
 

 
 

 

 

 
 

 و حضرت علی لزوم انتشارآرای قضایی با نگاهی به سیره پیامبر اکرم

 1آزاده نژادحسن

   

 چکیده

ؾق  یموكقاجر یلركیک یؾاؾقو هییو موكقات آ ۵۹۵۱مّوب وال  ی،ؾق هاوون مصالات اوالم

ؾق  یؾورحوقالؼل  چیهر کهیلر ؛مٍرؽُ ٌرؿا اورث یلركیمعاکم ک یؼّوَ اوحٍاق آقا

هرا و  ها وشوؾ وؿاٌث. ؾوحوقالؼلل وعوا اوحٍراق اظکراد ؾاؾهاا اق ؾاؾوامهؼّوَ وعوا اوحٍ

هراوون  ۷۹ؾق ماؾا  هیال ا ًیپ .ٌؿا اوث بیجّو ۷۳/۲۷/۵۰۲۲ ػیؾق جاق ،ؾاؾهاا یبكهماق

ٌؿا بوؾ. ؾاؾقوان  یىیب ًیپ ی یاوحٍاق ظکم ؾاؾهاا به ػىوان مصالات جکل ی،مصالات اوالم

 وقا ؾاقورؿ  اقیراؼح هیرا یكیجؼم یها وشب هّاَ و مصالاتو مىح یها ؾق شكائم ظؿ ؾاؾهاا

به می هی٘بن ا مرحمم قا بره  ،یهلكاا برا مصرالات اِر  ی یجکل مصالاتجواوىؿ به ػىوان  مّو

وٍرؿا بروؾ  هییاوحٍاق ظکم جب هیا یو چگووگ ثیلیک کهیل کىىؿ؛معکود  یلكیاوحٍاق ظکم ک
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آن، جوكیبا ی ها و جبّكای کیلكی آییه ؾاؾقو هاوون ۹۱۹ماؾا ی که با جوشه به وعوا اوٍا ظال آن

ی یاكحه ظکم، به ویژا وهحر په ال هٙؼیث ها هااجوان هلث که اوحٍاق اظکاد ؾاؾ بؿون جكؾیؿ مي

ٌایؿ آن ابمراد و اشلرال  ،ایه کاق باٌؿ، بالماوغ اوث و اهك چىیه ٌوؾی ػ یه محوأ معکود

ىابكایه، ؾق ایه مواله با . بٍحك واؾاق ٌوؾبه ؾهث و اظحیاٖ بیی بك٘كف هكؾؾ و هله مكاشغ هٕای

وگاهی به ویكا اوبیای االهری ؾق ؼّروَ چگرووگی ؾاوقی و ؤروض و هٙؼیرث آقای ایره 

بمقهواقان که ال ان لمان جا به کىون وه جىما ؾچاق ؼؿٌه و اوعكاف وگكؾیؿا اورث، ب کره شرمو 

ا قا ؾق شمرث جعورن جواوؿ مر هكؾؾ؛ می مىابغ اِ ی ظووم ؾاؼ ی کٍوقمان ویم معىوب می

 اهؿاكلان یاقی بوقلؾ. 
 .یبه قول قواو ،ؾاؾوامه ،كایو ،ییهٕا یقاآ یواماوه م  ،اوحٍاق آقا ی: کلمات کليد



 همدهه 

وعوا اوحٍاق اظکاد  ،یؾاؾهاا ػ ى یو بكهماق ها اؾوحوقالؼلل وعوا اوحٍاق اظکاد ؾاؾها بیبا جّو
ؾا کك یلؼلل ؾو ؾوحه ال آقا قا شمث اوحٍاق المامؾوحوقا هیٌؿا اوث. ا هییجب یٍحكیب اتیبا شمئ
 : اوث

 یموكقاج یهاوون مصالات اوالم ۹۲و  ۷۹ؾق مواؾ  یلكیوعوا اوحٍاق آقا و اظکاد ک: اول ؾوحه
 ىرثیاب میمحملان به هلكاا مٍؽّرات پكوورؿا  ایکه ؾق آن واد محمم  یموكقاج ؛ىؿک می هییقا جب

 .ؼا٘ك شامؼه اوث یمحمم و آووؾه یبكا یمیشىبه جىب ٍحكیمىحٍك هكؾؾ و ب
مكاشرغ  كیو ورا یػال وانیو ؾ یلكیو ک یظووه یها ؾاؾهاا یآقا هىحىؿ که جلاد آقا كیؾود: وا ؾوحه

ها و ؼواورؿهان مىحٍرك  و محملان و ؼواهان انیاظکاد بؿون ـکك واد ٌاک هیٌوؾ. ا میقا ٌامل  ییهٕا
 ٗآومرا جوور یِراؾقا و امکران وورؿ و بكقور یآظاؾ شامؼره بره آقا یؾوحكو ،هكؾؾ و هؿف ال آن می

 .ها( ؾوحوقالؼلل وعوا اوحٍاق اظکاد ؾاؾهاا ۱و  ۰ظووهؿاوان و مىحوؿان اوث )مواؾ 
ؾق شركائم موشرب ظرؿ  یهٙؼر ثیهاوون مصالات )ظکم معکوم ۹۲مؤوع ماؾا  ؾقشكائم

( الیرق اقؾی یم کیال  ًیب یکالهبكؾاق میجا ؾقشه چماق و و كیجؼم ایاالقْ  یمعاقبه و اكىاؾ ك
به اوحٍاق  ظحلا   ىثیبه اوحٍاق ظکم مک ق اوث. اللد و ،اظکاد به معٓ وِول یاشكا یهأ

اوحٍراق  یبركا ،وٍؿا باٌرؿ ای ااوحٍاق ظکم اٌاق ثیکه به ملىوػ هیهلظکم اٌاقا ٌؿا باٌؿ و 
موشرب اؼرالل ؾق وظرم  یبه وظك ؾاؾهاا ِاؾقکىىؿا ظکم اوحٍراق ظکلر اهكاوث.  یظکم کاك

 .ؿکىاوحٍاق آن قا ملىوع  واوؿج میباٌؿ، ؾق ظکم ؼوؾ  یومػل
، هیا٘الػات هوا هٕائ یجووٗ مكکم آماق و كىاوق ىثیاب می هیئهوا هٕا ،ؾوحوقالؼلل هیا ؾق

 كیو ورا کی یلكیکٍوق، ؾاؾهاا ک یػال وانیؾ یآقا ثیبا اولو بیمعاکم به جكج یاوحٍاق آقا بكای
وراماوه ؾو مراا  هیا اوؿالی قاا. مم ث کىؿ صاؾیا یاؼحّاِ یا هواماو ییها و مكاشغ هٕا ؾاؾهاا

اظکاد ؾق اوحان ِراؾق  ،هیٌؿا اوث. بىابكا هییال ابالؽ ؾوحوقالؼلل وعوا اوحٍاق اظکاد جؼ په
هراوون قا برال  هیمىحٍك ٌؿا مؤوع ا یواوىؿ آقاج می ها هقواو كیووؿ و واٌ میکىىؿا ظکم مىحٍك 
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ؾورحوقالؼلل  ۵اظکاد وشوؾ ورؿاقؾ. )جبّركا ؾو مراؾا  هیل وٍك ابا بكای یحیوٍك ؾهىؿ و معؿوؾ
 .اوحٍاق اظکاد( عواو

 :آلاؾ به ا٘الػرات یبا جوشه به مواؾ ـکك ٌؿا و اٌاقا به ماؾا هاوون اوحٍاق و ؾوحكو ،هیبىابكا
ا ؾاقؾ، مگك آن که هاوون مىغ کكؾا باٌرؿ. ق میبه ا٘الػات ػلو یظن ؾوحكو یكاویهك ٌؽُ ا»

ٔله اٌاقا « و موكقات مكبوٖ ؼواهؿبوؾ. هیاوحٍاق آوما جابغ هواو ای یل ا٘الػات ػلوماوحلاؾا ا
مک لىؿ ا٘الػات مؤوع  یر مإوىات ػلوم ۱ ماؾا» ؾاقؾ یهاوون مفکوق که ػىوان م ۱به ماؾا 

