾق ٬ىا٠اؿ، 
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ؾهؿ و ایى به ه١ًای  ٌ٘اقؾ، هع٭٫ کكکی يٝكی ي٘ی ظ٫ ا٨حاء قا شمو ظ٭ى٪ ٨٭یه بكهی
 494ٓ، 3َ٪، ز1411هه ظلی اوث.ٔالکكکی، پفیكي ظك٦ ٠ر

اعطبیصالحیتلضبییٍاجزایحذٍدثِفمیِ

هع٭٫ کكکی ه١ح٭ؿ اوث که هكؾم ؾق لهاو ٤یباث بایاؿ ؾق اهاىق ٬ٕاایی باه ٨٭یاه 
هكاش١ه کًًؿ چىو ؾق ٠ّك ٤یبث، ٨٭یه باه يیاباث ال اهاام ه١ّاىم باه وٜاای٧ اهاام 

نًیى ٘ب٫ ایى هبًاا، ٠امل و يّاب ٓ ه142٘، 1َ٪، ز1449ٔالکكکی،  پكؾالؾ. هی
 ٬ٕات يیم به ؾوث ٨٭یه اوثF چىو ٠مل ٬أی ٨اواؿ شامو اؼحیااقات اهاام اواث.

 277ٓ، 11َ٪، ز1411ٔالکكکی، 

جىايؿ به اشكای ظؿوؾ بپكؾالؾ. البحه يٝكات هع٭ا٫  ه٘نًیى به يٝك هع٭٫، ٨٭یه هی
اب ظاٌیه اقٌاؾ ؾقباقه اشكای ظؿوؾ جىوٗ ٨٭یه ؾق لهاو ٤یبث، هح٩اوت اوثF ؾق کح

اهاا  314ٓ، 9َ، ز1381به جى٧٬ اشكای ظؿوؾ بك اـو اهام ه١ح٭ؿ اوثF ٔظىاىو، 
هع٭ا٫ ؾق قوااله ؾق قواله ي٘الش١٘ه و کحااب شااهٟ ال٘٭اِاؿ، يٝاك ؾیگاكی ؾاقؾ. 

ي٘الش١٘ه به اؼحیاق ٨٭یه بكای اشكای ظؿوؾ ٬الل اوث و ؾق ٔ٘ى، يٝك ب١ٕی ال ٨٭ها 
، 1٪، ز1449ٔالکكکای،  اياؿ. كای ظؿوؾ قا اواحرًا کكؾهٌىؾ که ٬حل و اش قا هحفکك هی

ٓ ؾق شاهٟ ال٘٭اِؿ يیم ه١ح٭ؿ اوث چىو ٨٭یه شاهٟ الٍكالٗ ال شاياب اهاام 142َ
يّب ٌؿه، بًابكایى ٬ٕاوت بیى هكؾم و ا٬اهه ظؿوؾ شمو اؼحیاقات ٨٭یه اوث و هاكؾم 

ٓ ه٘نًایى 375، 2َ٪، ز1411ٔالکكکای،  هى٩ًٜؿ او قا ؾق ایى کاقها یااقی کًًاؿ.
ـیل ایى بعد که آیا کىی که ال شايب ظاکن شالك ٬ؿقت بك ا٬اهه ٠ؿل پیؿا کكؾه، ظ٫ 

ؾهؿ که اشكای ظؿوؾ ؾق ایى ِىقت ٨٭ٗ  اشكای ظؿوؾ قا ؾاقؾ یا يه، ایًٙىق شىاب هی
ٓ ؾق يهایاث 494، 3َ٪، ز1411ٔالکكکای،  بكای ٨٭یه واشاؿ ٌاكالٗ شاایم اواث.

٭یه بكای اشكای ظؿوؾ ه١ح٭ؿ اوث چىو کحاب شااهٟ جىاو گ٩ث ایٍاو به جىايایی ٨ هی
ٓ و 62، 6َ، ز٠ٔ1394لیؽايی و ه٘کاقاو،  ال٘٭اِؿ هحؤؼك ال ظاٌیه اقٌاؾ اوث.

آو يٝكی هرک اوث که ال لعاٚ لهايی هحؤؼك ال ب٭یه يٝكات باٌاؿF ه٘نًایى وایكه 
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كای جىايؿ ؾلیلی باٌؿ بكای ایًکه ایٍاو باه ِارظیث ٨٭یاه باكای اشا ٠٘لی هع٭٫ هی
کًؿ به اشكای ظؿوؾ و  ظؿوؾ ه١ح٭ؿ اوث. ایًکه هع٭٫ و٬حی ؾق ایكاو بىٗ یؿ پیؿا هی

ٓ ایى کااق قیٍاه ؾق ه٘ایى 88، 1398َٔهىظؿیاو و ه٘کاقاو،  پكؾالؾ، ج١میكات هی
 بؽً ال يٝكیات ٨٭هی وی ؾاقؾ.

اعطبیسعبهتسیبسیثِفمیِ

ظااکی ال ِاكاظث ؼاىقین کاه  با شىحصى ؾق آقای ٨٭هی هع٭٫، به چیمی بكي٘ی
ایٍاو به ظ٫ ل٠اهث ویاوی بكای ٨٭یه باٌؿF ی١ًی ایٍاو ؾق شایی يگ٩حه که ٨٭یه بایؿ 
ظاکن شاه١ه اورهی باٌؿ ولی باا اواح٩اؾه ال بكؼای يٝاكات و وایكه ٠٘لای ایٍااو 

ؾهؿ. یکی ال  جىاو گ٩ث که هع٭٫، ظ٫ والیث ویاوی ؾق لهاو ٤یبث قا به ٨٭یه هی هی
ىايؿ ؾال بك ایى هٙلب باٌؿ، ه٘او ِرظیث ٬ٕاایی و اشاكای ج يٝكیات ٨٭هی که هی

ظؿوؾ بكای ٨٭یه اوث که ؾق ٬ى٘ث ٬بل ـکك ٌؿF چىو و٬حی ٨٭یه بحىايؿ ال ٘ك٦ اهاام 
ؾايین کاه  به اشكای ظؿوؾ بپكؾالؾ، ایى ی١ًی ٨٭یه يیابث ٠اهه ال شايب اهاام ؾاقؾ و های

ق لهااو ٤یباث باه ل٠اهاث جىاو ؾ یکی ال ٌئوو اهام، ل٠اهث ویاوی اووثF په هی
ویاوی ٨٭یه ٬الل ٌؿ. يٝك ٨٭هی ؾیگك، يٝك هع٭٫ ؾقبااقه ا٬اهاه ي٘الش١٘اه ؾق لهااو 

ای  ٤یبث اوث. ؾلیلی که جىوٗ هع٭٫ بكای شىال ا٬اهه ي٘الش١٘ه آوقؾه ٌؿه، به گىياه
، 1٪، ز1449جااىاو ل٠اهااث ویاواای ٨٭یااه قا ال آو ٨ه٘یااؿ. ٔالکكکاای،  اوااث کااه هی

َ142ٓ 

راتدرحَسُاهَرالتصبدیثِفمیِاعطبیاختیب

 حلیث هصزف خزاز و جىاس أخذ آو جىطط فمیه در سهاو غیبث

های هّك٦ ؼكاز ؾق لهاو ٤یبث گكچاه بكؼای ال آيهاا ال  هع٭٫ ٬الل اوث هعل
قوياؿ وایًکاه اؼحیااق واگافاقی لهایى و أؼاف و  قوؾ ولی ه٘ه آيها ال بایى ي٘ی بیى هی

هّك٦ ؼكاز با يٝك اهام اوث، ایى هىشب ظكهث ؼكاز ؾق لهاو ٤یبث يیىث چىو 
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ه شااهٟ الٍاكایٗ قا ٔا٘ی٘ه ظ٫ و هىحع٫ هىشىؾيؿ و اگك به ایى ؾاللال، وشاىؾ ٨٭یا
ٌىؾ. هع٭٫ ؾق اؾاهه به ـکك ؾو ؾلیل اِلی ؼىؾ باكای ایاى  کًین، هىئله کاهر ظل هی

 کًاؿ. پكؾالؾF وی قوایات و اج٩ا٪ اِعاب قا ؾلیل بك يٝاك ؼاىؾ ـکاك هی يٝك ؼىؾ هی
ٓ ایٍاو ؾق قواله ٬ا١٘ه اللصاز، ؾق شىاب به ایى وئال کاه آیاا ٨٭یاه 271، َه٘اؤ

گىیؿ اگك کىای  جىايؿ ؾق لهاو ٤یبث هحىلی اهك ؼكاز ٌىؾ یا يه، هی كایٗ هیشاهٟ الٍ
ؾق لهاو ٤یبث ٬الل به اشكای ظؿوؾ جىوٗ ٨٭یه باٌؿ، به ٘كی٫ أولی بایؿ جاىلی ؼاكاز 
قا يیم شایم بؿايؿ چىو اواًل اشكای ظؿوؾ اهك ؼٙیكجاكی اواث جاا جاىلی ؼاكازF ذايیاًا 

ؿ و ذالرًا ویكه ٠ل٘اای گفٌاحه هئیاؿ ایاى هىحع٭یى ؼكاز ؾق ٠ّك ٤یبث يیم هىشىؾي
٘ىق که گ٩حین هع٭٫ کكکی اشكای ظؿوؾ جىوٗ  ٓ ه٘او274، َه٘اؤ هٙلب اوث.

 ؾايؿF په ؾق ایى هىئله يیم ٬الل به شىال اوث. ٨٭یه قا شایم هی
 اطححباب پزداخث سکات به فمیه

هااو هًگاهی که ٠رهه ظلی ال اوحعباب ؾ٨اٟ لکاات باه اهاام و يالاب اهاام ؾق ل
کًؿ، هع٭٫ کكکی يیم ایاى ظاك٦ قا جؤییاؿ  ظٕىق و به ٨٭یه ؾق لهاو ٤یبث ِعبث هی

گااهE گىیؿ: کكؾه، ؾق ؾلیل ظك٦ ؼىؾ هی جك  ایٍاو يىابث باه هعال هّاك٦ لکاات آ
ٓ ه٘نًیى هًگاهی که ٠رهه ظلای ج٭ىاین 47، 3َ٪، ز1411ٔالکكکی، D هىحًؿ.

