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یکی ال ههنجكیى اب١اؾ آلاؾی هىئله آلاؾی ايحؽاب ؾیى و ٠٭یؿه اوث .با
جىشه به ایًکه ايىاو جکىیًا آلاؾ آ٨كیؿه ٌؿه ،يیال به آلاؾی ٠٭یؿه هن يیالی
ٙ٨كی اوث که بكای جع٭ ٫و ٠یًیثبؽٍیؿو به آو ؾق ٘ىل جاقیػ جاليهای

ظ٭ى ٪بٍك ،و هیرا ٪ظ٭ى ٪هؿيی و ویاوی هصم ٟوالهاو هلل هحعؿ،
آلاؾی ٠٭یؿه ؾق ظىلههای هؽحل ٧ا٠ن ال ايحؽاب ،بیاو ،جبلی ٣و ج٥ییك به
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بىیاقی ِىقت گك٨حه اوث .ؾق ؾيیای ٤كب په ال وكکىب آلاؾی ٠٭یؿه ؾق
ْ
٬كوو ووٙا و جعصك ؾیًی کلیىا ،وكايصام ؾق هىاؾی ال ا٠الهیه شهايی
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ِىقت هٙل ٫به قومیث ًٌاؼحه ٌؿ .ایى جع٭ی ٫به قوي جىِی٩ی و جعلیلی
به ایى پكوً هیپكؾالؾ که چه ج٩اوتها و ٌباهثهایی هیاو الاؾی ٠٭یؿه ؾق
اوالم و ا٠الهیه شهايی ظ٭ى ٪بٍك وشىؾ ؾاقؾ؟ و به ٌیىه کحابؽايهای ایى
هىئله قا ال هًٝك اوحاؾ هٙهكی هیکاوؾ .ؾق اِل آلاؾی ٠٭یؿه ،اوحاؾ هٙهكی
ّ
با ا٠الهیه شهايی ظ٭ى ٪بٍك هن٠٭یؿه اوث ،اها ؾقباقه قاههای کىب ٠٭یؿه،
اظحكام به هك ٠٭یؿه ،هعؿوؾه بیاو و کی٩یث جكویس و ج٥ییك ٠٭یؿه ،وی
ؾیؿگاههای ؼاِی ؾاقؾ که ؾق ایى ه٭اله به آيها پكؾاؼحه ٌؿه اوث.
کلیذواژهها :آلاؾی٠ ،٭یؿه ،ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك ،بیاو ٠٭یؿه ،ج٥ییك
٠٭یؿه ،اقجؿاؾ ،شهاؾ.
همذهه

ؾق ه٭ؿهۀ ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك آهؿه اوثٜ; :هىق ؾيیایی که ؾق آو
ا٨كاؾ بٍك ؾق بیاو ٠٭یؿه آلاؾ و ال جكن ٨٭ك ٨اق ٢باًٌؿ ،به ً٠ىاو باالجكیى
آقهاو بٍكی هٙكض اوث .:هاؾۀ يؽىث ا٠الهیه يیم هیگىیؿ; :جمام ا٨كاؾ
بٍك ،آلاؾ به ؾيیا هیآیًؿ و بایؿ آلاؾ بمايًؿ و ال لعا ٚظیریث و ظ٭ى ٪با هن
بكابكيؿ .:ؾق ایى ا٠الهیه هیؼىايین; :هك که ظ ٫آلاؾی ٠٭یؿه و بیاو ؾاقؾ و
باٌؿٕ :هاؾه  .ٔ02ؾق هاؾۀ  08آهؿه اوث; :هك که ظ ٫ؾاقؾ ال آلاؾی ٨کك،
وشؿاو و هفهب بهكههًؿ ٌىؾ .ایى ظ ٫هحٕمى آلاؾی ج٥ییك هفهب یا ٠٭یؿه
و همچًیى آلاؾی اٜهاق ٠٭یؿه و ایماو اوث .:بًابكایى ،آلاؾی ٠٭یؿه ؾق جمام
اب١اؾ آو ْ
ا٠ن ال ؾاٌحى ،بیاو و جبلی ٣و ج٥ییك ٠٭یؿه ؾق ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى٪
بٍك به قومیث ًٌاؼحه ٌؿه اوث.
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ظ ٫همبىق ٌاهل آو اوث که او ال ؾاٌحى ٠٭ایؿ ؼىؾ ،بین و أٙكاب يؿاٌحه
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هًٍؤ يٝكیۀ آلاؾی و اب١اؾ آو ؾق ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك بكؼاوحه ال
يگكيهای وکىالقیىحی ،اوهايیىحی ،لیبكالیىحی و پلىقالیىحی ظاکن ؾق
ؾيیای ٤كب قاش ٟبه شهاو ،ايىاو و ه١ك٨ث اوث که ؾق آو ُب١ؿ الهی و
ٙ٨كت ؼؿایی ايىاو ه٩٥ىل وا ٟ٬هیٌىؾ 1.همیى هىئله وبب ٌؿ بٕ١ی ال
هىاؾ ا٠الهیه ال شمله هىئلۀ آلاؾی ٠٭یؿه ال هًٝك ايؿیٍمًؿاو بمقگ اوالهی
همچىو هٙهكی ي٭ؿ ٠لمی ٌىؾ 2.آیا ؾق اوالم يیم به گىحكؾگی ا٠الهیۀ
شهايی ظ٭ى ٪بٍك ،آلاؾی ٠٭یؿه پفیك٨حًی اوث؟ هٙهكی ،به ً٠ىاو
اوالمًٌان بمقگ و آًٌا به هىائل لهاو و يیالهای قول بٍك ،ؾق کحابهای
آزادی هؼًىی ،يظام دمىق زو در اضالم ،پیراهىو جمهىری اضالهی ،پیراهىو
ايمالب اضالهی ،ػذل الهی ،آغًایی با لرآو ،ايطاو کاهل ،اخالق جًطی،
جهاد ،ادیای جفکر اضالهی و يیم کحاب ده گفحار ،ؾقباقۀ آلاؾی و آلاؾی ٠٭یؿه
ؾق اوالم و ه٭ایىۀ آو با هىاؾ ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك بعد و بكقوی
کكؾه اوث.
ؾق همیى لهیًه ،ظىیى اظمؿیهًً ٕ ٔ0729ؾقباقۀ آلاؾی ال ؾیؿگاه
هٙهكی و ٨ك ٪ج٩کك و ٠٭یؿه بعد کكؾه و ایى هىئله قا بهاؼحّاق ؾق ا٠الهیۀ
ايؿیٍه و بیاو ال هًٝك هٙهكی و لیبكالیىن پكؾاؼحه و وپه بهاؼحّاق آلاؾی
ايؿیٍه ؾق اوالم و ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك قا ال هًٝك هٙهكی بیاو کكؾه
اوث .ؾق کحاب دمىق بػر از هًظر ايذیػمًذاو ه٭االت هح١ؿؾی ؾقباقۀ
ظ٭ى ٪بٍك يگاٌحه ٌؿه که ه٭الۀ ههؿی ظائكی ٕ ٔ0781به ٘ىق ؼاَ به
بكقوی آلاؾی ٠٭یؿه ؾق اوالم و ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك پكؾاؼحه اوث.
وی ؾیؿگاه اوالم قا ؾقباقۀ آلاؾی هحك٬یجك ال ا٠الهیه هیؾايؿ .لیكا ال ؾیؿگاه
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شهايی ظ٭ى ٪بٍك بكقوی کكؾه اوث .هعمؿ قوحمی ٕ ٔ0780يیم به آلاؾی
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ْ
ٓ
الؿیىٕ :ب٭كه ،ٔ926 :آلاؾی ٠٭یؿه قا به ً٠ىاو ظ٭ی
او آیۀ ;ال ّاکك َاه ّ٨ی
ّ
ّ
٘بی١ی بكای بٍك پفیك٨حه اها ا٠الهیۀ شهايی هیؼىاهؿ ایى ظ ٫قا به ايىاو
اٙ٠ا کًؿ .هعمؿ وكوي ؾق کحاب آزادی ،ػمل و ایماو ( ٔ0780ؾق بؽً
ؾوم ،ـیل ً٠ىاو ;آلاؾی ٠٭یؿه ال يٝك اوالم :به بكقوی آلاؾی ٠٭یؿه ؾق هىاؾ
ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك ،هىاؾ  08و  ،02و هیرا ٪بیىالمللی ظ٭ى ٪هؿيی
و ویاوی ٕهاؾۀ  ٔ08و اوالم هیپكؾالؾ و بكؼی ؾٌىاقیهای آلاؾی ٠٭یؿه ؾق
ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك قا با يگكي اوالهی به آلاؾی به ِىقت جىِی٩ی
بیاو هیکًؿ و گاه يیم ؾیؿگاههای هٙهكی قا هیآوقؾ.
ایى جع٭ی ٫په ال ه٩هىمًٌاوی و بیاو هاهیث آلاؾی و ايىا ٞآو ال هًٝك
هٙهكی به بكقوی آلاؾی ٠٭یؿه ؾق وه ظىلۀ قاههای کىب ٠٭یؿه و اظحكام به
آو ،بیاو و جبلی٠ ٣٭یؿه و ج٥ییك ٠٭یؿه ٕاقجؿاؾٔ ؾق ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك
و ه٭ایىۀ آو با ؾیؿگاه هٙهكی هیپكؾالؾ و ؾق اؾاهه ،شهاؾ ؾق آیات و يیم
هىئلۀ آلاؾی ٠٭یؿه قا ال هًٝك وی هیکاوؾ.
 .3هفهىمؽًاعی آصادی اص هًظش هطهشی

;آلاؾی :قا ؾق ٨اقوی به قهایی ،اؼحیاق٬ ،ؿقت بك ٠مل و جكک آو ،ؼال٦
هً١ا کكؾهايؿ ٕقا٤ب اِ٩هايی .ٔ006 :0783 ،ؾق ايگلیىی ه١اؾل آو ؾق
ظىله ٨لى٩ی  freedomو ؾق ظىله هىائل ویاوی و اشحما٠ی  libertyاوث
ٕکكيىحىو ،1359 ،ز .ٔ17 :2ؾق اِٙالض ،هك هح٩کك یا هکحبی ،بك اوان
شهاوبیًی ؼىؾ ،آلاؾی قا ج١كی ٧کكؾه اوث .بكؼی ؾق ج١كی ٧آو گ٩حهايؿ:
;آلاؾی به هً١ای قهابىؾو ال ٬یؿ و جصاول ؾیگكاو اوث٨ٕ :كو٤ی،1344 ،
ز ،103 :2به ي٭ل ال :شاو الکٔ .بٕ١ی آلاؾی قا به ٨٭ؿاو هاي ٟؾق قاه
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بًؿگی و ق٬یث ٕؾهؽؿا ،1361 ،ز ٔ86 :2و ؾق ٠كبی به ظكیث اقاؾه و ي٩ه
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ؼىاوحههای ايىاو هً١ا کكؾهايؿ ٕيىیماو <68 :1390 ،آٌىقی:1382 ،
 .ٔ29هعؿوؾۀ آلاؾی قا يیم ٬ايىو و هًا ٟ٨شاه١ه و ا٨كاؾ ؾیگك و هّالط و
ظ٭ى٠ ٪مىهی و ولب آلاؾی و لیاو ا٨كاؾ ؾیگك ؾايىحهايؿ ٕهىيحىکیى،
 <302 :1362کاپلىحىو ،1370 ،ز.ٔ53 :8
قوض ظاکن بك ج١اقی ٧ؾايٍمًؿاو ٤كبی ال آلاؾی ایى اوث که ايىاو کاقی
قا که بؽىاهؿ بحىايؿ ايصام ؾهؿ و هاي١ی ؾق قاه جع٭ ٫آقلوهایً يباٌؿ و ٬اؾق
باٌؿ چیمی قا که هیؼىاهؿ ايحؽاب کًؿ و ال چیم ؾیگكی ؾقگفقؾ .به ا٠ح٭اؾ
هٙهكی; ،ايىاو اوح١ؿاؾهایی ؾاقؾ ،بكجك و باالجك ال اوح١ؿاؾهای ظیىايی.
ایى اوح١ؿاؾها یا ال ه٭ىلۀ ٠ىا٘ ،٧گكایًها و جمایالت ٠الی ايىايی اوث
یا ال ه٭ىلۀ اؾقاکها و ؾقیا٨ثها و ايؿیٍههإ :هٙهكی .ٔ78 :0782 ،به هك
ظال ،همیى اوح١ؿاؾهای بكجك هًٍؤ آلاؾیهای هح١الی ايىاو هیٌىيؿ که
ؼؿاويؿ بكای جکاهل ايىاو آيها قا ؾق وشىؾ او به وؾی١ه گفاٌحه اوث .بك ایى
اوان; ،آلاؾی یً١ی يبىؾ هاي ،ٟايىاوهای آلاؾ ايىاوهایی هىحًؿ که با
هىاي١ی که ؾق شلىی قٌؿ و جکاهلٍاو هىث ،هباقله هیکًًؿ و جى به وشىؾ
هاي ٟيمیؾهًؿ .ایى ج١كی ٧هؽحّكی ال آلاؾی اوثٕ :هٙهكی 0784 ،ب:
ٕهٙهكی 0733 ،ال <62 :٧آثبر.)260/20 ،