 .مكؾد هكاق ؾهىؿ یؾق ؾوحكو ٓیهاوون قا ؾق ظؿاهل لمان ملکه و بؿون جبؼ هیا
 یػرالوا برك مرواقؾ هراووو ؿیرمكؾد اوث با یبكا قیله ظن و جک که محٕ یر ا٘الػاج جبّكا

هاه یهلگاو یها هو قواو یاوحٍاق و اػالن ػلوم نیموشوؾ ال ٘ك ؛ با جوشه به «مكؾد بكوؿ یبه آ
و ظوروم  یولرغ ػلروم بره مىظروقو  ثیٌرلاك سیکه به مىظوق جكو قوؾ یاوحظاق م مواقؾ مفکوق،

ِراؾقا  یقاآبره قا وان و ظووم ؼواوران و هٕرات قاظث ظووهؿا یؾوحكو هیو هلچى یٌمكووؿ
 .هكؾؾ اوؿالی قاا ،قول واظؿ و شامغ و باالؼُ به ای ههٕات ؾق وكاوك کٍو واماو گكیجووٗ ؾ

باػرد  ؾ،كیرواظؿ کره ؾق ؾورحكن هلگران هركاق ه ای هبه ِوقت واماو ییهٕا یاوحٍاق اقا
ن قا آبحواوىرؿ  ،ؼواوران و ظووم ؾاوان مؼظرم ظووم ویمکه ػلود مكؾد ؾق وكاوك کٍوق و  ٌوؾ یم

 :ؾاقؾكایؿا کىىؿ. ایه اهؿاد چىؿ ی بؽواوىؿ و بكقو
ب ىرؿ و ی بىرحه و ؾیواقهرای ٌروؾ. هلرواقا ؾقهرا وؽىث ایىکه قاا ٌایؼه و ٌرائبه بىرحه مي

قا محبراؾق ی مىلری به اـهان وشوؾ مٙالب مؽلر ،هوٌي ٌؿا و وصوا و وؽه ؾق پىمانی ها ووٌحه
 .کىؿ مي

برك ا٘الػرات و  ر ال ػراد و ؼراَر کره  ٌوؾ یبا جوشه به آوچه هلحه ٌؿ باػد م ؾود ایىکه 
 .وما اكموؾا ٌوؾآؾاوً 

ٌرووؿ چره بایرؿ  كملىؿ و محوشره مي جک یق ؼوؾ قا مي ،ال ػاد و ؼاَ ،ایىکه هلگان وود
 .ٍووؿهككحاق وی وکىىؿ جا به ػووبث مٍابم
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ی ه ٌربمات و ٌرائبات و ؼروؾ قا بركابی چماقد ایىکه مىئوالن و بمقهان ؾق مواد پاوؽگوی 
 کىىؿ. مىحؿل و قوٌه آماؾا ميی شوابگوی

 روش تحمیك

ت الو برا اورحلاؾا ال مركوق مورا یلیجوِرر  ی ریظأك به ؾوبال آن اوث جا با قوي جع  نیعوج
هٕایی با وگاهی به ویكا  یقاآاوحٍاق  یبكقو به ،...قوایات و ها، باکح ای، همىابغ کحابؽاو ،مكجبٗ

 .بپكؾالؾ كانیا موكقات و هیبك هواو هیبا جک و و ظٕكت ػ ی ك اکكدپیامب

 بیاو طرح هسئله 

 پیاهبراو ۀر یس ،هحاکن یراآانتشار 

کلرال و اهامره ػرؿل و ی وؿ هؿایث مكؾد به ووق ميؾاٌحىؿ که به وظك ی پیامبكان اهؿاف محؼؿؾ
و  یهٕرا ؾق شامؼره بٍرك ثییه اهؿاف آوما باٌؿ. ووً و اهلجك ي، ال ػالها ههىٗ ؾق هله لمیى

 یکىر برك یو اشحلراػ یككؾ یها یظووم و آلاؾ جأمیهػؿالث و  یممم آن ؾق بكهكاق یکاقکكؾها
ولروـ آن هركاق ؾاقؾ و  كیرو وامون مكؾد هله و هلره ؾق ل ثیریشان، مال، ظ كایل ىث؛یو ؿایپوٌ

 هیهروا هٕرائ هیؾق وا ٍثیجصاقت و مؼ لیال هب ،یاشحلاػ یاموق لوؿه طیِع انیشك هیهلچى
 ملکه اوث.کاقآمؿ 

ٌىاؼحه ٌؿ، هٕا  ثیبه قول ثیو ظن و مالک کكؾقا آؿال  یاشحلاػ یکه بٍك لوؿه یقول ال
مروقؾ  گركیؾ لیو مىرا ایاٌر ثیرمىالػات ؾقمروقؾ مالک ظل و كّل اؼحالكات و بكای یو ؾاوق

مكشرغ و  هیؼركآ ،ٌؿا اوث. ؾق واهغ وماؾ هٕرا ككحهیپف یاؼحالف، به ػىوان قاا مؼوول و مىٙو
 ػی٘ول جاق اوکاق هكاق هككحه اوث. ؾق ایو جصاول و  یبوؾ که ظووهٍان موقؾ جؼؿ   یاٌؽاِ أم ص
کیؿ یوماؾ هیػالم بك ٔكوقت وشوؾ چى یػوال و انیله اؾ، هبٍك یلوؿه  .اوؿ اؿیوقل جأ

 یؾا اوث؛ مىحمرکكٔكوقت وشوؾ هٕا قا امٕا  میو ،یآولاو هییآ هیجك به ػىوان کامل اوالد
 ؿهاایربرا ؾ یهأر ٗیمبىا و مىابغ هٕراوت و ٌركا ،ثیهٕا، ماه گاایاوالد وىبث به شا ؿهاایؾ
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اوث کره ؼؿاوورؿ آن قا بره  االهیاوالد هٕا مىّب  ؾق كایؾاقؾ؛ ل یجلاوت اواو گكیمکاجب ؾ
 اػظرم امبكیراورث. پ ؿایقور ىاوًیو شاوٍر ایبره اوِر امبكیؾا و ال پکك ٓیجلو امبكاوًیپ

 میرو یقا به ػمرؿا ؾاٌرث، هٕراوت و ؾاوق یشامؼه بٍك ثیهؿا ث قوالث وهووه که ول هلان
ؼروؾ، بره ظرل و كّرل مىالػرات و  االهریقوالث  ؾیالوا بك جب . ػبوؾ اي االهی قیشمء وظا

 .ؿیقلو میاهحلاد  می. و..و یلكیک ،یؼاوواؾه ،یمؽح ق ظووه لیاؼحالكات مكؾد ؾق مىا

 سیره لضایی پیاهبر اکرم. 1

كّرل  به ظرل و ،اؾؾ میقوالث قا اوصاد  ؾیجب  ىکهیبه ػالوا ا ىهیؾق مؿ کكدظٕكت قوول ا
 االهری قیال وظا یکی میقا و یؾاوق . هٕاوت وؿیقلو میاهحلاد  میاؼحالكات مكؾد و مىالػات و

پیرامبك اورالد، ؾ. کك  می یؿهیمكؾد قو یجلاد به ؾػاو یمىؿ ظوِ ه با ؾهث و اوىث وؾ میؼوؾ 
 قا ؾق یكیوظ یب ییهٕا ىحمیٌالوؾا و اوان و ىهیمؿ ؾق ؾظکومث ؼو ث ومؿت کوجاا قوال قؾ

مؤروػات  و لیهىلث اػظم مىا و یػل  كایو هٕا ؾق لئمىا ال یکكؾ که بؽٍ جأویهشمان 
واوىرحىؿ ج می ها نث که ایه چىیه اوث که اوىااو اكحهیآن ظٕكت جب وق  هلحاق هول و ؾق ییهٕا
ی ایٍران و ها یا جوشه به اظکاد باهی ماوؿا ال معاکم و ؾاوقن ػّك و یا ظحی ػّك ظأك بآ ؾق 

یا و با مكاشؼه به هول و هلحاق قوول اکكد به ظل و كّرل مىالػرات و اؼحالكرات ؼروؾ بپكؾالورؿ 
قوٌه  ،ٔله ایىکه ایه قویه و اوحٍاق آقا به پیكوی ال وىث پیامبكان و امامان بایؿ ِوقت ِكیط