لياؿ و  ای به ایاى ظاك٦ ي٘ی ظاٌیهگفاقؾ، ایٍاو  لکىات و اؼ٘ان قا به ٠هؿه ٨٭ها هی
 ٓ 494، َه٘اوظاٌیه يمؾو ظاکی ال جؤییؿ اوث.ٔ

 ّای ٍجَدی ًظزیِسهیٌِ

ای هحکای باه بكؼای هباايی  گیكؾF بلکه هك يٝكیه ای ؾق ؼأل ٌکل ي٘ی هیچ يٝكیه
اياؿ ال: هباايی  ه١ك٨حی و بىحكهای ٤یك٠ل٘ی اواث. هباايی ه١ك٨حای يٝكیاات ٠بااقت

ٌاًاؼحی و هباايی هكباىٖ باه واایك ٠لاىم.  اؼحی، ايىااوٌاً ًٌاؼحی، ه١ك٨اث هىحی
ه٘نًیى بكؼی ٠ىاهل ٤یك٠ل٘ی  ٨كؾی و اشح٘ا٠ی وشىؾ ؾاقيؿ که يٝكیه ؾق بىحك آيهاا 

ٓ هؿ٦ ایى جع٭یا٫ پاكؾاؼحى باه آو ؾواحه ال 21، 1392َگیكؾ.ٔپاقوايیا،  ٌکل هی
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ك يٝكیاه اياؿ. ها هبايی ه١ك٨حی اوث که هًٍؤ يٝكیات اشح٘ا٠ی ٨٭ه هع٭٫ کكکی ٌؿه
٨٭هی ياٌی ال بكؼی هبايی کرهی و اِىلی اوثF ؾق يحیصه أؼف هاك هبًاایی ؾق ایاى 

 جىايؿ ي٭ً هئذكی ؾق يٝكیات ٨٭هی ای٩ا کًؿ. ٠لىم، هی

 ًقص هثٌایی کالم تزای فقِ

٠لن کرم یکی ال ٠لىم اورهی اوث که ٬بر به ٠لن اِاىل ؾیاى یاا ٠لان جىظیاؿ و 
ایى اوث که ٠٭ایؿ اوارهی قا اواًل جىٔایط ؾهاؿ،  ٩ِات ه١كو٦ بىؾه اوث. کاق کرم

ٓ 57، 3َ، ز1374ها ؾ٨ااٞ کًاؿ.ٔهٙهكی،  ها اوحؿالل کًؿ و ذالرًا ال آو ذايیًا ؾقباقه آو
ؾیًی. ٠لن کرم ه١٘اىال  ؾیًی هىحًؿ و یا بكوو ٠لىهی که با ٠لن کرم قابٙه ؾاقيؿ یا ؾقوو

هباظد ٠٘ىهی ٨لى٩ه، شمو هباؾی ٠لان  پفیكؾF هرر ه٫ًٙ و ؾیًی جؤذیك هی ال ٠لىم بكوو
گافاقؾ. ؾق  ؾیًای جاؤذیك هی کرم هىحًؿ. البحه ؾق بكؼی هىاقؾ، ٠لن کارم باك ٠لاىم بكوو

ٌاىؾ، ٌااهؿ ایااى  جكیى هىٔاٞى ٠ك٨ااو هعىاىب هی هىائله اذباات ؼاؿا کاه اواوای
ؾیًی هايًؿ ج٩ىیك، ٨٭ه و ظؿید، ؾق اذبات هىٔاىٞ ؼاىؾ  جؤذیكگفاقی هىحین. ٠لىم ؾقوو

کًاؿ. ٔقباايی  یالهًؿ ٠لان کارم هىاحًؿ و کارم، ي٭اً هبًاایی باكای ایٍااو ای٩اا هیي
ٓ هرًر جا ؾق ٠لن کرم، هىئله لموم جکلیا٧ قا اذباات يکًاین، 34، 1397َگلپایگايی، 

قوؿ. ه٘نًیى ابحؿا بایؿ هّىيیث ٬كآو ال جعكی٧ یاا  اِر يىبث به اوحًباٖ اظکام ي٘ی
ین جاا ٨٭یاه بحىاياؿ ال کحااب و واًث اواح٩اؾه کًاؿ. هّىيیث وًث ال ؼٙا قا اذبات کًا

های  هااا و ايؿیٍااه ؾیًاای ال قوي ٓ ٠لااىم ؾقوو86-89، 1391َٔواابعايی جبكیاامی، 
پفیكيؿ هرر ؾق ج٩ىیك آیه "١٨ّی آؾم قّباه ٥٨اىی"، يٝاك ه٩ىاكی کاه  کرهی يیم جؤذیك هی

هح٩ااوت  ٬الل به يٝكیه ٠ّ٘ث ايبیاوث با ه٩ىاكی کاه ٠ّا٘ث ايبیاا قا ٬باىل ياؿاقؾ،
گىياه  ٓ هع٭٫ ٘ىوی، ي٭ً هبًایی کارم قا ایى33، 1397َاوث.ٔقبايی گلپایگايی، 

اوان ه٘ه ٠لىم ؾیًی، ٠لن اِىل ؾیى اوث کاه هىااللً باك هعاىق Eبیاو کكؾه اوث: 
گكؾؾ و بؿوو آو، وقوؾ ؾق هباظد ٠لىم ؾیًی ؾیگك هايًؿ اِاىل ٨٭اه و ٨اكوٞ آو  ی٭یى هی

ها بؿوو آگاهی بك هىالل هكباىٖ باه اِاىل ؾیاى هايًاؿ  ه٘کى يیىثF لیكا ٌكوٞ ؾق آو
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ٓ هع٭٫ کكکای يیام باه ي٭اً هبًاایی 64، 1397َٔ٘ىوی، D و٭٧ بؿوو پایه اوث.
 17ٓ، ٨1382َك،  ؾايؿ. ٔٔیالی کرم اٌاقه کكؾه، آو قا بكای اشحهاؾ و ٨٭اهث اللم هی

کرهای اکًىو که ي٭ً هبًایی کرم بكای ٨٭اه قوٌاى ٌاؿ، باه آو ؾواحه ال هباايی 
پكؾالین که ؾق يٝكیات اشح٘ا٠ی ٨٭ه کكکی ي٭ً ؾاقياؿ. ـکاك ایاى يکحاه ٔاكوقی  هی

اوث که اگك ؾق یک هبًای کرهی، به يٝك هٍؽّای ال هع٭ا٫ يكوایؿین، بایاؿ يٝاك 
که اواوًا یک ايؿیًٍ٘ؿ به ه٘اه  ایٍاو قا ال قاه اللم و هلموم هٍؽُ کًین. جىٔیط آو

گاه يیىث هرًر یاک ؾايٍاً٘ؿ ٠لاىم جصكبای، ٌاایؿ باا  لىالم و هبايی يٝكاجً آًٌا و آ
ؼیلی ال هبايی کاق ؼىؾ آٌاًا يباٌاؿ و اِار يؿاياؿ کاه کااق او باك اواان آو هباايی 

گاه ٌکل گك٨حه اوث.  ياؼىؾآ

جىايین بكؼی ال هبايی کرهی قا که ؼىؾ هع٭٫ بؿاو جّكیط يکكؾه  شا يیم هی ؾق ایى
 :هع٭٫ يىبث ؾهینولی شمو لىالم آقاء ؾیگك ایٍاو اوث، به 

گزاییهحمكکزکیدرکالمعمل

گكایايه اوث و ه٘یى با٠د  به يٝك ها قویکكؾ هع٭٫ کكکی ؾق کرم، قویکكؾی ٠٭ل
 Fٌؿه جا هبايی کرهی وی، ٨٭ه او قا به و٘ث هباظد اشح٘ا٠ی ویاوای هاؿایث کًاؿ

ىؾ و ٌا هًؿی او ال اِىل اشحهااؾی هی گكایی یک ٨٭یه ؾق کرم، هىشب بهكه چىو ٠٭ل
گكایی  شا ابحؿا بایؿ هًٝاىق ال ٠٭ال ؾهؿ. ؾق ایى ه٘یى او قا به و٘ث ٨٭هی بال وى٪ هی

 قا قوٌى کكؾه، وپه به اذبات ایى قویکكؾ ؾق قوي کرهی هع٭٫ کكکی پكؾاؼث.

