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تحث ٔا دس استثاـ تا فشٔایص حؿشت أاْ پیشأ ٖٛأىاٖ أش ت ٝؾذیٗ دس ػشؼ ٚاحذ تٛد  ٚتیاٖ وشدیٓ ایطاٖ اص
تحّیُ خٛد د٘ ٚتیدٌ ٝشفتٙذ٘ .تید ٝا َٚایٗ تٛد و ٝفشٔٛد٘ذ ٔا ا ٟٓٔ ٚ ٓٞسا ٔثُ ٔتساٚییٗ ٔیدا٘یٓ دس ایٗ خٟت وٞ ٝش
د ٚدس لاِة د ٚتىّیف ػشؾی تش د ٚػٛٙاٖ وّی تاس ٔیض٘ٛذ ٔ ٚتٛخٔ ٝىّف ٔیدا٘یٓ تذ ٖٚآ٘ى ٝدس د ٚتىّیف یا دس
یىی اضتشاـ ػػیاٖ ٚخٛد داضت ٝتاضذ  ٚتیاٖ وشدیٓ اضتشاـ ػػیاٖ دس ٞش د ٚتىّیف ٚلتی است ؤ ٝتؼّك ٞش دٚ
تىّیف ٔتساٚییٗ تاضٙذ و ٝتش اساس خكاب تشتثی تٍٛییٓ اٌش اِف سا ػػیاٖ وشدیذ ب سا أتثاَ وٙیذ  ٚاٌش ب سا
ػػیاٖ وشدیذ اِف سا أتثاَ وٙیذ  ٚاضتشاـ احذٕٞا تشای صٔا٘ی است و ٝا ٟٓٔ ٚ ٓٞتاضٙذ و ٝآٖ ٔٛلغ اضتشاـ تمییذ
ػػیاٖ ،ت ٟٓٔ ٝتشٔیٌشدد ت ٝایٗ غٛست و ٝاٌش ا ٓٞسا ػػیاٖ وشدیذ ٔ ٟٓسا ا٘داْ تذٞیذ.
أاْ فشٔٛد٘ذ اص ٘ظش ٔا ٔتسا ٚییٗ  ٚأ ٟٓٔ ٚ ٓٞثُ ٞ ٓٞستٙذ اص ایٗ خٟت و ٝاضتشاـ  ٚتمییذ ت ٝػػیاٖ ٚخٛد ٘ذاسد
صیشا خكاب ،خكاب لا٘٘ٛی است  ٚػٛٙاٖ  ٓٞوّی است ٘ ٚاظش ت ٝفشد خاظ ٔثتالء ت ٝتضاحٓ ٘یست وٕا ایٙى ٝػٛٙاٖ
وّی حاوی اص خػٛغیات فشدی٘ ٝیست  ٚتشاساس ایٗ فشٔایص حؿشت أاْ فشق ػشؾی تٛدٖ دس تحّیُ ایطاٖ تا
ػشؾی تٛدٖ دس تحّیُ تشتة تا تمشیش ایٙىٌ ٝفت ٝضٛد ا ضتشاـ ػػیاٖ التؿاء قِٛیت ٘ذاسد ٔؼّ ْٛضذ  ٚآٖ ایٙى ٝدس آ٘دا
اضتشاـ ػػیاٖ است ِٚی ایٙدا اضتشاـ ػػیاٖ ٘یست ِ ٚزا تیاٖ وشدیٓ تش ٕٞیٗ اساس است و ٝأاْ ٔی فشٔایٙذ ٔسأِٝ
تؼذد ػماب سا ٔا ٔی تٛا٘یٓ حُ وٙیٓ ٚاال اٌش ٔثا٘ی خكاب لا٘٘ٛی  ٚتؼّك تىّیف ت ٝػٛٙاٖ وّی سا لث٘ َٛىٙیٓ اضىاَ
تؼذد ػماب ٔشح ْٛآخ٘ٛذ ٚاسد ٔیضٛد.
وکته ديم :رفع اشکال عصیان خارجی در کالم حضزت امام
اضىاَ تؼذی و ٝأاْ تایذ حُ وٙٙذ ایٗ تٛد ؤ ٝسأِ ٝاضتشاـ ػػیاٖ یا اضتشاـ ػضْ تش ػػیاٖ دس تشتة اص یه قشف
ٔی خٛاست ٔسأِ ٝتشتة سا دسست وٙذ صیشا اٌش اضتشاـ ٘ثٛد أىاٖ ٘ذاضت لائُ ضٛیٓ ِٔٛی ٕٞیطٔ ٝكّٛب ٚاحذ داسد
ِٚی ػػیاٖ خاسخی ٟ٘ایتا اضىاِی داضت  ٚآٖ ایٙى ٝػػیاٖ خاسخی ٔسمف تٛد  ٚتشتة سا خشاب ٔی وشد ِ ٚزا ٔحمك
خٛئی ت ٝایٗ د٘ ٚىت ٝتٛخ ٝوشد  ٚاص یه قشف اض تشاـ ػػیاٖ سا ٔكشح وشد  ٚاص قشف دیٍش ػػیاٖ خاسخی سا ضشـ
دا٘ست ٘ ٝػضْ تش ػػیاٖ سا ِٚی ػػیاٖ خاسخی سا ٔسمف ٘ذا٘ست تا تشتة خشاب ٘طٛد.