 اا هٕایی اشكا ٌوؾ.و مىحؿل و به قول ؾق قویه ؾوحگ
 ىکرهیبرا ا یولر ؛معرؿوؾ اورث كایور و ػیجاق های باآن ظٕكت ؾق کح یها تمواقؾ هٕاو

قا  یشرامؼ کامرل و ىرحمیاقٌراؾات، و هلحاقهرا و لهیمواقؾ معؿوؾ به ٔرل هیا ،معؿوؾ اوث
 ،که ظال با جوشه به پیٍككث جکىولرویی ٌؿا اوث یاوالم یمىً هٕا ؾا که مبىا وکك یمیق یپ

قوؾ که الماد به اوحٍراق  اوحظاق می ،مابیه اظاؾ شامؼه و ووً پك قوگ هٕاوت ؾػاوی كی هىحكي
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 . ؾقواظؿ و شامغ و به ِروقت بره قول و ؾق لعظره ِروقت هیركؾ. ای هو آقا ؾق واماو ها هؾاؾوام
 :وؾٌ میؼاوواؾا ـکك  و یلكیک و یظووه لیمىا آن ظٕكت ؾق یها تچىؿ موقؾ ال هٕاو شا هیا

 یحمىل لیدرباره هسا لضاوت. 1-1

 ٌرؿ و ؿایؾقب مىرمل ٌرى هیرػ  یمرؿػ و یمرؿػ ؾو ولك یٌؿا که وكو ِؿا ثیو له قوا اد ال
مه ماوىؿ »: به آوما ككموؾ مؤوع ؾػوا بؼؿ ال ا٘الع الو  ال مىمل ؼاقز ٌؿ امبكیظٕكت پ

 یال ٌلا به ؼروب یبؼٕ و ؿیىک میٌلا شمث قكغ ؼّومث به مه مكاشؼه  ٌلا اوىان هىحم و
. کرىم  میىود هٕاوت ٌ میمه بكاوان آوچه ال ٌلا  ؿ وکى انیؼوؾ قا ب ؾواوؿ مٙ ب و موّوج می

که  یکى یال آجً اوث بكا ای هؼالف واهغ باٌؿ، آن هٙؼ ظکم کكؾد که بك ای هیهٕ ه اهك بكپ
 «.كؾیقا بگ یمیآن چ ؿیوبا ىث،یظن و یاوؿ که ـؾ میچىاوچه  به ولؼً ظکم ٌؿا و

: هلرث یگركیبره ؾ یکیهك  .اكحاؾوؿ هیبه هك ،ؿوؿیوؽىان قا ال ظٕكت ٌى هیا هی٘كك یوهح
آومرا  و «کىىؿ. میؼوؾ جوى هیاوث آن قا ب هیظال که چى»باٌؿ. ظٕكت ككموؾ:  ظن مه مال جو

 .ؿوؿی٘ ب ثیظالل گكیکؿیال  کكؾا و میمال قا جوى
ورىه  ،مى م طیؾق ِع ػباقات مؽح ق وول ٌؿا اوث و امىابغ اهل وىث ب ؾق ثیقوا هیا

 اورث و اؾیل ث،یمىابغ ػباقات قوا یبؼٕ ق. ؾگكیال مىابغ ؾ یبكؼ و یبؽاق طیِع ؾاوؾ و یاب
 آمؿا اوث: جك هم کم یبؼٕ ؾق

 ووٌرحه بكهككحره ال هیا حه ـکك ٌؿا ؾق. مآمؿا اوث ثیقوا هیا هیٌب ویم ؼهیٌ ییقوا مىابغ ؾق
 .وول ٌؿا اوثبه جواجك  ثیقوا هیباٌؿ. ا یم« الكٌاؾ و یوبل المؿ»

عن عدی بن عددی عدن یب،دقا :داخت ی امدؤ یقدس یرج،  ن حدر قدن   دس قد   : »گكیؾ موقؾ
ا فجدداخت  رددة ب،اد:  :دداخت فا :دداخت ف، ،ادقا :دداخت إ   نیه  دد     إرد   ودد خ یه ،ٍ فد  ی 

 أب ض ا :اخت        أب ضة ب، ،اق کا  ممن ف اظسه یه یر،ق   م یرج،اق: نف زّک،ق نرق عد یٌ    
 یبا مركؾ هیىؿ که امكؤ الوک میال پؿقي وول  یبه ػؿ یػؿ ؛یر،ؤ :اخت ففزع یرسحر ن د ا یر،دق

 امبكیظل اؼحالف ؼؿمث ظٕكت پ بكای .اؼحالف ؾاٌحىؿ ،یىیلم ؾق موقؾ هم ال ظٕكموت با
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پره  :ظٕركت ككمروؾ .وه :شواب ؾاؾ «؟یٌاهؿ ؾاق ایآ» :ؿیپكو هیٕكت ال امكؤالوؿ. ظآمؿو
 هیاهك لمر»ٕكت ككموؾ: ؾ. ظوق میال ؾوث  ىمیلم ،هی: بىابكاثله «.ىم بؽوقؾه ؿی٘كف جو با

بره  امثیؼواهؿ بوؾ که ؼؿاووؿ ؾق قول ه ی٘كف جو ال کىاو ،جو به واوٙه هىم او ال ؾوحث بكوؾ
کالد ظٕركت بره  یهحو «ؿ.اٌب میاو ػفاب ؾقؾواک  بك وؽواهؿ کكؾ و هیاو قا جمک ؾا وکكاو وظك و

 قا به ِاظبً بكهكؾاوؿ. هیو لم ؿیکٍ یاؾیكك ،یظٕكموجمكؾ  ؿیقو شا هیا

 لضاوت درحمىق خانىاده .2-1

قا ٘الم ؾاؾا بوؾ  که ٌوهكي او یظٕاوث اوث. لو موقؾ ال هٕاوت آن ظٕكت ؾق گكیؾ موقؾ
 ایرػركْ کركؾ:  ؿی. لن مٙ وه ؼؿمث ظٕركت قوركؾیواوث پىك لن قا ال او بگؼ میٌوهك  و

آؿوٌم بىحك هكد  او و یؿویمعل ووٌ میها نپىحا بچه و هیكوقي اپ گاایقوول ال ه! ٌکم مه شا
جرا ٌروهك »ظٕكت ككمروؾ:  .كؾیمه بگ قا ال واهؿ اوؼ میاالن و  اپؿقي مكا ٘الم ؾاؾ اووث و

 «!یهىح ظٕاوث او ٘لل و یجو وماواقجك به وگمؿاق ای اوکكؾ اقیاؼح
 ىکرهیا بؼرؿ ال هیهر كا٘لره بىرث .هٕاوت آن ظٕكت به ولوه محؼ رن اورث ال گكیؾ موقؾ

قا ٘رالم  ؾ، که ٌروهكي اوکكوه باق ٘الم ؾاؾا بوؾ، ؼؿمث ظٕكت اهامه ؾػوا  اٌوهكي او ق
مىکه  ولوه و كایمىکه وؿاقؾ؛ ل ظن ولوه و»: ٕكت ككموؾؿ. ظهؾ لیمىکه و ؾاؾا به او ولوه و

 «بائه. الم٘ؾق وه  ،اوث ی٘الم قشؼ ؾق

 یفر یک لیهسا لضاوت در. 3-1

ه . برقا به مصالات قواوؿا اورث نامصكم ؾا وکكقا ِاؾق  یاؾیظٕكت اظکاد ل یلكیک اموق ؾق
 اوث: كیموقؾ ل یلكیاموق ک ال مواقؾ هٕاوت آن ظٕكت ؾق یکیػىوان ولووه 

 ا٘العبه  انیشك مؽمود بوؾ مكجکب وكهث ٌؿ و یبى  هیکه ال هب ه،یبه واد كا٘له مؽموم یلو
کره ظکرم آن، هٙرغ اوگٍرحان ؾورث  ؿیربث هكؾظٕكت ذا یبكا قواوؿا ٌؿ و اکكد امبكیپ