یکی ال ٠اىاهلی کاه ال ِاؿق اوارم جااکًىو، لهیًاه هح٩ااوت ٌاؿو ا٨کااق و آقاء 
گاكا باىؾو ایٍااو اواث.  گكا یاا يُ د ٠٭الايؿیًٍ٘ؿاو هىل٘او قا ٨كاهن کكؾه، بعا

جىٔیط آيکه ال ِؿق اورم جاکًىو، بیى ا٨كاؾ و شكیايااجی کاه ٬ّاؿ ٌاًاؼث ؾیاى و 
ايؿ، ؾو شكیاو و جیپ ٨کكی وشىؾ ؾاٌحه اوث. ایاى ؾو شكیااو،  ه١اق٦ ؾیًی قا ؾاٌحه

ؾو اؼحّاِی به اهل جىًى یا جٍیٟ و یا به یک ه١ك٨ث ؼاَ ؾیًی هرل ٨٭ه يؿاقؾ. ایى 
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گكایاو بیٍحك به يُ، ی١ًای کحااب و  گكایی. يُ گكایی و ٠٭ل ايؿ ال يُ شكیاو ٠باقت
کًًؿF آو هن با بكؾاٌحی کاه ؼیلای باه اِاىل و  وًث و هؽّىًِا به ظؿید جکیه هی

ٌىؾ. ه٘نًیى به ٠٭ل و اوحؿالالت ٠٭لی، چه باه ٠ًاىاو  های ٠٭لی ا٠ح٘اؾ ي٘ی ٌیىه
گكایااو هىاحًؿ  اؾی يؿاقيؿ. ؾق ه٭ابل ایٍاو، ٠٭لهًبٟ و چه به ٠ًىاو کا٧ٌ، جىشه لی

که به ٠٭ل و اوحؿالالت ٠٭لی، چه به ٠ًىاو هًبٟ و چه به ٠ًىاو کاٌا٧، جکیاه ٬ابال 
گكایای، ؾو  گكایی و يُ جىشهی ؾاقيؿ. ال ایى يکحه يبایؿ ٤ا٨ل ٌؿ که ؾو قویکاكؾ ٠٭ال

وا٘ث آو  وك یک ٘ی٧ هىحًؿ که گاهی بكؼی ال ا٨كاؾ، به ِاىقت ا٨كا٘ای باه یاک
گیكيؿ  ايؿ و البحه بیى ایى ؾو قویکكؾ يیم ا٨كاؾ و شكیايات لیاؾی ٬كاق هی ج٘ایل پیؿا کكؾه

کًین، ایى به ه١ًای یکىااو  و لفا اگك ا٨كاؾی قا شمو یکی ال ایى ؾو قویکكؾ ظىاب هی
بىؾو هیاماو ج٘ایال آيهاا باه آو قویکاكؾ يیىاثF هارًر ٌایػ ِاؿو٪ و اهایى الاؿیى 

گكایاو هىحًؿ ولی ج٩ااوت لیااؾی ؾق ا٨کااق آيهاا  ًکه هك ؾو شمو يُاوحكآباؾی، با ای
 15/2/93ٓوشىؾ ؾاقؾ. ٔا٠كا٨ی، 

هع٭٫ کكکی ؾق آو ؾوحه ال هباظد کرهای کاه پیٍااوظیايی هىاحًؿ ٬اكاق ؾاقؾ، ؾق 
کًؿ و په ال اذبات هٙلب، اؾلاه ي٭لای قا باه  بیٍحك هىاقؾ ابحؿا ال ؾالیل ٠٭لی اوح٩اؾه هی

کًؿF هارًر  کًؿ و ؾق بكؼی شاها هن ٨٭ٗ ال ؾالیل ٠٭لی اوح٩اؾه هی هی ٠ًىاو هئیؿ ـکك
ؾق اذبات اِل جىظیؿ، ابحؿا ال قاه ٠٭ل واقؾ ٌاؿه، واپه ؾلیال ي٭لای يیام آوقؾه اواث. 

ن، به ـکك ؾلیال ٠٭لای بىاًؿه 64، 1َ، ز1449ٔالکكکی،  ٓ ولی ؾق اذبات ظؿوخ ٠ال 
ؾق آو ؾوااحه ال هباظااد  ٓ اهااا124-118، 3َ، ز1449کااكؾه اوااث. ٔالکكکاای، 

ٌىيؿ، ایٍاو يیام ٨٭اٗ ال ؾالیال ي٭لای اواح٩اؾه  پىاوظیايی که ٨٭ٗ ال قاه ي٭ل اذبات هی
ٌىيؿ و هن با ٠٭ل، گكچاه هع٭ا٫ ال  کكؾه اوث ولی ؾق هىاقؾی که هن با ي٭ل اذبات هی

جاىاو گ٩اث  ؾلیل ٠٭لی هن بهكه بكؾه اها ؾلیل ي٭لی ظٕىق بیٍحكی ؾاقؾ. بٙاىق کلای هی
کكکی، چه ؾق ه٭ام اوحًباٖ و اذبات ٠٭ایؿ و چه ؾق ه٭ام ؾ٨اٞ ال ٠٭الؿ، ال ؾالیال  هع٭٫

ؾهًؿه شایگاه ٠٭ل ؾق قویکكؾ کرهی ایٍاو اواث.  ٠٭لی اوح٩اؾه کكؾه اوث و ایى يٍاو
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ٓ ه٘نًایى ؾق هاىقؾ ایًکاه ایٍااو ال کاؿام ٠لاىم 117، 1397َٔقٔایی و ه٘کاقاو، 
جىاو به اوح٩اؾه ایٍاو ال ٠لاىم ٠٭لای هايًاؿ  ه، هی٠٭لی ؾق هباظد کرهی ؼىؾ بهكه بكؾ

ٓ، ه٫ًٙ و ٨لى٩ه اٌاقه کكؾ. هع٭٫ 113، 1397ًٌَاویٔقٔایی و ه٘کاقاو،  ه١ك٨ث
ؼىاهؿ هل١ىو بىؾو کىايی قا اذبات کًؿ که به اهام ٠لیٔٞٓ ٜلن کكؾياؿ،  هًگاهی که هی

ایى کاق ؾق اذبات  114ٓ، 1397َکًؿ ٔقٔایی و ه٘کاقاو،  ال ٬یان ا٬حكايی اوح٩اؾه هی
، 5، ز1381هل١ىو بىؾو ٜال٘یى به ظٕكت لهكأنٓ يیم جکكاق ٌؿه اواث. ٔظىاىو، 

ٓ و یا ؾق بعد ظؿوخ ه٘کًات، ال ٬ا٠ؿه ٠ؿم جؽلا٧ ه١لاىل ال ٠لاث 445-418َ
 ٓ  124، 3َ، ز1449جاهه اوح٩اؾه کكؾه اوث. ٔالکكکی، 

پذیزشحسيٍلجحعملی

ُظىى و ٬ابط ٠٭لای اواث. اه٘یاث ایاى یکی ال هباظد ههن ٠لن کرم، هبعد 
هبًای کرهی به ؼا٘ك ایى اوث که ؼىؾي هبًای بىیاقی ال هىالل ؾیگك کارم هرال 
ٔكوقت جکلی٧، ٔكوقت ب١رث و... ٬كاق گك٨حه اوث. ه٘نًیى هبًای بكؼی هىاالل 
٠لن اِىل ٨٭ه اوثF هرر ؾق بعد هىح٭رت ٠٭لیه، ٥ِكای اوحؿالل هبحًی باك ایاى 

ظىى و ٬بط ـاجی ا١٨ال قا ب٩ه٘ؿF ی١ًی اگك ؾق ٠لن کرم، ظىى و ٬بط اوث که ٠٭ل، 
٠٭لی پفیك٨حه يٍىؾ، هصالی بكای بعد ال هرلهه ظکن ٠٭ل و ظکن ٌكٞ و ه٘نًایى 

هاياؿ. هباظاد ُظىاى و ٬ابط ؾق  بعد ال ظصیث ایى هرلهه ؾق ٠لن اِىل با٬ی ي٘ی
 ٌىؾ: چهاق وئال هحكجب بك یکؿیگك ؼرِه هی

که ظىاى و ٬ابط  به ظىب ـات ؼىؾ ؾاقای ظىى و ٬بط هىحًؿ یا ایى آیا ا١٨ال -1
 کًؿ؟ ا١٨ال قا ٌاقٞ هٍؽُ هی

به ٨كْ ذبىت ظىى و ٬بط بكای ـات ا١٨ال، آیا ٠٭ل جاىاو جٍاؽیُ ظىاى و  -2
 ٬بط قا ؾاقؾ؟
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ای بیى ظکن ٠٭ل  به ٨كْ جىايایی ٠٭ل بكای جٍؽیُ ظىى و ٬بط، آیا هرلهه -3
ك ٠٭ل گ٩ث ایى ١٨ل ٬بیط اوث، آیا ٌكٞ هن ٠٭ر بایاؿ و ظکن ٌكٞ هىث؟ ی١ًی اگ

 آو قا ظكام بؿايؿ یا يه؟

 به ٨كْ ذبىت هرلهه، آیا ظکن ٠٭ل به هرلهه، ٌك٠ًا هن ظصث اوث؟ -4

ال بیى ایى چهاق وئال، ؾو وئال اول هكبىٖ به ٠لن کرم و ؾو وئال ب١ؿی هكباىٖ 
ؾق پاوػ به ایى وئال که آیاا ٓ 244، 1َ، ز1391ٔه٩ٝك،  به ٠لن اِىل ٨٭ه هىحًؿ.

ايؿ. اٌاا٠كه  ا١٨ال ؾاقای ظىى و ٬بط ـاجی هىحًؿ یا يه، ٠ل٘ای هىل٘او ؾو ؾوحه ٌاؿه
٬اللًؿ که ا١٨ال ال ؼىؾٌاو ظىى و ٬بعی يؿاقيؿ و ایى ٌاقٞ اوث که به ا١٨ال، ظىى 

بؽٍؿ. ؾق ه٭ابل، ٠ؿلیه ه١ح٭ؿيؿ که ا١٨ال ال لعاٚ ـات وه ؾواحه هىاحًؿ:  و ٬بط هی
ا به ٩ِث ظىى هح٧ّ هىحًؿF یا به ٩ِث ٬بیط و یا ایًکه هیچ یک ال ظىى و ٬بط ی

کًًؿ. پاوػ به وئال ؾوم ایى اوث که اگك به ظىى و ٬بط ـاجی ا١٨ال ٬الال  قا ٬بىل ي٘ی
ٌؿین، بایؿ بكای ٠٭ل يیم جىايایی ؾقک ایى ظىاى و ٬ابط قا ٬الال ٌاىین چاىو وشاىؾ 

و اؾقاک ظىاى و ٬ابط جىواٗ ٠٭ال.ٔه٩ٝك، ظىى و ٬بط ـاجی بكای ا١٨ال ی١ًای ه٘اا
ٓ اها ؾق جىٔیط وئال وىم و چهاقم بایؿ بگىیین کاه ٠٭ال 241-221، َ 1، ز1391

گیاكؾF  ؾو ظیریث ؾاقؾ: هًبٟ و کا٧ٌ. گاهی ٠٭ل به ٠ًىاو هًبٟ هىقؾ اوح٩اؾه ٬اكاق هی
گاهی هن به ٠ًىاو کا٧ٌ و ک٘ک بكای ٨هن هحى. هًگاهی کاه ٠٭ال باه ٠ًاىاو هًباٟ 

