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تحلیل و بررسی هاهیت هفهىم از دیدگاه آیت الله بروجردی

ً
آیثالله بكوشكؾد ؾق هاهیث ه٩هىم ،ؾیؿگاهی بؿی ٟؾاقؾ :اوال ،ه٩هىم قا بكؼال ٦هًٙى ٪که ياٌی ال ؤ ٟال٩ا ٚو
وایه واق آو اوث ،ياٌی ال ؾاللث ١٨ل هحکلن هدًی بك اؼف ٬یؿد ؾق کالم ؼىؾ هیؾايؿ .الایىقو ه٩هىم قا جعاث اِاىل
ً
ً
٠٭الیی که ؾق ا١٨ال اؼحیاقد شكیاو ؾاقؾ٬ ،كاق هیؾهؿ .ذايیا ،يما ٞاِىلی ؾق آو قا يما٠ی کدكود هیٌامكؾ .ذالراا ،ایاى
يٝك ؼىؾ قا به اِىلیاو پیٍیى يىدث هیؾهؿ و بكاوان آو ٌایػ ايّااقد و اِاىلیهااد پاه ال او قا هاىقؾ ي٭اؿ ٬اكاق
هیؾهؿ.

.1دايشیار پژوهشگاف علىم و فزهًگ اسالهی

31

همذهه

هدعد ه٩اهین یکی ال هداظد پكکاقبكؾ ؾق اوحًداٖ اظکام و ؾاقاد وااب٭هاد ٘اىاليی
ؾق اِىل ٨٭ه اهاهیه و ٠اهه اوث .بًابكایى ج٩اوت ؾیؿگاه ؾق ایاى هدعاد ،آذااق ٨كاوايای ؾق
٨٭ه و اِىل بك شاد هیگفاقؾ .ؾق واؼحاق هٍهىق و هحؿاول هداظد اِىل ٨٭ه ،ایى هدعد
بؽٍی ال هداظاد ال٩اا ٚاواث .ؾق هاحى اِالی هداظاد ال٩اا ،ٚکلیاات و ٬ىا٠اؿد باكاد
جٍؽیُ ِا٥كیات کداكاد ظصیاث ٜهاىق ال٩اا ،ٚهىٔاى ٞبعاد ،بكقوای و اذداات ٬اكاق
هیگیكؾ .کدكاد ظصیث ٜهىق ال٩ا ،ٚؾق هداظد ظصس و اهاقات بكقوی و اذدات هیٌىؾ.
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آیثالله بكوشكؾد ؾقباقه هاهیث ه٩هىم ؾیؿگاهی ؾاقؾ که باه يٝاك او ،جاأذیك آو ؾق ظاؿ
شابه شایی هدعد ه٩اهین ال بؽً هداظد ال٩ا ٚبه بؽً ظصس و اهاقات اوث .ؾق يحیصۀ
ایى شابهشایی ،يى ٞاؾله هىقؾ بعد ؾق هدعد ه٩اهین ،بهشاد اؾله وشىؾ یا ٠اؿم ه٩هاىم،
اؾله ظصیث یا ٠ؿم ظصیث ه٩هىم هىشىؾ ؼىاهاؿ باىؾ .بًاابكایى ٔاكوقت بكقوای هاهیاث
ه٩هىم که ؾق ایى ه٭اله بك هعىق ؾیاؿگاه ایٍااو ِاىقت هایگیاكؾ ،هان ال شهاث جاأذیك باك
واؼحاق ٠لن اِىل اوث و هن ال شهث ياى ٞاؾلاه اذداات و ي٩ای ا٠حدااق ه٩ااهین .آیاثاللاه
بكوشكؾد يٝك ؼىؾ قا ؾق هاهیث ه٩هىم ،ج٩ىیك و جدییى يٝك اِىلیهاد پیٍایى هایؾاياؿ
(هًحٝكد 296 ،291َ :٪1415 ،و.)311

بكاد اقائه و بكقوی يٝك آیثالله بكوشكؾد ،په ال ي٭ل و جىٔیط آو ،ؾق ایاى هىٔاىٞ
به يٝك ٤مالی ؾق هککغحقفى ،بهً٠ىاو يمایًؿه ٌاؼُ اِىل ٨٭ه پیٍیًیاو اِاىلی اهال
وًث ،يگاهی هیکًین جا لهیًه اِاىل ٨٭اه واًی هىٔاى ٞکاه ؾق قوي ٨٭های و اِاىلی
آیثالله بكوشكؾد هؿ يٝك ٬كاق هیگیكؾ ،ؾق ؾوث باٌؿ .وپه يٝك ویؿ هكجٕی و چًؿ جى
ً
ال اِىلیهااد بكشىاحه اهاهیاه کاه ١ٙ٬اا ؾق هداظاد اِاىلی هاكاؾ آیثاللاه بكوشاكؾد ال
پیٍیًیاو اِىلی اهاهیهٌ ،اهل آيها هیٌىؾ ،هكوق هیگكؾؾ .آوگاه يٝك ٌیػ ايّااقد کاه
بهً٠ىاو ؾیؿگاه ٌاؼُ هحاأؼكاو هاىقؾ ي٭اؿ آیثاللاه بكوشاكؾد ٬اكاق گك٨حاه اواث ،ي٭ال
هیٌىؾ .په ال ایى ،بیاو جّ٩یلی يٝك ایٍاو و بكقوی آو ؼىاهؿ آهؿ.

خالصه و طشذ اولیه يظش آیثالله بشوخشدى

ؼالِه هؿ٠اد آیثالله بكوشكؾد ؾق هاهیث ه٩هىم چًیى اوث:
ؾاللث ه٩هىهی ؼاقز ال ا٬ىام وهگايه ؾاللث یً١ی هٙاب٭ی ،جٕمًی و الحماهی اواث.
ه٭ىن ایى وه ،ؾاللث ل ،ٛ٩با لعا ٚؤٌٟؿو بكاد هً١اوث .ؾاللث ل ٛ٩با ایاى لعاا،ٚ
اگك بك جمام هً١اد هىٔىٞله باٌؿ ،ؾاللث هٙاب٭ی و اگاك باك بؽٍای ال آو باٌاؿ ،ؾاللاث
جٕمًی ،و اگك بك اللهه آو باٌؿ ،ؾاللث الحماهی اوث< اها ؾاللث ل ٛ٩بك ه٩هىم ،با لعااٚ
ؤٌٟؿو ل ٛ٩بكاد هً١ا يیىاث ،بلکاه ال بااب ؾاللاث ١٨ال باك اواان بًااد ٠٭الواث
(هماو 294َ :و ق.ک :ؼمیًی.)267َ :1379 ،

ایٍاو په ال بیاو هؿ٠ا ،ذمكه آو قا کدكودبىؾو بعد ؾق ّ٨ل ه٩اهین ؾق اِىل ٨٭ه
هیؾايؿ:

ؾق ٠داقت ٨ى ،٪بًاد ٠٭ال قا هدًی بك ؾؼالث ٬یىؾ وؽى ؾق ه٭ّىؾ١ٙ٬ ،ی هیؾايًؿ،
ولی جكؾیؿ و بعرٍاو ؾق ظصیث ایى بًاوث .اهاام ؼمیًای کداكودباىؾو ياما ٞقا ظحای باك
اوان ٠ؿم هاهیث لٝ٩ی ه٩هىم که آیثالله بكوشكؾد اؾ٠ا هیکًؿ ،قؾ هایکًًاؿ .ایٍااو
ابحؿا کدكودبىؾو يما ٞقا ،بًا بك ٠ؿم هاهیث لٝ٩ی ه٩هىم ،چًیى ج٭كیاك هایکًًاؿ :و٬حای
ه٩هىم ال هؿلىالت لٝ٩ی يداٌؿ ،همکى اوث ٠لایق٤ان ٨همیاؿهٌاؿو آو ،هاحکلن هًکاك
گ٩حى آو ٌىؾ .بًابكایى هیجىاو پكویؿ کاه آیاا ٬ابال اظحصااز اواث یاا ياه (ؼمیًی(اهاام)،
 :1373ز <178َ ،2ودعايی :1423 ،ز٨ <97َ ،2أل.)234َ :1378 ،
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قوٌى ٌؿ که اوح٩اؾه ه٩هىم ال باب بًاد ٠٭الوث .جكؾیؿد يیىث که بًاد ٠٭اال باك
ظمل کالم هحکلن و ؼّىِیات آو بك ِؿوق به ؾا٠ای ٤ایاث ياى٠ی آيهاواث .همچًایى
٤ایث يى٠ی ٬یىؾ وؽى ،ؾؼالث آيها ؾق هٙلىب و ه٭ّىؾد اوث که وؽى بكاد آو ا٨اؾه
ً
ٌؿه اوث .ایى چًیى بًایی ١ٙ٬ا يمؾ ٠٭ال وشىؾ ؾاقؾ< اٌکال ٨٭اٗ ؾق ظصیاث آو اواث.
بك ایى اوان ،وؽى هحأؼكاو که يما ٞقا ؾق ظصیث ه٩اهین٥ِ ،كود هیؾايًؿ ،چىو آو قا
ؾق ذدىت ه٩هىم هیپًؿاقيؿ ،يه ؾق ظصیث آو ،ياؾقوث اوث .الهمیىقووث که پیٍایًیاو
ؾق ظصیث ه٩هىم بعد هیکكؾيؿ ،يه ؾق اِل ذدىت آو (هًحٝكد.)295َ :٪1415 ،
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ج٭كیك ٨ى ٪ال جىٔیط ؼىؾ آیثالله بكوشكؾد ؾق هاهیث ه٩هىم ا٬حدان ٌؿه اوث:
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آيچه ال وؽى گىیًؿه ٨همیؿه هیٌىؾ ،ؾو شىق اوث :گاهی هیجىاو گ٩ث گىیًاؿه باه
آو وؽى گ٩ث ،به گىيهاد که اگك به او گ٩حه ٌىؾ جى ایى وؽى قا گ٩حی ،يمیجىاياؿ هًکاك
ٌىؾ ،اها گاهی ال وؽى گىیًؿه چیمد ٨همیؿه هیٌىؾ که هیجىايؿ هًکك گ٩حى آو ٌىؾ و
يمیجىاو او قا هلمم به آو واؼث .بكاد هرال ،هًگاهیکه بگىیؿ :اگك لیؿ آهؿ ،او قا گكاهای
بؿاق ،يمیجىايؿ هؿلىلهاد هٙاب٭ی ،جٕمًی و الحماهی ایى گ٩حه قا ال وؽى ؼىؾ ولب کًؿ
و بگىیؿ هى يگ٩حهام< اها ٠لیق٤ن ایًکه ٠ؿم لموم گكاهیؾاٌث لیؿ ،ؾق ِىقجی کاه يیایاؿ،
ال گ٩حه او ٨همیؿه هیٌىؾ ،هیجىايؿ بگىیؿ :هى ایى قا يگ٩حن ،هى ٨٭ٗ گ٩حن هًگام آهؿو
لیؿ گكاهیؾاٌث او اللم اوث .يدىؾو شما هًگام يدىؾو ٌكٖ ،ال لىالم باىؾو شاما هًگاام
بىؾو ٌكٖ يیىث ،جا گ٩حه ٌىؾ ؾاللث ل ٛ٩بك آو ،به ؾاللث الحماهی ذابث اوث< لیكا لاموم
گكاهیؿاٌث هًگام آهؿو ،بك ظىب وا ،ٟ٬هىحلمم ٠ؿم لموم آو هًگام يیاهاؿو يیىاث .باا
ً
وشىؾ ایى ،وشؿايا ایى هٙلب ال وؽى همبىق ٨همیؿه هیٌىؾ ،ولای يمایجاىاو باه گىیًاؿه
يىدث ؾاؾ که آو قا گ٩حه اوث (هًحٝكد.)292َ :٪1415 ،
بههكظال ،اهام ؼمیًی ،ؾق قؾ کدكودبىؾو يما ،ٞبًا بك هاهیحی که آیثاللاه بكوشاكؾد
بكاد آو جكوین هیکًؿ ،هیگىیؿ :بًا بك چًیى هاهیحی ،بال هن يما٥ِ ٞكود اوث< لیكا ؾق
ایى ِىقت ،هؿ٠ی ه٩هىم بك ایى باوق اوث که آوقؾو ٬یؿد لائؿ بك اِال کاالم ،باهً٠ىاو
یک ١٨ل اؼحیاقد ،بك هىٔى٠یث آو ٬یؿ بكاد ظکن و ٠ؿم شايٍیًی چیم ؾیگكد بكاد آو
٬یؿ ؾاللث هیکًؿ و هًکك ه٩هىم وشىؾ چًیى ؾاللحی قا ايکاق هیکًؿ .په ُه ِردث و هًکك بك
وك وشىؾ یا ٠ؿم یک ؾاللث ؾ٠ىا هیکًًؿ ،يه ایًکه با جىالن بك وشىؾ یک ؾاللاث ،باك واك
ظصیث آو يما ٞؾاٌاحه باٌاًؿ (ؼمیًی(اهاام) :1373 ،ز <178َ ،2وادعايی :1423 ،ز،2
َ٨ <97أل.)234َ :1378 ،
اهکاو سدیابى دیذگاه آیثالله بشوخشدى دس دیذگاه غضالى

واب٭ه ؾیؿگاه آیثالله بكوشكؾد ؾقباقه هاهیث ه٩هىم قا هیجىاو ؾق وؽى اِاىلی ٌااؼُ

و پیٍاایى اهاالوااًث٤ ،مالاای(م  ،)٪ 515هٍاااهؿه کااكؾ .ود ؾق یااک ج٭ىااینبًااؿد ،ؾاللااث
ه٩هىهی قا ;بهواوٙه اٌاقه و ه٩هىم٬ :لمؿاؾ هیکًؿ و آو قا ٬ىین ؾاللث ;باهواواٙه ِای٥ه و
واؼحاق ل٬ :ٛ٩كاق هیؾهؿ (٤مالی .)181َ :٪1417،وپه هیگىیؿ:
هً١اد ه٩هىم ٠داقت اوث ال اوحؿالل به گمیًً ـکك چیمد بك ي٩ای ظکان
ال ٤یك آو .ایى قا ه٩هاىم ؼىايًاؿ< لیاكا ؾقظاالی ٨همیاؿه هیٌاىؾ کاه هىاحًؿ باه
هًٙى ٪يیىث ،وگكيه هؿلىل هًٙى ٪قا هن هیجىاو ه٩هىم ؼىايؿ .ادبىا ه٩هاىم
قا ؾلیل ؼٙاب ياهًؿ که يامها اقلي جىشه و بعاد ياؿاقؾ .ظ٭ی٭اث بعاد ه٩هاىم
ایى اوث که آیا ه١ل٫کكؾو ظکان بكیکای ال ؾو وِا ٧هؽاال ٧ؾاللاث باك ي٩ای
ظکن ال هىِى ٦به وِ ٧ؾیگك هیکًؿ یا يه؟ (هماو.)265َ :
ود ؾق هککنخىل جّكیط هیکًؿ ه٩هىم ال شًه کاالم يیىاث ،بلکاه ال ا٬حٕاائات آو
اوث(٤مالی.)311َ :1419 ،