و  یوكٌکىرحگ هیجرك ظکم، برمق  یکه اشكا ؿوؿیمؽمود ؾ یبى  هیاٌؿ. وكان هبب می یقاوث و
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 صرهیبره وح هیچى و ،با هم مٍوقت کكؾوؿ كکك چاقا اكحاؾوؿ و آوماوث. ؾق  هیبه یبكا یوكاكکىؿه
به او هلحىؿ کره  ،اٌؿب میٌؽُ  هیجك کیومؾ اکكد و امبكیپ میوؿ ؿ،یکه اوامة به ل ؿوؿیقو

 کركؾ.اوامه به معٕك آن ظٕكت آمرؿ و اظمراق ٌرلاػث  .هكؾؾ غیٌل امبكیاو ؾق معٕك پ
 االهیال ظؿوؾ  یکی یواهؼ میاوامه! جو  یا»به او ككموؾ:  یؿٌؿا و با جى هیؼٍلگ امبكیپ

كت ؾق هراا ظٕر آن «!؟یٌرلاػث کىر یواهؼر میٌؿن هاوون ؼؿا،  لیجؼٙ یٌوؾ، و بكا لیجؼٙ
 یال ٌلا لورؿه ًیکه پ یمكؾم»ؼواوؿ ال شل ه ككموؾ:  ای همى لاوان ؼٙاب یمىصؿ قكث و بكا

و پاقا ٌؿ که هكهراا  ؽثیآوان ال هم هى ثیم    كالایو ٌ ؿوؿیقو به هالکث قو هیال ا ،كؾوؿک می
 ؿ، هراوون ؾقٌر میمكجکب ؼرالف  یمىملث اشحلاػ یؾاقا و ٍان اككاؾ ِاظب ولوـاویاهك ؾق م

هراوون ؾق  ٌرؿ كروقا   میشامؼه مكجکب ػلل ؼالف  قیاهك اككاؾ ٔؼ یول ؛ؿٌ لیوقؾ او اشكا وم
کىرؿ، ؾورحً قا هٙرغ ؼرواهم  یلؾؾ ؿ، ووهىؿ به ؼؿا اهك ؾؼحكد كا٘لهٌ میموقؾ آوما اشكا 

 «!کكؾ
ال اوّراق،  یؾاوحان ولكا به شىؿب اوث. وُلكة به شىؿب ؾقشواق ؼاوره مركؾ گكیؾ موقؾ

 یفٌرث. ورلكا بركاه می یاٌث که قاا ػبوق آن، ال ؾاؼل م رک مركؾ اوّراقؾ ییؾقؼث ؼكما
ات ؾاؾن اوصاد به آن ؾقؼث و یوكکٍ  ؿ وٌر می یوكلؾا واقؾ م رک مركؾ اوّراق ،اموق آن به کك 

وركلؾا  به ورلكا هلرث: جرو ی. مكؾ اوّاقهكؾیؿ میآن مكؾ  اباػد مماظلث ؼاوواؾ بیجكج هیبؿ
 ،یىریآومرا قا بب ؿیرباٌىؿ که جو وبا یحیؤؼ اوواؾا مه ؾقملکه اوث ؼ و یوٌ میواقؾ م ک مه 

ولا، جا اهل ؼاوه مه مٙ غ باٌىؿ. ولكا  فانیاوح اػالد و ،یوهث آمؿ که هك وثا هیؼواهٍم ا
بره اشرالا  یؾاقد، لمومر ود و چرون ظرن ػبروقق میباؽ ؼوؾ  یؼاوه جو به وو انیهلث: مه ال م

. ظٕركت ورلكا قا ؿکىر ثیٌکا اوالد امبكیپمصبوق ٌؿ به معٕك  ی. مكؾ اوّاقىمیب لیو
کراق قا  هیرورلكا هلرث: ا «اػالد که! و كیهىگاد ػبوق، اشالا بگ ه،یا بؼؿ ال»هلث:  ؼواوث و

برا هلران  یگكیؾ ؾقؼثآن  یبه الا ؾقؼث ؾوث بكؾاق و هیال ا»وؽواهم کكؾ. ظٕكت ككموؾ: 
جا ؾا ؾقؼث قوراوؿ برال  ال بكؾ وولكا هبول وکكؾ؛ جا ظٕكت جؼؿاؾ قا با .«همؾ میاوِاف به جو 
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هبرول وکركؾ. ظٕركت ولكا  یهم ؾاؾ؛ ول یبه او وػؿا مؼىوظٕكت،  انیو ؾقپا ككثیولكا وپف
 و یهىح ای اجو مكؾ ٔكقلوىؿ یؼىی؛ ینة  حر ضا ُّ ق ا ُّ نفضس  نفضسی  علد  قدنقن، »ككموؾ: 

ؾاؾ بركو آن ؾقؼرث قا ؾورحوق  یبؼؿ ظٕكت به آن مكؾ اوّراق «به مإمه ٔكق بموؿ. ؿیوبا یکى
 .ىؿالیؾوق ب بکه و

موراد هٕرا  اورالد کره ؾق امبكیرپ ییشل ه اظکاد هٕرا موقؾ قا ال هیال كوما ا یچه بكؼ اهك
اورث؛ چرون  اورالد امبكیپ یاظکاد ظکومح موقؾ ال هیا ىؿیوه می اوىؿ وؾ لیو ،ِاؾقکكؾا باٌؿ

ولكا به شىؿب وبوؾا اورث؛  و یمكؾ اوّاق هیمواد مؽاِله و هٙغ مكاكؼه ب ظٕكت واهؼا  ؾق
آن ؼّومث  ثیمالک ؾق ولكا وبوؾا و و یاوّاق هیؼكما، معل وماع ب قؼثؾ ای هیاِل لم كایل

به ػىوان ظاکم و  ٍانیولوؾ؛ جا ا ثیٌکا امبكیال مماظلث ولكا ومؾ پ یب که مكؾ اوّاق ،وؿاٌحه
؛ اوؿ هؾاوىرح یظکرومح اظکراد مروقؾ قا ال هیر. اهكچره اکىؿقكغ ظ م اهؿاد  بكای هیمى ل هیقئ

کره برا مىراكغ  یوهحر یاظکاد ظکومح یاشكا بك مؤوع ما باٌؿ که ظٕكت ؾق یواوؿ ٌاهؿج می
 یظکم ظٕكت مبىرا ؾ. وکكِالبث بكؼوقؾ  و ثیچگووه با ها٘ؼ ،شامؼه وكو کاق ؾاٌحه باٌؿ

 ییهٕا و یمؼٕالت كوم ال مؤوػات و یاقیبى یكوه ٌؿ که قاهگٍا )الٔكق( ؾق یهاػؿا ک 
  ٌؿا اوث.

 سیره لضایی حضرت علی .2

 یآن ظٕكت، ٔكوق انیؼیؼّوَ ٌ ؾق ومؾ مى لاوان و به یاماد ػ  غیقك گاایبه شا با جوشه
 یؾق ؾوقان لورؿه یاماد ػ ر ؾ.كیهكاق ه یؾق اموق مؽح ق موقؾ اهحلاد شؿ ٍانیا كایاوث و

 امبكیپ كایو م،یبك هكآن کك یحىآن ظٕكت مب ییهٕا كایبه امك هٕا ؾاٌحه و و ای اژیؼوؾ اهحلاد و
 یػ رامراد  بروؾا اورث.مبحىری هىحكؾا ؼروؾ آن ظٕركت  یظووه ،یو ؾاوً كوم اکكد

 اتیال آوما ؾق لمان ظ یاوث که بكؼ یبیػص لیها و مىا و پاوػ ها یها و ؾاوق ِاظب هٕاوت
هرم ؾق لمران ؼالكرث ٌرؽُ آن  یهاوره و هىرلح وره یؾق لمران ؼ لرا یاوالد و بكؼ امبكیپ
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شا ماوؿا ال ان ظٕركت بره ك ب ها یشا به بؽٍی ال ایه ؾاوق که ؾق ایه ظٕكت، واهغ ٌؿا اوث
 پكؾالیم: مىظوق جببیه اظکاد و قواز ػؿالث می