باٌؿ، ؾق ایى ِىقت یا ج٘ام ه٭اؿهات هاا ٠٭لای هىاحًؿ و باه ظکان ٌاك٠ی  هٙكض
آیًؿ جا باه یاک ظکان  قوین و یا ایًکه ه٭ؿهه ٠٭لی و ه٭ؿهه ٌك٠ی ؾق کًاق هن هی هی

ٌك٠ی بكوین. اِىلیىو، اولای قا هىاح٭رت ٠٭لیاه و ؾوهای قا ٤یكهىاح٭رت ٠٭لیاه 
ٌىؾ و اگك  هه ٠٭لیه هٙكض هیٓ ایًصاوث که بعد هرل16/2/93ٔا٠كا٨ی،  ايؿ. ياهیؿه

بؽىاهین ال ٠٭ل بكای قویؿو به ظکن ٌك٠ی اوح٩اؾه کًین، بایؿ ٬الل به هرلهه ظکان 
٠٭ل و ٌكٞ باٌینF ی١ًی ه١ح٭ؿ باٌین و٬حی ٠٭ل به ٘ىق اوح٭رلی یا ٤یكاوح٭رلی باه 
 چیمی ظکن کكؾ، ٌكٞ يیم به آو ظکن ؼىاهؿ کكؾ و ایى ه١ًای هرلهه ٠٭لای اواث.
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ٓ ؾق يهایث اگك ایى هرلهه ٠٭لی قا ظصث بؿايین، 197-196، 1َ،ز1391، ٔه٩ٝك
هًگام ظکن ٠٭ل به وشىب یا ظكهث یک کاق، بایؿ ال لعاٜك ٌك٠ی يیم، به وشىب یا 

 ظكهث ه١ح٭ؿ ٌىین. 

جىاو به اهحًاٞ جکلی٧ به هاالیٙا٪ اٌاقه کاكؾ. هع٭ا٫  ؾق هىقؾ هىح٭رت ٠٭لیه هی
اوان ایى ٬ا٠ؿه ِاؾق کكؾه اواث. ه٘نًایى بكؼای ال کكکی بكؼی ٨حاوای ؼىؾ قا بك

هع٭٭یى ه١ح٭ؿيؿ که هع٭٫ کكکی بكای اذبات ظلیث ؼكاز، ال یک ٬ا٠ؿه کلی ٠٭لای 
ٓ 46، 1398َکه ٠باقت ال اِل ظ٩ٛ يٝام باٌؿ، اواح٩اؾه کاكؾه اوث.ٔهاٌا٘ی، 

ي٘ىيه ؾیگك ایى اوث که و٬حی ٠رهه ظلی ال وشىب ٠٭لی اهاك باه ه١اكو٦ و يهای ال 
ؾاياؿF گكچاه وشاىب وا١٘ی  کًؿ، هع٭٫ ایى ظاك٦ قا با٘ال ي٘ی ًکك ِعبث هیه

 485ٓ، 3َ، ز1411ٔالکكکی،  ؾايؿ. ٔي٭لیٓ قا ٜاهكجك هی

جىاو به هباظری هايًؿ ه٭ؿهه واشب، ظكهث ٔؿ و  ؾق هىقؾ ٤یكهىح٭رت ٠٭لیه هی
ىب ٠ًه اٌاقه کكؾF هرًر هع٭٫ ؾق بعد ه٭ؿهه واشب، ٬الل به وشا ٨ىاؾ ٠باؾت هًهی

ٓ ه٘نًیى ه١ح٭ؿ اواث اگاك 152، 1َ، ز1411ٔالکكکی،  ه٭ؿهه واشب ٌؿه اوث.
 13ٓ، 5َ، ز1411ٔالکكکی،  کًؿ. يهی به ٠باؾت ج١ل٫ بگیكؾ، آو ٠باؾت قا ٨اوؿ هی

بًابكایى هع٭٫ کكکی به هك چهاق وئال هفکىق پاوػ هربث ؾاؾه اوث و ظکن ٠٭ل 
 ٠٭لیه، يا٨ف ؾايىحه اوث. قا، چه ؾق هىح٭رت ٠٭لیه و چه ؾق ٤یكهىح٭رت 

ًمصصفبتالْیدرتطکیلحکَهت

 خالمیث

یکی ال ٩ِاجی که هع٭٫ کكکی بكای ؼؿاويؿ ٬الل ٌاؿه، ِا٩ث ؼال٭یاث اواث. 
آیؿ. ؾق  ٓ ایى ٩ِث، شمو ٩ِات ١٨لیه به ظىاب هی247، 1َ، ز1449ٔالکكکی، 

الىشاىؾ.  الىشىؾ و ه٘کى کًًاؿ: واشاب ٨لى٩ه، هىشاىؾات قا باه ؾو ؾواحه ج٭ىاین هی
٫ ٬ا٠اؿه اهحًااٞ الىشىؾها ال ٘ك٨ی هعحاز ٠لاث هىاحًؿ، ال ٘اك٦ ؾیگاك ٘با ه٘کى
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جىلىل ٠لل، بایؿ ؾق ولىله ٠لل ؼىؾ به ٠لحی هًحهی ٌىيؿ که ؼىؾي ه١لىل يباٌؿ. 
کاه ه٘اه  الىشىؾ و ایى الىشىؾ اواث. ب١اؿ ال اذباات واشاب ایى ٠لاث ه٘ااو واشاب

الىشىؾ هىحًؿ، ِا٩ث ؼال٭یاث باكای  الىشىؾها ؾق هىحی ؼىؾ هعحاز واشب ه٘کى
، 2-1، ز1374ٌىؾ. ٔهّباض یامؾی،  حماٞ هیالىشىؾ که ه٘او ؼؿاويؿ اوث اي واشب

َ146ٓ 
 والیث

ٌاىؾ.  په ال قوٌى ٌاؿو ِا٩ث ؼال٭یاث، ِا٩ث والیاث ؼؿاوياؿ هٙاكض هی
بالگٍث والیث ؼؿاويؿ به ه٘او ٬ؿقت ؼؿاويؿ اواث کاه ال ِا٩ات ـات هعىاىب 

ٌىؾ. والیث ؼؿاويؿ هن جکاىیًی اواث و هان جٍاكی١یF والیاث جکاىیًی ی١ًای  هی
شا که ه٘ه هىشىؾات ٠الن، هؽلى٪ ؼؿاوياؿ  ؾات ٠الن. ال آوجّك٦ ظ٭ی٭ی ؾق هىشى

جىاياؿ  و جعث اؼحیاق او هىحًؿ، ایى والیاث هؽّاىَ ؼؿاوياؿ اواث کاه البحاه هی
ای ال ایى والیث قا به هكکه که بؽىاهؿ بؿهؿF هرًر ه١صمات پیاهبكاو یا کكاهات  هكجبه

ٓ 245، 1389َؾی، اولیا به ؼا٘ك بكؼىقؾاقی ال ایى يىٞ والیث اوث.ٔهّباض یام
والیث جٍكی١ی به ایى ه١ًی اوث که کىی اؼحیاق اهك و يهی و جٍكیٟ ؾاٌحه باٌؿ. ایى 

جىاياؿ باه هىشاىاؾت  والیث يیم اِالحًا هؽّىَ ؼؿاواث ی١ًای ٨٭اٗ ؼؿاوياؿ هی
 ٓ  44، 1394َٔهّباض یمؾی،  ؾهؿ. ١ٌىق ؾوحىق ـی

 ربىبیث

 247ٓ، 1َ، ز1449 یکی ؾیگك ال اوِا٦ ؼؿاويؿ، ٩ِث قّب اوث.ٔالکكکی،
٠٘ال ٌىؾ و به هًّه ٜهىق بكوؿ،  و٬حی ٩ِث والیث که هكبىٖ به ـات ؼؿاويؿ بىؾ، ا 

ٌىؾ. ٩ِث قبىبیث شمو ِا٩ات ١٨لای اواث و ال اظحیااز  ٩ِث قبىبیث ايحماٞ هی
ٌىؾ. هؽلى٬ات هایچ اواح٭رلی ال  هؽلى٬ات ؾق ه٘ه ٌئىو ؼىؾ به ؼؿاويؿ ايحماٞ هی

ٌىؾ. قبىبیث يیم یا جکىیًی اوث و یا  جىوٗ ؼؿا جؿبیك هی ؼىؾ يؿاقيؿ و ه٘ه اهىقٌاو
کاه ؼؿاوياؿ اهاىق ه٘اه هؽلى٬اات قا اؾاقه  جٍكی١ی. قبىبیث جکىیًی به ایى ه١ًاوث 
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. ...ؾاقی کاكؾو و ولی ؾاؾو، ظ٩ٛ و يگهکًؿ هرل ق ها قا جؤهیى هی کًؿ و يیالهای آو هی
ٌااهل Eیاى قبىبیاث قبىبیث جٍكی١ی هؽّىَ هىشىؾات با١ٌىق و هؽحاق اوث. ا

هىاللی ال ٬بیل ٨كوحاؾو ايبیاء و يالل کكؾو کحب آو٘ايی و ج١ییى وٜای٧ و جکاالی٧ و 
 148ٓ، 2َ-1، ز1374ٔهّباض یمؾی،  Dگكؾؾ. ش١ل اظکام و ٬ىايیى هی

 حکمث

ٓ، یکاای ؾیگااك ال ِاا٩ات ١٨لاای 374، 5َ، ز1381ٔظىااىو،  ِاا٩ث ظکااین
ٌاىيؿ کاه ؾاقای  ٘ىقی هع٭ا٫ هی که ا١٨ال ؼؿاويؿ ه٘یٍه ؼؿاويؿ اوث. جىٔیط آو

گىياه، ِا٩ث  ها هحكجاب ٌاىؾ و ایى هّلعث باٌؿF ی١ًی بیٍحكیى ؼیك و ک٘ال بك آو
ٓ 114-115، 2َ-1، ز1374ٌاىؾ. ٔهّاباض یامؾی،  ظکین بكای ؼؿاويؿ ايحماٞ هی

جىايین کاقهای ؼؿا قا بای ٤اكْ باؿايین چاىو کااق  و٬حی ؼؿا قا ظکین ؾايىحین، ي٘ی
ل کاق ظکی٘ايه ٬كاق ؾاقؾ و ا٬حٕای ٩ِث ظک٘ث ایى اواث کاه بؿوو هؿ٦، ؾق ه٭اب

ٓ 425، 1389َٔهّباض یمؾی،  کاقهای ٌؽُ ظکین ؾاقای هؿ٨ی ٌایىحه باًٌؿ.
هع٭٫ کكکی ؾق قواله اذًی ٠ٍكیه ؼىؾي به اذبات ٤كْ بكای ا١٨ال الهای پكؾاؼحاه 

 ٓ 31، 3َ، ز1381ٔظىىو،  اوث.