ایى هىاي ٟقٌؿ ،گاهی ؾاؼلیايؿ ،هايًؿ پیكوی ال هىاهای ي٩ىايی< و گاهی
ؼاقشیايؿ ،هايًؿ هىحکبكاوٜ ،الماو و ٘ا٤ىت .بًابكایى ،هٙهكی آلاؾی قا
ه٩هىهی ا٠حباقی و ٠ملی هیؾايؿ که ال ظ٭ی٭حی يٝكی ايحما ٞهیٌىؾ و آو
اوح١ؿاؾ ٘بی١ی و ٙ٨كی بكای جکاهل ايىاو اوث.
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 .ٔ06بًابكایى; ،آلاؾی یً١ی ق ٟ٨هاي ٟال ١٨الیث ٬ىهای ١٨ال و پیٍكو:
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ه٩هىم ;آلاؾی :ال هًٝك هٙهكی با ه٩هىم ;آلاؾی :ؾق ٨كهًگ ظاکن بك
ؾيیای ٤كب هح٩اوت اوث .وی هیگىیؿ; :آلاؾی و ؾهىکكاوی ؾق اوالم یً١ی
ايىايیث قهاٌؿه ،ظال آيکه ایى واژه ؾق ٬اهىن ٤كب ظیىايیث قهاٌؿه قا
هحٕمى اوثٕ :هٙهكی .ٔ939 :0782 ،ؾق شای ؾیگكی هیگىیؿ; :آلاؾی
ؼىؾ ؼىؾي اوث .ؾق
هً١ىی بكؼال ٦آلاؾی اشحما٠ی ،آلاؾی ايىاو ال ّ
وا ،ٟ٬آلاؾی ايىاو ال ٬یؿ و بًؿ ؼىؾي اوثٕ :هٙهكی 0784 ،ب ،ز:7
 .ٔ072ال يٝك او ،آلاؾی هً١ىی به گىيهای ال آلاؾی ا٘ال ٪هیٌىؾ که ؾق
وایۀ ج١الین ايبیا ،ایماو ،ؾیى و کحابهای آومايی ظاِل ٌىؾ .اهكوله بٍك
با بیجىشهی به اهىق ٨ى ،٪ال ؾوثیابی به يى ٞوا١٬ی ال آلاؾی هعكوم ٌؿه
اوث .به ا٠ح٭اؾ وی ،اِىال ;آلاؾی اشحما٠ی بؿوو آلاؾی هً١ىی هیىك و
٠ملی يیىثٕ :هٙهكی 0784 ،ب.ٔ91 :
 .2اسصػ ،اػحباس و اهمیث آصادی اص هًظش هطهشی

هٙهكی آلاؾی قا یکی ال لىالم جکاهل و ظیات ايىاو هیؾايؿ و هیگىیؿ:
;هىشىؾات ليؿه بكای قٌؿ و جکاهل به وه چیم يیال ؾاقيؿ .1 :جكبیث.2 ،
اهًیث .3 ،آلاؾی .:وی هیگىیؿ:
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هىجىص ػيضه همکى اؿث اهًیث صاكحه باكض ،ػىاهل عكض
صاكحه باكض ٕجغبیثٔ ولی صع ػیى دال هىايغ جلىی عكضف عا
بگیغيض  ...هغ هىجىص ػيضهای که هیسىاهض عاه عكض و جکاهل عا
ُی کًض یکی اػ ادحیاجاجق آػاصی اؿث ٕهِهغی 3151 ،ب:
.ٔ33-32
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ال هًٝك هٙهكی ،آلاؾی ال ه٭ىهات ـات ايىاو و ـاجی و ٙ٨كی اوث که
هىشب جمایم ايىاو ال ظیىايات هیٌىؾ .آلاؾی ظ٘ ٫بی١ی ايىاو اوث که يه
ولبکكؾيی اوث و يه ٬ابل او٭اٖ .وی ؾق ایى باقه هیگىیؿ:
آػاصی ايـاو دك اؿث ،دك غیغلابل ؿلب .صیگغی يمیجىايض
به هیچ وجه آو عا ؿلب کًض .سىص كشن يیؼ يمیجىايض آػاصی
سىص عا بفغوكض یا ببشلض .سىاه آػاصی صع همابل هملىکیث عا به
ایًکه سىص عا بغصه کًض یا آػاصی اجحماػی عا به ایًکه ،هرال به
اسحیاع سىص دك داکمیث عا اػ سىص ؿلب کًض ٕهِهغی،
 ،3145ز.ٔ43 :3

ايىايیث ايىاو هًعّك و
هكچًؿ آلاؾی بكای ايىاو ِ٩حی کمالی اوث اها
ّ

هعؿوؾ به آو يیىث ،بلکه ایى ویژگی ؾق کًاق وایك گكایًهای هح١الی ايىاو
اؾی
هايًؿ ؼؿاؼىاهی٠ ،لن و ٠٭اليیث به ايىاو اقلي هیؾهؿ .بًابكایى ،آل ّ
قهاٌؿه ايىاو قا ال هؿاق ايىايیث ؼاقز هیکًؿ .هٙهكی ؾق ایى باقه
هیگىیؿ:

ؾق يحیصه; ،آلاؾی بكای ايىاو کمال اوث ،ولی آلاؾی کمال وویلهای اوث
يه کمال هؿ٨ی .هؿ ٦ايىاو ایى يیىث که آلاؾ باٌؿ ،ولی ايىاو بایؿ آلاؾ
باٌؿ جا به کماالت ؼىؾي بكوؿٕ :هٙهكی.ٔ716 :0789 ،
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اعاصه بلغ جا آيجا هذحغم اؿث که با اؿحؼضاصهای ػالی و
همضؿی که صع يهاص بلغ اؿث هماهًگ باكض و او عا به هـیغ
جغلی و جؼالی بکلايض ،اها آيجا که بلغ عا به ؿىی فًا و يیـحی
ؿىق هیصهض و اؿحؼضاصهای يهايی عا به هضع هیصهض،
ادحغاهی يمیجىايض صاكحه باكض ٕهِهغی 3151 ،الف.ٔ13 :
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بكؼال ٦ایى ؾیؿگاه ؾق ايؿیٍۀ لیبكالؾهىکكاوی ٤كب ،آلاؾی ،پایه و اوان
ايىايیث اوث .ظحی ال يیكوی ٠٭ل و ؼكؾ ايىايی يیم بكجك اوث .ال شاو
اوحىاقت هیل ي٭ل ٌؿه اوث:
جضایی ايـاو اػ دیىاو يه به ساُغ آو اؿث که آصهی ػمل
صاعص یا هیجىايض صؿث به اسحغاع و ابحکاع بؼيض بلکه اهحیاػ ايـاو
صع صعجۀ اول اػ آو جهث اؿث که هیجىايض بغگؼیًض و ايـايیث
کاهل آيگاه جذمك هییابض که بحىايض بغگؼیًض [آػاص باكض]
ٕبغلیى.ٔ116 :3135 ،

ال يگاه لیبكالیىحی به آلاؾی ،هیچ هعؿوؾیث اؼال٬یای وشىؾ يؿاقؾ و
اهیال ايىايی بایؿها و يبایؿها قا جكوین هیکًًؿ و ٠٭ل يیم ابماقی بكای
همىاقکكؾو قاه جمایالت و ٤كایم او اوث ٕآقبالوحك.ٔ42-72 :0768 ،
هکحب اگمیىحايىیالیىن هن ال ایى قأی ؾ٨ا ٞهیکًؿ که هكچه ٕهرال ج١ل٭ات
ایمايی و ؾیًیٔ با آلاؾی ايىاو ياوالگاق اوث با ايىايیث او ؾق جٕاؾ اوث
ٕوكوي.ٔ72-78 :0780 ،
هٙهكی ؾق ایى باقه هیگىیؿ یکی ال اهؿا ٦ايبیا به ٘ىق کلی و بهی٭یى ایى
اوث که آلاؾی اشحما٠ی قا جؤهیى کكؾه و با ايىا ٞبًؿگی و بكؾگی اشحما٠ی و
ب.ٔ06 :
به يٝك هٙهكی ،ؾيیای اهكول هن ،آلاؾی اشحما٠ی قا یکی ال ه٭ؿوات ؼىؾ
هیٌمكؾ .اگك ه٭ؿهۀ ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك قا بؽىايین هحىشه هیٌىین
که ٠لةال١لل جمام شًگها ،ؼىوقیمیها و بؿبؽحیهایی که ؾق ؾيیا وشىؾ
ؾاقؾ ایى اوث که ا٨كاؾ بٍك به آلاؾی ؾیگكاو اظحكام يمیگفاقيؿ .آیا هً ٫ٙايبیا
جا ایًصا با هً ٫ٙاهكول هىا ٫٨اوث؟ آیا آلاؾی ه٭ؿن اوث؟ ٕآذاق،
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ولب آلاؾیهایی که ؾق اشحما ٞوشىؾ ؾاقؾ ،هباقله کًًؿ ٕهٙهكی0784 ،
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 .ٔ441/97وی ؾق اؾاهه هیگى یؿ; :جًها آلاؾی اشحما٠ی ه٭ؿن يیىث بلکه
آلاؾی هً١ىی هن ه٭ؿن اوث و آلاؾی اشحما٠ی بؿوو آلاؾی هً١ىی هیىك و
٠ملی يیىثٕ :آذاق .ٔ441/97 ،لیكا ؾق هً ٫ٙايبیا آلاؾی با ق٠ایث ٌكایًٙ
وویلهای بكای قویؿو به هكظله ٠بىؾیث ؼؿاويؿ اوث.
با جىشه به اهحمام ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك به آلاؾی ؾیًی ؾق اؾاهه ؾیؿگاه
هٙهكی قاش ٟبه آلاؾی ٠٭یؿه قا هیکاوین و همیى هىئله قا ؾق ا٠الهیۀ
شهايی ظ٭ى ٪بٍك هن بكقوی هیکًین.
 .7آصادی ػمیذه دس اػالهیۀ جهايی حمىق بؾش و دیذگاه هطهشی

ؾق هاؾۀ  02ا٠الهیۀ ظ٭ى ٪بٍك هیؼىايین هك که ظ ٫آلاؾی ٠٭یؿه و بیاو
ؾاقؾ و ظ ٫همبىق ٌاهل آو اوث که او ال ؾاٌحى ٠٭ایؿ ؼىؾ بین و أٙكابی
يؿاٌحه باٌؿ و ؾق کىب ا٘ال٠ات و ا٨کاق و ايحٍاق آو با جمام ووایل همکى
و بؿوو هالظٝات هكلی آلاؾ باٌؿ .ؾق ایى هاؾه ،آلاؾی ٠٭یؿه و بیاو ،کىب،
اٜهاق و ايحٍاق آو هاللم یکؿیگك ؾايىحه ٌؿه و همۀ آيها به قومیث ًٌاؼحه
ٌؿه اوث ٕ٘با٘بائی هئجمًی .ٔ20 :0732 ،هاؾۀ  08ا٠الهیه بیاو هیکًؿ:
هغ کؾ دك صاعص اػ آػاصی فکغ ،وجضاو و هظهب بهغههًض كىص .ایى دك
ایماو بىصه و يیؼ كاهل جؼلیمات هظهبی و اجغای هغاؿن صیًی اؿث .هغ
کـی هیجىايض اػ ایى دمىق سىاه به هىعت فغصی و سىاه به هىعت
گغوهی ،به ُىع سوىهی و یا ػمىهی بغسىعصاع باكض.