 لضاوت در حمىق خانىاده. 1-2

که ؾو جه به ِوقت مٍراقکث او  یمکیؾقباقا کى یػ اماد کكؾا اوث که  ثیقوا ؿیمل ػی. ۵ٌ
 هیا می( به ؼا٘ك ػ م وؿاٌحه به جعكٓیؾو ظ هی٘مك )كاِ ه ب کیؾق بوؾوؿ و هك ؾو  ؿایقا ؼك

ال آن ؾو واهرفاق  یکریآوکه بچه قا بره  یآن ظٕكت بكا ؛مصامؼث کكؾا بوؾوؿ مکیکاق، با آن کى
او قا واؾاٌث  و .به هكػه اكحاؾا بوؾ یوپكؾ که واد و یهكػه اوؿاؼث و بچه قا به کى انآو هیب ،کىؿ
به  یؾاوق هیبك ا. ؼبوؾ می٘لل، ككلوؿ کى هیا كایل؛ بپكؾالؾ کًیبچه قا به ٌكآن  لثیال ه یلیجا و

ظکم قا ؾق اوالد موكق  هیکكؾ و هل جأییؿو آن ظٕكت آن قا امٕا و  ؿیقو هوي قوول ؼؿا
قا هكاق ؾاؾ که بك ورىث  یکى ث،یما اهل ب انیقاوث که ؾق م یوپان ؼؿاووؿ»ؾاٌث و ككموؾ: 

ػباقت آن بروؾ  هیموّوؾ آن ظٕكت ال ا .«كؾالؾپ می یاوت، به ؾاوقاو ؾق هٕ وایو ٌ وؾوؾا
بره اوصراد  یؾ به مرؿؾ المامرات ؼؿاوورؿوؾاوظٕكت ؼوؾ قا ماوىؿ  یها یؾاوق یػ اماد که 
 واوؿ.ق می

اوؾ و ابره ماشره و ابره بٙره ؾق االباوره و اظلرؿ ؾق وٌمك آٌوب ؾق مىاهب ال وىه ابروؾ ابه
ؾق  یػ راماد که  اوؿ اکكؾ ثیبه اقهم قوا ؿیبا ٘كم ككاوان ال ل هیالّعابه و ابه مكؾو لیكٕا

به مؽاِله پكؾاؼحره  یشا وه جه بك وك کوؾک ق آن. ؾومؾ آن ظٕكت اهامه ٌؿ ییؾػوا ؛بوؾ لهی
کروؾک  هیر٘مك با مراؾق ا کیال اوالد ؾق  ًیكؾ که ؾق ؾوقا پک میال آوان هلان  کیبوؾوؿ و هك 

آوران هكػره  هیظل مٍکل بر یبكا ی ػاماد . ک محؼ ن به اووثکوؾ ،هیکكؾا و بىابكا یکیومؾ
مؽاِلان  گكیقا به ؾ هیؾوحوق ؾاؾ جا ؾو وود ؾ ،که واد او ؾق هكػه ؾقآمؿا بوؾ یاوؿاؼث و به کى

ككمروؾ:  و آن ظٕركت ؿیقور امبكیربه هروي پ موقؾ هیؾق ا یػ اماد  یاوقعوا ؾ. وؾهؿ



02  اسالمی  فقه و مبانی حقوق فصلنامه علمی ـ تخصصی 

ؾ بره هٕراوت وؾاو وایقا هركاق ؾاؾ کره بره ٌر یکىر ثیما اهل ب انیقا که ؾق م یوپان ؼؿاووؿ»
 «كؾالؾ.پ می

آوان هرواا آن اورث کره  اتیظاهك قواشكیاوی قا وول کكؾا و و ابه ٌمك آٌوب  ؿیمل ػیٌ. ۷
ؼكاب ٌؿ و آوران قا  یبك وك هكوه یواقیکه ؾ بیجكج هیؿب اوث؛ قغ ؾاؾا لهیؾق  میماشكا و هیا

بروؾ و  ای اؾکره برك یآلاؾ ؾاٌث و لور یال ككؾ یكلوؿبوؾ که ك یکٍحگان لن آلاؾ انیکٍث ؾق م
آن ؾو کروؾک هكػره  هیقوٌه ٌؿن ظکم بر یآن ظٕكت بكا بىؿا بوؾ. یال مكؾ یِاظب ككلوؿ

کره وراد او بره  یکىر یآمؿا بوؾ آلاؾ اػالد کكؾ و بكا قا که واد او ؾق هكػه، آلاؾ ؾق یو کوؾک ؿیکٍ
 یقا موال اؾپه آن بىؿا قا آلاؾ کكؾ و آن کوؾک آل. واو ِاؾق کكؾ یؾقآمؿا بوؾ، ظکم بىؿه یبىؿه

کره ال  ای ااو هكاق ؾاؾ و ؾق باقا وعوا اقخ بكؾوٍان ظکم ككموؾ که آوان هرم ماوىرؿ بىرؿا آلاؾٌرؿ
 هكاق ؾاؾ. جأییؿهٕاوت قا موقؾ  هیا امبكی. پقوؿؾااقخ ظن  ،كوؿب میآلاؾ کىىؿا ؼوؾ اقخ  یموال

 لضاوت در حمىق کیفری . 2-2

ال  میرقا ال مىرىؿ اظلرؿ و و ثیقوا هیابه ٌمك آٌوب ا: آن قا وول کكؾا اوث ؿیکه مل یحیقوا .۵
به مؼحلرك وورل کركؾا و  ًیبه وىؿ آوما ال ظلاؾ به و لة ال ولاک به ظب غیاظلؿ به مى یامال

 یػ اماد که  یلماو. وول کكؾا اوث ال ابو شؼلك هیقا معلؿ به ه ثیقوا هیا :هلحه اوث
ق آن هروؾال . ؾؿیبه آن ظٕكت قور ،کىؿا بوؾوؿ یكیٌکاق ٌ یکه بكا یؼبك هوؾالبوؾ،  لهیؾق 

و  ؿیرلـم ًیکه واهمان پرا ا بوؾىحاؾیجلاٌا ا یهوؾال بكا هیبك کىاقا ا یبه ؾاد اكحاؾا و مكؾ یكیٌ
و مكؾ  ؿیچىب یو آن مكؾ هم به که ووم ؿیچىب یگكیبه مكؾ ؾ ،لحؿیبه ؾقون هوؾال و ىکهیا یبكا

آوان قا پاقا پاقا  یهلگ كیو هك چماق جه به هوؾال ككو اكحاؾوؿ و ٌ ؿیچىب یككؾ چماقم وود هم به
اورث و  كیکكؾ که ٌؽُ اول ٘ؼلره و ٌرکاق ٌر یؾاوق هیچى موقؾ هیؾق ا یٕكت ػ . ظکكؾ

 ؾو ؿیرٌؽُ ؾود قا بپكؾالوؿ و بالماوؿهان ٌرؽُ ؾود با یوود ؼووبما کی ؿیبالماوؿهان او با
برك . ؼٌؽُ چماقد قا بپكؾالوؿ هیجلاد ؾ ؿیبپكؾالوؿ و بالماوؿهان ككؾ وود با اككؾ وود ق هیوود ؾ
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 یماوىرؿ ؾاوق ،آوان انیؾق م یهلاوا ابوالعىه ػ »ككموؾ:  پیامبك ؛ؿیقو ـلبكیبه پ یؾاوق هیا
 «ػكي هٕاوت کكؾا اوث. یؾق باال و شل   ؼؿاووؿ ػم  

هلحره  به وول ال امراد ِراؾم هیاللإمى كیاظکاد ام بیٌم ؾق کحاب ػصاها به میابكاه
جلاٌا به ؾوق آن هكؾ آمؿوؿ و ؾق کىاق هروؾال ال  یاكحاؾ، مكؾد بكا یكیؾق آن هوؾال ٌ یوهح :اوث

آن که ال  یو بكا ؿیبه ؾقون هوؾال لـم یاهمان مكؾ. وكؾوؿک میبكؼوقؾ  گكیکؿیٌؿت الؾظاد به 
ؼوؾ  میقا ؾوحاو یگكیهم ؾ ٌؿ و آن ٌؽُ مانیآو یگكیکىؿ به ٌؽُ ؾ یكیاكحاؾن ؼوؾ ش وه