ای ؼؿاويؿ ایى اوث که ظ٫ ظاک٘یث و يحیصه اذبات ؼال٭یث، والیث و قبىبیث بك
گاافاقی هؽّااىَ ؼؿاويااؿ اوااثF چااىو هىااحی ايىاااو و اقاؾه او و ه٘ااه  ٬ايىو

کًاؿ، ال شاياب  هایی که ؾق قاه قوایؿو باه ک٘اال ؼاىؾي ال آيهاا اواح٩اؾه هی ي١٘ث
گافاقی، هان  ٓ هًحهای ؾق لهیًاه ٬ايىو124، 1َ، ز1377ؼؿاوث. ٔهّباض یمؾی،

ٌىؾ ال ياظیاه اٌؽاِای ِااؾق  ؿاويؿ ِاؾق ٌىيؿ و هن هیٌىؾ ٬ىايیى ال ياظیه ؼ هی
گفاقی ؾاقيؿ ولی ؾق لهیًه ظکىهث، ؼؿاويؿ باه  ٌىيؿ که ال ٘ك٦ ؼؿاويؿ، اـو ٬ايىو

ٌىؾ که ال  کًؿ بلکه ظکىهث به ؾوث کىايی ايصام هی ِىقت هىح٭ین ظکىهث ي٘ی
ٓ 142َ، 1، ز1377٘ك٦ ؼؿاويؿ اشاله ایى کاق قا ؾاٌاحه باًٌؿ.ٔهّاباض یامؾی، 

جكیى هباايی کرهای هىاحًؿ کاه ٔاكوقت  جىاو گ٩ث ایى ٩ِات ؼؿاويؿ، اواوی هی
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گافاقی کًاؿ و ظا٫  جىاياؿ ٬ايىو قوايًؿ چىو اواًل ٨٭اٗ ؼاؿا هی يبىت و اهاهث قا هی
 Fذايیًا اهکاو ظاک٘یث برواوٙه ؼؿاوياؿ وشاىؾ ياؿاقؾ Fظاک٘یث ٨٭ٗ بكای ؼؿاوث

، هعحااز لياؿگی اشح٘اا٠ی هىحًؿٔهّاباض ها بكای قویؿو به ک٘ال ؼاىؾ ذالرًا ايىاو
جااىاو بااؿوو ٬ااايىو و  ٓ و ایااى ليااؿگی اشح٘ااا٠ی قا ي٘ی141، 1َ، ز1377یاامؾی، 

کًاؿ ظااک٘ی ال  ظکىهث پیً بكؾF قاب١ًا ؼؿا ظکین اوث و ایى ظک٘اث ا٬حٕاا هی
٘ك٦ ؼؿا بكای هكؾم يّب ٌىؾ. ؾق يحیصه ؼؿاويؿ بایؿ ا٨اكاؾی قا ال شاياب ؼاىؾي 

گفاقی و ظکىهث شىاهٟ قا به ؾوث بگیكيؿ که ایاى اٌاؽاَ،  وهٍؽُ کًؿ جا ٬ايى
جاىاو هاكؾم قا باه ظاال  ه٘او پیاهبك و اهاهاو هىحًؿ. ه٘نًیى ؾق ٠ّك ٤یبث يیم ي٘ی

ؼىؾ گفاٌث بلکه بایؿ کىی باٌؿ جا وٜی٩اه پیااهبك و اهاهااو قا ايصاام ؾهاؿ. گكچاه 
ؼحه ولی ؼىاهاؿ آهاؿ هع٭٫ کكکی، با ایى چیًً به ٔكوقت يّب پیاهبك و اهام يپكؾا

که ایٍاو يیم ؾق اوحؿالل بك وشاىب يّاب يبای و اهاام ال ِا٩ث ظک٘اث اواح٩اؾه 
 کًؿ و لفا يىبث ؾاؾو چیًً هًٙ٭ی هفکىق به هع٭٫ کكکی براٌکال اوث. هی

هحذٍدًطذىّذفًجَتدراصالحآخزتٍجبهعیتضئَىپیبهجز

٠٘ال قبىبیث جٍكی١ی ؼؿاويؿ  ٘ىق هىح٭ین اهکاو يؿاقؾ،  به٬بًر بیاو ٌؿ که چىو ا 
کًؿ که ظاک٘ی ال شايب ؼؿا ٨كوحاؾه ٌىؾ. هع٭٫ کكکای يیام  ظک٘ث ؼؿا ا٬حٕا هی

 364ٓ، 5َ، ز1381يّب يبی قا ه٭حٕای ظک٘ث ؼؿاويؿ ؾايىحه اوث.ٔظىىو، 
ٌاىؾ.  الٍاؤو اوارم هی ج١كی٩ی که هع٭٫ ال يبىت اقاله ؾاؾه، ٨٭ٗ ٌاهل پیااهبك ٠ٝین

ی١ًی ٠لن به ایى ؾاٌحه باٌین که ؼؿاويؿ، ظٕكت هع٘اؿَٔٓ گىیؿ يبىت  ایٍاو هی
ؾهًؿه هائهًیى و  قا ؾق ه٭ام يبی و قوىل به وىی ه٘ه هكؾم ٨كواحاؾه و ایٍااو بٍااقت

، 1381ايفاقؾهًؿه کا٨كیى اوث و ه١صماجی آوقؾه جا ؾال بك ِؿا٬حً باٌؿ. ٔظىاىو، 
ٝكیاات اشح٘اا٠ی جىايؿ هبًاای ي جكیى هٙلبی که ؾق بعد يبىت هی ٓ ههن32، 3َز

باٌؿ، بعد هؿ٦ يبىت اوث. آیا هؿ٦ ال ب١رث پیاهبك ایى بىؾه که ٨٭اٗ باه اِارض 
باك  کاه ٠روه آؼكت هكؾم بپكؾالؾ و کاقی به اهاىق ؾيیاىی ایٍااو يؿاٌاحه باٌاؿ یاا ایى
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و١اؾت اؼكوی، بایؿ و١اؾت ؾيیىی قا هن ؾق يٝك ؾاٌحه باٌؿ؟ به ٠باقت ؾیگك ٬ل٘كو 
گیكؾ؟ وکىالقیىن ه١ح٭ؿ اوث ؾیى ٨٭ٗ هكبىٖ به اهىق٨كؾی و  هی ؾیى جا کصا قا ؾق بك

ياٜك به اقجباٖ با ؼؿاويؿ اواث و يبایاؿ باه هىاالل اشح٘اا٠ی وقوؾ کًاؿ. واکىالقها 
 گىیًؿ ؾیى بكای قویؿو به و١اؾت اؼكوی اوث و لفا قبٙی به اهىق ؾيیىی ياؿاقؾ. هی

ق بایؿ ببیًین ٔكوقت ؾیاى ٓ بكای پاوػ ؾاؾو به وئال هفکى188، 1395َقاؾ،  ٔالهی
ؾق چیىث؟ هحکل٘او ه١ح٭ؿيؿ ؾیى بكای ایى اوث که ايىاو به ک٘ال ظ٭ی٭ای ؼاىیً 
بكوؿ و لفا هكچیمی که هؿؼلیحی ؾق ایى اهك ؾاٌاحه باٌاؿ، بایاؿ ؾق ٬ل٘اكو ؾیاى شاا 

گىيه که قابٙه ايىاو با ؼاؿا ٠ٔكِاه هىاالل ٨اكؾیٓ ؾق وا١اؾت ايىااو  بگیكؾ. ه٘او
يىاو با وایك هؽلى٬ات ٠ٔكِه هىالل اشح٘ا٠یٓ هن ؾق وا١اؾت ؾؼیل اوث، قابٙه ا

ايىاو ي٭ً ؾاقؾ. بًابكایى ؾیى، هعّىق ؾق ظاىله هىاالل ٨اكؾی يیىاث بلکاه ظاىله 
باقه ه١ح٭ؿ اوث که قوالث  ٌىؾ. هع٭٫ کكکی ؾق ایى هىالل اشح٘ا٠ی قا هن ٌاهل هی

ی قواايؿو هاكؾم باه بك کىًٌ باكا پیاهبك جؤهیى يٝام ه١اي و ه١اؾ اوث. ی١ًی ٠روه 
ٌاو، ؾق قاواحای وا١اؾت ؾيیاىی هاكؾم يیام بایاؿ بکىٌؿ.ٔظىاىو،  و١اؾت اؼكوی

ٓ ایٍاو وشىؾ ظااک٘ی کاه هحاىلی اهاىق ؾيیاىی هاكؾم ٌاىؾ قا 399، 5َ، ز1381
گىیًؿ هًّب يبىت قبٙی با اهاىق ؾيیاىی ياؿاقؾ،  ؾايؿ و به کىايی که هی ٔكوقی هی

ی هح١ل٫ به اهاىق ؾيیاىی و يٝاام ه١یٍاث هاكؾم گىيه پاوػ ؾاؾه که اکرك اهىق ٌك٠ ایى
ِااظب،  اوثF اهىقی هايًؿ ٬ٕاوت بیى هكؾم، والیث ا٩٘ال و هصاايیى و اهاىال بی