سٛاَ ٔا اص أاْ ایٗ تٛد و ٝدس ٔثٙای ایطاٖ ایٗ ٔسأِ ٝت ٝودا ٔی سسذ ،وٕا ایٙى٘ ٝىت ٝسٔٛی و ٝأاْ تایذ حُ وٙذ ٘سثت
فشٔایص ایطاٖ تا والْ ٔحمك وشوی تٛد.
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تشاساس فؿای تشتة و ٝاضتشاـ ت ٝػػیاٖ ٔكشح تٛد دٔ ٌٝ٘ٛ ٚی ضذ اضتشاـ سا ٔكشح وشد یىی ایٙى ٝضشـ وٙیٓ وٝ
«اٖ ػضٔت ِّؼػیاٖ فػُّ»  ٚتاس دیٍش تٍٛییٓ «اٖ ػػیت فػُّ» یؼٙی یىثاس ػضْ تش ػػیاٖ سا ضشـ وٙیٓ  ٚیىثاس خٛد
ػػیاٖ خاسخی سا ضشـ وٙیٓ .دس آ٘دا یه تحثی تیٗ ٔحمك ٘ائیٙی ٔ ٚحمك خٛئی ٚخٛد داضت ؤ ٝحمك خٛئی تٝ
ٔحمك ٘ائیٙی اضىاَ وشد٘ذ و ٝضٕا تایذ تا ػػیاٖ واس وٙیذ ٘ ٝتا ػضْٚ .لتی سسیذ٘ذ ت ٝػػیاٖ ،تیاٖ وشد٘ذ ػػیاٖ
خاسخی ضشـ است ٘ ٚاٌضیش اص ایٗ ضشـ ٞستیٓ  ٚاٌش ٘ثاضذ ٌشفتاس ٔی ضٛیٓ صیشا ٔا ٔی خٛاٞیٓ تٍٛییٓ ِٔٛی ٕٞیطٝ
ٔكّٛب ٚاحذی داسد  ٚت ٝتؼثیش ٔحمك خٛئی اص دس ٖٚتشتة خٕغ تیٗ ؾذیٗ دس ٕ٘یآیذ تّى ٝاص دس ٖٚتشتة خٕغ دٚ
قّة دس صٔاٖ ٚاحذ دس ٔی آیذ ِٚی ایٗ تٔ ٝؼٙای ایٗ ٘یست و ٝدٔ ٚكّٛب دس صٔاٖ ٚاحذ ٚخٛد داسد ؤ ٝطىُ ٔحاِی
الصْ آیذٔ .شحٔ ْٛظفش  ٓٞایٗ تٛخ ٝسا دس اغ َٛفم ٝداضت ؤ ٝا دس تشتة دسست است و ٝد ٚقّة سا دس صٔاٖ ٚاحذ
داسیٓ  ٚدس ستث ٓٞ ٟٓٔ ٝقّة اٞ ٓٞست  ٓٞ ٚقّة ِٔٚ ٟٓی فمف یه ٔكّٛب ٚخٛد داسد صیشا ٔكّٛب ٔٔ ٟٓا
ٔطشٚـ ت ٝتشن ا ٓٞاست قّة ٔا اص تیٗ ٘شفت ٝاست تّىٔ ٝك ّٛب ٔا ٕٞیط ٝیىی است ِ ٚزا ٔحمك خٛئی فشٔٛد٘ذ وٝ
ػػیاٖ سا ٘یاص داسیٓ تا ٕٞیط ٝیه ٔكّٛب ٚخٛد داضت ٝتاضذ  ِٛٚد ٚقّة سا داسیٓ  ٚتشتة یؼٙی اختٕاع د ٚقّثی وٝ
یه ٔكّٛب تیطتش ٘یست صیشا قّة دٔ ْٚطشٚـ ت ٝػػیاٖ  ٚتشن ٔكّٛب ا َٚاست ِ ٚزا ٔحمك خٛئی اص یه قشف
ػػیاٖ خاسخ ی سا ٔكشح وشد٘ذ  ٚاص قشف دیٍش تا حساب  ٚوتاب فشٔٛد٘ذ تشتة تٌٝ٘ٛ ٝای است و ٝاٌش تؿادی ٓٞ
ٚخٛد ٘ذاضت ٕٞیط ٝیه ٔكّٛب ٚخٛد داسد ِزا اٌش خكاب تشتثی ت ٝلشائت لشآٖ ٚغالت تؼّك تٍیشد ِٛٔ ٚی تٍٛیذ
«فمشأ اِمشآٖ  ٚاٖ ػػیت فػُّ» دس حاِیى ٝلشائت لشآٖ تا ٕ٘اص ٔضاحٕت  ٔ ٚكاسد٘ ٜذاسد ِٚی اٌش خكاب تشتثی ِٔٛی تٝ
لشائت لشآٖ  ٚغالت خٛسد آٖ ٔٛلغ دس ظشف تحمك ٞش دِٛٔ ٚی یه ٔكّٛب تیطتش ٘ذاسد .ایٗ والْ ٔحمك خٛئی است
ِ ٚزا ٌفتٙذ و ٝاضتشاـ ػػیاٖ خیّی تشای لائّیٗ ت ٝتشتة واستشدی است.