با وشىؾ ایى ،و٬حی اؾله ي٩ی و اذداجی قا که ٤مالی بكاد ه٩هىم ؾق اؾاهه بعاد هایآوقؾ
(٤مالی )273 - 265 :٪1417،هىقؾ ؾ٬ث ٬كاق هیؾهین ،بهشم یک هىقؾ که همیىشا به آو
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همیى ايؿاله ه٭ایىه ٠داقات ؾیؿگاه ٤مالی ؾق بااقه هاهیاث ه٩هاىم باا ؾیاؿگاه آیثاللاه
بكوشكؾد که ي٭ل کكؾین ،يمؾیکی ؾو ؾیؿگاه قا باهؼاىبی يٍااو هایؾهاؿ .شايمایاه واؽى
بكوشكؾد ؾق هاهیث ه٩هىم ؾو يکحه اوث :اول ایًکه ال شًه ؾاللث ل٩ا ٛباك هاؿلىل
ؼىؾ ،یً١ی لٝ٩ی بكاد یک هً١ا ؤٌ ٟؿه ،يیىث .ؾوم ایًکه ال شًه ؾاللث ١٨ال اواث
بك یک ه٭ّىؾد که بایؿ ؾیؿ آیا ؾق ا٨اؾه آو ه٭ّاىؾ ظصیاث ؾاقؾ یاا ياه .ایاى شايمایاه ؾق
وؽى ٤مالی هن وشىؾ ؾاقؾ .يکحه اول ،ؾق ؾو بیاو او وشىؾ ؾاقؾ :اول ؾق ج٭ىینبًؿد ٨ى٪
که هیگىیؿ ه٩هىم ال ِای٥ه و وااؼحاق ل٩ا ٛؾقيمایآیاؿ ،بلکاه ال ٨عاىا و اٌااقه آو يماىؾه
ً
هیٌىؾ .ؾوم آيصا که ِكاظحا هیگىیاؿ ه٩هاىم ال شاًه کاالم يیىاث٤ .مالای يکحاۀ ؾوم
وؽى بكوشكؾد (ؾاللث ١٨لبىؾو شًه ه٩هىم) قا با بیاو هعحاىاد بعاد ؾق ه٩هاىم
هؽاال ٧یکاؿیگك،
قوايؿه اوث٘ .د ٫ایى بیاو ،ه١لا٫کاكؾو ظکان باك یکای ال ؾو وِا٧
ِ
هىٔى ٞبعد ؾق ه٩هىم اوث; .ه١ل٫کكؾو :یک ١٨ل اوث.
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وایؿ هكجٕای (ؾق
ؼىاهین پكؾاؼث ،هماو ٌاىاهؿد قا ؾق آو هاییاابین کاه ؾق واؽى ِ
اؾاهه همیى ه٭اله) آو قا ؾلیل بك ج٩اوت يٝك ویؿ با يٝك هكظىم بكوشكؾد ؼىاهین ؾايىث.
الایىقو با ه٭ایىه وؽى ٤مالی با وؽى هكظىم بكوشكؾد هیجىايین بگاىیین واؽى ٤مالای
ؾق يعىه ٘كض و جكوین ابحؿایی بعد ،ؾیؿگاه هكظىم بكوشكؾد قا ؾق هاهیث ه٩هىم جاؿا٠ی
هیکًؿ ،اها ؾق اؾاهه ،بهشم یک هىقؾ ،ایى جؿا٠ی قا همكاهی يمیکًؿ.
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آيچه ؾق بعد ٤مالی ،ؾیؿگاه آیثالله بكوشكؾد قا ؾق هاهیث ه٩هاىم جاؿا٠ی هایکًاؿ،
ً
جأکیؿ ٤مالی بك هعىق بىؾو یکی ال اؾله هؿ٠یاو ه٩هىم اوث .ایى ؾلیل ٜاهكا هماو اوث
که آیثالله بكوشكؾد هاهیث ه٩هىم قا ؾق ٠داقجی که ال او ي٭ل کكؾین ،ال آو بیكوو کٍایؿه
اوث .ود هیگىیؿ:
ً
ؾلیل چهاقم [ال اؾله هؿ٠یاو ه٩هىم] که اکركا به آو جمىک هیکًًؿ و
بمقگجكیى ودب ا٨حااؾو ؾق جاىهن ا٠حدااق ه٩هاىم گكؾیاؿه ،ایاى اواث کاه
گمیًً چیمد ؾق گ٩حى آو بایؿ ٨ایؿهاد ؾاٌحه باٌاؿ[ .باكاد هراال] اگاك
٨كْ ظیىاو چكيؿه با آؼىقؼىقيؿه یا لو بیىه با ٌىهكيکكؾه یا ٠مؿ با ؼٙا،
ؾق اظکام ٌك٠ی هكبىٖ یکی باًٌؿ ،چكا یکی ال ؾو ٘ك ٦ایى ٨اكْهاا ؾق
وؽى گمیًً هیٌىؾ< ؾقظالیکه اظکام بكاد هك ؾو ٨كْ اوث و يیال به
بیاو هك ؾو ٨كْ وشىؾ ؾاقؾ؟ اگك ظکن بكاد هك یاک ال ؾو ٨اكْ باٌاؿ،
هیچ ايگیمهاد باكاد گامیًً یاک ٨اكْ ؾق کاالم وشاىؾ ياؿاقؾ و چًایى
گمیًٍی ل٥ى هیٌىؾ (هماو.)268َ :
جمىک به پكهیم ال کاق ل٥ى يمؾ ٠٭ال ،بكاد اذدات ه٩هىم هماو يکحه کلیؿد هىقؾ يٝاك
آیثالله بكوشكؾد ؾق هاهیث ه٩هاىم اواث .اهاا اولایى پاواؽی کاه ٤مالای باه ایاى ؾلیال
هیؾهؿ ،لٝ٩یبىؾو هاهیث ه٩هىم يمؾ او و يمؾ ٘ك ٦ه٭ابل او قا يٍاو هیؾهؿ:
چهاق شىاب وشىؾ ؾاقؾ :اول ایًکه ؾلیل بك ٠که آيچه هًٙا ٫ظکان هایکًاؿ ،ق٨حاه
اوث< لیكا پىیً ٨ایؿه قا واوٙه بكاد ًٌاوایی ؤ ٟل٩ا٬ ٛاكاق ؾاؾه اواث .آيچاه هًٙا٫
ظکن هیکًؿ ،ایى اوث که ابحؿا ؤ ٟلًٌ ٛ٩اؼحه ٌىؾ و وپه بك اوان ؤ ٟل٨ ٛ٩ایؿه

پٍث وك آو بیایؿًٌ .اؼث ٨ایؿه ال آذاق ٌاًاؼث ؤا ٟاواث ،ياه ایًکاه ؤا ٟل٩ا ٛپیاكو
ًٌاؼث ٨ایؿه باٌؿ( هماو.)269 :
ؾق ٠داقت ٨ى ٪بهقوًٌی هاهیث ه٩هاىم باه ؤا ٟال٩اا ٚگاكه هایؼاىقؾ و يمایجاىاو آو قا باا
هاهیث ١٨لیبىؾو ه٩هىم ،آوگىيه که آیثالله بكوشكؾد هیگىیؿ ،جىشیه کاكؾ .کمحاكیى يحیصاهاد
که ال ایى ؤ١یث هیجىاو گك٨ث ،ایىکه يمیجىاو ٬ا٘١ايه ١٨لیبىؾو هاهیث ه٩هىم قا به ٤مالای،
ً
اِىلی ٌاؼُ ؾق پیٍیًیاو اهل وًث ،يىدث ؾاؾ٨ .هن او ال ؾلیل ٘اك٦ؾاقاو ه٩هاىم کاه ٘د١اا
٬دل ال او بىؾهايؿ ،با پیً٨كْ ١٨لیبىؾو ه٩هىم والگاق يیىث.
دیذگاه عیذ هشجعى و اصىلىهاى پیش اص شیخ ايصاسى
.1ديذگاهسيذهشتضى 