أؼف اشباقی لکات ال ه٘ح١ًیى و اشكای ظاؿوؾ و ج١میاكاتF ه٘اه ایًهاا اهاىق ؾيیاىی 
٫ ٌكٞ ٬كاق گك٨حه هكؾم يیام ايؿ و لفا بؿیهی اوث که اؼحیاق اهىق ؾيیىی  هىحًؿ که هح١لَّ

ٓ يحیصه ایى هبًای کرهای 399-398، 5َ، ز1381به ؾوث پیاهبك باٌؿ.ٔظىىو، 
ایى اوث که اگك هؿ٦ يبىت پیاهبك قا ؾق و١اؾت اؼكوی ؼرِه کكؾین، ؾیگك شاایی 

هايؿ چىو ب١ؿًا ؼىاهین گ٩ث که اهاهث  بكای يٝكیات اشح٘ا٠ی هع٭٫ کكکی با٬ی ي٘ی
 ٓ و ٨٭یه هن شايٍایى اهاام اواث355، 5َ، ز1381يیم ؾيباله يبىت اوثٔظىىو، 

ٓ و لفا اگك ؾق ابحؿای کاق، ٌاؤو پیااهبك قا ؾق قواايؿو 142، 1َ، ز1449ٔالکكکی، 
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ها به و١اؾت اؼكوی ؼرِه کكؾین، ؾیگك اًِر يىبث باه ا٬اؿاهات اشح٘اا٠ی  ايىاو
 ها بپكؾالین. قوؿ جا بؽىاهین ؾق ٨٭ه به آو پیاهبك، اهام و ٨٭یه ي٘ی

قوین که ٌاؤو پیااهبكَٔٓ ؾق هكش١یاث ؾیًای  فکىق به ایى يحیصه هیال هٙالب ه
گیاكؾ. هكش١یاث ؾیًای  ٌىؾF بلکه ل٠اهث ویاوی شاه١ه قا يیم ؾق بك هی ؼرِه ي٘ی

و ج٩ىیك وظی الهی اوث. ل٠اهث ویاوی هن ه٘او ظکىهث باك شاه١اه  ه٘او ابر٢
هاىقؾ هكش١یاث هاای ؾیًای. ؾق  اوث ی١ًی ؤٟ و اشكای ٬ىايیى ٘ب٫ هبايی و اقلي

ؾیًی، قوٌى اوث که کىی ٤یك ال پیاهبك ِرظیث ایى ٌاؤو قا ياؿاقؾ و اهاا ل٠اهاث 
کًؿ جا و٬حی پیاهبك  ویاوی يیم اؼحّاَ به پیاهبك ؾاقؾ چىو ظک٘ث ؼؿاويؿ ا٬حٕا هی

ؾق شاه١ه ظٕىق ؾاقؾ، کىی ٤یك ال او ٌؤو ل٠اهث قا به ٠هؿه يگیكؾF چىو پیاهبك، چه 
جكیى  یى و يعىه اشكا و چه ؾق هّىيیث ال هاىی و هاىن، کاهالؾق لهیًه ًٌاؼث ٬ىاي

ا٨كاؾ اوث. ٘ب٫ ظک٘اث ؼؿاوياؿ جاا و٬حای اقشاط وشاىؾ ؾاقؾ، يىباث باه هكشاىض 
ٌاؤو ل٠اهاث اواث. ٓ جکیه هاا ؾق ایًصاا قوی 136، 1395َقاؾ،  قوؿ. ٔالهی ي٘ی

کاه  ىهایً جّكیعی به ٌئىو پیاهبك يکكؾه ولی با جىشاه باه ای هكظىم هع٭٫ ؾق کحاب
جاىاو گ٩اث ایٍااو ٌاؤو  ؾاياؿ، هی ایٍاو هؿ٦ يبىت قا جؤهیى يٝام ه١اي و ه١ااؾ هی

ل٠اهث قا بكای پیاهبك ٬بىل ؾاقؾF چىو ه٘ايٙىق که ایصاؾ ق٨ااه ؾيیاىی باكای هاكؾم یاا 
جؤهیى ه١اي آيها، وابىحه به وشىؾ ظاک٘ی ٌایىحه اوث، قویؿو به وا١اؾت اؼاكوی 

اقؾ و لفا و٬حی پیاهبك ظٕىق ؾاقؾ، بایؿ ظکىهاث يیم بىحگی به يىٞ ظکىهث و ظاکن ؾ
جاىاو اٌااقه  جكیى ا٨اكاؾ اواث. البحاه ال بكؼای هٙالاب هی قا به او بؿهین چىو او الی٫

هع٭٫ به ٌؤو ل٠اهث قا ٨ه٘یؿ هرًر ؾق شایی ال ٠ًىاو قلیه ٬اهك بكای پیاهبك اواح٩اؾه 
   36ٓ، 3َ، ز1381کًؿ که اٌاقه به ه٘یى ٌؤو ل٠اهث پیاهبك ؾاقؾ. ٔظىىو،  هی

جبهعیتٍخبتویتاسالم

پیاهبك اورم، آؼكیى پیاهبك الهی و ؾیى اورم، آؼاكیى ؾیاى Eبك اوان اؾله ي٭لی، 
ٓ هع٭٫ کكکی يیم ؾق قوااله يص٘یاه باه ایاى 175، 1395َقاؾ،  ٔالهی Dالهی اوث.
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اوارم قا شا پیاهبك اورم قا پیاهبك ؼاجن و ؾیاى  هىٔىٞ اٌاقه کكؾه اوث. ایٍاو ؾق آو
شاا ؾق  ٓ ؾق ایى33، 3َ، ز1381کًاؿ. ٔظىاىو،  ياوػ ه٘ه ٌكایٟ ٬بلی ه١ك٨ی هی

 ه٭ام اذبات ؼاج٘یث يیىحین. اؾله ؼاج٘یث به ج٩ّیل ؾق کحب کرهی ـکك ٌؿه اواث.
ٌاىؾ  ٓ ؾق ایًصا هٙلب هه٘ی پیؿا هی287-291، 2َ-1، ز1374ٔهّباض یمؾی، 

اوارم، شاه١یاث آو اواث. ٬ابًر باا که ٠باقت اوث ال ایًکه اللهاه ؼاج٘یاث ؾیاى 
ظک٘ث ؼؿا، ٔكوقت ؾیى و اقوال قول اذبات ٌؿ. و٬حای ٬اكاق اواث ؾیاى اوارم، 

کًؿ که  آؼكیى ؾیى آو٘ايی باٌؿ و په ال آو ؾیى ؾیگكی يیایؿ، ظک٘ث ؼؿا ا٬حٕا هی
ٌىؾ. شاه١یث اورم باؿیى ه١ًاواث کاه  ایى ؾیى، شاهٟ باٌؿ وگكيه ي٭ٓ ٤كْ هی

جىايؿ ايىاو قا به و١اؾت ؼىؾي بكوايؿ. ٠روه باك ایاى  ها هی و هکاو ها ؾق ه٘ه لهاو
هاا  ؾلیل ٠٭لی، اؾله ي٭لی هن بكای شاه١یث ـکكٌؿه که ایى جع٭یا٫ ؾق ه٭اام ـکاك آو

گاهی ال آو  1395قاؾ،  ها بایىحی به کحب کرهی هكاش١ه ٌاىؾ. ٔالهای يیىث و بكای آ
رم ایى اوث کاه بایىاحی باه ٓ ال لىالم پفیكي ؼاج٘یث و شاه١یث او194-181َ

وشىؾ ظکىهحی ٬الل باٌین که بكجك بىؾو ٬ايىو الهی قا ظ٩ٛ و به اشكای آيها بپاكؾالؾ و 
ایى هٙلبی اوث که ال وأعات ٠٭لی اوث ک٘ا ایًکه بكؼی باه ؤاىض آو جّاكیط 

جىاو به هع٭٫ کكکی ؼكؾه  ٓ و لفا ي٘ی619، 2َ، ز1379ايؿ ٔاالهام الؽ٘یًی،  کكؾه
  چكا ؾق ٠یى ا٠ح٭اؾ به ؼاج٘یث اورم، به لىالم آو اٌاقه يکكؾه اوث.گك٨ث که 

استوزاراحکبمًجَتدراهبهت

ووایله   گ٩حین که ا٬حٕای ظک٘ث الهی، ش١ل ظااکن ال واىی ؼؿاواث و باؿیى
ٔكوقت يبىت قا اذبات کكؾین. ه٘نًیى گ٩حین پیاهبك اورم، آؼكیى پیاهبك الهی اوث 

آیؿ که آیا ؼؿاويؿ کىی  ؽىاهؿ آهؿ. اکًىو ایى وئال پیً هیو ب١ؿ ال ایٍاو پیاهبكی ي
ٌاىيؿ؟  ؾهؿ یا ایًکه هاكؾم پاه ال قظلاث پیااهبك، قهاا هی قا شايٍیى پیاهبك ٬كاق هی

ايؿ. بكؼای، ايحؽااب هاكؾم قا ههان  هىل٘یى ؾق پاوػ به ایى وائال چًاؿ ؾواحه ٌاؿه
كاقگك٨اث، ایاى با٠اد گىیًؿ اگك کىی به هك ٌکلی هىقؾ جؤییاؿ هاكؾم ٬ ؾايًؿ و هی هی
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ٓ يٝكیااه ؾیگااكی 252، 5َ، ز1449ٌااىؾ.ٔج٩حالايی،  هٍااكو٠یث ظکىهااث او هی
ؾايؿ و ه١ح٭ؿ اوث اگك کىی جىايىث با لوق بك ؾیگاكاو  وشىؾ ؾاقؾ که ج٥لب قا ههن هی

ٓ ایاى ؾو يٝكیاه 233ؾهاؿ.ٔه٘او، َ ٤الب ٌىؾ، ایى به ظکاىهحً هٍاكو٠یث هی
گىیًاؿ هٍاكو٠یث باا ايحؽااب و  اها اهاهیه هیهىقؾ جؤییؿ اهل وًث وا٬ٟ ٌؿه اوث. 