ؾق ایى هاؾه ،ا٨موو بك هٙالب هاؾۀ  ،02هىئلۀ ج٥ییك ٠٭یؿه ،آهىلي آو و
اشكای آو به ِىقت اي٩كاؾی یا گكوهی به قومیث ًٌاؼحه ٌؿه اوث .ؾق
هیرا ٪بیىالمللی ظ٭ى ٪هؿيی و ویاوی ٕهّىب  06ؾواهبك  0266هصمٟ
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والهاو هلل هحعؿٔ آلاؾی ٠٭یؿه و هّاؾی ٫آو با جّ٩یل بیٍحكی بیاو ٌؿه،
اها ؾق بًؿ وىم بكای ابكال ٠٭یؿه ،هعؿوؾیثهایی ؾق يٝك گك٨حه ٌؿه و آو ؾق
ْ
شاهایی اوث که ابكال ٠٭یؿه ُهؽل اؼال ،٪اهًیث و يٝن ٠مىهی باٌؿ .ؾق
بًؿ وىم آهؿه اوث:
آػاصی ابغاػ هظهب یا اػحماصات عا يمیجىاو جابغ هذضوصیثهایی
صايـث ،هگغ آيچه هًذوغا به هىجب لايىو پیقبیًی كضه و
بغای دمایث اػ اهًیث ،يظن ،ؿالهث یا اسالق ػمىهی یا دمىق
و آػاصیهای اؿاؿی صیگغاو ًغوعت صاكحه باكض.

ؾق اؾاهه ؾیؿگاه هٙهكی ؾقباقۀ ه٩اؾ ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك قا ؾق چهاق
هعىق هیکاوین.
 .3 .7سابطۀ ػمیذه با ايذیؾه و فکش

ال هًٝك هٙهكی ،ه٭ىالت ;ج٩کك و ايؿیٍه :و ;٠٭یؿه و ا٠ح٭اؾ :ه٭ىالجی
هحمایميؿ .ج٩کك ،اوح١ؿاؾی ايىايی اوث يٍئثگك٨حه ال ٬ىه و يیكوی ٠٭ل و
ج١٭ل ؾق وشىؾ ايىاو .ؼؿاويؿ آو قا ؾق وشىؾ ايىاو به وؾی١ه گفاٌحه و همیى
هىئله ال ههنجكیى جمایمات ايىاو ال وایك هىشىؾات اوث .هٙهكی
اؿالم صع هـئلۀ جفکغ ،يه جًها آػاصی جفکغ صاصه اؿث بلکه یکی
اػ واجبات صع اؿالم ،جفکغ اؿث؛ یکی اػ ػباصتها صع اؿالم،
جفکغ اؿث ]...[ .كما هیچ کحابی يه هظهبی و يه غیغهظهبی
پیضا يمیکًیض که جا ایى ايضاػه بلغ عا ؿىق صاصه باكض به جفکغ،
هی هیگىیض فکغ کًیض ،صع همۀ هـائل :صع جاعیز ،صع سلمث،
عاجغ به سضا ،عاجغ به ايبیا و يىبث ،عاجغ به هؼاص ،عاجغ به
جظکغات و جؼلیمات ايبیا و  ...که صع لغآو کغین ػیاص اؿث .جفکغ
دحی ػباصت كمغصه هیكىص .هکغع كًیضهایض اداصید ػیاصی
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عا که به ایى ػباعت اؿثُ ]...[ :
ؿاػة افٌل هى ػباصة
جفکغ
ٍ
ؿًة یک ؿاػث فکغ کغصو [ ]...اػ هفحاص ؿال ػباصت
ؿبؼیى ٍ
کغصو افٌل اؿث [ٕکلیًی ،3132 ،زٕ ]ٔ21 :2هِهغی،
.ٔ61 :3140

ْاها ٠٭یؿه که ال هاؾه ;٠٭ؿ :و ;اي١٭اؾ :اوث به هً١ای بىحى و ه١ح٭ؿٌؿو
اوث .قا٤ب ،ؾق هفردات٠ ،٭ؿ قا به گكهلؾو و شمٟکكؾو ا٘كا ٦و ابحؿا و
ايحهای چیمی ج١كی ٧کكؾه اوث ٕقا٤ب اِ٩هايی ،0780 ،هاؾه ;٠٭ؿه.ٔ:
ؾق لطاو الؼرب آهؿه اوث; :ال١٭ؿ ي٭یٓ العل:؛ ٠٭ؿ ي٭یٓ بالٌؿو
اوث و ا٠ح٭اؾ یً١ی آو اهك قا جّؿی ٫کكؾ و ؾل و يهاؾ ؼىؾ قا بك آو بىث و آو
قا ؾیى ؼىؾ ٬كاق ؾاؾ ٕابىهًٝىق ،0412 ،هاؾه ;٠٭ؿ .ٔ:و٬حی ايىاو به چیمی
٠٭یؿه و ا٠ح٭اؾ پیؿا هیکًؿ ؾق وا ٟ٬يى٠ی گكه ٬لبی بیى ايىاو و هح١ل ٫آو
ا٠ح٭اؾ ظاِل هیٌىؾ .بیى ٠لن و ا٠ح٭اؾ يیم ٠مىم و ؼّىَ هى وشه
اوث .بًابكایى ،هك ٠لمی هاللم با ا٠ح٭اؾ يیىث .ؾق ج١كی ٧اِٙالظی
;٠٭یؿه :يیم گ٩حه ٌؿه; :وابىحگی قوظی به یک هىٔى ٞو پؿیؿآهؿو یک
اؾقاک جّؿی٭ی ؾق ـهى ايىاو و ؾگكگىيی قوض آؾهی و آٌکاقٌؿو آذاق آو ؾق
ا٠مال و ق٨حاق ايىاو قا ٠٭یؿه هیگىیًؿ .لفا ؾق هً١ای ایماو هن آهؿه اوث:
ؾق ج١كی ٧آلاؾی ٠٭یؿه يیم گ٩حهايؿ
آػاصی ػمیضه ػباعت اؿث اػ ایًکه هغ كشوی ،هغ فکغی اػن
اػ اجحماػی ،فلـفی ،ؿیاؿی یا هظهبی عا که هیپـًضص و یا
آو عا ػیى دمیمث هیپًضاعص ،آػاصايه ايحشاب کًض بیآيکه
هىاجه با يگغايی یا بین و ججاوػی كىص ُٕباُبایی هؤجمًی،
.ٔ56 :3142
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ٕهىوىیاو.ٔ923 :0781 ،
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هٙهكی بیى آلاؾی ج٩کك و آلاؾی ٠٭یؿه ج٩اوت ٬ائل اوث و ٠٭یؿهای قا
پفیك٨حًی هیؾايؿ که هبًای آو ج٩کك ِعیط و آلاؾ باٌؿ ،يه ج٭لیؿ ،جّ١ب،
شمىؾ ٨کكی یا ؾلبىحگیهای ي٩ىايی٬ ،ىهی ،هلی یا شًاظی .وی هیگىیؿ:
صلبـحى به یک چیؼ ٕػمیضهٔ صو گىيه اؿث :همکى اؿث
هبًای اػحماص و ايؼماص عوح ايـاو جفکغ باكض و همکى اؿث
هبًای آو ،صل و ادـاؿات باكض يه ػمل و یا جملیض اػ پضع و
هاصع یا جؤذیغ هذیَ یا ْ
دحی ػالئك كشوی و یا هًافغ فغصی
باكض و اکرغ ػمایضی که هغصم عوی ػهیى پیضا هیکًًض اػ عوی
صلبـحگیها اؿث يه جفکغ هذیخ و اذغف آو اؿث که جلىی
فؼالیث فکغ و آػاصی جفکغ عا هیگیغص« :دب اللیء ُیؼمی و
ُی ّون» ٕهِهغی.ٔ64 :3140 ،

اهكوله هیلیىوها ي٩ك ؾق هًؿووحاو ،ژاپى و چیى بثها و ظیىايات هؽحل،٧
شايؿاق و بیشاو و گاهی إ٠ای ياهًاوب آيها قا هیپكوحًؿ که هبؿأ اولیه
پیؿایً ایى ا٠ح٭اؾات ؼكا٨ات یا وىؾشىیی ٠ؿهای بىؾه اوثْ ،اها
آهىحهآهىحه ،به هكوق لهاو٨ ،كا٨کًی ٌؿه و واب٭ۀ جاقیؽی پیؿا کكؾه و شمء
وًثهای ؾیًی و هلی ٬كاق گك٨حه اوث .هٙهكی ایىگىيه ٠٭ایؿ قا ،که هبًای
ؼىؾ بىحهايؿ و یکی ال قوالثهای ايبیا قا گٍىؾو ليصیكهای ا٠ح٭اؾی
َ
هیؾايؿ که ايىاوها بك ؾوث و پای ؼىؾ بىحهايؿ٬ .كآو هی٨كهایؿَ ; :و یٕ ُٟ
َ ٓ ََ
َٓ ََ
َ
ُ ًٓ ٠ه ٓن ّا ِٓ َك ُه ٓن َواأل٤الل ال ّحی کايث ٠ل ّیه ٓنٕ :ا٠كا .ٔ023 :٦پیاهبك َٕٔ ٤ل
و ليصیكهای جکالیٌ ٧ا٬ه و بكؾگی قا که بك ؾوث و پای ٨کكٌاو بىحهايؿ
بكهیؾاقؾ .هٙهكی ؾق اؾاهه هیگىیؿ; :ظ ٫با ايبیا اوث يه با قوٌی که ؾيیای
اهكول هیپىًؿؾ .ايبیا ليصیكها قا ال ؾوث و پای بٍك هیگك٨حًؿ و پاقه
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آو ج٩کك آلاؾ و ِعیط يیىث ،ليصیكهایی هیؾايؿ که ايىاوها بك ٠٭ل و ٨کك
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هیکكؾيؿ .ؾقيحیصه هیجىايىحًؿ بٍك قا واؾاق به ج٩کك کًًؿٕ :هٙهكی:0731 ،
.ٔ012
هٙهكی قوي ِعیط ؾق هىاشهه با ٠٭ایؿی قا که هبًای ٤یك٠٭اليی ؾاقيؿ،
قوي ظٕكت ابكاهین ٕ ٔٞهیؾايؿ .آو ظٕكت بثها قا هیٌکًؿ جا هكؾم قا
بیؿاق و آگاه کًؿ و آيها ٠٭یؿۀ ؾقوث قا بكگمیًًؿ .ظٕكت هىوی ٕ ٔٞؾق
ٓ َ َ َ َ
ِ َ َ َْ ُ َ
پاوػ به ٬ىهً که هیگ٩حًؿٓ ; :اش َ١ل ل ًَا ّالها ک َما ل ُه ٓن ّآل َهة ٬ال ّايک ٓن ٓ ٬ى ِم
َٓ ُ َ
جص َهلىوٕ :ا٠كا٘ ،ٔ078 :٦ب ٫ج٭أای آيها ٠مل يمیکًؿ .بلکه گىوالهای
قا که هیپكوحیؿيؿ ،هیٌکًؿ ،آجً هیليؿ و ؼاکىحك آو قا به ؾقیا هیقیمؾ:
َ َ ُ َ َ
ٓ َ
;ل ًُ َع ْ ّكُ ًَْ ٬ه ذ َْن ل ًَ ًٓ ّىُ ًَْ ٩ه ّ٨ی ال َی ّ ْن ي ٓى٩إ٘ :ه٠ .ٔ23 :مل ِعیط٠ ،مل
ؼاجنااليبیا اوث که ؾق والهای هحماؾی با بثپكوحی هباقله کكؾ جا ٨کك
هكؾم قا آلاؾ کًؿ ٕهٙهكی .ٔ017-010 :0731 ،هٙهكی ٠مل کىايی که به
اون ؾ٨ا ٞال آلاؾی ٠٭یؿه ،هكؾم قا به بثپكوحی یا پكوحً اهىق ٤یك٠٭اليی
جك٤یب هیکًًؿ ،هايًؿ ق٨حاق کىقوي به هًگام ٨حط بابل یا ق٨حاق هلکه
ايگلىحاو ؾق و٩ك به هًؿووحاو و ظٕىقي ؾق ه١ابؿ قا ياؾقوث هیؾايؿ و
هیگىیؿ:

هٙهكی ٠لث پیؿایً چًیى يگكٌی ؾقباقۀ آلاؾی ٠٭یؿه ؾق ؾيیای ٤كب و
آهؿو آو ؾق ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك قا ؾو چیم هیؾايؿ :یکی هىاشهۀ ٤لٗ
کلیىا با ٠٭ایؿ هؽال ٧و ٠ملکكؾ ؾاؾگاههای ج٩حیً ٠٭ایؿ ٬كوو ووٙایی به
اون ؾیى< و ؾوم ایًکه٨ ،الو٩ۀ ٤كب ؾیى قا اهكی ٨كؾی و هكبىٖ به وشؿاو
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اػ يظغ ؿیاؿی ،هغچه هیسىاهیض جمجیض کًیض اها اػ يظغ
ايـايی ایى کاع هض صع هض سالف اؿث .ػیغا اگغ کـی بشىاهض
هلحی عا به ػيجیغ بکلض بایض جکیهگاههای او عا ٕولى غلَ باكضٔ
هذحغم بلماعص ٕهِهغی.ٔ303 :3140،
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ٌؽّی هیؾايًؿ و به ً٠ىاو وكگكهی و اهكی ولی٭های پفیك٨حهايؿ که ِؿ ٪و
کفب و ظ ٫و با٘ل يؿاقؾ .یً١ی يمیؼىاهًؿ بپفیكيؿ که ؾیى هصمى٠ه
ج١الیمی اوث که ايبیا به وویلۀ وظی ال ٘ك ٦ؼؿاويؿ آوقؾهايؿ و وا١٬یحی
ؾاقؾ .ظؿاکرك چیمی که پفیك٨حهايؿ ایى اوث که ايىاو بؿوو هفهب و ٠٭یؿه
يمیجىايؿ باٌؿ و به ـو ٪و ولی٭ۀ ؼىؾي هكچه قا ايحؽاب کًؿ ،ؼىب اوث
ٕهٙهكی .ٔ018-016 :0731 ،هٙهكی ؾقباقۀ ياهمکىبىؾو آلاؾی ٠٭یؿه به
ِىقت هٙل ٫هیگى یؿ:
ؾق همیى ا٠الهیه ؾق هاؾۀ  ،96ج١لیمات ؾق ظؿوؾ ابحؿایی قا اشباقی
هیؾايؿ و یا ؾق هاؾۀ  92ق٠ایث هىئلۀ بهؿاٌث و هايًؿ آو قا اللم هیؾايؿ.
ظال اگك کىی ا٠ح٭اؾ ؾاٌث او هیؼىاهؿ ؾق شهالث بمايؿ و يمیؼىاهؿ
باوىاؾ ٌىؾ ،بك اوان هاؾۀ  96ا٠الهیه ایى ٠٭یؿه قا هعحكم يمیٌماقؾ اها ؾق
باب ؾیى و هفهب ،آلاؾی ؾیى و ٠٭یؿه قا ؾق هً١ای گىحكؾه هیپفیكؾ
ٕهٙهكی.ٔ018 :0731 ،
بًابكایى ،ؾق ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك ،بیى آلاؾی ؾق ج٩کك و ٠٭یؿه ؼلٗ
ٌؿه اوث.
ؾقباقۀ جعمیل ٠٭یؿه ؾق هاؾۀ  0ا٠الهیۀ هعى ايىا ٞيابكابكی و جب١یٓ هفهبی
هّىب  92يىاهبك  0280ؾق هصم٠ ٟمىهی والهاو هلل هیؼىايین:
هغ کؾ دك آػاصی فکغ ،وجضاو و هظهب صاعص و هیجىايض هغ
گىيه هظهب و ػمیضهای عا به ايحشاب سىص بغگؼیًض و بغ آو هبًا
پغؿحق و ػباصت کًض و اػمال هظهبی عا ايجام صهض و
هیچگىيه اجباع و اکغاهی که بغ ایى آػاصی ايحشاب آؿیب بؼيض،
يبایض بغ کـی جذمیل كىص.
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ؾیى اوالم يیم با هك گىيه جعمیل هؽال ٧اوث .اِىال ایماو و ٠٭یؿه به
ؾلیل ایًکه ؾقويی و ٬لبی اوث جعمیلی و اشباقی يیىث٬ .كآو هی٨كهایؿ:
َٓ
ْ َ ٓ َ َ َْ َ ُْ ٓ ُ
َ ٓ
الكٌؿ ّه َى الّ ْ ٥یٕ :ب٭كه <ٔ926 :ؾق گكایً هكؾم
الؿیى ٬ؿ جبیى
;ال ّاک َك َاه ّ٨ی
ّ
ّ
به ؾیى اشباقی يیىث .لیكا قاه ؾقوث ال قاه ياؾقوث بهؼىبی قوٌى ٌؿه
اوث .اوالم يهجًها ایماو جعمیلی قا يمیپفیكؾ ،بلکه ٠٭یؿۀ ج٭لیؿی قا
هعکىم هیکًؿ٬ .كآو ؾق آیات هح١ؿؾی کىايی قا وكليً هیکًؿ که به
َ ُ
جب١یث ال آبا و اشؿاؾ و پیكوی ال وًى٠ ،٭ایؿ ٤لٙی قا پفیك٨حهايؿ .هرال ;٬الىا
َ
َٓ ََ
َ َ َ َ
ُ َ
َ َ َ َ َ
َ
ظ ٓى ُب ًَا َها َو َشؿيا ٠ل ٓی ّه َآب َاءيا أ َول ٓى کاو َآب ُاإ ُه ٓن ال َی ٓ١ل ُمىو ٌ ٓیئا َوال َی ٓه َحؿوو:
ٕهائؿه; <ٔ014 :گ٩حًؿ :آيچه پؿقاو ؼىؾ قا بك آو یا٨حین بكای ها ک٩ایث
هیکًؿ .آیا اگك پؿقاو آيها ياؾاو و شاهل و یا هؿایثيیا٨حه بىؾيؿ بال آيها
َ ُ َٓ َ ََٓ َ َ َ
ٓ ُ َ
ائًا کف ّلک ی١َ ٩لىو١ٌٕ :كاء:
جب١یث هیکكؾيؿ؟ <:و يیم ;٬الىا بل وشؿيا آب

; <ٔ33-34گ٩حًؿ ٕؼٙاب به ظٕكت ابكاهینٔ :پؿقاو ؼىؾ قا یا٨حین که
ایىگىيه ٠مل هیکًًؿ .:ظٕكت ابكاهین ٕ ٔٞؾق شىاب آيها ٨كهىؾٌ; :ما و
پؿقايحاو ؾٌمًاو هى [و گمكاه] هىحیؿ .:بًابكایى ،ال ؾیؿگاه ٬كآو٠ ،٭یؿۀ
جعمیلی يه همکى اوث و يه ه٭بىل .ؾق بكابك يگكي با٘ل هٍكکاو يؿای بلًؿ
هیپفیكيؿ و آياو قا هىحع ٫هؿایث هیؾايؿ٬ .كآو هی٨كهایؿ:

ىو َأ ٓد َـ ًَ ُه ُأولئ َ
یى َه ُ
ک َّالظ َ
ىو ٓال َم ٓى َل َف َی َّحب ُؼ َ
َّ َ َ ٓ َ ُ َ
ضاه ُن
ّ
ّ
ال ْ ّظیى ُ یـح ّمؼ ُ ُ ٓ َ ٓ ّ
الل ُه َو أ َ ُ ٓ
باب» ٕػهغٔ35 :؛ «هماو کـايی که
ّ
ولئک هن أولىا األ ل ّ
ؿشًاو عا هیكًىيض و اػ يیکىجغیى آيها پیغوی هیکًًض ،کـايی
هـحًض که سضاويض هضایحلاو کغصه و آياو سغصهًضاوايض.

٠الهه ٘با٘بایی ؾق ج٩ىیك ایى آیه هیگىیؿ:
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٬كآو بٍاقت به کىايی اوث که ال وك جع٭ی ،٫ج١٭ل و ٠لن هٙلبی قا
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ایى گغوه کـايی هـحًض که هموىصكاو صعک دك و عؿیضو به
عكض اؿث .لظا صع گفحاع صیگغاو جؤهل کغصه ،هیچ ؿشًی عا به
هغف كًیضو و یا ياؿاػگاعی با گغایقها و جمایالت سىص عص
يمیکًًض .آيها صع گفحهها جضبغ هیکًًض جا كایض دمی صع آو
بیابًض و ایى سولث ،هماو هضایث الهی اؿث ُٕباُبایی،
بیجا ،ز.ٔ220 :34

اوالم با جٍىی ٫ايىاوها به ج١٭ل هیکىٌؿ آيها قا ال اوحٕ١ا٨ ٦کكی و
٠صم ٠٭لی ؾوق کًؿ .هٙهكی ؾق ایى باقه هیگى یؿ:
صیًی که اػ هغصم سىص صع اهىل صیى جذمیك هیسىاهض سىاه
ياسىاه بغای هغصم آػاصی فکغ لائل اؿث و هیگىیض :هى اػ جى
ْ ْ
«ال إله إال الله» که صع آو فکغ يکغصهای و هًِمث عا به کاع
يیًضاسحهای ،يمیپظیغم ٕهِهغی.ٔ321-321 :3140 ،

اهام ٠لی ٕ ٔٞيیم ال جعمیل ٠٭یؿه به ؾیگكاو پكهیم هیکكؾ .ایٍاو هی٨كهایؿ:
َ
َٓ َ ٓ َ ُ ََ
َٓ َ
; َو ل ٓی َه ّلی أو أظ ّملک ٓن ٠لی َها جک َك ُهىو< و هى يمیجىاين ٌما قا به قاهی که
ؾووث يؿاقیؿ اشباق کًنٕ :ؼٙبه  .ٔ918قوض ظاکن بك بىیاقی ال آیات

 .7 .7جفحیؼ ػمیذه

ج٩حیً ٠٭یؿه ،که هاؾۀ  02ا٠الهیۀ ظ٭ى ٪بٍك يیم به آو اٌاقه ؾاقؾ ،ال هًٝك
اوالهی هن هكؾوؾ اوث .یکی ال هىلمات ٨٭ه اوالهی و ال هعكهات
اؼال ٪اوالهی جصىه ؾق ليؿگی ؼّىِی هاؾی و هً١ىی هكؾم اوث.
٬كآو هی٨كهایؿ:
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٬كآو بك پایۀ هؿاقا و ِبىقی ؾق بكابك هؽال٩او و ي٩ی اکكاه ؾق ؾیى بًا يهاؾه
ُ
َ ُ
ْ
َ ٓ
الؿیى:
ٌؿه اوث< هايًؿ ;لک ٓن ؾی ًُک ٓن َو ّلی ؾیىٕ :کا٨كوو ٔ6 :و ;ال ّاک َك َاه ّ٨ی
ّ
ّ
ّ
ٕب٭كه.ٔ926 :

آصادی ػمیذه دس اعالم و  || ...ػلی پاصوکی و هحمذ کشبالیئی پاصوکی || 004

َّ ٓ
َّ
َ
یا َأ َیها َّال َ
ظیى َآه ًُىا ٓاج َح ًّ ُبىا کریغا ّه َى الظ ِّى ّإ َّو َب ٓؼ َي الظ ِّى ّإذ ِن َو
َ َ َّ ُ َ ٓ َ ٓ َ ٓ ُ ُ ٓ َ ٓ َ
َ ُ َ ٓ َُ َ
یذ ُّب أ َد ُضک ٓن أ ٓو یؤ کل ل ٓذ َن
َال ججــىا و ال یغحب بؼٌکن بؼٌا أ ّ
َ َ َ ٓ ُ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َّ َّ
الل َه َج َّى ِ
اب َع ِ
دین» ٕدجغات:
سیه هیحا فک ّغهحمىه واجمىا الله ّإو
أ ّ
ٔ32؛ ای کـايی که ایماو آوعصهایضٖ اػ بـیاعی اػ گماوها
بپغهیؼیض ،چغاکه بؼٌی اػ گماوها گًاه اؿث و هغگؼ ٕصع کاع
صیگغاؤ ْ
ججـؾ يکًیض و هیچ یک اػ كما صیگغی عا غیبث
يکًض ،آیا کـی اػ كما صوؿث صاعص که گىكث بغاصع هغصه سىص
عا بشىعص؟ٖ ٕبهیمیىٔ همۀ كما اػ ایى اهغ کغاهث صاعیض .جمىای
الهی پیله کًیض که سضاويض جىبهپظیغ و ههغباو اؿث.