ٔا ساَ ٌزضت ٝتش ٕٞیٗ اساس ت ٝآیت اهلل سثحا٘ی اضىاَ ٌشفتیٓ و ٝضٕا ٘ثایذ تٔ ٝحمك ٘ائیٙی اضىاَ وٙیذ و ٝاٌش تٝ
قشیك اػداص وسی ایٟٙا سا خٕغ وشد چشا فمف یه ٔكّٛب است .ایٟٙا ٔی ٌٛیٙذ و ٝػػیاٖ ضشـ است ٔ ٚؼٙای اضتشاـ
ػػیاٖ ایٗ است ٔكّٛتیت یىی دس ظشف ػذْ دیٍشی است تذ ٖٚایٙى ٝاختالف ستث ٝتا ػػیاٖ دسست ضٛدِ ،زا ٔحمك
خٛئی خیّی دلیك ٔی خٛاستٙذ تٍٛیٙذ و ٝضٕا اص فؿای تؿاد تیٗ غالت  ٚاصاِ ٝفشاتش سٚیذ خكاب تشتثی چٔ ٖٛطشٚـ
ت ٝػػیاٖ یه ٔكّٛب تیتطش ٘ذاسد  ِٛٚایٙى ٝد ٚقّة دس صٔاٖ ٚاحذ خٕغ ض٘ٛذ.
ٔحمك خٛئی تشای ایٙى ٝغذس  ٚریُ ایٗ خّٕ ٝدسست دس آیذ و ٝخكاب تشتثی یؼٙی اختٕاع د ٚقّة دس صٔاٖ ٚاحذ وٝ
ٕٞیط ٝدس ٖٚآٟ٘ا یه ٔكّٛب تیطتش ٘یست .ایٗ ٚلتی دسست ٔی ضٛد و ٝػػیاٖ ضشـ تاضذ أا ػػیاٖ ٘ثایذ ٔسمف
تاضذ تا اختٕاع د ٚقّة دسست ضٛد ِزا ایطاٖ خیّی تا دلت سؼی ٔی وٙذ و ٝایٟٙا سا خٕغ وٙذ  ٚتٟتشیٗ  ٚدلیمتشیٗ
تمشیة تشتة والْ ٔحمك خٛئی است ٘ ٝفشٔایص ٔحمك تشٚخشدی  ٚآیت اهلل سثحا٘ی.
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ایٗ د ٚقّة ٚلتی دس صٔاٖ ٚاحذ خٕغ ٔی ض٘ٛذ و ٝػػیاٖ ٔسمف ٘ثاضذ صیشا اٌش ػػیاٖ اصاِ ٝأش ت ٝاصاِ ٝسا اسماـ وشد
یه قّة تیطتش ٘ذاسیٓ .قّة تشتثی غیش اص قّة غیش تشتثی است ِٔٛی داسد ٔی ٌٛیذ ٔٗ د ٚقّة ٔی وِٚ ٓٙی قّة
تشتثی ٔی و ٓٙیؼٙی قّة دٔٚی ٔؤو َٛت ٝػػیاٖ اِٚی است ػػیاٖ اِٚی یؼٙی تشن اِٚی  ٚاٌش ػػیاٖ ٔسمف ٘ثٛد
قّة تالی ٔی ٔا٘ذ ٔ ٚكّٛب اص دست ٔی سٚد.
ٔحمك خٛئی ٔی ٌٛیذ ضشـ ػػیاٖ سا الصْ داسیٓ  ٚاص ضشـ ػػیاٖ اختالف ستث ٝدس ٕ٘ی آیذ ِٚی اص ضشـ ػػیاٖ ایٗ
تیشٔ ٖٚی آیذ و ٝحتی اٌش تؿادی  ٚ ٓٞخٛد ٘ذاضت ٝتاضذ ٔكّٛب ٚاحذ است ِىٗ اٌش ػػیاٖ ٔسمف تاضذ  ٚقّة اَٚ
سا اسماـ وٙذ اختٕاع د ٚقّة ٘ذاسیٓ  ٚتشتة خشاب ٔی ضٛدِ .زا ایطاٖ ٌفت ٔسمف تحػیُ یا تفٛیت ٔالن است.