 كیه ام. پکٍحه ٌؿوؿ كیجووٗ ٌ یهكاق ؾاؾ جا آوکه هك چماقجه به ؾقون هوؾال ككواكحاؾوؿ و هلگ
کىىؿ  یآوق هوؾال آمؿا بوؾوؿ، شلغ یکه به جلاٌا ی یقا ال هبا هیجلاد ؾ ؾوحوق ؾاؾ که هیاللإمى

 کیربالماوؿهان ٌرؽُ وؽىرث  کكؾ و به میچماقد جوى کیوود و  کیو  میقا به و هیؾوپه و 
آن هاا به بالماورؿهان ٌرؽُ ؾود  ٌؽُ باػد مك  وه جه بوؾ. هیا كایل .پكؾاؼث هیچماقد ؾ

 هیال ؾ یلیباػد هحل ؾو جه بوؾ و به بالماوؿهان ككؾ وود و یو كایل کكؾ؛ قا پكؾاؼث هیوود ؾ کی
قا  هیرؼك )چماقد( جلاد ؾجه بوؾ و به بالماوؿهان ٌؽُ آ کیمىبب هحل  ىماج یچكا که و ،قا ؾاؾ

 كیرام یقوول ؼرؿا قا ال وعروا ؾاوق یكوه. هوبوؾ یگكیػامل هحل که ؾ یو كایل ؛پكؾاؼث کكؾ
ؾقبراقا آن  یکره ػ ر بیرماشكا به هلران جكج هیا»آن ظٕكت ككموؾ:  ؛مٙ غ کكؾوؿ هیاللإمى

 «وؾ.ٌ میکكؾا، هٕاوت  یؾاوق
وؽىرث آمرؿا اورث کره  ثیرؾق قوا ،هیبكاىرااورؿ. ب هال ؾو واهؼ یظاک ث،یؾو قوا هیا ظاهكا  

آمؿا اورث  هیؾود چى ثیؾق قوا یول ا؛به ؾقون هوؾال ككواكحاؾ یٌؽُ اول، بؿون ؾؼالث کى
 هیاػرد ورووٖ وؽىرحبك اذرك الؾظراد ؼروؾ برکه به ؾوق هوؾال هكؾ آمؿا بوؾوؿ  یکه جلاٌاهكاو

 یو هووه مؽح رق ؾاوقؾو موقؾ ؾ هیؾق ا یػ اماد قو  هیا ال وؿ.ا اٌؽُ به ؾقون هوؾال ٌؿ
 کكؾا اوث.

 ؛مٙركض ٌرؿ یػ راماد ومؾ  یگكیؾ یوول کكؾا اوث: ؾاوقچىیه ؾق اقٌاؾ  ؿیملٌیػ  .۷
ن . لقا بك ؾوي ؼوؾ وواق کكؾا بروؾ یگكیلن ؾ طیو جلك یبال یشمث بكا یب یکه لو بیجكج هیؿب
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کره برك  یو کى ؿیپك آن لن ال شا صهیهككث و ؾق وح ٍگونیقا و یكیو آن لن ل ؿیال قاا قو یگكیؾ
 یؾاوق هیچىر مروقؾ هیرؾق ا ی رػامراد . ؼوقؾ و هكؾوً ؼكؾ ٌؿ و مكؾ هیلمهكؾوً بوؾ به 

ورود  کیربپركؾالؾ و  ،وثاهككحه  ٍگونیکه و یلن ووم ؿیلن قا با یوود ؼووبما کیككموؾ که 
او قا  یاورود ؼووبمر کیپكؾاؼث کىؿ و  ؿیکه موحوله قا بك ؾوي هككحه بوؾ با یؼووبما قا لو گكیؾ

به  یؾاوق هیبك ا. ؼبك ؾوي آن لن وواق ٌؿا بوؾ موؾایو ب لیؾل ؿونموحوله ب كای. لاوث؛هم هؿق 
 ؾاؾ. یآن هواه یکكؾ و به ؾقوح جأییؿقا  یػ اماد  یآن ظٕكت ؾاوق ؛ؿیقو امبكیپ

ؾق ومهرة االبّراق ال  یو ابره ممرؿ دیالعؿ بیؾق ؿك ؿیٌمك آٌوب ؾق مىاهب ال ابوػب ابه
قا  ثیقوا هیؼوؾ ا هیؾق وما میو كیابه اذ .اوؿ اقا وول کكؾ ثیقوا هیا یػ اماد وباجه ال  اِبغ به

ابره  یولر ؛وول کكؾا امبكیقا ال پ ثیقوا هیا نیؾق اللا یلمؽٍك .وول کكؾا اوث یػ اماد ال 
 هیرا یلمؽٍرك ؿیاورث. ٌرا یػ رامراد وؽه  هیاو اػحكاْ کكؾا و هلحه اوث که ا به كیاذ

 ؾاوىحه اوث. آن قا امٕا کكؾا ال هول آن ظٕكت امبكیاػحباق که پ هیبؿقا  ثیقوا
وول  به وىؿ ؼوؾ ال اماد باهك ،ِؿوم ػیبه وول ال ٌ اءیکه ال کحاب هُّ االوب یاوق. ؾ۹

لؾ و او قا  یبرك مركؾ یلگرؿ ،ؽرثیهك لهی یال اهال یکه اوب ٌؽّ بیجكج هیؿب ؛ٌؿا اوث
امراد  بیرجكج هیؿ. براورث ؽحرهیهك اي هاوب ال ؼاوآوقؾ که  لیؾل هیکٍث. ِاظب اوب چى

و امٕرا  جأییرؿمىئ ه  هیظکم او قا ؾقباقا ا میو امبكیپ و اوثؼون آن مكؾ هؿق ككموؾ که  یػ 
 و ِاظبً او قا قها وکكؾا بوؾ. ؽحهیاوب ؼوؾ هك كایل ؛کكؾ

 كیرکراد امٌم ؾق ػصائب اظها به میابكاه میؾق اقٌاؾ و و ؿیمل ػیاوث که آن قا ٌ یؾاوق. ۰
ابه ٌمك آٌوب ؾق کحاب مىاهب ال مّؼب به والد ال اماد  میبه ِوقت مكول و و هیاللإمى
قا  یکه ؼك یهاو موقؾ آمؿوؿ و ؾق امبكیکه ؾو جه به ومؾ پ بیجكج هیؿب ؛وول کكؾا اوث ِاؾم

مىرئ ه ال ابروبکك و ػلرك  هیرظکرم ا موقؾ ؾق ـلبكیال آن ظٕكت اوحلىاق کكؾوؿ. پ ،کٍحه بوؾ
برك ِراظب  یمیقا کٍحه اوث و چ یگكیؾ یچماقپا ،ییكوً کكؾ و آوان پاوػ ؾاؾوؿ: چماقپاپ

 ،قا کٍحه باٌؿ آنآن ؼك واقؾ ٌؿا و  گاایاهك هاو به شا»ككموؾ:  ٙالبیبه اب یما ػ ؛ اىثیهاو و
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هراو واقؾ ٌرؿا و  گراایاهك ؼرك بره شا یول ؛آن ؼك قا به ِاظب آن بپكؾالؾ ولپ ؿیِاظب هاو با
هلاورا »ككمروؾ:  ـلبركیآن هراا پ« .ىثیاللد و یمیؿا اوث، بك ِاظب هاو پكؾاؼث چکٍحه ٌ

قاورث کره ؾق  یورپان ؼؿاوورؿ»ه ككموؾ: پ «.ظکم کكؾ ،االهی یٌلا به ؾاوق انیؾق م یػ 
ـکرك  گركیؾ یحریق قواؾ «.كؾالؾپ می یؾ به ؾاوقوؾاو وایقا هكاق ؾاؾ که به ٌ یکى ثیما اهل ب انیم