ٌاىؾ کاه ال اـو الهای  ٌاىؾF بلکاه ٨٭اٗ ؾق ِاىقجی ظاِال هی ج٥لب ؾقواث ي٘ی
٘ىق کاه  بكؼىقؾاق باٌؿ. ایٍاو ه١ح٭ؿيؿ اهاهث هن هايًؿ يباىت اواثF ی١ًای ه٘ااو

گك٨ث، اهام هن بایؿ جىوٗ ؼؿا يّب ٌىؾ. یک ؾلیل  يّب يبی بىویله ؼؿا ايصام هی
ه٘او قبىبیث جٍكی١ی ؼؿاوياؿ اواثF ی١ًای اؼحّااَ ؤاٟ ٬اايىو و  ایى ظك٦،

٘ىق که پیااهبك ال شاياب ؼاؿا هاؤـوو ؾق ؤاٟ و  ظاک٘یث به ؼؿاويؿ هح١ال و ه٘او
اشكای ٬ايىو بىؾ، شايٍیى وی هن بایؿ ال شايب ؼؿا هؤـوو باٌؿ. ؾلیل ؾوم ظک٘اث 

ًؿ جا پیاهبكی ال ک ؼؿاويؿ اوث. ؾق ٬ى٘ث يبىت گ٩حین که ظک٘ث ؼؿاويؿ ا٬حٕا هی
شايب ؼؿا هب١ىخ ٌىؾ و يیالهای ايىاو قا ؾق قاه قوایؿو باه وا١اؾت بك٘اك٦ کًاؿ. 
ه٘نًیى ؾق ٬ى٘ث ؼاج٘یث گ٩حین که پیاهبك اورم، آؼكیى پیاهبك الهی اواث و ؾیاى 

ؾايین کاه  اورم هن آؼكیى ؾیىF و لفا بایؿ ال شاه١یث بكؼىقؾاق باٌؿ. ال ٘ك٨ای های
ها باىؾه يٍاؿه اواث. ه٘نًایى  چه هىقؾ يیال ايىااو ه بیاو ه٘ه آوپیاهبك اورم هى٫٨ ب

گىی ه٘اه  جىاياؿ آؼاكیى ؾیاى باٌاؿ کاه پاواػ ؾايین که ؾیى اورم ؾق ِىقجی هی هی
ٌاىؾ کاه ب١اؿ ال پیااهبك بایىاحی ا٨اكاؾی ال  ها باٌؿ. يحیصه ایى هی يیالهای ه٘ه ايىاو

ؿF ؾق ٤یك ایى ِىقت، ي٭ٓ شايب ؼؿا يّب ٌىيؿ جا ایى هؿ٦ قا به وكايصام بكوايً
-346، 2َ-1، ز1374آیاؿ. ٔهّاباض یامؾی،  ٤كْ و ؼر٦ ظک٘اث پایً هی

که اهاهث ؾق ظ٭ی٭ث، ؾيباله يبىت اوثF با ایى ج٩ااوت کاه وظای،  ٓ ؼرِه آو345
ٌىؾ. اهاهث ال ؾیؿگاه هع٭٫ کكکی ی١ًای  اؼحّاَ به يبىت ؾاقؾ و به اهام وظی ي٘ی

ويؿ به پیاهبكي ؾوحىقؾاؾه جا کىی قا شايٍیى ؼاىؾي ٠لن به ایى ؾاٌحه باٌین که ؼؿا
ها قا ؾاٌحه باٌؿ: اواًل ظا٨ٛ ؾیى پیاهبك باٌؿF ذايیاًا ج٩ًیفکًًاؿه  ٬كاقؾهؿ که ایى ویژگی

اظکام باٌؿ و ذالرًا ال هك گًاهی هّىو باٌؿ. ه٘نًیى ؼؿاويؿ ال پیاهبك ؼىاواحه کاه 
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کكکی ؾق ابحؿای کحاب جّكیط کًؿ. هع٭٫  به اهاهث ظٕكت ٠لیٔٞٓ و اوالؾي
"ي٩عات الرهىت ٨ی ل١ى الصبث و الٙا٤ىت"به ج٩ّایل ؾق لهیًاه اهاهاث ِاعبث 

گىیؿ  ٌ٘اقؾ. ایٍاو ؾق ؾلیل اول هی شا اهاهث قا شمو اِىل ؾیى هی کًؿ. وی ؾق آو هی
اهاهث، اؾاهه و شایگمیًی بكای يبىت اوث و چىو يبىت شمو اِىل ؾیى اواث، پاه 

ى اوث. ؾلیل ؾوم هكبىٖ به ٠لث اهاهث اوث. هع٭٫ کكکی اهاهث يیم شمو اِىل ؾی
واؼث، ؾق بعد اهاهث هان وشاىؾ  ه١ح٭ؿ اوث ه٘او ٠لحی که يبىت قا ٔكوقی هی

ؾاقؾ. جىٔیط ایًکه ؾا٠یه ٌك ه٘یٍه ؾق هكؾم وشاىؾ ؾاقؾ و ایاى ه٭حٕای وشاىؾ یاک 
٘ىق که ٘ب٫ ظک٘اث ؼؿاوياؿ، يّاب  ظاکن ٬اهك هكٌؿ بكای هكؾم اوث. په ه٘او

ی واشب اوث، يّب اهام يیم واشب اوث و اواوًا ب١ؿ ال قظلث پیاهبك یک واكی يب
اهىق ٔكوقی هايًؿ ظ٩ٛ و ِیايث ٌكٞ ال جبؿیل و ج٥ییاك و ه٘نًایى ج١لاین ؾیاى باه 

-355، 5َ، ز1381هکل٩یى و بك٘اك٦ کاكؾو هٍاکرت وشاىؾ ؾاقياؿ ٔظىاىو، 
ٓ بًاابكایى باه 359کًؿ. ٔه٘او، َ ٓ که ه٘یى ؾق وشىب يّب اهام ک٩ایث هی357

ٌىؾ و لفا ج٘ام هٙالبی کاه ؾق ٬ىا٘ث  يٝك هع٭٫، اهاهث اوح٘كاق يبىت هعىىب هی
 آیؿ. يبىت گ٩حین، ؾق ایًصا هن هی

حکَهتدرعصزغیجت

 دو حیریحی بىدو بحد والیث فمیه

٬بر بیاو ٌؿ که ل٠اهث شاه١ه اورهی ؾق لهاو پیاهبك به ٠هؿه پیاهبك اوث و ب١اؿ 
ٌاىيؿ. ٘با٫ اؾلاه ي٭لای، شايٍایًاو پیااهبك  ؾاق ایى هًّب هی ٠هؿه ال ایٍاو، اهاهاو

ؾوالؾه ي٩ك هىحًؿ و ظٕكت ههؿی٠ٔسٓ آؼكیى ایٍاو اوث که به ؼا٘ك هّالعی ال 
بكؾ و هكؾم ال ٨یٓ ظٕىق ایٍاو هعكوم هىاحًؿ. ؾق  ٪ ؾق ٤یبث به وك هی 264وال 

کلیا٧ ٌائىو اهاهاث ؼىاهین ببیًین ؾق لهاو ٤یبث اهام لهاو٠ٔسٓ، ج ایى ٬ى٘ث هی
ٌاىيؿ یاا ایًکاه کىای  ٌىؾ؟ آیا ؾق لهاو ٤یبث اهام، هكؾم به ظال ؼىؾ قها هی چه هی

ؾاق ٌىؾ؟ پاوػ قا ؾق والیاث ٨٭یاه  هىث که هكشٟ هكؾم باٌؿ و ٌئىو اهاهث قا ٠هؿه
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بایؿ شىث اها ٬بل ال جىٔیط والیث ٨٭یه بایؿ به ایى هىئله بپاكؾالین کاه چاكا هىائله 
این. پاوػ ایى اوث کاه هىائله والیاث  شمو هبايی کرهی ظىاب کكؾهوالیث ٨٭یه قا 

جىايؿ ال یک ب١ؿ ؾق ٠لن کارم و ال ب١اؿ  ٨٭یه ال ؾو ُب١ؿ و ظیریث بكؼىقؾاق اوث و هی
ٌىؾ. اگك ال وٜی٩ه ٨٭یه ؾق ا٬ؿام به والیث و ه٘نًایى وٜی٩اه  ؾیگك ؾق ٠لن ٨٭ه هٙكض 
اینF اهاا اگاك ؼىاواحین  ؾ ظیٙه ٨٭ه ٌاؿه٨٭یه بعد کكؾین، واق هكؾم ؾق ا٘ا٠ث ال ولی

بؿايین يٝك ؾیى ؾق هىقؾ ظکىهث ؾق ٠ّك ٤یبث چیىث، ؾق ایاى ِاىقت واقؾ ٠لان 
الله بىؾ، آو هىئله کرهی اوث و  ای ١٨ل اگك هىٔىٞ هىئلهEاین. بٙىق کلی  کرم ٌؿه

، 1383ٔشاىاؾی آهلای، D اگك هىٔىٞ آو ١٨ل هکل٧ باىؾ، آو هىائله ٨٭های اواث.
ر گ٩حین ظکىهث ٨٭ٗ هال ؼؿاوث و وپه ذابث کاكؾین کاه ؼاؿا بایاؿ ٓ ٬ب142َ

هاا  پیاهبكی بكای هكؾم ب٩كوحؿ و بكای ب١ؿ ال پیاهبك هن شايٍیى ه١ایى کًاؿ. ه٘اه ایى
ٌىيؿ. اکًىو بعد ؾق ایى اواث کاه آیاا  الله هىحًؿ و لفا ؾق کرم هٙكض هی شمو ١٨ل

اللاه  ؾه یا يه؟ ایى هان شامو ١٨لؼؿا بكای ؾوقاو ٤یبث اهام ه١ّىم، کىی قا ه١یى کك
٨٭یاه قا ال ایاى ظیاد بایاؿ ؾق هباظاد کرهای   ٌىؾ و لفا بعاد والیاث ظىاب هی