ٜاهك ابحؿایی ایى ٠داقت ،يٝك آیثالله بكوشكؾد قا جؿا٠ی هیکًؿ که هاهیث ه٩هىم ال
٬دیل ؾاللث ١٨ل (ه١ل٫کكؾو ظکن بك ِ٩حی) اوث ،يه ؾاللث ل ،ٛ٩اها اؾاهه وؽى وایؿ
يکاجی ؾاقؾ که ایى ٜهىق قا ال بیى هیبكؾ .ؾو يمىيه ال ایى يکات ؾق پی هیآیؿ:
 .1ؾق بیاو يٝك ؼىؾ هدًی بك ٠ؿم ه٩هىم وِ ٧هیگىیؿ; :و أو ال٭اىل ئـا جصاكؾ ،لان
ً
ً
ی٭حٓ ي٩یا و ال ئذداجا ٨یما ٠ؿا المفکىق ،و أو بال٭كائى جاقة ی١لان الً٩اي ،و أؼاكد اإلذداات:
(هماوٜ .)393 :اهك ٠داقت ایى اوث که ا٬حٕاد ي٩ی و اذدات ه٩هىم ال آو ;٬ىل :اوث،
يه ١٨ل.
 .2اولیى ؾلیلی که بكاد يٝك ؼىؾ هایآوقؾ ،ؾقبكؾاقياؿه ایاى هً١اواث کاه اگاك وِا٧
ه٩هىم ؾاٌحه باٌؿ ،بایؿ اون ل٭ب هن چًیى باٌؿ .آوگاه بكاد ه٩هىميؿاٌاحى اوان ل٭اب
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ً
ویؿ هكجٕی(م ِ )٪436كیعا به هاهیث ه٩هىم يمیپكؾالؾ ،اها ال يعىه ٘كض بعد او
هی جىاو به هاهیث ه٩هىم يمؾ او ؾواث یا٨اث .ؾق ابحاؿاد ٘اكض بعاد ،ایاى گمااو پایً
هیآیؿ که گىیا او ؾق هاهیث ه٩هىم ،يٝك ٤مالی و آیثالله بكوشكؾد قا ؾاقؾ .هًٍأ ایى گماو
ً٠ىايی اوث که به بعد ه٩هىم وِ ٧هیؾهؿّ٨; :ل ٨ي أو ج١لی ٫العکن بّ٩ة الیؿل
٠لی ايح٩ائه بايح٩ائها( :ویؿ هكجٕی :1376 ،ز.)392َ ،1
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هیگىیؿ اگك اون ل٭ب ه٩هىم ؾاٌحه باٌؿ ،بایؿ جمام شمالجی کاه ؾق آيهاا چیامد باك اوان
ل٭ب ظمل هیٌىؾ ،هايًؿ ;لیؿ ایىحاؾه اوث :یا ;٠مكو ؾقال٬اهث اوث ،:هصال باٌاؿ ،ياه
ظ٭ی٭ث< لیكا ه٩هىمؾاٌحى ایى شمالت به ایى هً١اواث کاه باكاد اذداات هعماىالت قود
اون ل٭ب هفکىق ؾق شملاه و ي٩ای آو ال واایك اوااهی ل٭اب ،ؤاٌ ٟاؿهاياؿ< ؾقظاالی کاه
هیؾايین شمالت همبىق ٨٭ٗ باكاد اذداات آو هعماىالت قود اوانهااد ل٭اب هافکىق ؾق
شمله ،اواح١مال هیٌاىيؿ(همااو .)394 :ال ایاى اواحؿالل٨ ،ااق ٢ال ِاعث و وا٭ن آو،
آٌکاقا بهؾوث هیآیؿ که بىؾ و يدىؾ ه٩هىم و ا٠حداق آو ؾق چاقچىب ؾاللث ال٩ا ،ٚبه لعاٚ
ؤ ٟآيها بكاد ه١ايی و اوح١مال ؾق هىٔىٞله یا ٤یكهىٔىٞله ٬كاق ؾاقؾ .هیجىاو با ؾ٬اث
ؾق وایك اوحؿاللهاد ویؿ هكجٕی ؾق بعاد همباىق ،باه يکاات ؾیگاكد هان باكاد اذداات
لٝ٩یبىؾو هاهیث ه٩هىم يمؾ او ؾوث یا٨ث (هماو.)398َ :
38
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اها هؽال٩ث ویؿ هكجٕی با ه٩هىم ،ظحی ه٩هىم ٌكٖ ،يمیجىايؿ ؾلیال باك همكاهای او
با آیثالله بكوشكؾد ؾق هاهیث ه٩هىم باٌؿ .جىٔیط ایًکه ایٍاو په ال بیاو يٝك ؼاىؾ ؾق
هاهیث ه٩هىم اؾ٠ا هیکًًؿ که جىشیه ویؿ هكجٕی ؾق قؾ ه٩هىم ،باك پایاه همایى هاهیاث
٬كاق ؾاقؾ< لیكا ود ؾق شمله ٌك٘یه ؾؼالث ٌكٖ قا ؾق ظکن هیپفیكؾ ،ولی هًکك ؾاللث آو
بك ايح٩اد ظکن با ايح٩اد آو ٌكٖ اوث (هًحٝكد.)297 :٪1415 ،
با جىشه به يکات پیًگ٩حه که ؾاللث بك لٝ٩یبىؾو هاهیث ه٩هىم يمؾ ویؿ هكجٕی هایکاكؾ،
ؾلیلی بك جىشیه يٝك او بك پایه ١٨لیبىؾو هاهیث ه٩هىم وشىؾ يؿاقؾ ،بلکه به آوايی هیجىاو باك پایاۀ
لٝ٩یبىؾو٬ ،ىل او قا هدًی بك ٠ؿم ه٩هىم ،جىشیه کكؾ .وؽى او چًیى اوث ...; :جاأذیك ٌاكٖ [ؾق
هً١اد شمله] ایى اوث که ظکن به هٍكوٖ ج١لا ٫هایگیاكؾ ،ولای هااي ٟال ایاى يیىاث کاه ٌاكٖ
ؾیگكد شاد آو بًٍیًؿ و هماو ي٭ً ٌكٖ اول قا ای٩ا کًؿ( :وایؿ هكجٕای :1376 ،ز.)416َ ،1
جأذیك و اهحًا٠ی که ؾق ایى بیاو آهؿه ،هیجىايؿ ال شًه ؾاللاث و ٠اؿم ؾاللاث لٝ٩ای باٌاؿ کاه باا
جىشه به يکات پیًگ٩حه ؾق ٠داقات ویؿ هكجٕی ،بایؿ همیىگىيه جدییى ٌىؾ.
.1ديذگاهشيخعىسى 

٠داقات ٌیػ ٘ىوی يیم ؾق عذةاهالفوىل همااو ٌاىاهؿد قا باك لٝ٩ایباىؾو هاهیاث

ه٩هىم ؾاقؾ که ال ٠داقات ویؿ هكجٕی ي٭ل ٌؿ .الدحه او ً٠ىاو بعاد قا ;ؾلیال الؽٙااب:
گفاٌحه اوث(٘ىوای :٪1417 ،ز )467َ ،2که بكؼی ال شمله ؼىؾ ویؿ هكجٕی ،گااهی
ً
ال ه٩هىم هؽال ٧به ؾلیل الؽٙاب ج١دیك هیکًًؿ (ویؿ هكجٕی :1376 ،ز٬ .)398َ ،1دال
ؾق وؽى ٤مالی يیم ایى ج١دیك ي٭ل ٌؿ .يگاهی به ٠داقات اِىلیاو پاه ال وایؿ هكجٕای و
ٌیػ ٘ىوی ؾق بعد ه٩اهین ،بهِكاظث یا باا ٌاىاهؿد ٌادیه باه ٌاىاهؿ اٌااقهٌاؿه ؾق
٠داقات ویؿ هكجٕی ،هايًؿ ایًکه ه٩هىم قا یکی ال ا٬ىام هؿالیل لٝ٩ی ج١كیا ٧هایکًًاؿ،
يٍاو ال لٝ٩یبىؾو هاهیث ه٩هىم يمؾ آياو ؾاقؾ (ال شمله :ابىلهكه ،بایجاا <534َ :ظلای،
 :٪1425ز٠ <512َ ،2ااااهلی شداااا٠ی ،بااایجااااٌ <79َ :ااایػ بهاااایی<151َ :٪1423،
٘دا٘دایی <217َ :٪1296 ،هیكلاد ٬می :٪1431،ز.)384َ ،1

يحیصهاد که ال هكوق ؾیؿگاههاد اِىلیها جا ٬دل ال ٌایػ ايّااقد باهؾواث هایآیاؿ،
ً
ایًکه يٝك ٤الب بلکه ج٭كیدا همه آيها لٝ٩یبىؾو هاهیث ه٩هىم اوث.
دیذگاه شیخ ايصاسى و اصىلىهاى پظ اص او
.1ديذگاهشيخايظاسى 

ؾیؿگاه ٌیػ ايّاقد قا ؾق هاهیث ه٩هىم هیجىاو ؾق چهاق يکحه لیك شمٟبًؿد کكؾ:
 .1ه٩هىم ال ٬دیل هؿالیل الحماهی ال٩ا ،ٚبه لعا ٚؤ ٟآيها بكاد ه١ايی اوث.
 .2ه٩هىم ال ٬دیل هؿالیل الحماهی هكکدات اوث ،يه ه٩كؾات.
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ؾق ایى هیاو هكظىم جىيی ؾق کحاب وهفيه ،بعد ه٩هىم قا بهگىيهاد هٙكض هیکًؿ کاه
گىیا لٝ٩ی یا ١٨لیبىؾو هاهیث ه٩هىم ،هكؾو ،هىقؾ جىشه اووث و ؾق هك ؾو ِىقت ،آو قا
قؾ هیکًؿ یا ظصث يمیؾايؿ ،اها به يٝك هیقوؿ ١٨لی یا به ج١دیاك او٠ ،٭لایباىؾو هاهیاث
ه٩هىم ،ؾقبكابك لٝ٩یبىؾو آو ،يمؾ او جاكشیط ؾاقؾ< لیاكا باه ٠٭لایباىؾو ؾق ٘اكض و بیااو
شایگاه ه٩هىمٔ ،مى ج٭ىاینبًاؿد هداظاد اِاىلی اٌااقه هایکًاؿ ،ولای لٝ٩ایباىؾو قا
بهً٠ىاو هؿلىل الحماهی ،ؾق ٔمى قؾ ٬ىل ؾیگكاو هیآوقؾ (جىيی،218 ،169َ :٪ 1415 ،
ً
 229و  )236 - 232که هیجىاو آو قا اِٙالظا هماٌات با ؼّن جل٭ی کكؾ.