ؾق جفطیر يمىيه ،ـیل ایى آیه ،هیؼىايین:
هالدظه يمىصین لغآو با هغادث ججـؾ عا صع آیۀ فىق هًغ
يمىصه و اػ آيجا که هیچگىيه لیض و كغُی بغای آو لائل يلضه
يلاو هیصهض که جـثوجىگغی صع کاع صیگغاو و جالف بغای
افلای اؿغاع آيها گًاه اؿث .البحه لغائًی که صع صاسل و ساعز
آیه اؿث يلاو هیصهًض که ایى دکن هغبىٍ به ػيضگی كشوی
و سوىهی افغاص اؿث و صع ػيضگی اجحماػی جا آيجا که جؤذیغی
صع ؿغيىكث جاهؼه يضاكحه باكض يیؼ ایى دکن هاصق اؿث
ٕهکاعم كیغاػی.ٔ354/22 :3145 ،

٠٭ایؿ همًى ٞاوث .:ا٨موو بك ایى ،جاقیػ گىاهی هیؾهؿ هىلماياو ،واکًاو
هًا٘٨ ٫حطٌؿه قا واؾاق به پفیكي اوالم يمیکكؾيؿ ٕلىبىو ،بیجا<042 :
هٙهكی  .ٔ093 :0731ؾق هاؾۀ  02ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك يیم آهؿه
اوث; :هك ٨كؾی ظ ٫بكؼىقؾاقی ال آلاؾی بیاو و ٠٭یؿه قا ؾاقؾ و ایى ظ٫
هحٕمى آو اوث که او بحىايؿ به ؼا٘ك ٠٭ایؿي بین و أٙكاب به ؾل قاه
يؿهؿ.:
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 .4 .7آصادی بیاو و ابشاص ػمیذه

اللهۀ قٌؿ و جك٬ی ؾق شىاه ٟايىايی جٕاقب آقا و ايؿیٍه و ه٭ایىۀ آيها با
یکؿیگك اوث .ال ایى ٘كی ٫ؾاهًۀ ٠لىم بٍكی گىحكي هییابؿ و ٕ٨اهای
شؿیؿی بكای ج١الی بٍك پیؿا هیٌىؾ .ال هاؾۀ  08و  02ا٠الهیۀ شهايی
ظ٭ى ٪بٍك و هیرا٪های بیىالمللی اوح٩اؾه هیٌىؾ که ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى٪
بٍك ٬ائل به آلاؾی هٙل ٫ؾق لهیًۀ آلاؾی بیاو ٠٭یؿه و جع٭٫بؽٍیؿو به ٠٭یؿه
اوث .هٙهكی یکی ال ٠ىاهل قٌؿ اوالم قا آلاؾی بیاو و ٠٭یؿه هیؾايؿ و
هیگىیؿ:
اگغ صع جاهؼۀ ها هذیَ آػاص بغسىعص آعا و ػمایض به وجىص آیض ،به
ُىعی که هادباو افکاع هشحلف بحىايًض دغفهایلاو عا
هِغح کًًض و ها هن صع همابل آعا و يظغات سىص عا هِغح کًین
جًها صع چًیى ػهیًۀ ؿالمی اؿث که اؿالم هغ چه بیلحغ عكض
هیکًض ٕهِهغی.ٔ31 :3152 ،

او به ٘ك٨ؿاقاو اوالم هٍؿاق هیؾهؿ ،ؼیال يکًًؿ قاه ظ ٛ٩ه١ح٭ؿات
اوالم شلىگیكی ال ابكال ٠٭یؿۀ ؾیگكاو اوث .ال اوالم ٨٭ٗ با یک يیكو
هیٌىؾ پاوؿاقی کكؾ و آو ٠لن اوث و آلاؾیؾاؾو به ا٨کاق هؽال ٧و
ویاوی اوالم ظحی هؽال٩او ؼٙكياک ا٠ح٭اؾی و ویاوی ،هايًؿ ؼىاقز جا
ؾوث به ٌمٍیك يبكؾه و به يبكؾ هىلعايه قوی يیاوقؾهايؿ ،ؾق ه١كْ ج١كْ
وا ٟ٬يمیٌىيؿ .هٙهكی هیگىیؿ ؼىاقز ؾق يمال شما٠ث به اهام ٠لی ٕٔٞ
ا٬حؿا يمیکكؾيؿ .لیكا ایٍاو قا کا٨ك هیؾايىحًؿ .یکی ال ؼىاقز به يام
ابىکىاء ،و٬حی هكؾم ؾق هىصؿ به اهام ٠لی ٕ ٔٞا٬حؿا کكؾه بىؾيؿِ ،ؿایً قا
بلًؿ کكؾ و آیه  62وىقه لهك قا به ً٠ىاو کًایه به ایٍاو ؼىايؿ ،که هٕمىيً

] [ Downloaded from mutahharireview.ir on 2022-05-25

هىاشهۀ ِكیط و قوٌى با آيها ٕهٙهكی .ٔ42-48 :0782 ،ؾق ايؿیٍۀ

آصادی ػمیذه دس اعالم و  || ...ػلی پاصوکی و هحمذ کشبالیئی پاصوکی || 006

ایى اوث که هك که هٍكک ٌىؾ هكچًؿ ٬بال ؾق قاه اوالم ٨ؿاکاقیهای
بىیاق کكؾه باٌؿ ٠ملً با٘ل اوث .اهام ٠لی ٕ ٔٞجا لهايی که وی آیه قا
هیؼىايؿ وکىت کكؾ .ابىکىاء چًؿیى باق آیه قا جکكاق کكؾ .وی هیؼىاوث
يمال شما٠ث قا به هن بميؿ .په ال آيکه ابىکىاء واکث ٌؿ ،ظٕكت ؾق
شىابً آیه  61وىقه قوم قا ؼىايؿ که ؼؿاويؿ هی٨كهایؿِ; :بك کى .و٠ؿۀ
ؼؿاويؿ ظ ٫اوث و ٨كا ؼىاهؿ قویؿ .ایى هكؾم بی ایماو و ی٭یى جى قا جکاو
يؿهًؿ و وبکىاقت يکًًؿ .:ایٍاو ؾیگك ا٠حًا يکكؾ و به يمال ؼىؾ اؾاهه ؾاؾ
ٕآثار.ٔ070/06 ،
البحه ٨ك ٪اوث بیى آلاؾی ٠٭یؿه و بیاو ٠٭یؿه و ٌبهها٨کًی ؾق هبايی
ا٠ح٭اؾی هكؾم و هحململکكؾو پایههای ا٠ح٭اؾی آياو و ایصاؾ يى٠ی ٌک و
بیذباجی ا٠ح٭اؾی که ؾق يهایث ٔكق آو هحىشه هكؾم ،و وبب وكگكؾايی آيها
هیٌىؾ .آيچه ؾق اوالم پفیك٨حه اوث آلاؾايؿیٍی و بیاو ٠٭ایؿ ؾق هعیٗهای
٠لمی و ؾق ٬الب ي٭ؿ و هًاٜكۀ ٨كهًگی و ٠لمی اوث .هٙهكی هیگىیؿ:
همه بایض آػاص باكًض که داهل ايضیله و جفکغات اهلی سىص عا
ػغًه کًًض .البحه جظکغ هیصهن که ایى اهغ غیغ اػ جىُئه و
عیاکاعی اؿث .جىُئه همًىع اؿث .هى به هنۀ صوؿحاو
عا بیاو کًیض به كغُی که فکغ والؼی سىصجاو باكض .هغ ُىعی
هیسىاهیض ،بًىیـیض .هیچ کؾ همايؼحی يشىاهض کغص .صع
همیى صايلکضۀ الهیات چًض ؿال پیق ياهههایی يىكحن به
كىعای صايلکضه و صع آو جظکغ صاصم که یک کغؿی عا اسحوام
بضهًض به ايضیقۀ هاعکـیـن و اؿحاصی که هاعکـیـن عا
كًاسحه و به آو هؤهى و به سضا هن اػحماص يضاكحه باكض آو عا
جضعیؾ کًض .بؼض هن ها بیایین و دغفهایماو عا بؼيین و هًِك
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غیغهـلماو اػالم هیکًن هغ جىع هیسىاهیض ػمیضۀ سىصجاو
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سىصهاو عا بگىیین و هیچ کؾ هن هجبىع يباكض هًِك ها عا
بپظیغص .البحه بایض جلىی صعوؽ و يیغيگ عا هن گغفث ٕهِهغی،
.ٔ31-33 :3152

٘ب ٫وؽى هٙهكی ،ال يٝك اوالهی ،آلاؾی بیاو و ابكال ٠٭یؿه جا آيصا قوا و
شایم اوث که جى٘ئه ،ؾقو ،٢و يیكيگ يباٌؿ و با هبايی ٠الی ايىايی و
اقليهای هىلن پفیك٨حهٌؿه ؾق اؾیاو الهی و ج١الین ايبیا ؾق ج١اقْ يباٌؿ.
لیكا اگك بؽىاهین به ا٘ال ٪هاؾۀ  08و  02ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك و بًؿ
یک هاؾۀ  08هیرا ٪بیىالمللی ظ٭ى٬ی ،هؿيی و ویاوی ؾقباقۀ آلاؾی بیاو و
جع٭٫بؽٍیؿو به ٠٭یؿه ٠مل کًین ؾق ٠مل با هٍکالجی قوبهقو ؼىاهین ٌؿ
که پایههای بىیاقی ال اقليهای پفیك٨حهٌؿۀ ايىايی و بیىالمللی وىث و
لكلاو هیٌىؾ و به يى٠ی هكز و هكز اشحما٠ی هیايصاهؿ .هرال بًؿ یک هاؾۀ
 08هیرا ٪بیىالمللی چًیى ه٭كق هیؾاقؾ:

اگك ا٨كاؾی به ا٨کاق ؼال ٦ايىايیث و ياقوا ه١ح٭ؿ باًٌؿ ،هرل ليؿه به گىق
کكؾو ؾؼحكاو یا پىثٌمكؾو يژاؾ ؼاِی و هىحع ٫هكگ ؾايىحى آيها یا
ا٠ح٭اؾ به آلاؾی شًىی لیايباق و جكویس آو یا ايحٍاق جّاویك ؼال٩٠ ٦ث که
والهث ٠مىهی شاه١ه قا به ؼٙك هیايؿالؾ ،آیا هیجىاو با اوحًاؾ به ا٘ال٪
هاؾۀ  08ایًها قا پفیك٨ث؟ٖ به همیى ؾلیل بًؿ  4همیى هاؾه ه٭كق هیؾاقؾ
آلاؾی هفهب یا باوقهای ٌؽّی ٨٭ٗ هیجىايؿ هٍمىل آو هعؿوؾیثهایی
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هغ کـی بایض دك آػاصی جفکغ ،وجضاو و هظهب صاكحه باكض،
ایى دك كاهل صاكحى و یا پظیغف هظهبی به ايحشاب سىص فغص
و آػاصی اظهاع باوع یا هظهب و آػاصی صع پغؿحق و ػباصت و
ػمل به فغایي و جؼلیمات هظهب ،سىاه به ُىع فغصی و سىاه
صع جاهؼه با صیگغاو و به ُىع ػمىهی و سوىهی هیكىص.
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ٌىؾ که ٬ايىو آيها قا شایم ؾايىحه اوث و بكای ظمایث ال والهث ،يٝن و
بهؿاٌث یا اؼال٠ ٪مىهی یا ظ٭ى ٪و آلاؾیهای اواوی ؾیگكاو ٔكوقی
باٌؿ .البحه با جىشه به اِالث آلاؾی ؾق ٤كب همیى هعؿوؾیثها يیم ا٠مال
يمیٌىؾ.
اوالم يیم به جب١یث ال آهىلهها و ج١الین ايبیای الهی ،هايًؿ يىض ٕ،ٔٞ
ابكاهین ٕ ،ٔٞهىوی ٕ٠ ،ٔٞیىی ٕ ٔٞو هعمؿ َٕٔ آلاؾی هٙل ٫بیاو و
جع٭٫بؽٍیؿو به ٠٭یؿه قا يمیپفیكؾ ،بلکه آو آلاؾیای قا پفیكا اوث که با
هّالط ؾيیىی و اؼكوی ايىاو ؾق جٕاؾ يباٌؿ و ؾق هعیٗهای ٠لمی و
جؽّّی ٠كٔه ٌىؾ و ايگیمۀ جى٘ئه و ٨كیبکاقی ؾق آو يباٌؿ.
ب١ؿ ال بیاو ؾیؿگاه هٙهكی ؾقباقۀ قابٙۀ ٠٭یؿه با ج٩کك ،جعمیل ٠٭یؿه،
ج٩حیً ٠٭یؿه ،آلاؾی بیاو و ابكال ٠٭یؿه ،ؾق اؾاهه ،ج٥ییك ٠٭یؿه ال ؾیؿگاه وی و
ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك قا بكقوی هیکًین.
 .4آصادی دس جغییش ػمیذه