 بیاوقین.
 جذاوم فلظفه وجىد پیاهبز و اهام در سهاو غیبث

ؾق بعد يبىت و اهاهث گ٩حه ٌؿ که ظک٘ث ؼؿاويؿ ه٭حٕی آو اوث که ظاک٘ی 
جاىاو  ٘او ؾلیل قا بكای يیابث ٨٭یه هن هیال ٘ك٦ ؼؿا بكای هكؾم ٬كاقؾاؾه ٌىؾ. ٠یى ه

که يیال هكؾم به هؿایث و ل٠اهث ٨٭ٗ بكای ٠ّك پیاهبك و اهام يیىث و  آوقؾ. جىٔیط آو
گىيه کاه ظک٘اث ؼاؿا ه٭حٕای يّاب  ایى يیال ه٘یٍه بكای ايىاو وشىؾ ؾاقؾ. ه٘او

ؼاؿا  پیاهبك و وپه يّب شايٍیى بكای پیاهبك بىؾ، ؾق ؾوقاو ٤یبث اهام يیم، ظک٘اث
جكیى ٌباهث قا باه اهاام ؾاقاواث، باه يیاباث ال اهاام،  کًؿ ٌؽّی که بیً ا٬حٕا هی

که ٨٭یه کؿام ٌئىو اهام قا بایؿ يیاباث کًاؿ، بایى  ؾاق ٌئىو اهام ٌىؾF البحه ؾق ایى ٠هؿه
٠ل٘ای اهاهیه اؼحر٦ اوث. ٤یك ال ایى ؾلیلی که ـکك کكؾین، اؾله ؾیگكی بكای اذباات 
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ها يیىحین. گ٩حین که اِل يیابث ٨٭یاه ال  ه اوث که ؾق ه٭ام بیاو آووالیث ٨٭یه ـکك ٌؿ
اهام ؾق ؾوقاو ٤یبث، هىقؾ اج٩ا٪ اوث و اؼحر٦ ؾق ایى اوث که ٨٭یه کؿام ٌئىو اهام 

ؾاق اوث؟ گكوهی ال ٠ل٘ای ٌی١ه بك ایى باوقيؿ که ٨٭ها ظ٫ يؿاقيؿ ال شاياب  قا ٠هؿه
٘ب٫ قوایات ٠٘ل کًًاؿ. ایٍااو ه١ح٭ؿياؿ  ؼىؾ به ج٩ىیك ٌكی١ث بپكؾاليؿ و ٨٭ٗ بایؿ

جىايؿ به ٬ٕاوت بپكؾالؾ و ؾیگك ٌؤو ج٩ىیك ؾیاى و ل٠اهاث قا باكای ٨٭یاه  ٨٭یه ٨٭ٗ هی
٬بىل يؿاقيؿ. بكؼی ؾیگك ٌؤو ٬ٕاوت و ج٩ىیك ؾیى قا بكای ٨٭یه ٬بىل ؾاقيؿ ولای ٌاؤو 

٬ٕااوت و  باك ٌاؤو اشكای ظؿوؾ و ل٠اهث قا بكای ٨٭یه ٬الل يیىحًؿ. ؾوحه وىم ٠روه
ؾیى، ٌؤو اشكای ظؿوؾ قا هن بكای ٨٭یه ٬اللًؿ و ؾق يهایث گكوهای هىاحًؿ کاه  ج٩ىیك

ٓ اه٘یاث ایاى 744، ٨1382َك،  ٔٔیالی ؾايًؿ ه٘ه ٌئىو اهام قا بكای ٨٭یه ذابث هی
ؼاىاهین وٜاای٧ ٨٭یاه قا بكٌا٘اقین.  ٌاىؾ کاه هی هبًای کرهی هًگااهی قوٌاى هی

شاا پفیك٨حاه  ٌىؾ، ٨كٞ بك هبًایی اوث که ؾق ایى یى هیوٜای٩ی که ؾق ٨٭ه بكای ٨٭یه ج١ی
ٌىؾ. ی٭یًًا وٜای٧ ٨٭یهی که ٌؤيً ؾق ٬ٕاوت ؼرِه ٌؿه با وٜای٧ ٨٭یهای کاه  هی

ٌئىيً ه٘او ٌئىو اهام اوث ج٩اوت لیاؾی ؾاقؾ. اشكای بىیاقی ال ه٭كقات ویاوی، 
ؾق ایًصاا اؼاف  اشح٘ا٠ی و ا٬حّاؾی اورم ؾق لهاو ٤یبث، بىحگی به هبًایی ؾاقؾ کاه

ٌىؾ. اگك ؾق ایًصا ٌؤو ٨٭یه قا ه٘او ٌؤو اهام يؿايىحین، آو و٬اث ؾق هىااللی کاه  هی
جىاو شمو  ؼىقین. اها هع٭٫ کكکی قا هی ظٕىق اهام ٌكٖ ٌؿه اوث، به هٍکل بكهی

ؾايًاؿ. ایٍااو يٝاكي قا  کىايی ؾايىث که ٨٭یه قا ؾق ه٘ه ٌئىو اهاهث، يایب اهام هی
اِعاب ها اج٩ا٪ يٝك ؾاقيؿ که ؾق ٠ّك ٤یبث، ٨٭یاه ٠ااؾل Eه اوث: گىيه بیاو کكؾ ایى

اهاهی که شاهٟ ٌكایٗ ٨حىا باٌؿ، يایب اهام اوث ؾق ه٘ه چیمهایی که بكای يیاباث ؾق 
 -اياؿ البحه اِعاب ها ٬حل و ظؿوؾ قا هٙل٭اا اواحرًا کكؾه-آو چیمها قاهی وشىؾ ؾاقؾ. 

پیً او بكويؿ و به ظکً٘ گكؾو  په ٔبك هىل٘یىٓ واشب اوث بكای ظل هًال٠اجٍاو
ٓ ایٍاو ؾلیل ظاك٦ ؼاىؾ قا قوایاث ٠٘اك باى 142، 1َ، ز1449ٔالکكکی،  Dيهًؿ.

ه٭ّىؾ ال قوایث ایى اوث که، آو ٨٭یهای Eؾهؿ:  گىيه جىٔیط هی ؾايؿ و ایى ظًٝله هی
يّب ٌؿه اوث و ایًکه اهاام  که هىِى٦ به اوِا٦ ه١یًی باٌؿ، ال ٘ك٦ ال٘ه
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کًؿ که ٨٭یه ال ٘ك٦ ال٘ه ؾق ه٘اه  ١لُحُه ٠لیُکن ظاکً٘ا، ایى ا٬حٕا هی٨كهىؾه ٨بيی ٬ؿ ش
 Dها قاه ؾاقؾ، يیابث کًؿ و ایى يیابث به ِاىقت کلای اواث. چیمهایی که يیابث ؾق آو

 143ٓ، 1َ، ز1449ٔالکكکی، 
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 گیزی ًتیجِ

بكؾاٌث کكؾ که آقای کرهی هع٭ا٫ کكکای، چًیى جىاو ال هص٘ىٞ ایى هباظد  هی
گكای  . اواًل قویکاكؾ ٠٭الواثا  پٍاحیبايی ال يٝكیاات اشح٘اا٠ی او قا ؾاٌاحهٜك٨یث 

هع٭٫، ایى ٨كِث قا به او ؾاؾه جا ؾق ٨هن آیات و قوایاات ال ظصاث ؾقويای ؼؿاوياؿ 
ای اوث که ٨٭اه وی  اوح٩اؾه کًؿ و به ٜاهك اکح٩ا يکًؿ. ذايیًا يٝكیات کرهی او به گىيه

کًؿ. ابحؿا ٩ِات ؼؿاويؿ ه٭حٕی يّب پیاهبك  هیقا واؾاق به وقوؾ به هىالل اشح٘ا٠ی 
ٌىيؿF پیاهبكی که هؿ٦ ال بىؾو او، قویؿو به و١اؾت ؾيیا و آؼاكت اواث و ایاى  هی

شم با به ؾوث ؾاٌحى قیاوث شاه١ه هیىك يیىث. واپه ه٘ااو ؾلیلای کاه يباىت قا 
 والؾ و ه٘ه ٌئىو پیاهبك قا ٠یًاً  ٔكوقی واؼث، يّب شايٍیى پیاهبك قا ٔكوقی هی

قوؾ و  ٓ يیم ال بایى ي٘ایسٌىؾ. ایى ؾلیل، هًگام ٤یبث اهام ٠ّك٠ٔ بكای اهام ٬الل هی
ٌىؾF يایبی که ه٘ه ٌئىو اهام  جكیى ا٨كاؾ شاه١ه به يیابث ال اهام هی هىشب يّب ٌبیه

قا یا ه٘او ٌئىو پیاهبك قا ؾاقؾ. و٬حی باوق یک ٨٭یه ایى ٌؿ که او شايٍیى اهام و پیااهبك 
گیاكؾ کاه  ای ٌاکل هی ٨٭اه او يیام باه گىياه  و آياو قا ؾاقؾ، ؾق يحیصاهاوث و ه٘ه ٌئى

ؼىايی با ایى هبايی قا ؾاٌحه باٌؿ. ؾق ٠كِه ٠٘ل يیم ٨٭یه هايًاؿ پیااهبك و  بیٍحكیى هن
کًؿ جا ؾق ظؿ جىاو ؼىیً اهىق ؾيیا و آؼكت هكؾم قا به ؾوث بگیكؾ و به  اهام و١ی هی

یكه ٠٘لی هع٭٫ ى هٙلب قا ؾق هًٝىهه ٨کكی و واِرض اهىقات ایٍاو بپكؾالؾ و ها ای
 کكکی ٌاهؿ هىحین.
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ٛب٠ًٗبسؿٜبػیاسؿذاكّٞٝكوو٠اػوالٗی،،٢ٜٗباجت٢بدیٗحونًشًی،پبیبٙ(1398)١بؿ٘ی،ػیذاح٘ذ .26
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