 .3ه٩هىم هؿلىل الحماهی اوث که هحکلن آو قا ّ٬ؿ کكؾه اوث.
 .۴اِٙالض اِىلیها بك ایى هىح٭ك ٌؿه اوث که ؾو ؾوحه ال هؿلىلهااد الحماهای قا
ه٩هىم بًاهًؿ :اول آيهایی که ه٩اؾ ;ال ٤یك :ؾاقيؿ (ه٩هىم هؽال )٧و ؾوم آيهایی که ه٩ااؾ
جك٬ی ؾاقيؿ (ه٩هىم هىا ( )٫٨کاليحكد :1383 ،ز.)16َ ،2
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اٌکال آیثالله بكوشكؾد بك ٌیػ ايّاقد ایى اوث کاه باا وشاىؾ ٘اىل و جّ٩ایل ؾق
وؽى ،يکحهاد ٬ابل اجکا باكاد ج٩ااوت بایى ه٩هاىم و هًٙاى ٪اقائاه يکاكؾه اواثٜ .ااهك
ً
٠داقات پیٍیًیاو ج٭ىین هؿلىل به ؾو ٬ىن هاهیحا هح٩اوت اوث ،ياه ایًکاه باؿوو شهاث،
بكؼی ال هؿلىلهاد الحماهی قا ه٩هىم بًاهًؿ و ب٭یه قا لیك يام هًٙى ٪بیاوقيؿٌ .اهؿي ایى
ؾاللاث ٤ایاث و اواحرًا اؼاحال ٦کاكؾهاياؿ .ال ایاى
باىؾو
ِ
اوث که ؾق ه٩هىهی یا هًٙاى٬ی ِ
اؼحال ٦ه١لىم هیٌىؾ ه٩هىم و هًٙى ٪بكظىب وا ٟ٬هحمایم هىاحًؿ (هًحٝاكد:٪1415 ،
َ .)291ود وپه هیگىیؿ پىیًیاو ٌیػ هن ؾق ایى باب ه١یاق ِاعیط و ٬ابال اجکاایی
٠كٔه يکكؾهايؿ (هماو).

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

ٕ٬اوت ؾق هىقؾ ایى اٌکال ؾق گكو بكقوی يٝك آیثالله بكوشاكؾد ؾق هاهیاث ه٩هاىم
ً
اوث .اگك جعلیل ایٍاو ؾق ایى هىقؾ پفیك٨حه ٌاىؾ٘ ،د١اا باههً١ااد ج٩ااوت هااهىد بایى
ه٩هىم و هًٙى ٪اوث< همچًاوکه همكاهی و همىايی ایى يٝك با يٝك پیٍایًیاو اِاىلی
ً
اهاهیه و اهل وًث ،با يمایًؿگی هكظىم ویؿ هكجٕی و ٤مالای٬ ،ادال بكقوای و ؾقایاىبااقه
يحیصهگیكد ٌؿ.
.ديذگاهاطىلىهاىپساصشيخايظاسى

1



هماوگىيه که ؾق اٌکال آیثالله بكوشكؾد اٌاقه ٌاؿه اواث ،پاه ال ٌایػ ايّااقد،
همه اِىلیهااد ه١اكو ٦و هٙاكض ،ه٩هاىم قا ياى٠ی ال هاؿلىل باه ؾاللاث الحماهای ل٩اٛ
ؾايىحهايؿ (ؼكاوايی <193َ :٪1419 ،کااٜمی :1376 ،ز <477َ ،2ؼاىیي :1352 ،ز،1
َ٠ <414كا٬اااای :٪1417 ،ز <469َ ،2هاٌاااامی ٌاااااهكوؾد :٪1419 ،ز،191َ ،2

ؼمیًای :1373 ،ز <176َ ،2ظکااین :٪1413 ،ز .)211َ ،3الدحااه اِااىلیهااایی کااه بااه
ؾیؿگاههاد آیثالله بكوشكؾد جىشه ؾاٌحهايؿ ،به ایى يٝك يیم اٌاقه کكؾهايؿ و بكؼی ال آيهاا

(هايًااؿ :ؼمیًاای :1373،ز ،)176َ ،2هاان ؾق يىاادثؾاؾو آو بااه ٬ااؿهاد اِااىلی جكؾیااؿ
کكؾهايؿ و هن ؾق ِعث ؼىؾ يٝك.
يمذوبشسسى 

هاهیث ه٩هىم ال ؾیؿگاه آیثالله بكوشكؾد قا ؾق چًؿ هعىق لیك بكقوی هیکًین:
هحىساول 

ج٭كیك و بكقوی ؾلیل ؾیؿگاه آیثالله بكوشكؾد :ال هصمى ٞوؽى ایٍاو وه يکحاه ؾق شهاث
اذدات ؾیؿگاه او ؾوثیا٨حًی اوث .ال ایاى واه ،باه جكجیدای کاه ؾق بیااو او آهاؿه اواث ،اولای قا
هیجىاو هإیؿ ،ؾوهی قا بكايگیؽحى یا جمهیؿ ـهى بكاد پفیكي ؾلیل و وىهی قا ؾلیل او بهٌاماق
آوقؾ .الدحه وىهی قا که ؾلیل هیگیكین٠ ،داقت ال جعلیال و جٙدی٭ای ال بًاهااد ٠٭الیای ؾقبااقه
بهکاقگیكد ال٩ا ٚبكاد ا٨اؾه ه١ايی اوث .ؾق ایًصا چًؿ يکحه بیاو هیٌىؾ:

ج١كی ٧ه٩هىم به ;ؾاللث ال ٨ی هعل الً :٫ٙال ظااشدی ،اِاىلی واًی ٬اكو ه٩احن،
ي٭ل ٌؿه اوث (کاليحكد :1383 ،ز )12َ ،2و وپه ج١كی ٧ود بیى اِىلیهاد ٌی١ه و
وااًی هٍاااهىق گٍاااحه اواااث (هیااكلاد ٬مااای :٪ 1431،ز <384َ ،1هىواااىد ٬مویًااای،
٬ن :٪1427زٌ <234َ ،4ىکايی ،بیجا <178َ :آهؿد:٪1412 ،ز  .)66َ ،3ج٩ىیك ایاى
ج١كی ٧به ایًکه هكاؾ ال آو يدىؾو ه٩هىم ؾق لیك هصمى٠ه ؾاللثهاد لٝ٩ی اواث ،ؾق ظاؿ
جحد ٟيگاقيؿه ،ؾق هیچ اذك اِىلی پیً ال آیثالله بكوشكؾد یا٨ث يمیٌىؾ ،بلکه اگك جعٛ٩
بك ٠داقت ج١كی ٧ؾاٌحه باٌین ،به ٬ىل یکی ال اِىلیهاد په ال آیثالله بكوشاكؾد ،هان
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يکحااه اول :اولاایى يکحااه ایااى اؾ٠اوااث کااه ه٩هااىم ياامؾ ٬ااؿهاد اِااىلی ،ال ه٭ىا ِان
هاد لٝ٩ی وهگايۀ هٙاب٭ی ،جٕمًی و الحماهی بیكوو اوث .ال وؽى ایٍاو ،باكاد
ؾاللث ِ
اذدات ایى اؾ٠ا که ٬ؿها ه٩هىم قا ال ه٭ىن ؾاللثهااد واهگاياه لٝ٩ای بیاكوو هایؾايًاؿ،
هیجىاو ؾو ٌاهؿ پیؿا کكؾٌ :اهؿ اول بكؾاٌث ٬ؿها ال ج١كی ٧هٍهىق بكاد ه٩هاىم اواث.
هٍاهىق ه٩هاىم باه ;الؿاللاة ال ٨اي هعال الًٙا،:٫
ج١كیا٧
بكؾاٌث ایٍاو ایى اوث که
ِ
ِ
بههً١اد لٝ٩یيدىؾو هاهیث ه٩هىم اوث (ؼمیًی.)267َ :1379 ،
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بك ؾیؿگاه لٝ٩یبىؾو ه٩هىم و هن بك ؾیؿگاه ٤یكلٝ٩ی یا ١٨لیبىؾو آو که بكؾاٌث آیثالله
بكوشكؾد اوث٬ ،ابل جٙدی ٫و والگاق اوث ،بلکه ٠داقت ایٍاو ٜهىق ؾق ؾیؿگاه اول ؾاقؾ<
لیكا همکى اوث بك ؼال ٦بكؾاٌث آیثالله بكوشاكؾد ،هاكاؾ ال ;هعال الًٙا :٫قا ؾاللاث
هٙاب٭ی ،یا هٙاب٭ی و جٕمًی بؿايین و ؾق ه٭ابل ،هكاؾ ال ;ال ٨ی هعال الًٙا :٫قا ؾاللاث
الحماهی ٬لمؿاؾ کًین .ؾق ایاى ِاىقت ج١كیا ٧قا باا ؾیاؿگاه اول جٙدیا ٫ؾاؾهایان (ؼمیًای،
 :1373ز.)177َ ،2
قوٌى اوث بك ٨كْ اگك بكؾاٌث آیثالله بكوشكؾد ال ج١كیِ ٧عیط باٌؿ ،يکحاه اول
ِك ٦هىا٨٭ث یا هؽال٩ث باا يٝاك
بكاد اذدات ؾیؿگاه ایٍاو اقلٌی بیً ال جأییؿ يؿاقؾ< لیكا ِ
٬ؿها ،چیمد قا اذدات یا ي٩ی يمیکًؿ.
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يکحه ؾوم :ؾوهیى يکحه ایى اؾ٠اوث که آيچه ه٩هىم ؼىايؿه هیٌىؾ ،هیجىاياؿ هاىقؾ ايکااق
ً
هحکلن ٬كاق گیكؾ که هى به آو وؽى يگ٩حهام< هرال اگاك گىیًاؿهاد بگىیاؿ ;اگاك لیاؿ آهاؿ ،او قا
اکكام کى ،:ال وؽى او ٨همیؿه هیٌىؾ کاه و٬حای آهاؿو لیاؿ هع٭ا ٫يٍاىؾ ،اکاكام او واشاب
يیىث ،اها يمیجىاو بك گكؾو گىیًؿه گفاٌث که جاى گ٩حاهاد و٬حای آهاؿو لیاؿ هع٭ا ٫يٍاىؾ،
اکكام او واشب يیىث و اگك به او گ٩حه ٌىؾ :چكا وؽى ؼىؾ قا ه٭یؿ به آهاؿو کاكؾد ،هایجىاياؿ
جىشیهات ؾیگكد بكاد ایى کاق ؼىؾ اٜهاق کًؿ (ؼمیًی.)267َ :1379 ،
اؾ٠اد قوابىؾو چًیى ايکاقد ا٠ن ال اؾ٠اد ظصیث یاا ٠اؿم ظصیاث ه٩هاىم اواث و
هكاؾ آیثالله بكوشكؾد ال جىشهؾاؾو به آو ،اؾ٠اد ٠ؿم ظصیث یا ي٩ی ه٩هىم يیىث< لیاكا
ایى يکحه قا ؾق ه٭ام بعد ال ظصیث ه٩هىم يگ٩حهايؿ.
بههكظال يکحه ؾوم هن يمیجىايؿ ١٨لی٤ /یكلٝ٩یبىؾو هاهیث ه٩هاىم قا اذداات کًاؿ<
لیكا بك ٨كْ ؾقوثبىؾو ،اذدات هیکًؿ که آيچه قا که ه٩هىم ؼىايؿه هیٌاىؾ ،يمایجاىاو
ؾاؾو وؽى به گىیًؿه ،ؾو اظحمال قا
وؽًی هًىىب به گىیًؿه ؾايىث ،اها ایى ِ
٠ؿم يىدث ِ
ؾقبكؾاقؾ :یکی ایًکه چیمد قا که ه٩هىم کالم ياهیؿهاین ،ياٌی ال جىهن باٌؿ ،وگكيه هایچ
هؿلىلی شم هًٙى ٪وشىؾ يؿاقؾ .ؾوم ایًکه هؿلىلی وشىؾ ؾاقؾ ،اها شًه لٝ٩ی يؿاقؾ ،بلکه
شًه ١٨لی ؾاقؾ .هیچ هٙلدی ؾق يکحه ؾوم ،اظحمال ؾوم قا هح١یى يمیکًؿ جاا آو قا ؾلیال