ا٠الهیۀ بیىالمللی ظ٭ى ٪بٍك ،آلاؾی هفهبی به هً١ای آلاؾی ؾق ايحؽاب و
ج٥ییك هفهب قا به قومیث ًٌاؼحه اوث .ظ ٫ج٥ییك هفهب ؾق هاؾۀ 08
ویاوی بهقوًٌی بیاو ٌؿه اوث.
ؾق ٨٭ه اوالهی ج٥ییك و بكگٍحى ال ؾیى اوالم ;اقجؿاؾ :ياهیؿه هیٌىؾ و
اظکام ؼاِی ؾاقؾ; .اقجؿاؾ :ؾق ل٥ث به هً١ای قشى ٞو بالگٍث اوث
ٕابىهًٝىق ،0412 ،ز .ٔ034 :7ؾق اِٙالض ;هكجؿ :کىی اوث که ال
اوالم ؼاقز هیٌىؾ و ک٩ك قا بكهیگم یًؿ ٕهىوىی ؼمیًی ،0494 ،ز:9
 .ٔ766ؾق ٨٭ه اهل وًث ؾقباقۀ هً١ای ;هكجؿ :آهؿه اوث; :هكجؿ کا٨كٌؿو
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هىلمايی اوث که اوالم او به ٌهاؾجیى و ال قوی اؼحیاق و په ال آگاهی بك
اقکاو اوالم و الحمام به اظکام آو باٌؿٕ :ابى٬ؿاهه ،0414 ،ز .ٔ39 :01ؾق
ؼّىَ ظکن هكجؿ ٨٭های ٌی١ه بیى لو و هكؾ ج٩اوت ٬ائلايؿ .لو ،چه هكجؿ
ٙ٨كی باٌؿ یا هلی ،با جىبهکكؾو ،اظکام اقجؿاؾ ال او بكؾاٌحه هیٌىؾ .اها
٨حىای بىیاقی ال ٨٭های ٌی١ه آو اوث که جىبۀ هكجؿ ٙ٨كی هكؾ پفیك٨حه يیىث
و ظکمً ا٠ؿام اوث ٕهع٭ ٫ظلی ،0262 ،ز٘ <043 :4ىوی:0783 ،
 22و .ٔ062
ؾقباقۀ هاهیث و ٌكایٗ جع٭ ٫اقجؿاؾ و ظکن آو که ال باب ظؿ اوث یا
ج١میك ،یً١ی ظکن ظکىهحی و وابىحه به يٝك ؾولث اوالهی ،بیى ٠لما
اؼحال ٦يٝك وشىؾ ؾاقؾ .هرال آیثالله ِا٨ی هیگىیؿ:
با جىجه به كىاهض و لغائًی که صع ػهیىۀ کیفغ هغجض وجىص صاعيض و
با جىجه به هاهیث ایى دکن و فٌای هضوع دکن لحل هغجض و با
جىجه به لىاػض اولیهای که صع لغآو وجىص صاعيض ،هايًض ػضم اکغاه
صع ایماو ،ادحغام جاو ايـاوها و ػضم جـلَ پیاهبغ بغ ایماو
هغصم ،دکن لحل هغجض صع عوایث يبىی دکن دکىهحی اؿث و
جًبۀ جؼؼیغ صاعص .جؼؼیغ کیفغ هحغیغی اؿث که با جىجه به كغایَ

هكجؿ ا٠ح٭اؾ ٨كؾی ؼىؾ قا به هعیٗ اشحما ٞهیکٍايؿ و با ٨حًهايگیمی
اـهاو ٠مىهی قا ؾق جٍؽیُ ظ ٫و با٘ل ،هٍىي هیکًؿ .ؾق ؼّىَ
ایًکه ٠لث و ايگیمۀ ِؿوق ظکن اقجؿاؾ ؾق ٨٭ه اوالهی چیىث ،بٕ١ی آو قا
با قویکكؾ ویاوی و اذك هؽكبی که بك ؾولث و ظکىهث اوالهی ؾاقؾ ،بیاو
کكؾهايؿ ٕ٠ىؾه ،0737 ،ز .ٔ660 :0بكؼی اقجؿاؾ قا وبب يى٠ی هكز و هكز
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سام جغم ،اػ ؿىی اهام هـلمیى و داکن اؿالهی هیؼاو،
کمیث و اجغای آو هلشن هیكىص ٕهافی.ٔ50 :3131 ،
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اشحما٠ی و ا٠ح٭اؾی و پؿیؿۀ اقجؿاؾ قا جصاول به ظ ٫جؿیى هكؾم و ال يٝك ي٭ً
هؽكب ظکن شاوىن ؾق کٍىقهای ٤یكاوالهی بیاو کكؾهايؿ ِٕكاهی،
 .ٔ033 :0736بكؼی يیم کی٩ك اقجؿاؾ قا ال آو شهث هیؾايًؿ که اقجؿاؾ
پؿیؿهای اشحما٠ی و جصاول و ج١ؿی به ظ٭ى ٪و هّالط ؾیگكاو اوث
ٕهٙهكی ،0760 ،ز.ٔ706 :9
ؾقباقۀ هاهیثٌ ،كایٗ جع٭ ٫اقجؿاؾ و ايگیمههای ٘كض آو ؾق ٨٭ه اوالهی و
ظکن آو ؾیؿگاههای هؽحل٩ی بیى ايؿیٍمًؿاو اوالهی وشىؾ ؾاقؾ که
پكؾاؼحى به آيها ال ظىِلۀ ایى بعد ؼاقز اوث .آيچه ؾق ایى ٬ىمث هؿ
يٝك اوث قابٙۀ آلاؾی و هىئلۀ اقجؿاؾ ال هًٝك هٙهكی اوث .هٙهكی پكوً
و ظحی ٌبهه ؾق هىائل اوالهی قا وبب قٌؿ و جىو١ۀ اوالم هیؾايؿ و
هیگى یؿ; :بگفاقیؿ بگىیًؿ و بًىیىًؿ و ومیًاق بؿهًؿ و ایكاؾ بگیكيؿ جا بؿوو
ایًکه ؼىؾ بؽىاهًؿ وویلۀ قوٌىٌؿو ظ٭ای ٫اوالهی گكؾيؿٕ :هٙهكی،
 .ٔ48 :0736ولی هرل ایًکه هىئلۀ اقجؿاؾ با جع٭ٌ ٫كای ًٙچیمی ٨كاجك ال
ایصاؾ ٌبهه اوث .لیكا اقجؿاؾ ؾق وا ٟ٬يى٠ی قویگكؾايی ال جىظیؿ به ک٩ك
اوث و جىظیؿ ياهىن هً١ىی بٍك اوث .هماوگىيه که اگك کىی ال ياهىن
هن ٠مل ؾقوحی اوث٘ .ب ٫گ٩حۀ هٙهكی،
جىدیض دمیمحی اؿث که هال هى و كما يیـث ،هغبىٍ به
بلغیث اؿث ]...[ .ولی ایى هؼًایق ایى يیـث که هیسىاهض
جىدیض عا بهػوع واعص للب هغصم کًض بلکه ػىاهلی عا که ؿبب
كضه اؿث جىدیض اػ بیى بغوص اػ بیى هیبغص ٕهِهغی:3134 ،
.ٔ223-220
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ؼىؾ ؾ٨ا ٞکًؿ ٠ملً ٌایىحه اوث ،ؾ٨ا ٞال جىظیؿ و هىاشهه با هىئلۀ اقجؿاؾ
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ال ایىقو هٙهكی آلاؾی ٠٭یؿهای قا که به اواقت ايؿیٍه بیًصاهؿ ِعیط
يمیؾايؿ و هىئله اقجؿاؾ يیم ال ایى يمىيه اوث .وی هیگىیؿ:
اػحماصهایی که کىچکجغیى عیله فکغی يضاعيض ،فمَ ايؼماص و
ايجماص عودی اؿث که يـل به يـل آهضه اؿث .آيها ػیى
اؿاعت اؿث و جًگیضو بغای اػ بیى بغصو ایى ػمیضهها ،جًگ
صع عاه آػاصی بلغ اؿث يه جًگ ػلیه آػاصی بلغ ]...[ .آيچه ها
غاه فی ِّ
ُغفضاع آيین به دکن آیه «ال إ ٓک َ
یى» آػاصی فکغ اؿث
الض
ّ
ّ
ّ
يه آػاصی ػمیضه ٕآثار.ٔ222/20 ،

هٙهكی هىاشهه با هىئلۀ اقجؿاؾ قا ال ٌئىو ؾولث اوالهی و يى٠ی ج١میك
هیؾايؿ که اشكا و ظؿ آو و کی٩یث هىاشهه با آو به هّالط اوالم و اهث
اوالهی و اؤا ٞو اظىال لهاو و هکاو گكه ؼىقؾه اوث .وی ؾق پاوػ به
پكوً شایمال٭حلبىؾو هكجؿ ٙ٨كی ،که چگىيه با آلاؾی ٠٭یؿه والگاق اوث،
هیگىیؿ:

بًابكایى ،اگك کىی بك اوان ج٩کك ِعیط و ؾلیل هًٙ٭ی به ا٠ح٭اؾی قویؿ
که اللم اوث ال آو جب١یث کًؿ اها ؼىاوث آو ا٠ح٭اؾ قا که ؼال ٦جىظیؿ و
هىلمات اوالهی اوث ،به ايگیمۀ ٨حًه و هٍىيکكؾو پایههای ا٠ح٭اؾی هكؾم
٠لًی و اشحما٠ی کًؿ يى٠ی جصاول به ظ٭ى ٪اشحما٠ی و گًاه اشحما٠ی اوث
که جعث ً٠ىاو ;اقجؿاؾ :با جع٭ٌ ٫كایٗ آو به وویلۀ ؾولث اوالهی ؾق ٬الب
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ایى [دکن و يذىۀ بغسىعص با پضیضۀ اعجضاص] صع ظاهغ اػ كئىو
دکىهث اؿالهی اؿث .یؼًی اػ آو جهث که اؿالم یک
دکىهث اؿث و اجحماع به يىبۀ سىص هوالذی صاعص [دکن هغجض
جاعی هیكىص] .اها آيجا که دکىهث اؿالهی يیـث چًیى
دکمی هن يیـث ٕهِهغی ،3133 ،ز.ٔ133 :2
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ج١میك و ظکن ظکىهحی ،با جىشه به اؤا ٞو اظىال لهاو و هکاو ،لعاٚ
ؼىاهؿ ٌؿ.
 .5آیات جهاد و هغئلۀ آصادی ػمیذه

هٙهكی ؾق ایى باقه هیگىیؿ:
هیگىیًض اوال چغا چًیى هاصه لايىيی صع صیى اؿالم وجىص صاعص
و ذايیا هـلمیى بهواؿِۀ همیى اجاػۀ لايىيی اػ ُغف اؿالم با
هلثها واعص جًگ كضيض و اؿالم عا بهػوع جذمیل کغصيض.
جهاصهای اؿالهی همه جهاص جذمیل ػمیضه بىص ،بغای ایى بىص
که اؿالم عا به ػوع جذمیل کًًض و اؿالم هن بهػوع جذمیل كض.
هیگىیًض جهاص با یك اهل ػمىهی دمىق بلغ به يام «آػاصی
ػمیضه» هغایغت صاعص ٕآثار.ٔ236/20 ،