ما هكاق ؾاؾ کره ماوىرؿ  انیقا م یقا وماوث که کى یوپان ؼؿاووؿ»ككموؾ: که پیامبك ٌؿا اوث 
 یؾو جه ال اهال هیماشكا ب هیا ىؿیال ػامه هو ی: بؼٕؿیهو ؿیمل ػیٌ «.ىؿک میهٕاوت  امبكانیپ
 می. البحه اظحلال جؼؿؾ واهؼه واوؿ اـکك کكؾ ،آن قا ماوىؿ آوچه وول ٌؿ میو یاجلام اكحاؾا و بكؼ لهی

 .ثىیو ؿیبؼ

 لضاوت در هسائل حمىلی .3-2

ٌرحك  اوهیآٌر یٌحك ؼروؾ قا بره ورو یکه مكؾ بیجكج هیؿب ؛که ؾق مىاهب وول ٌؿا اوث یحیقوا
 ؼواورث کره ؾق یػ راماد آن مكؾ ال  ٌحك مكؽ قا ٌکىث. یها مقها کكؾ و آن ٌحك جؽ یمكؿ

 هیشىر کیرك مركؽ هك جؽم ٌح یبه الا ؿیجو با»آن ظٕكت ككموؾ:  .ؿیككما یکاق ؾاوق هیا موقؾ
آن ظٕركت ككمروؾ:  ؛کركؾ انیرب امبكیرقا ورمؾ پ یؾاوق هیرآن مكؾ ا« .یبؿه یٔكاب ٌحك ایٌحك 

هرك  یؾق الا ؿیروؾ و جرو باٌ میهكاق ؾاؾا  یجو قؼّح یاما بكا ؛یؿیباقا ٌى هیقا ؾق ا یظکم ػ »
 «.یقا ٘ؼاد ؾه یىیو مىک یكیقول قولا بگ کیجؽم ٌحكمكؽ 

امرا  ؛قكحره امبكیرورمؾ پ یػ راماد ظکم  ؿنیظب ٌحك په ال ٌىِا ایهو ،وگاقوؿابه لػم 
اوىحه که مكؾ پكوىؿا ال ؾ میچون آن ظٕكت  یلو ؛کكؾا اوث جأییؿقا  یػ اماد هم ظکم  امبكیپ

 او قؼّث هكاق ؾاؾ. یبكا ،واجوان اوث ،ؾاؾا یػ اماد که  یظکل ؾاؾن اوصاد
ٌراهؿان و ٘رككیه  ،ال وعوا هٕراوتی مواقؾ ككاواوو  ها نؾاوحا ،٘وق که مٍاهؿا ٌؿ هلان

ظاؾ آی ِاؾقا ال ووی پیامبكان و امامان ؾق ؾوحكن هلگان هكاق هككحه اوث و أؾػوا و هلچىیه ق
وما قشوع کكؾا و وكلوظه کاق ؼوؾ هكاق ؾهىؿ جا بره ػراهبحی مٍرابه آواوىؿ به قاظحی به ج میشامؼه 
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اوبیرا وث که هٕات باالمكجبه ویم ایه ػلل وچه ظائم اهلیث اوث ایه اآ ،هككحاق وگكؾوؿ بىابكایه
ؼواوران  شامؼره ال شل ره ظووهرؿاوان و ظوروم هایجا جلامی هٍرك اشكا کىىؿقا ؾق امك هٕاوت 

 بحواوىؿ به مىبغ مؼحبكی ال اقا ِاؾق ٌؿا ؾوحكوی پیؿا کىىؿ.

 ییلضا یراآ یساهانه هل

مكکرم آمراق و  یبا هلکراق ۵۵ال مكکم ال و هیا ه،ییپژوهٍگاا هوا هٕا یبىابك اػالد قوابٗ ػلوم
اورحان  ؿوظكیرجصؿ یهرا ؾاؾهاا ییهٕا یال آقا یاوحٍاق بؽٍ ،ییا٘الػات ؾوحگاا هٕا یكىاوق

 هیکٍوق قا ؾق هالب چاپ چىؿ یػال وانیو ٌؼب ؾ یػؿالث اؾاق وانیؾ ؿوظكیجمكان، ٌؼب جصؿ
 آؿال کكؾ. یا ؾوقا ییهٕا یآقا یها ش ؿ ال مصلوػه

جکامرل  ىؿیككا هییپژوهٍگاا هوا هٕا ،ییهٕا یآقا یچاپ یها بوؾن وىؽه كب  ىهیجوشه به هم با
ؾق بىرحك « کٍروق ر جىراؾ یػرال وانیرو ؾ ها یؾاؾهىحك یو ووؿ آقا لیواماوه جع »ؾو  لیقا با جٍک

و  كؾآؿال ک ىحكوثیؾق بىحك ا «هییپژوهٍگاا هوا هٕا یواماوه باوک ؾاؾا آقا»و  هییهوا هٕا یؾاؼ 
 یهرماق قأ ۱۲جؼرؿاؾ  هیرهركاق هككرث کره ال ا یموقؾ بكقو یقأ ونی یم کیال  ًیب ،ؾق مصلوع
ماوؿ. با  یپكؾالي باه ىؿیؾق ككا یهماق قأ ۴۲ٌؿ و ظؿوؾ  یاوحٍاق ػلوم یهماق قأ ۵۲اوحؽاب و 

واماوه  ی٘كاظ ؿ،یشؿ یها ثیهاب  یىیب ًیمفکوق و ٔكوقت پ یها هواماو یها یجوشه به کاوح
 هكاق هككث. هییهٍگاا هوا هٕاؿ ؾق ؾوحوق کاق پژویشؿ

 هیروظؿت قو یموكقات، آقا ه،یهواوال اػم  ،یآقا بك اوان مىحىؿات هاووو یامکان شىحصو
و  هیهرواو یبه واماوه م ر ىکیل نیآقا ال ٘ك یامکان مٍاهؿا مىحىؿات هاووو ،یمٍوقج اتیو وظك

مىحىؿ به  ییهٕا یو مٍاهؿا جلاد آقا یمؽمن مىحىؿات هاووو صاؾیا ،یشلموق اوثیموكقات ق
 صراؾیا ،ییهٕرا یآقا یؾقؼحرواقا مؤروػ صراؾیا ،یأق هیربؽرً ولا صاؾیا وكقا،م ایهاوون  کی

 یػرال وانیرؾ یػلروم اتیرمٍكوض مرفاکكات ه  و امکان مٍاهؿا یکاق پكووؿا قا ِلعه هكؾي
 .قوؾ یبه ٌلاق م ییهٕا یآقا یواماوه م  یها یژهیو و ها ثیال شل ه هاب  ؛کٍوق
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و  هیهوٌرلىؿ باورک ػىراو صراؾیبره ا جروان یم ییهٕا یآقا یواماوه م  یها یژهیوؾیگك  ال
ؾق مكاظرل مؽح رق پركؾالي و  كاتییرجـ یوگراق غیامکران وهرا ،ییهٕا یآقا یمىحىؿات هاووو

 صراؾیوال ؼوؾکراق و ا کحاب ثیهاب  ،ی یو جع  یبیهوٌلىؿ جكک یها یكیه اوحٍاق، امکان هماقي
 ؾق ج له هلكاا اٌاقا کكؾ. ییهٕا یآقا یل واماوه م ا ااوحلاؾ یبىحك مىاوب بكا

چركا کره برا جوشره بره  ؛اوث ها ااما وکحه ظائم اهلیث ؾق ؼّوَ اهلیث بكول قواوی ؾاؾ
وما آبوؾا اوث که ِؿوق ظکم بكای  ككاواویهفٌث لمان ؾػاوی بیه اككاؾ شامؼه ؾاقای جـییكات 

اِوال جؼاقْ و اؼرحالف ایؿ جوشه ؾاٌث که ب ،بىابكایه .ویالمىؿ ا٘الػات شامغ و به قول اوث
 كیقولمركا و اشحىراب واپرف یهم امك یكظووهیؿ لیب که ؾق مىا ،یظووه لیوه كوٗ ؾق مىا ،وظك
جلراد  جواورؿ یباٌرؿ، ولر نیرورىس و ؾه هاوووگفاق هك هؿق وکحه یؾق مباظد ظووه .وؾٌ می یج و