اذداتکًًؿه هاهیث ٤یكلٝ٩ی یا ١٨لیبىؾو ه٩هاىم ٬لماؿاؾ کًاین .باه٠دااقت ؾیگاك ،باكاد
ؾلیلٌؿو ایى يکحه ،بایؿ ایى هً١ا ٔمیمه گكؾؾ که هؿالیل ال٩ا ،ٚیا همکاى اواث لٝ٩ای
باًٌؿ یا ١٨لی .اگك ایى ٔمیمه وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ،ال لٝ٩ایيداىؾو یاک هاؿلىل هایجاىاو
١٨لیبىؾو آو قا اذدات کكؾ .ایى ٔمیمه هماو يکحه اِلی آیثالله بكوشكؾد اواث کاه ؾق
ایًصا آوقؾه اوث و ها آو قا بهً٠ىاو يکحه وىم ایٍاو هیآوقین .يکحه ؾوم جا يیمه قاه هاىقؾ
يٝك ایٍاو قا يٍاو هیؾهؿ .الایىقو آو قا بكايگیؽحى ـهى و جمهیؿ بكاد ؾلیل ایٍااو کاه
ؾق يکحه وىم هیآیؿ ،بهٌماق هیآوقین.
يکحه وىم :ؾلیل اِلی آیثالله بكوشكؾد ،بكاد اذدات ١٨لیبىؾو هاهیاث ه٩هاىم ،باك
جعلیل و قیٍهیابی او ؾقباقه ؾاللث هك کالهی بك هكاؾ هحکلن هدحًی اوث .ود اؾ٠ا هیکًؿ
جعلیلً ؾق چاقچىب اِىل ٠٭الیی اوث .ایى اِىل هكظله به هكظلاه و پایؾقپای شااقد
هیٌىيؿ .ایٍاو ابحؿا ایى اِىل قا بكاد ٨هن هً١اد هًٙى٬ی بیاو هیکًاؿ و واپه آو قا
ؾق ٨هن هً١اد ه٩هىهی جىٔیط هیؾهؿ ،جا ج٩اوت هاهیث ه٩هىم با هاهیاث هًٙاى ٪قا باه
يٝك ؼىؾ آٌکاق کًؿ.
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ج٭كیك يگاقيؿه ایى وٙىق ال شكیاو اِىل ٠٭الیای هاىقؾ يٝاك ایٍااو ،ؾق ٨هان هً١ااد
هًٙى٬ی چًیى اوث :اِل يؽىث ایى اوث که اگك ؾق هىقؾ هك ١٨لی ال ا١٨ال اؼحیااقد،
ٌک کًین بكاد ٨ایؿه و ٤كٔی اوث یا ل٥ى و با٘ل ،ظمل بك وشىؾ ٨ایؿه و ٤كْ هیٌىؾ.
اِل ؾوم ؾق پی اِل اول ایى اوث که اگك ٌک کًین ٤كْ ال یک ١٨ل اؼحیاقد٨ ،ایؿه
ً
٤الدی آو بىؾه که ٠اؾجا بكاد آو ٨ایؿه ایى ١٨ل ايصام هیٌىؾ یا ٨ایاؿهاد يااؾق ،ظمال باك
٨ایؿۀ ٠اؾد و ٤الب هیٌىؾ .اِل وىم اِلی اوث که ؾق هك هىقؾ٨ ،ایؿۀ ٠اؾد و ٘دی١ی
هك ١٨ل اؼحیاقد قا ج١ییى هیکًؿ .ایى اِال ،باكؼال ٦اِال اول و ؾوم ،ؾاقاد هعحاىاد
یکىايی ؾق همه ا١٨ال يیىث ،بلکه بك ظىب ؼّىِایات هاك ١٨ال یاا گىياهاد ال ا١٨اال
هی جىايؿ هح٩اوت باٌؿ .بكاد هرال ،ؾق هىقؾ اوح١مال ال٩ا ٚباه لعاا ٚایًکاه باكاد ه١اايی
ؤٌ ٟؿهايؿ ،ایى اِل ٠داقت ال اِالةالع٭ی٭ه اوث (ؼمیًای .274َ :1379 ،يیام ق.ک:
هًحٝكد.)292َ :٪1415 ،
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په ال بیاو اِىل ٠٭الیی ٨ى ٪و جٙدی ٫آو بك اوح١مال ال٩اا ٚباكاد ه١اايی ،شكیااو
ایى اِىل قا ؾق هىقؾ ٨هن هً١اد ه٩هاىهی کاه ياٌای ال ؼّىِایات و ٬یاىؾ اؼفٌاؿه ؾق
کالم اوث ،جىٔیط هیؾهًؿ .هكاؾ ال ؼّىِیات و ٬یىؾ هماوهایی اوث کاه ؾق هدعاد
ه٩اهین ال ه٩هىمؾاٌحى و يؿاٌحى آو یا ا٠حداق و ٠ؿم ا٠حداق آو بعد هیٌىؾ< هايًؿ ٌكٖ،
وِ ،٧ل٭ب و ٤یك ایًها.
ج٭كیكد ال وؽى ایٍاو ؾق ایى ٬ىمث چًیى اوث:
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اِىل ٠٭الئیه ،همچًاوکه ؾق اِل ِؿوق کالم شااقد هیٌاىيؿ ،ؾق
ؼّىِیات ا٨موؾه آو هن شكیااو هاییابًاؿ .الایاىقو هكگااه ٌاک کًاین
٬یؿد ال وك ل٥ى آوقؾه ٌؿه یا بكاد ٤كْ ،ظمل باك ٤اكْ هیٌاىؾ .اگاك
ٌک کًین به ٤كْ ج٩هین اوث یا يه ،ظمال باك ٤اكْ ج٩هاین هیٌاىؾ.
بًابكایى بًاد ٠٭الیی ؾق ٬یىؾ ا٨موؾه ،ظمل بك ٤اكْ ج٩هاین اواث .ایاى
ً
٬یىؾ ؾق ِىقجی که هرال ٬یؿ هىٔى ٞباًٌؿ ،وویله بكاد ج٩هین ؾؼالث ایى
٬یىؾ ؾق هىٔى ٞهىحًؿ .باه ایاى جكجیاب ،ؾاللاث ایاى ٬یاىؾ باك ؾؼالاث ؾق
هىٔى ،ٞال يى ٞؾاللث ل ٛ٩بك هً١اد هىٔىٞله یا شم آو یا [اللم] ؼااقز
آو يیىث ،بلکه ؼاقز ال ایى يى ٞاوث .ایى ؾاللث همايا ال يى ٞؾاللث ١٨ل
اؼحیاقد ِاؾق ال ايىاو باك چیامد ،باك ظىاب اِاىل ٠٭الیای اواث ،ياه
بكظىب ؤ ٟال٩ا ٚبك ه١ايی (ؼمیًی.)274َ :1379 ،
ؾق بیاو ٨ى ،٪جٙدی ٫ؾو اِل ٠٭الیی اول و ؾوم ال وه اِلی که ؾق ج٭كیك يگاقيؿه ایى
وٙىق بیاو ٌؿ ،قوٌى اوث .اها جٙدی ٫اِل واىم کاه گ٩حاین ؾق هاىاقؾ هؽحلا ٧همکاى
اوث هّاؾی ٫هح٩اوت ؾاٌحه باٌؿ٠ ،داقت ال اِالث ؾؼالاث ٬یاىؾ ؾق هىٔاى ٞیاا ظکان،
بكظىب ایًکه ٬یؿ هىٔى ٞباٌؿ یا ظکن ،ؼىاهؿ بىؾ.
بیاو اؼیك هىحه هكکمد جعلیل و اوحؿالل آیثالله بكوشكؾد بكاد اذداات ١٨لایباىؾو
هاهیث ه٩هىم اوث .ي٭ٙه اِلی ؾق ایى بیاو يیم همااو هّاؿا٬ی اواث کاه باكاد اِال
وىم اؾ٠ا هیکًًؿ< لیكا هماوگىيه که گ٩حه ٌؿ ،اِل اول و ؾوم ؾق همه ا١٨ال اؼحیااقد،

ال شمله اوح١مال ال٩ا ٚؾق ه١ايی هىٔىٞله با هعحىایی یکىاو ،شاقد هیٌىؾ .ظا ٪اؾ٠ا
و جعلیل ایٍاو ایى اوث که ؾق قويؿ ؾوحیابی به یک ه٩هىم ،پاه ال اشاكاد اِال اول و
ؾوم که ؾق ؾوح یابی به ه٩هىم و هًٙى ٪هٍحكک اوث ،يىبث به اِل واىم کاه هایقواؿ،
ج٩اوت هاهىد ه٩هىم با هًٙى ٪ؼىؾ قا يٍاو هیؾهؿ .ج٩اوت ایى اوث کاه ؾق قوایؿو باه
هًٙى ،٪ال اِىل لٝ٩ی هايًؿ اِالث ظ٭ی٭ث ،اِالث ا٘ال ٪و هايًؿ آو اوح٩اؾه هیٌىؾ،
ولی ؾق قویؿو به ه٩هىم ،ال اِل ٠٭الیی ٤یكلٝ٩ی ،یً١ی اِل ؾؼالث ٬یىؾ ؾق هىٔى ٞیا
ظکن ،اوح٩اؾه هیٌىؾ٤ .یكلٝ٩یبىؾو ایى اِل ٠٭الیی الآوقووث که ؾاللاث آو هماياا
ال يى ٞؾاللث ١٨ل اؼحیاقد ِاؾق ال ايىاو باك چیامد ،باه ظىاب ؤا ٟال٩اا ٚباك ه١اايی
يیىث.

بًابكایى جا ایًصا با ؾو اؾ٠اد هح٭ابل قوبهقو هىاحین .همکاى اواث گ٩حاه ٌاىؾ هاكشط
اؾ٠اد آیثالله بكوشكؾد ایى اوث که هاهیث ه٩هىم قا باؿوو يیاال باه ؤا ٟال٩اا ٚباكاد
ه١ايی جىشیه هیکًؿ و اگك بحىاو به هً١ایی ،با هئىيه کمحكد ؾوث یا٨ث٠ ،ك٠ ٦٭الیی آو
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ؾقباقه ایى اؾ٠ا یا جعلیل چه هیجىاو گ٩ث؟ اگك ٘ك٦ؾاقاو لٝ٩یبىؾو هاهیث ه٩هاىم
قا ؾق چاقچىبی ٬كاق ؾهین که آیثالله بكوشاكؾد بعاد قا پایً هایباكؾ ،ؾق ه٭ابال ایٍااو
ؼىاهًؿ گ٩ث که ؾق قویؿو به ه٩هىم ،هايًؿ قویؿو به هًٙى ،٪په ال اشكاد اِل اول و
ؾوم ،ال اِىل لٝ٩ی اوح٩اؾه هیکًین .چه الماهی بك اوح٩اؾه ال اِل ٠٭الیی ؾؼالث ٬یاؿ
ؾق هىٔى ٞیا ظکن وشىؾ ؾاقؾ؟ به٠داقت ؾیگك ،ؾق بكابك اؾ٠اد آیثالله بكوشكؾد هدًای باك
اوح٩اؾه ال اِل ٠٭الیی ٤یكلٝ٩ی همبىق بكاد قویؿو به ه٩هىم ،اؾ٠اا هیٌاىؾ کاه ٬یاىؾ
کالم هايًؿ ؼىؾ کالم ،ؾق وایه ؤ١ی که بك ه١ايی ؾاقيؿ ،ؾق چاقچىب اِىل لٝ٩ی ،هايًؿ
اِالث ظ٭ی٭ث ،اِالث ا٘ال ،٪ايّكا ٦و ٤یك آو ،ؾاللث بك ه١ايی هیکًًؿ .ایى گ٩حاه ال
هكوقد بك اؾلهاد که بكاد اذدات ه٩هىم ٌكٖ ،ؾق آذاق اِىلی هايًؿ کفبيه هٙاكض و بكقوای
هیٌىيؿ ،آٌکاق اوث .ایى اؾله ٠داقت ال جداؾق ،ايّكا ٦و گىياههااد هؽحل٩ای ال ا٘اال٪
اوث (ؼكاوايی .)194َ :٪ 1419 ،ایًها همه اِاىل لٝ٩ای هىاحًؿ کاه جًهاا باا ٨اكْ
لٝ٩یبىؾو هاهیث ه٩هىم٬ ،ابل جمىک هیٌىيؿ.