أتثاَ ت ٝدِیُ ایٙىٔ ٝالن سا تحػیُ ٔی وٙذ  ٚػػیاٖ ت ٝدِیُ ایٙىٌ ٝاٞی ٔٛخة تفٛیت ٔالن است ٔسمف است ِ ٚزا
اٌش خكاب آٔذ  ٚتىّیف آٔذ ٔ ٚىّف ػػیاٖ وشد ِٚی ٛٙٞص صٔاٖ تالی تٛد ٔ ٚی تٛا٘ست تىّیف سا تذست آٚسد
ػػیاٖ ٔسمف ٘یست اٌش ٔیتی ٚخٛد داضت  ٚسیُ آٔذ خٙاص ٜسا تشد ایٗ أش ت ٝدِیُ ایٙىٔ ٝالن تفٛیت ضذ ٜاست
سالف استٔ .حمك خٛئی ٔیفشٔایذ آ٘چ ٝأش سا اسماـ ٔی وٙذ أتثاَ تٕا ٛٞأتثاَ ٘یست تّى ٝتفٛیت ٔالن است ٔالن
و ٝتفٛیت ضٛد ػّت ٔی سٚد أش  ٓٞت ٝد٘ثاَ آٖ ٔی سٚد .اٌش تحػیُ  ٚتفٛیت ٔالن ٔسمف أش تاضذ ٔسأِ ٝدسست
ٔی ضٛدٔ .ىّف أش ت ٝاصاِ ٝسا ػػیاٖ وشد ٜاست ِٚی أش سالف ٘طذ صیشا ٛٙٞص أىاٖ تحػیُ ٔالن ٚخٛد داسد پس أش
سشخای خٛدش است .أش ت ٝغالت دس ظشف ػػیاٖ أش ت ٝاصاِ ٝآٔذ ایٗ اختٕاع د ٚأش  ٚد ٚقّة دس ظشف ٚاحذ ٚ
صٔاٖ ٚاحذ است ِٚی ٔكّٛب یىی است ِزا ٔا ت ٝآیت اهلل سثحا٘ی اضىاَ وشدیٓ و ٝتمشیش ٔحمك خٛئی خیّی خّٛتش اص
تمشیش آیت اهلل تشٚخشدی است  ٚضٕا تایذ تىّیف ػػیاٖ سا سٚضٗ وٙیذ  ٚاص آٖ قشف اٌش تىّیف ػػیاٖ دس ٔسمكیت
سٚضٗ ٘طٛد تشتة اص تیٗ ٔی سٚد  ٚاٌش خایٍا ٜػػیاٖ دسست تثییٗ ضٛد ضٕا ٘ثایذ تٔ ٝحمك ٘ائیٙی اضىاَ وٙیذ و ٝاٌش
ت ٝغٛست اػداص صیشا ایطاٖ تٔ ٝحمك ٘ائیٙی اضىاَ وشد و ِٛ ٝفشؾٙا ت ٝقشیك اػداص وسی تخٛاٞذ ایٟٙا سا خٕغ وٙذ چشا
یه ٔكّٛب تیطتش ٚخٛد ٘ذاسد ٔأی ٌٛییٓ ت ٝخاقش اضتشاـ ػػیاٖ است.
اشکاالت بىائی وظزیه تزتب با تقزیز محقق خًئی

دس ایٗ تحّیُ ٔحمك خٛئی د ٚاضىاَ وشدیٓ یه اضىاَ سا ٔا تیاٖ وشدیٓ  ٚیه اضىاَ تٙائی تسیاس خٛب آیت اهلل فاؾُ
داضتٙذ.
اضىاَ ٔا ایٗ تٛد و ٝچشا ضٕ ا سٚی ػػیاٖ خاسخی اغشاس وشدیذ  ٚت ٝاستاد خٛد ٔحمك ٘ائیٙی اضىاَ وشدیذٔ .طٟٛس وٝ
ٔی ٌٛیٙذ ػػیاٖ خاسخی اص تاب ایٗ تٛد و ٝػػیاٖ خاسخی سا ٔسمف ٔ ٚفٛت ٔالن ٔی دا٘ستٙذ دسست ٔی ٌٛییذ ٔا
یه ػضْ تش ػػیاٖ داسیٓ ؤ ٝسمف ٔالن ٘یست تّى ٝػػیاٖ خاسخی ٔسمف ٔ ٚفٛت استٔ .ا ت ٔ ٝحمك خٛئی اضىاَ
وشدیٓ و ٝضٕا اٌش ٔی خٛاٞیذ سشاؽ ػػیاٖ خاسخی تشٚیذ اضىاِی ٘ذاسد ِٚی ضٕا دس فؿای ٔطٟٛسی سشاؽ ػػیاٖ
خاسخی ٔی سٚیذ و ٝػػیاٖ خاسخی سا ٔسمف تىّیف ٔی دا٘ٙذ حاَ ت ٝضىُ ضشـ ٔماسٖ یا ضشـ ٔتاخش ِٚی ضٕا اص
یه قشف ٔی ٌٛییذ ٘مص ػػیاٖ است و ٝفمف ثاتت و ٙذ ٔكّٛب ٚاحذ ٚخٛد داسد  ٚآٖ ٔٛلغ حك تا ٔحمك ٘ائیٙی
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است ػضْ  ٓٞایٗ واس سا ٔی وٙذ .آٖ ٔٛلغ چ ٝػػیاٖ و ٚ ٓٙچ ٝػضْ تش ػػیاٖ داضت ٝتاضٓ ٔكّٛب أ َٚحمك ٕ٘یضٛد
ٔ ٚؼذٔ ْٚی ضٛد  ٚدس ایٙدا تایذ دلت وٙیٓ و ٝاٌش ضٕا تخٛاٞیذ اص ػػیاٖ فمف ایٗ ٔمذاس ؤ ٝكّٛب ٚاحذ ٚخٛد داسد
سا استفاد ٜوٙیذ  ٚتش آٖ ٔتشتة وٙیذ و ٝحتی اٌش تؿاد  ٓٞدس واس ٘ثٛد تاص تشتة است ِٚی ضٕا تٕشوض سش ػػیاٖ
خاسخی ٘ذاضت ٝتاضیذ  ٚػضْ سا  ٓٞو ٝتیاٚسیذ وافی است.