واقوا  میو یهاووو یها ثیقوا یبكؼ یككال ٘ .کىؿ یىیب ًیپ ،که مكؾد با آن وكوکاق ؾاقؾقا  یاموق
ؾق  ىکرهیبا ػرفق ا جواوىؿ یکه باٌىؿ ول یهٕات ؾق هك پىث و موام هیا بك  ػالوا .و مبمم هىحىؿ

 یؿهیال قور ىرث،یهىرث کامرل و یاهرك هراووو ایروشوؾ ورؿاقؾ  یها، هاووو مؤوع مٙكوظه آن
ه ؾق موراد اظورام ظرن کر یکىر یبركا ،یریهاوووگرفاق ؾق موركقات شما یکىىؿ و ظح یؼوؾؾاق

و موركقات  هیهرواو كیؾوث به جلى ؿیکكؾا و به واچاق هٕات با هییمصالات جؼ ،کىؿ یم حىکافاو
هرفاق  کره هاوون ٌروؾ یمؽح ق ال مؤوػات مٍابه مىصك مر یها ثبه بكؾاٌ كیجلى هیبموىؿ و ا

کره  ای هشامؼ ق چىیهؾ .ؾاؾ یاوصاد م یکاق ىحییبا ها یبكون قكث اقباب قشوع ال وكؾقهل یبكا
واظؿ و به قول بكای اقا  ای همٍکالت اككاؾ به ِوقت قولاكمون و مؿاود هابل جـییك اوث به واماو

ِاؾقا مٍابه با چىیه وهایؼی ؾق وٙط کٍوق و ؾوحكوی هٕات و ظووهؿاوان و ظوروم ؼواوران 
 وؾ. ٌ میویال اظىان 
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و ائلره ا٘مراق  ویكا قوول اکركد شمثجبییه ظووم اوالمی و بكهكاقی ػؿالث ؾق  هلىو با
قای آوی به ویىحم شامغ و م ی آوؾ که جلامی هٕات ؾق وكجاوك کٍوق با ؾوحكوی ٌ میپیٍىماؾ 

 ،با بكقوی و قػایث موالیه هاوووی )اػرم ال ػرؿد اوحٍراق وراد و وراد ؼراوواؾهی ٌراکی ،هٕایی
که ایه ػلل ػرالوا  اهؿاد کىؿوامه ٌاهؿان و مواقؾ موكق ؾق هاوون و..( به اوحٍاق ؾاؾ ،مٍحکی ػىه

قا و ش وهیكی ال كىاؾ ؾق ؾورحگاا هٕرایی باػرد ایصراؾ پیوورؿ مىرحعکلی آبك ایصاؾ ٌلاكیث 
ی ِاؾقا ػبكت مری ها هچكاکه اككاؾ ال ؾاؾوام ؛وؾٌ میكیلابیه اككاؾ شامؼه و ش وهیكی ال شكائم 

وایك هٕات با ؾوحكوی به ایه ا به ویژٔله ایىکه وکال و ظووم ؼواوان و ظووهؿاوان و  ؛مولوؿآ
ن آواماوه شرامغ و واظرؿ باػرد ِرؿوق اظکرامی ٌایىرحه و ؾوق ال ؼرالف ٌركع هكؾورؿ و ال 

 .اوحىبا٘ات و جلىیكات به شا ؾیگك هٕات ؾق کاق و پیٍه ؼوؾ بمكا وقی اللد قا ؾاٌحه باٌىؿ

 گیری جهینت 

 یمركاهرم  یكظووهیؿ لیمىا ب که ؾق ،یظووه لیجؼاقْ و اؼحالف وظك وه كوٗ ؾق مىا اِوال  
 نیروىس و ؾه هاوووگفاق هك هؿق وکحه ،یؾق مباظد ظووه .وؾٌ می یج و كیقولمكا و اشحىاب واپف

 یبكؼر یال ٘ككر .کىرؿ یىریب ًیپر ،ؿوکه مكؾد با آن وكوکاق ؾاققا  یجلاد اموق جواوؿ یباٌؿ، ول
که باٌرىؿ  یهك پىث و موامهٕات ؾق  هیبكا  ػالوا .واقوا و مبمم هىحىؿ میو یهاووو یها ثیقوا
هىث کامل  یاهك هاووو ای ،وشوؾ وؿاقؾ یها، هاووو ؾق مؤوع مٙكوظه آن ىکهیبا ػفق ا جواوىؿ یول

که ؾق مواد  یاوکى یبكا ییهاوووگفاق ؾق موكقات شما یکىىؿ و ظح یؼوؾؾاق یؿهیال قو ىث،یو
 هیهواو كیؾوث به جلى ؿیباکكؾا و به واچاق هٕات  هییمصالات جؼ ،کىىؿ یم حىکافاظوام ظن او

 .ٌروؾ یمؽح ق ال مؤوػات مٍرابه مىصرك مر یها ثبه بكؾاٌ كیجلىکه  هیو موكقات بموىؿ و ا
 .ؾاؾ یاوصاد م یکاق ىحییبا ها یبكون قكث اقباب قشوع ال وكؾقهل یهفاق بكا هاوون
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اػرالن،  ب کره اواورا   ؿ،یرؾ ؿیؾاؾهاا قا وه جىما ؾق ٌکل، معحوا و ملاؾ آن با میجّل ثیٌلاك
كؾؾ. هر میمعىروب  ییهٕا ثیٌلاك یابیممم ؾق اقل یٌاؼّ میو یقا یكیاوحٍاق و ؾوحكن پف

 گركیؾ یهراووو یهرا ثیظكك ی.ک. و بكؼر. ؾم.آ ۰۲۰ماؾا  طیبا جّك یاهكچه اػالن و هكائث قا
.ا. و جبّركا آن ؾق . دم ۹۲شم مراؾا  یلكیک هیؾق موابل، ؾق هواو ؛ىثیو واشهچىؿان با چالً م

وشروؾ ورؿاقؾ  یگكیموكقا ؾ چیه ،یاهحّاؾ میؾق شكا ثیمعکوم یهٙؼ َ اوحٍاق اظکادؼّو
با جوشه به  ه،یبپكؾالؾ. با وشوؾ ا یلكیک یها اؾاؾها یاوحٍاق آقا ثیملىوػ ایالماد و  م،یکه به جصو

آلاؾ بره  یهراوون اوحٍراق و ؾوحكور ۷آلاؾ بره ا٘الػرات مؤروع مراؾا  یظکومث اِل ؾوحكو
آن ؾق مروقؾ  ُیآن هاوون و ػرؿد جؽّر ۱لمود اوحٍاق ا٘الػات مؤوع ماؾا  ا٘الػات و اِل

قا ال ٌرلول ؼروؾ  هییو ا٘الػات هوا هٕا ها اؾاؾها یٌؿا، آقا اؾیهلث هاوون  ؿیبا ،ییهٕا یآقا
 وکكؾا اوث. امىحرى

موؿمه به ػىوان  ،ا  یٌىاؼث و ذاو ثیقا به قول ها اؾاؾها یآلاؾ به آقا یظن ؾوحكو ؿیبا لفا اوال  
ظال، بره قؿرم آوکره  هیق ؾاوىث. با امک    ییهٕا یقا به اوحٍاق آقا هیظن، هوا هٕائ هیا یاشكا

 یؼرٗ آقا قا به اوحٍاق بك هییهوا هٕا كان،یا یاوالم یهاوون بكوامه پىس واله پىصم جووؼه شلموق
جىراؾ،  یػراجواماوه ا٘ال كیوظ ،وظك هككحه ٌؿا ؾق یها ثیظكك اما ػلال   ؛ؾا اوثکكالماد  ییهٕا

قورول  كایبرا جوشره بره ور ،هیىرابكا. بؼّوَ وؿاٌحه اوث هیؾق ا یهابل ـکك ثیجاکىون موكو
واظؿ و شامغ و ػ ل الؽّوَ به قول  ای هبه واماو یشامؼه ظووه بكای ،و ائله ا٘ماق اکكد

ویرال ِاؾقا هٕرات مؼرمل ؾق وكجاورك کٍروق باٌرؿ اظىران  یها هاقا و ؾاؾوام كوؿایکه ؾق بكه
 .وؾٌ می
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