هٙهكی بكؼال ٦کىايی که جٍكی ٟآیات شهاؾ قا هىٔ ٟهً٩ی ؾیى اوالم
ؾق بكابك آلاؾی ٠٭یؿه هیؾايًؿ شهاؾ قا يى٠ی ؾ٨ا ٞهٍكو ٞؾق بكابك ٜالماو و
هحصاولاو هیؾايؿ که اوالم بكای پیكواو ؼىؾ بیاو کكؾه اوث .آیات شهاؾ هن
بكای ؾ٨ا ٞال آلاؾی ٠٭یؿه يه جعمیل ٠٭یؿه اوث.
بیاو هٙهكی ؾقباقۀ آیات شهاؾ قا هیجىاو به ِىقت لیك ؼالِه کكؾ:
ٕشهاؾ ؾ٨ا٠ی ؼىب اوثٔ.
به گ٩حۀ هٙهكی ،شًگ جهاشمی ١ٙ٬ا بؿ اوث ولی شًگ به هً١ای
ایىحاؾگی ؾق ه٭ابل جهاشن ١ٙ٬ا ؼىب اوث و ال ٔكوقیات ليؿگی بٍك
اوث .و لهفا جمام کٍىقهای ؾيیا يیكوی ؾ٨ا٠ی قا بكای کٍىق واشب و اللم
هیؾايًؿ٬ .كآو يیم به ایى هٙلب اٌاقه بلکه جّكیط هیکًؿ و هی٨كهایؿ:
َ َ ٓ َ َ ٓ ُ َْ
َ
ََ َ ٓ َ ُ
الله َْالً َ
ان َب ُٓ ٕ١ه ٓن ّب َب ٓ ٓ١لَ ٩ىؿ ّت األ ٓقْٕ :ب٭كه; <ٔ920 :اگك
;ولىال ؾّ ٟ٨
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ال .٧جصاول بؿ اوث يه هك شًگی ،و ِلط ؼىب اوث يه جىلین و ـلث
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ؼؿاويؿ به وویلۀ بٕ١ی ال ا٨كاؾ بٍك شلىی بٕ١ی ؾیگك قا يگیكؾ ؼكابی و
٨ىاؾ همۀ شای لهیى قا ٨كا هیگیكؾ٬ .:كآو ؾق هىقؾ ؾیگكی هی٨كهایؿ:
َ ُْ َ
ُ
َ
; َوأ ّ٠ؿوا ل ُه ٓن َها ٓاو َحُ ١ٓ ٙح ٓن ّه ٓى َْ ٬ىةٕ:اي٩ال; <ٔ61:جا آو ظؿی که هیجىايیؿ يیكو
جهیه کًیؿ و ؼىؾ قا ؾق بكابك ؾٌمًاو يیكوهًؿ کًیؿ .:آیات شهاؾ که بكای اولیى
َ َ
باق ؾق وال ؾوم هصكت يالل ٌؿ لعى ؾ٨ا٠ی ؾاقؾّ ; .او الل َه ُیؿ ّا٠ ُٟ ٨ى ال ّف َیى
ّ
َ
َُ
ُ َ
َآه ًُىا ّاو الل َه ال ُی ّعب کل ؼىاو ک٩ىقٕ :ظس; <ٔ78 :ؼؿا ال اهل ایماو ؾ٨اٞ
ُ َ َْ
َ َُ َ
هیکًؿ و ؼیايثکاقهای کا٨كپیٍه قا ؾووث يؿاقؾ; <:أ ّـو ّلل ّف َیى ُی٭اجلىو
َ َْ ُ
ّبؤي ُه ٓن ّ ٜل ُمىإ :ظس; <ٔ72 :ایًک به هئهًايی که هىقؾ هصىم ٬كاق هیگیكيؿ ال
شايب ؼؿا قؼّث ؾاؾه ٌؿه اوث که به شهاؾ ا٬ؿام کًًؿ .بهؾقوحی که
ََ
َْ َْ َ َ َ
ؼؿاويؿ بك یاقی آيها جىايا اوث< ; َو ّاو الل َه ٠لی ي ّٓ ّك ّه ٓن ل٭ ّؿ ِیكٕ :ظسٔ72 :
ٕآثار.ٔ992-990/91 ،
ُ
بًابكایى ،شهاؾ ؾ٨ا٠ی ،هٍكو ٞو ٠٭الیی اوث و آیات شهاؾ ؾوحىق به ؾ٨اٞ
ؾاؾه اوث.
ب .شهاؾ به هًٝىق ؾ٨ا ٞال آلاؾی ٠٭یؿه :گاه شهاؾ به ؾلیل آو اوث که
هىاي ٟآلاؾی اشحما٠ی و ٨کكی که هىحکبكاو بكای هكؾم ایصاؾ کكؾهايؿ ق ٟ٨و
ؾق ایى باقه هیگىیؿ:
گاهی جهاجن به ایى كکل اؿث که هـحکبغاو صع یک ؿغػهیى
گغوهی ًؼیف و ياجىاو عا ،به اهِالح لغآو هـحٌؼفیى عا،
جذث كکًجه لغاع صاصه اؿث .صع چًیى كغایِی يمیجىايیض
بیجفاوت باكیض .كما عؿالث صاعیض که آيها عا آػاص کًی  ...بایض
هغصم عا اػ لیض اؿاعتهای فکغی و غیغفکغی آػاص کًی ...
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بك٘كٌ ٦ىؾ جا لهیًه آلاؾی ٨کكی و ٠٭یؿجی بكای هكؾم ٨كاهن ٌىؾ .هٙهكی
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چًیى جهاصی صفاع و هماوهث صع بغابغ ظلن ٕفکغیٔ و جهاجن
اؿث ٕآثار.ٔ212-223/20 ،

ز .ظمل آیات هٙل ٫ؾق باب شهاؾ بك آیات ه٩یؿ :بٕ١ی ال آیات ؾق هىئلۀ
َ ْ َ
َ
َ ُ ٓ
شهاؾ هٙل ٫اوث .هرال ٬كآو هی٨كهایؿّ ٬; :اجلىا ال ّف َیى ال ٓیئ ّه ًُىو ّبالل ّه َوال
ٓ
ُ َ
ْ
َ
َ َ َ َ َ
ٓ ٓ
یع ِّك ُهىو َها ظك َم الل ُه َو َق ُوىل ُه َوال ّیؿ ُیًىو ّؾ َیى ال َع ِّٕ :٫جىبه:
اآلؼ ّك وال
یىم ّ
ّبال ّ
 ; <ٔ92بصًگیؿ با کىايی که به ؼؿا و قول شما ایماو يؿاقيؿ و ؾیى ظ ٫قا
َ
ٓ
ٓ
اؼحیاق يمیکًًؿ .:یا هی٨كهایؿ; :یا أ َیها الً ّبی َش ّاه ّؿ الکَ ٩اق َوال ُم ًَ ّاّ ٨٭یى:
ٕجىبه; <ٔ37 :ای پیاهبكٖ با ک٩اق و هًا٨٭او شهاؾ کى و بك آيها وؽث بگیك.:
هٙهكی ٘ب٨ ٫هن ٠ك٨ی و ٬ا٠ؿهای اِىلی هیگىیؿ هٙل ٫قا بایؿ ظمل بك
ه٭یؿ کكؾ .ؾق ٬كآو آیات ؾیگكی ؾاقین که به ِىقت ه٭یؿ ـکك ٌؿه< یً١ی

ا٨موو بك ایى٬ ،كآو ٠لث شًگ با کا٨كاو قا يه ال بكای بیایمايی و ک٩ك آيها
جا هئهى ٌىيؿ بلکه پیماوٌکًی آياو هیؾايؿ و هی٨كهایؿ:

ٓ ََ ُ ٓ
َ ٓ
َّ ُ ٓ َ َ
کن فم ّاجلىا
َو ّإو يکرىا أ َیماي ُهن ِّهى َب ٓؼ ّض َػ ٓه ّض ّه ٓن َو ُ َؼ ًُىا ّفی ّص ّیً
َ َّ َ ٓ ٓ َّ ُ ٓ َ َ َ َ َ
او ل ُه ٓن» ٕجىبهٔ32 :؛ «اگغ گغوهی اػ
أ ّئمة الکف ّغ ّإيهن ال أیم
هلغکیى پیماوهای سىص عا كکـحًض و صع صیى كما ػباو به
بضگىیی گلىصيض ،آياو پیلىایاو کفغيض .با آيها بجًگیض ،چغاکه
آياو به ػهض و پیماو سىص پایبًض يیـحًض.
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هیگىیؿ; :ای هىلماياوٖ با کا٨كاو بصًگیؿ به ؾلیل ایًکه آيها به ٌما جصاول
کكؾهايؿ و ال ظؿوؾ الهی جصاول يکًیؿ و به ٜلن يگكاییؿ٬ .:كآو هی٨كهایؿَ ; :و
ٓ
ْ َ
ْ
َ َ ُ َ ٓ َ َ ُ ٓ
َ ُ ٓ
کن َوال ج َٓ ١حؿوا ّاو الل َه ال ی ّع ْب ال ُم َٓ ١ح ّؿ َیى:
ّ ٬اجلىا ّ٨ی َو ّبیل الل ّه ال ّفیى ی٭ ّاجلىي
ّ
َ َ ُ ٓ ٓ َ ٓ َ ٓ ََ َ ََ ٓ َ َ
َ
ٕب٭كه <ٔ021 :و يیم هی٨كهایؿ; :و ّاو شًعىا ّللىل ّن ٨اشًط لها و جىکل ٠لی
ْ
الل ّهٕ :اي٩ال; <ٔ60 :و اگك به ِلط گكایًؿ ،جى يیم به ِلط گكای و بك ؼؿا
جىکل کى.:
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٬كآو به هىلماياو ؾوحىق هیؾهؿ با ٤یكهىلمايايی که با آياو هیرا ٪ؾاقيؿ و
هح١كْ هىلماياو يمیٌىيؿ ليؿگی هىالمثآهیم ؾاٌحه و به آياو جعمیل
َْ َْ
ُ َ
ىه ٓن َظ ٓی ُد َو َش ٓؿ ُج ُم ُ
٠٭یؿه يکًًؿ .هی٨كهایؿَ ; :و ٓاُ ٬ح ُل ُ
ىه ٓن ّ ...اال ال ّفی َى َی ّّلىو
َ َْ َ ُ َ َ
َ َ ٓ َ ٓ َ ُ ٓ َ َ ٓ َ ُ ٓ َ ِ َ َ ٓ َ ٓ َ ٓ ُ ُ َْ َ َ
الىل َن َ ٨ما َش َ١ل الل ُه لک ٓن ٠ل ٓی ّه ٓن
ّالی ٬ىم بیًکن و بیًهن ّهیرا ...٪وأل٭ىا ّالیکن
َْ ٓ َ ٓ َ ٓ ََ
ٓ
ُ
َ
َو ّبیالٕ :يىاء <ٔ21-82 :و يیم هی٨كهایؿَ ; :و ّاو َشًعىا ّللىل ّن ٨اشًط لها
ٓ
َ َ َ َْ ٓ َ َ َْ
الله ا َْي ُه ُه َى َْ
الى ّمی ُ ٟال َّ ١لی ُنٕ :اي٩ال.ٔ60 :
وجىکل ٠لی ّ ّ
خالصه و يحیجه