اضىاَ دٔٚی و ٝآیت اهلل فاؾُ تیاٖ وشد٘ذ ایٗ تٛد و ٝدس ایٙدا ػػیاٖ خاسخی سا تا یه ٔسأحٝای اص ٔسمكیت
ٔی ا٘ذاصیذ ٔ ٚا دس ایٙدا یه أش ا٘حالِی داسیٓ و ٝفٛسا ففٛسا ٚخٛد داسد« .اصَ» ٔٙحُ ت ٝآ٘ات است  ٚدس آِٖ ا َٚوٝ
ػػیاٖ وشدیذ یه ٔؼػیت وشدیذ  ٚتٕاْ ضذ ٚاخة فٛسی است .ضٕا فٛسیت سا اص ٚاخة ٌشفتیذ  ٚظشف سا تضسي
وشدیذ ٔ ٚی ٌٛیذ ػػیاٖ ٔسمف ٘یست تا تشتة سا ٘دات تذٞیذ .وسی و٘ ٝداست ٔسدذ سا دیذ ٜاست ٞش ِحظ ٝوٝ
دسً٘ وٙذ  ٚتتٛا٘ذ أتثاَ اصاِ ٝوٙذ یه ٔؼػیت وشد ٜاستِ .زا آلای فاؾُ ٔیٌٛیذ صٔاٖ سا ٔٛسغ ٘ىٙیذ ؤ ٝطخع
٘طٛد چ ٝاتفالی افتاد ٜاست صیشا ایٙدا یه أش فٛسا ففٛسا ٚخٛد داسد  ٚف ٟٓػّٕا ٕٞیٗ قٛس است ِ ٚزا ٔا یه ػػیاٖ
آٖ ا َٚداسیٓ  ٚیه ػػیاٖ آٖ ثا٘ی  ٚیه ػػیاٖ آٖ ثاِث داسیٓ صیشا ػػیاٖ فٛسی است ِ ٚزا ضٕا ٕ٘ی تٛا٘یذ ػػیاٖ
خاسخی سا اص ٔسمكیت تیٙذاصیذ  ٚاساس تشتة ٟٔٙذْ ٔی ضٛد .اص یه قشف ػػیاٖ سا ٔی خٛاٞیذ تیاٚسیذ تا ٔكّٛب
ٚاحذ دسست ضٛد  ٚخٕغ تیٗ ؾذیٗ الصْ ٘یایذ  ٚاص قشف دیٍ ش ٔی خٛاٞیذ ٔسمكیت ػػیاٖ سا خشاب وٙیذ وٚ ٝالؼا
خٕغ تیٗ د ٚقّة دس صٔاٖ ٚاحذ ضىُ تٍیشد و ٝت ٝآٖ تشتة ٔی ٌٛیٙذ ٚ .ایٗ اضىاَ آیت اهلل فاؾُ ت ٝتیاٖ تشتة ٚاسد
است .ت ٝآخشیٗ تحمیك  ٚتذلیك ٔحمك خٛئی ایٗ اضىاَ ٚاسد است ٚ .ایٗ د ٚاضىاَ تٙائی ٔٛخة ضذ ؤ ٝا تشتة سا
وٙاس تٍزاسیٓ.
سزوًشت عصیان خارجی در کالم حضزت امام

اٌش ٔا سشاؽ ػػیاٖ خاسخی سفتیٓ  ٚػػیاٖ خاسخی سا ٔسمف دا٘ستیٓ سش٘ٛضت ایٗ ٔسأِ ٝدس والْ أاْ چٔ ٝیضٛد؟
أاْ ٔی فشٔایذ ٔٗ اضتشاـ ػػیاٖ ٘ىشدْ  ٚخكاب ػشؾی ٔٗ دس٘ٚص اضتشاـ ػػیاٖ ٘ثٛد  ٚدس تحّیُ ٔٗ آٟٔ ٚ ٓٞ
٘ثٛد  ٚسشاؽ ػػیاٖ ٘شفتٓ ٔٗ د ٚخكاب ػشؾی داسْ و ٝدس غاِة خكاب لا٘٘ٛی ٌشدٖ ٔىّف سا ٌشفتٙذ .اٌش ٔٗ سشاؽ
د ٚخكاب ػشؾی سفتٓ و ٝدس غاِة خكاب لا٘٘ٛی اٚال  ٚغاِة خكاب وّی ضىُ ٌشفت ٌشفتاسی ٘ذاسْ ٗٔ .حىٓ
اقاػت  ٚػػیاٖ سا حىٓ ػمُ دس ٚادی أثتثاَ غیش ٔتشتة ت ٝدِیُ ضشػی ٔی دا٘ٓ  ٚدِیُ سا ٔمیذ ت ٝچٙیٗ چیضی ٕ٘ی
و.ٓٙ
ِزا والْ ٔ ٟٓأاْ ایٗ است تحّیُ ػشؾی ٔٗ تٚ ٝاسك ٝلث َٛدٔ ٚثٙا تا تحّیُ ػشؾی آلایاٖ فشق داسد ٔ ٚطىُ ٘ذاسْ.
تحّیُ ػشؾی ٔٗ ایٗ است و ٝیه خكاب لا٘٘ٛی و ٝت ٝػٛٙاٖ ػاْ تؼّك ٌشفت ٝاست سا ٔتٛخٔ ٝىّف ػاْ ٔی وٝ٘ ٓٙ
خكاب خاظ  ٝ٘ ٚضشائف خاظ ،و ٝوسی تٍٛیذ دس ایٗ ضشائف خاظ ایٗ تىّیف اقاػت ضذ ٜیا تالی ٔا٘ذ ٜاست؟ ِزا
اص ایٙدا اضىاَ اغّی أاْ تٔ ٝحمك ثا٘ی سٚضٗ ٔی ضٛد.
اشکال حضزت امام به محقق کزکی
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االٖ ٚػذ ٜس ْٛسا  ٓٞتشسسی ٔی وٙیٓ .اضىاَ أاْ تٔ ٝحمك وشوی اص ٕٞیٗ خا استفادٔ ٜی ضٛدٔ .حمك وشوی ٌفت تٝ
دِیُ ایٙى ٝأش سش قثیؼی سفت ٝاست دس ٚسؼت ٚلتٔ ،ضاحٕت تا تؼؽ ٚلت ا ٓٞتؼؽ ٚلت ٔ ٟٓسا ٔی ٌیشد  ٚضٕا
ٔی تٛا٘یذ أش قثیؼی سا تا أشی و ٝسش ػٛٙاٖ قثیؼی آٔذ ٜاست أتثاَ وٙیذ ٚ .آٖ أش سالف ٔی ضٛد ِٚی دس ٔٛسغ ٚ
ٔؿیمی ؤ ٝضاحٕت دس ٚسؼت ٚلت است أ اْ اضىاَ وشد و ٝدس ؾیك ٚلت  ٓٞغحیح است صیشا أش و ٝاص ٔتؼّك خٛد
ت ٝخای دیٍشی ٔٙػشف ٕ٘ی ضٛد تّى ٝأش ت ٝقثیؼی خٛسد ٜاست دس ٚسؼت ٚلت تاضذ یا ؾیك ٚلت ٞیچ فشلی ٕ٘ی
وٙذ أش ٔتٛخ ٝقثیؼی غالت دس ٚسؼت ٚلت تاضذ یا دس ؾیك ٚلت تاضذ فشلی ٘ذاسد ضٕا ٔی تٛا٘یذ أش ت ٝقثیؼی
غالت سا دس ؾیك ٚلت  ٓٞو ٝتاضذ  ٚسالف وٙیذ  ٚأش سشخای خٛدش تالی است.
حؿشت أاْ تٔ ٝحمك وشوی ٔی فشٔایذ چشا ٔحذٚد تٚ ٝسؼت ٚلت ٔیوٙیذ تّى ٝدس ؾیك ٚلت  ٓٞدسست ٔیضٛد ٚ
تؼذ ٌفت ٔٗ یه اضىاِی داسْ و ٝایٗ اضىاَ ٞش سٚ ٝلت سا ٔیٌیشد .یه ٔٛسد فشدی است و ٝضٕا ٌفتیذ ؤ ٝضاحٕت
دس ٚسؼت ٚلت تاضذ ٛٔ ٚسد دیٍش فشدی است و ٝدس ؾیك ٚلت اتفاق تیفتذ ؤ ٝثاَ آٖ غالت ٘یست صیشا غالت دس
ؾیك ٚلت أ ٓٞیضٛد تّى ٝا٘مار غشیك است اٌش دس ؾیك ٚلت  ٓٞتاضذ  ٚفشلی ٕ٘یوٙذ ٛٔ ٚسد س ْٛخایی است وٝ
ٔٛسغ ٔ ٚؿیك ٘ذاسیٓ تّىٞ ٝش دٔ ٚؿیمیٗ ٞستٙذ .أاْ ٔیٌٛیذ ٔٗ دس ٞش سٛٔ ٝسد اضىاَ داسْ  ٚآٖ ایٙىٔ ٝحمك وشوی
دس ؾیك ٚلت یا ٚسؼت ٚلت یا ٔؿیمیٗ و ٝتحث تٛسؼ ٝدس آٖ ٘یست تا خكاب ضخػی اص یه ٘فش د ٚتىّیف سا
ٔیخٛاٞذ  ٚایٗ ٔحاَ است ،یؼٙی ٔحمك وشوی تایذ تىّیف ٔا سا سٚضٗ وٙذ  ٚغشف ایٙى ٝأش ت ٝقثیؼی تؼّك ٌشفتٝ
تاضذ ٔطىُ حُ ٕ٘یضٛد  ٚاٌش ایطاٖ آٔذ٘ذ یه ٔىّف خاظ سا دس ضشایف اتتالء تا خكاب ضخػی ٔخاقة ت ٝدٚ
تىّیف وشد٘ذ  ٚصٔاٖ فمف تشای یىی اص د ٚتىّیف ٚسؼت داسد دس آِٖ ا َٚیا غالت خا ٔیٌیشد یا اصاِ ٚ ٝآِٖ آخش یا
غالت خا ٔیٌیشد یا اصاِ ٚ ٝدس غیش ٔٛسغ یىی تیطتش خا ٕ٘یضٛد فمف یا غشیك ا َٚیا غشیك د ْٚخا ٔیضٛد  ٚتىّیف
ت ٝقثیؼی خٛسد ٜدس حاِیى ٝخك اب ضخػی است  ٚایٗ تىّیف ٔحاَ ٔیضٛد.