آلاؾی ٠٭یؿه يیالی ٙ٨كی اوث که ؾق اؾیاو آومايی و اوالم و به ِىقت
ؼاَ ؾق ٬كآو اهحمام ویژهای به آو ٌؿه اوث .یکی ال اهؿا ٦ايبیا به ٘ىق
 ٟٙ٬بالکكؾو و بكؾاٌحى ٤ل و ليصیكهای بكؾگی ٨کكی اوث که ايىاوها بك
ؾوث و پای ؼىؾ بىحهايؿ و قهايیؿو آياو ال پیكوی جّ١ب ،ج٭لیؿ و
وًثهای ٤لٗ ؾق ايحؽاب ٠٭یؿه .ا٨موو بك ایى ،ايبیا به ج٩کك و آلاؾايؿیٍی
ؾ٠ىت کكؾهايؿ و به کىايی بٍاقت ؾاؾهايؿ که وؽىها و هٙالب گىياگىو قا
هیًٌىيؿ و ؾق آيها ج١٭ل هیکًًؿ و وكايصام بهحكیى آيها قا هیپفیكيؿ .ایًاو
هؿایثٌؿگايی هىحًؿ که هٍمىل ً٠ایث ؼؿاويؿيؿ .ؾق ؾيیای ٤كب ب١ؿ ال
٬كو بیىحن هىئلۀ آلاؾی ٠٭یؿه ؾق ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك ،هىاؾ  08و 02
هّىب  ،0243و هیرا ٪بیىالمللی ظ٭ى ٪هؿيی و ویاوی هاؾۀ  08هّىب
 0266به قومیث ًٌاؼحه ٌؿ .آلاؾی ٠٭یؿه ؾق اوالم و ا٠الهیۀ شهايی
ظ٭ى ٪بٍك ال هًٝك هٙهكی ٌباهثها و ج٩اوتهایی اواوی ؾاقؾ:
 .0اِل آلاؾی ج٩کك و جعمیليکكؾو و ج٩حیًيکكؾو ٠٭یؿه ؾق اوالم و
ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك پفیك٨حه ٌؿه اوث.
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جعصك و جّ١ب ٠٭یؿجی ٬كوو ووٙایی کلیىا و والها ب١ؿ ال قيىايه ؾق
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 .9ال هًٝك هٙهكی٠ ،٭یؿهای هعحكم اوث که بك هعىق ٠٭اليیث و بك
اوان آلاؾايؿیٍی باٌؿ.
 .7پفیكي آلاؾی ٠٭یؿه به ِىقت هٙل ٫ظحی ؾق شایی که ؼال٠ ٦٭ل و
آهىلههای ٠٭اليی اوث و قهاکكؾو هكؾم به ظال ؼىؾ ،يى٠ی ا٤كاء به شهل،
ٜلن ٨کكی و لهیًۀ اوحرماق هكؾم اوث ،هايًؿ پفیكي آلاؾی ٠٭یؿه
بثپكوحاو.
 .4آلاؾی بیاو ٠٭یؿه لهايی که وبب قٌؿ و جك٬ی ٌىؾ و با هّالط ؾيیىی و
اؼكوی ايىاو ؾق جٕاؾ يباٌؿ و ؾق هعیٗهای ٠لمی و جؽّّی و هًاٜكه
آلاؾايؿیٍايه هٙكض ٌىؾ جا وبب ا٤ىا و ا٩٤ال ؾیگكاو يگكؾؾ و به ٨حًه و
آٌىبهای اشحما٠ی يیًصاهؿ ،ؾق اوالم پفیك٨حًی اوث.
 .2ؾق ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك ،آلاؾی ٠٭یؿه به ً٠ىاو ظ٭ی اشحما٠ی
هٙكض اوث ،اها ؾق اوالم آلاؾی ٠٭یؿه هن ظ ٫اشحما٠ی و هن ظ٨ ٫كؾی
اوث و ؾق لهكۀ آلاؾیهای اؼال٬ی و هً١ىی يیم هٙكض اوث.
 .6ؾق اوالم ،آلاؾی ٠٭یؿه ،ظ٭ی ٙ٨كی اوث که بٍك ٘بی١حا ال آو
بكؼىقؾاق اوث ،اها ؾق ا٠الهیۀ شهايی ،ظ٭ى ٪بٍك ؾقِؿؾ اٙ٠ای ایى ظ٫
 .3ال يٝك هٙهكی ،ج٥ییك ٠٭یؿه اگك بك اوان ج٩کك یا ؾلیل و اوحؿالل باٌؿ
هٍکلی يؿاقؾ اها اگك به ّ٬ؿ ٌبهها٨کًی٨ ،حًهايگیمی و هٍىيکكؾو اـهاو
٠مىهی ايصام ٌىؾ ،يى٠ی گًاه اشحما٠ی و جصاول به ظ ٫جؿیى و ظ٭ى٪
اشحما٠ی و هّالط ؾیگكاو اوث .ال ایىقو ؾق ٬الب ج١میك ٬ابل پیگیكی اوث
که کی٩یث ،يى ٞو هعؿوؾۀ آو قا ظکىهث اوالهی با جىشه به هّالط و لهاو
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به ايىاو اوث.
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و هکاو ه١یى هیکًؿ اها ج٥ییك ٠٭یؿه ؾق ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك به
ِىقت هٙل ٫پفیك٨حه ٌؿه اوث.
 .8ال يٝك هٙهكی ،آیات شهاؾ هىٔ ٟهً٩ی ؾیى ؾق بكابك آلاؾی ٠٭یؿه
يیىث .لیكا قوض ظاکن بك آیات شهاؾ ،ؾ٨ا٠ی اوث و بٕ١ا آلاؾیبؽً
اوث و هًٍؤ ق ٟ٨هىاي ٟآلاؾی اشحما٠ی٨ ،کكی و ٠٭یؿجی هىحٕ٩١او اوث.
گاهی هن به ؾلیل ٠هؿٌکًی هٍكکاو و به هًٝىق ه٭ابله به هرل با آياو اوث.
آیاجی يیم که به ِىقت هٙل ٫ؾق باب شهاؾ آهؿه با آیات ؾیگك و آیات آلاؾی و
اؼحیاق ايىاو ه٭یؿ و هعؿوؾ هیٌىؾ .آیاجی که ایماو ال وك اشباق و اکكاه قا
هكؾوؾ هیٌمكؾ .ا٨موو بك ایى ،آیات شهاؾ ؾق وال ؾوم هصكی يالل ٌؿه
اوث< لهايی که هىلماياو ؾق ٔ ٧١بىؾيؿ .بًابكایى٨ ،لى٩ۀ شهاؾ ؾ٨ا ٞاوث
يه جصاول و جعمیل ٠٭یؿه.
هًابغ
٬كآو کكین.

يهجالبالغه ٕ .ٔ1379جكشمۀ :هعمؿ ؾٌحی٬ ،ن :الهاؾی.
آقبالوحك ،آيحىيی ٕ .ٔ0768ظهىر و ضمىط لیبرالیطن غرب ،جكشمه٠ :بان هؽبك ،جهكاو :هكکم.

ابى هًٝىق ،هعمؿ بى هکكم ٕ .ٔ0412لطاو الؼرب٬ ،ن :اؾب العىلة.
اظمؿیهًً ،ظىیى ٕ; .ٔ0729اي٭الب اوالهی و قهم جؿاوم آو< کًکاٌی ؾق يگاه
آیًؿهيگكايۀ ٌهیؿ هٙهكی به ه٭ىله آلاؾايؿیٍی ،:ؾق :صذرا ،ي.081-031َ ،2
بكلیى ،آیمایا ٕ .ٔ0768چهار هماله در هىرد آزادی ،جكشمۀ :هعمؿ٠لی هىظؿ ،جهكاو:
ؼىاقلهی.
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آٌىقی ،ؾاقیىي ٕ .ٔ0789دايعياهه ضیاضی ،جهكاو :هكواقیؿ.
ْ ْ
ابى ٬ؿاهه ،هى ٫٨الؿیى ٕ .ٔ0414المغًی ،بیكوت :ؾاق ال٩کك ،ز.01
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ظائكی ،ههؿی ٕ; .ٔ0781اوالم و ا٠الهیه ظ٭ى ٪بٍك ،:ؾق :بىحهيگاق ،هعمؿ ،دمىق
بػر از هًظر ايذیػمًذاو ،جهكاو :ؼىاقلهی.
ؾهؽؿا٠ ،لیاکبك ٕ .ٔ0760لغثياهه ،جهكاو :ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو.
قا٤ب اِ٩هايی ،ظىیى بى هعمؿ ٕ .ٔ0783هفردات الفاظ المرآو الکرین ،بیكوت :ؾاق
اظیاء الحكاخ ال١كبی.
قوحمی ،هعمؿ ٕ; .ٔ0780آلاؾی ايؿیٍه و بیاو ال يٝك ٌهیؿ هٙهكی ،:ؾق :ايذیػه
صادق ،ي 6و .62-66َ ،3
وكوي ،هعمؿ ٕ .ٔ0780آزادی ،ػمل و ایماو :پژوهػی ايحمادی در هبايی کالهی ،فمهی
و دمىلی آزادی ػمیذه٬ ،ن :ؾبیكؼايه هصله ؼبكگاو قهبكی.
ِا٨ی ،ل٧ٙالله ٕ .ٔ0767الحؼسیر :ايىاػه و هلذماجه٬ ،ن :يٍك اوالهی.
ِكاهی ،وی٧الله ٕ .ٔ0736ادکام هرجذ از دیذگاه اضالم و دمىق بػر ،جهكاو :هكکم
جع٭ی٭ات اوحكاجژیک قیاوث شمهىقی.
٘با٘بایی ،هعمؿظىیى ٕبیجأ .المیساو فی جفطیر المرآو٬ ،ن :شاه١ۀ هؿقویى.
٘با٘بایی هئجمًی ،هًىچهك ٕ .ٔ0732آزادیهای ػمىهی و دمىق بػر ،جهكاو :هیماو.
٘ىوی ،هعمؿ بى ظىى ٕ .ٔ0783المبطىط ،جهكاو :هکحبة هكجٕىیة.
٠ىؾه٠ ،بؿال٭اؾق ٕ .ٔ0737الحػریغ الجًائی االضالهی ،جهكاو :هیماو.
کاپلىحىو٨ ،كؾقیک ٕ .ٔ0731جاریخ فلطفه «از بًحام جا راضل ،:جكشمۀ :بهاءالؿیى
ؼكهٍاهی ،جهكاو :وكوي ،ز.8
کلیًی ،هعمؿ بى ی١٭ىب ٕ .ٔ0762اصىل کافی ،جهكاو :اوالهیة ،ز.9
کكيىحىو ،هىقیه ٕ .ٔ0722جذلیل يىیى از آزادی ،جكشمه :شاللالؿیى ا٠لن ،جهكاو:
اهیكکبیك ،ز.9
گلى ،شايىىو ٕ .ٔ0733اػالهیۀ دمىق جهايی بػر و جاریخچۀ آو ،جكشمۀ :ش٩١ك
پىیًؿه ،جهكاو :يی.
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٨كو٤ی ،هعمؿ٠لی ٕ .ٔ0744ضیر دکمث در اروپا ،جهكاو :لواق ،ز.9
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لىبىو ،گىوحاو ٕبیجأ .جمذو اضالم و ػرب ،جكشمۀ :ویؿ هاٌن ظىیًی جهكايی ،جهكاو:
اوالهیه ،ز.9
هع٭ ٫ظلی ،ش٩١ك بى ظىى ٕ .ٔ0262غرائغ االضالم ،يص :٧ايحٍاقات االؾب.
هٙهكی ،هكجٕی ٕ 0760و  .ٔ0738یادداغثها ،جهكاوِ :ؿقا ،ز 0و .9
ــــــــــــــــ ٕ .ٔ0784هجمىػه آثار ،جهكاوِ :ؿقا ،ز 91 ،06و .97
ــــــــــــــــ ٕ .ٔ0763ضیری در ضیرۀ يبىی ،جهكاوِ :ؿقا.
ــــــــــــــــ ٕ .ٔ0736يظام دمىق زو در اضالم ،جهكاوِ :ؿقا.
ــــــــــــــــ ٕ .ٔ0731پیراهىو جمهىری اضالهی ،جهكاوِ :ؿقا.
ــــــــــــــــ ٕ .ٔ0789ايطاو کاهل ،جهكاوِ :ؿقا.
ــــــــــــــــ ٕ 0784ال .ٔ٧اخالق جًطی در اضالم و غرب ،جهكاوِ :ؿقا.
ــــــــــــــــ ٕ 0784بٔ .آزادی هؼًىی ،جهكاوِ :ؿقا.
ــــــــــــــــ ٕ .ٔ0720آلاؾی هً١ىی ،ؾق :هجمىػه آثار ،جهكاوِ :ؿقا ،ز.97
ــــــــــــــــ ٕ .ٔ0782آیًذه ايمالب اضالهی ،جهكاوِ :ؿقا.
ــــــــــــــــ ٕ 0733ال .ٔ٧جهاد ،جهكاوِ :ؿقا.
ــــــــــــــــ ٕ 0733بٔ .جاربه و دافؼه ػلی (ع) ،جهكاوِ :ؿقا.
هکاقم ٌیكای ،ياِك ٕ .ٔ0738جفطیر يمىيه ،جهكاو :ؾاق الکحب االوالهیة ،چاپ هصؿهن.
هىوىیاو ،ویؿ ابىالٕ٩ل ٕ .)0781آزادی ػمیذه و جهاد ابحذایی :هجمىػه هماالت
همایع بیىالمللی دمىق بػر و گفثوگىی جمذوها٬ ،ن :ؾايٍگاه ه٩یؿ.
هىيحىکیىٌ ،اقل لىئی ٕ .ٔ0769روح المىايیى ،جكشمۀ٠ :لیاکبك ههحؿی ،جهكاو :وپهك،
چاپ هٍحن.
يىیماو٨ ،كايحه ٕ .ٔ0721آزادی و لذرت و لايىو ،جكشمۀ٠ :متالله ٨ىالؾويؿ ،جهكاو:
ؼىاقلهی.
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هىوىی ؼمیًی ،قوضالله ٕ .ٔ0494جذریر الىضیلة٬ ،ن :يٍك اوالهی.
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پیيىؽث

 .1هًگام جؿویى ا٠الهی ٔه ظ٭ى ٪بٍك ،يمایًؿه کٍىق هلًؿ ؾق هصم٠ ٟمىهی وؽًكايی کكؾ.
وی ال بیا٠حًایی ا٠الهیه به هًٍؤ الهی اٜهاق جؤو ٧کكؾ ٕيک :.گلى.ٔ64 :0733 ،
 .2وشىؾ بٕ١ی ال هىاؾ ؾق ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك و يى ٞيگكي هاؾی آو به ايىاو که با
ؾیؿگاه اوالهی همؽىايی يؿاٌث ،وبب ٌؿ ايؿیٍمًؿاو اوالهی ؾق وال  0221ؾق ٬اهكه،
ا٠الهیۀ شهايی ظ٭ى ٪بٍك اوالهی قا ؾق  92هاؾه جّىیب کًًؿ.
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