فشؼ دیٍش ایٙى ٝضٕا تىّیف سا سش قثیؼی تشدیذ  ٚقثیؼی ٔشآت افشاد است؟ اص اقالق قثیؼی خػٛغیات فشدی ٝسا ٔی
ضٛد دس آٚسد  ٚایٗ قثیؼی اٌش فشد ٕ٘ا تٛد ٘اظش ت ٝضشایف ٔضاحٕت ٔی ضٛد و ٝخٛدت ٝخٛد خكاب ضخػی ضٛد؟
أاْ تٔ ٝحمك وشوی ٔی ٌٛیذ غشف ایٙى ٝضٕا ٔسأِ ٝسا سش قثیؼی ٔی تشیذ ٔطىُ حُ ٕ٘ی ضٛد آیا ایٗ قثیؼی اٌش
خػٛغیات فشدی ٝسا ٘طاٖ داد  ٚتؼذ خكاب ضخػی ٘سثت ت ٝخػٛغیت فشدی ٝدس حاَ ٔضاحٕتٚ ،خٛد داضت
تأطىُ سٚتشٔ ٚیضٛیذ .دس ٚالغ أاْ تٔ ٝشح ْٛآخ٘ٛذ اضىاَ ٔی خٛاٞذ تىٙذ و ٝضٕا چكٛس والْ ٔحمك وشوی سا تاییذ
ٔی وٙیذ دس حاِیى ٝاضىاَ تؼذد ػماب ت ٝوشوی ٚ ٓٞاسد است یؼٙی ٔمتؿای ساصٔاٖ ٔسأِ ٝایٗ است و ٝاضىاِی و ٝتٝ
تشتة ٌشفت تش ایٗ فشؼ ٚ ٓٞاسد است اِثت ٝاٌش دس فؿای خكاب ضخػی تاضٙذ .أاْ فشٔٛد ٍٔش ایٙىٙٔ ٝظٛس ایطاٖ
اص تؼذد ػماب تشٌشدد ت ٝحشف ٔا و ٝا ص دس ٖٚایٗ تاضذ ؤ ٝشح ْٛآخ٘ٛذ ٔی ٌٛیذ دس فؿای خكاب ضخػی تؼذد
ػماب است ٔ ٚطىُ داسد  ٚایٗ قٛسی فشٔایص أاْ سالی ٔی ضٛد.
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خالغٔ ٝكّة ایٙىٔ ٝىّف وشدٖ فشد خاظ ت ٝد ٚتىّیف ،ایٗ تىّیف تٔ ٝحاَ است خٛا ٜدس ٚسؼت ٚلت تاضذ ٚ
خٛا ٜدس ؾیك ٚلت تاضذ  ٚخٛا ٜدس ٔؿیمیٗ تاضذ فشلی ٘ذاسد.
اص ٕٞیٗ خا تٔ ٝشح ْٛآخ٘ٛذ اضىاَ ٔی وٙیٓ و ٝدس ٕٞیٗ فشؼ والْ ٔحمك وشوی تؼذد ػماب سا چىاس ٔیوٙیذ؟ ضٕا
ت ٝتشتة د ٚاضىاَ وشدیذ و ٝدس ستث ٟٓٔ ٝاختٕاع ؾذیٗ داسیٓ ایٗ فمف تشای تشتة تٛد تؼذ اضىاَ دیٍشی ٌشفتیذ ٚ
ٌفتیذ ٔٗ ت ٝاستاد خٛد ٔیشصای تضسي ٌفتٓ و ٝضٕا چكٛس تؼذد ػماب سا حُ ٔی وٙیذ ٔ ٚا تٔ ٝشح ْٛآخ٘ٛذ اضىاَ
ٔیوٙیٓ و ٝضٕا چكٛسی تؼذد ػماب سا دس فؿای والْ ٔحمك وشوی حُ ٔیوٙیذ .ضٕا و ٝتحث ٔحمك وشوی سا تاییذ
وشدیذ اضىاَ تؼذد ػماب دس والْ ٔحمك وشوی سا چكٛس دسست ٔیوٙیذ؟
فتحػُ :حؿشت أاْ ٔی خٛاٞذ تٍٛیذ اٌش خكاب لا٘٘ٛی تاضذ ٔ ٚشآتیت قثیؼی تشای خػٛغیات فشدیٔ ٝكشح ٘ثاضذ
 ٚػمُ دس ٚادی أتثاَ فمف حىٓ تشای ٔسأِ ٝػزس  ٚػذْ ػزس وٙذ پس دس خكاب لا٘٘ٛی ػػیاٖ فشدی  ٚاقاػت فشدی
ٔك شح ٘یست حىٓ ػمُ ت ٝػػیاٖ  ٚاقاػت و ٝسمٛـ  ٚأتثاَ تاضذ تشای أتثاالت فشدی است و ٝتحث ٔا فؼال دسٔٛسد
آٟ٘ا ٘یست تّىٔ ٝا د ٚخكاب ػشؾی سش ػٙاٚیٗ وّی تا ٔىّف وّی داسیٓ  ٚایٗ د ٚخكاب ػشؾی ٌشدٖ ٌیش ٔىّف
است تحث سمٛـ خكاب ٔ ٓٞكشح ٘یست صیشا تحث خكاب ضخػی ٘یست  ٚاٌش اص ایٗ فؿا خاسج ضذیذ ٚ ٚاسد
خكاب ضخػی ضذیذ ٔطىُ پیذا ٔیوٙیذ .اِٚیٗ ٔطىُ و ٝپیذا ٔیوٙیذ اضىاَ تؼذد ػماب ٔشح ْٛآخ٘ٛذ است وٓٞ ٝ
تٔ ٝحمك وشوی  ٓٞ ٚت ٝتشتة ٚاسد است ِ ٚزا ت ٝخٛد ٔشح ْٛآخ٘ٛذ اضىاَ تؼذد ػماب ٚاسد است صیشا والْ ٔحمك
وشوی سا دس ٚاخة ٔٛسغ پزیشفت .اضىاَ تىّیف تٔ ٝحاَ و ٝفشٔایص ٔحمك وشوی تٛد تش خٛد ٔحمك وشوی دس فؿای
خكاب ضخػی ٔ ٚشآتیت قثیؼی تشای خػٛغیات فشدی ٝدس ٞش س ٝفشدِ آٖ ٚاسد است  ٚالیشد ػّیٙا صیشا خكاب ٔا ػاْ
است تّىٔ ٝا ٔی ٌٛییٓ خكاب آٔذ ٜاست ٌشدٖ ٔىّف سا ٌشفت ٝاست ػٛٙاٖ وّی سا آٚسد ٜاست  ٚػمّی داسیٓ و ٝدس
ٚادی أتثاَ حىٓ تٔ ٝؼزٚسیت  ٚػذْ ٔؼزٚسیت ٔیوٙذ .ػمُ ٔیٌٛیذ اٌش اضتغاَ تٚ ٝاخة ٔساٚی داسی ٔؼزٚس دس
تشن دیٍشی ٞستی  ٚاٌش اضتغاَ تٞ ٝیچىذاْ ٘ذاسی ٔؼزٚس دس تشن ٞش د٘ ٚیستی  ٚاٌش اضتغاَ تٔ ٝؼػیت داسی سٝ
ػماب داسی .دس ا ٟٓٔ ٚ ٓٞتشػىس است ٔ ٚی ٌٛیذ اٌش اضتغاَ ت ٝا ٓٞداسی ٔؼزٚسی دس تشن ٔ ٚ ٟٓاٌش اضتغاَ تٝ
ا٘ ٓٞذ اسی ٔؼزٚس دس تشن ٔ٘ ٟٓیستی  ٚاٌش اضتغاَ ت ٟٓٔ ٝداسی ٔ ٟٓسا اسماـ ٔی وٙی  ٚاٌش ػثادت است ثٛاب
ٔیتشی  ٚتشای تشن أ ٓٞؼزٚس ٘یستی ِٚزا ایٗ فشٔایص حؿشت أاْ تا ایٗ تیاٖ تسیاس سٚضٗ است .حؿشت أاْ یه
٘تید ٝدٔٚی  ٓٞداسد و ٝیه تفاٚت ػثاست تٟزیة ٙٔ ٚاٞح ایطاٖ دس ایٗ ٘تید ٝداسد ایٗ سا  ٓٞتایذ تیاٖ وٙیٓ  ٚتؼذ
اٖلّت  ٚلّت آیت اهلل سثحا٘ی سا تیاٖ وٙیٓ اِثت ٝتا تٛؾیحات ٔ ٚمذٔات حؿشت أاْ اضىاَ ایطاٖ ٚاسد ٘یست.
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