قا بك هئىيه بیٍحك جكشیط هیؾهؿ ،بلکه هصالی بكاد هئىيه بیٍحك با٬ی يمیهايؿ .باه٠دااقت
ؾیگك ،ؤ ٟل ٛ٩بكاد اِل کالم کا٨ی اوث و ؾق قویؿو باه ه٩هاىم ال قود ٬یاىؾ کاالم،
يیالد به ؤ ٟيؿاقین.
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اگك کاقد که ال اِل ٠٭الیی ؾؼالث ٬یىؾ ؾق ظکن یا هىٔى ٞبكهیآیؿ ،همااو کااقد
بىؾ که ال ؤ (ٟیا شایگمیىهایی که ؾق وایه ؤ ٟهىحًؿ ،هايًؿ ايّاكا ٦و ا٘اال )٪ایاى
٬یىؾ بكاد ه٩هىم ،بًا بك وشىؾ آو ،بكهیآیؿ ،هكشط ٨ى٬ ٪ابل ؾ٨اا ٞهایيماىؾ ،اهاا چًایى
يیىث .هیچکه ال شمله آیثالله بكوشكؾد ،بكاد ه٩اؾ اِل ٠٭الیی همبىق چیمد بیً ال
ؾؼالث ٨یالصمله اؾ٠ا يکكؾه اوث .اقجکال ٠٭الیی ها هن ؾق ا١٨ال اؼحیاقد ،بایً ال ایاى
قا يمیقوايؿ< ؾقظالیکه ؾق ٘ك ٦پیً٨كْ ؤ ٟبكاد اوح١مال ٬یىؾ ،ؾوثکن ؾق هاىقؾ
ه٩هىم ٌكٖ ،کىايی که هؿ٠ی ه٩هىم هىحًؿ ،ؾؼالحی ٨كاجك ال ٨یالصمله و ؾق ظؿ ؾاللث
بك ٠لیث هًعّكه قا باوق ؾاقيؿ .بًابكایى يمیجىاو با جکیه بك اِل ٠٭الیای همباىق ،يیاال باه
ؤ ٟو آذاق آو قا ؾق کاقبكؾ ٬یىؾ بك٘ك ٦کاكؾ .الیاه ؾیگاك واؽى هاا ایاى اواث کاه جدیایى
هاهیث ه٩هىم بایؿ چًاو ٨كاگیك باٌؿ که هماه ا٬اىال بلکاه هماه اظحمااالت قا ؾق هدعاد
ه٩اهین پىًٌ ؾهؿ و چًیى يداٌؿ که ٬ىلی ؾق ا٬ىال هىئله ،قود یک هاهیث و هىٔى،ٞ
اوحؿالل و اذدات و ي٩ی کًؿ و ٬ىل ؾیگك قود هااهیحی ؾیگاك .اواحؿالل و جعلیال آیثاللاه
بكوشكؾد ایى ههن قا جأهیى يمیکًؿ.
به يٝك هیقوؿ جعلیل آیثالله بكوشكؾد ؾقباقه هاهیث ه٩هىم ،باكؼال ٦بااوق ایٍااو،
ً
هًٙ٭ا ؾق ه٭ابل يٝك کىايی هايًؿ ٌیػ ايّاقد و په ال او ٬كاق يمیگیكؾ ،بلکه هکمل يٝك
آياو اوث .جىٔیط ایًکه شكیاو اِل ٠٭الیی ؾؼالث ٨یالصمله ٬یؿ ؾق هىٔى ٞیا ظکان،
ؾق ه٭ابل باوقؾاٌحى ؾاللث شمله بك ه٩هىم ،بك اوان جداؾق ،ايّكا ٦و ا٘ال ٪که ؾق واایه
ؤ ٟال٩ا ٚبكاد ه١ايی ٬ابل جمىک هىحًؿ٬ ،كاق يمیگیاكؾ ،بلکاه اِال ٠٭الیای همباىق
لهیًهوال چًاو باوقد اوث جا ؾق ِىقجی که بكهاو ا٬حٕا کًؿ ،قغ ؾهؿ .به٠دااقت ؾیگاك،
کىايی که هاهیث ه٩هىم قا هؿلىل الحماهی هیؾايًؿ ،يا٨ی شكیاو اِل همبىق يیىحًؿ< لیكا
با ٨كْ اِل ؾؼالث ،الدحه ؾؼالث ٨یالصمله ،هدحًی بك اِىل ٠٭الیی هىقؾ يٝك آیثالله

ً
بكوشكؾد ،ؾق هكظله ب١ؿ ،يى ٞایى ؾؼالث (هرال ؾؼالث به ِىقت ٠لیث هًعّكه ؾق شمله
ٌك٘یه) بك اوان اؾلهاد هايًؿ جداؾق و ا٘ال ٪ج١ییى هیٌىؾ .ال آيصا که ایى اؾله ؾق وایه
ً
ؤ ٟال٩ا ٚبكاد ه١ايی اوث ،يحیصه يهایی ،لٝ٩یبىؾو هاهیث ه٩هىم هیٌاىؾ٘ .د١اا ؾق
شایی که اؾله اذدات ه٩هىم يکًًؿ ،چیمد شم اِل ؾؼالث ٬یاؿ ،ؾق ِاىقت يداىؾ ؾلیال یاا
٬كیًه ؼاَ ،ذابث يمیٌىؾ.
ال يکحه ٨ى ٪قوٌى هیٌىؾ که به لعا ٚشكیاو اِىل ٠٭الیی همبىق و وپه اواح٩اؾه
ال اِىل لٝ٩ی هايًؿ جداؾق ،ا٘ال ،٪ايّكا ٦و ٤یك ایًها ،بكاد قویؿو باه هً١اا و هاؿلىل،
ج٩اوجی بیى ه٩هىم و هًٙى ٪يیىث .ؾق قویؿو به هؿلىل هًٙى٬ی يیام بایاؿ همایى هىایك
٘ی ٌىؾ .بًابكایى ٘یکكؾو ایى هىیك يمیجىايؿ وادب ج٩ااوت هاهیاث ه٩هاىم و هًٙاى٪
ٌىؾ٨ .كاهىي يکًین که آیثالله بكوشكؾد جعلیل ؼىؾ ؾق ٘ایکاكؾو ایاى هىایك قا باكاد
ج٩اوتگفاقد بیى ه٩هىم و هًٙى ٪اقائه کكؾ.
هحىسدوم 

شًده ق٨حاقد اوح١مال ال٩ا ٚبكاد ه١ايی ،يمؾ بكؼی ال ٨یلىى٨او لباو چًاو هعىقیث
یا٨حه اوث که هًصك به پیؿایً ;يٝكیه ا١٨ال گ٩حاقدٌ :اؿه اواث .ایاى يٝكیاه ؾق ظاىله
٨لى٩ه لباو اوث (واكل .)88َ :1387 ،وإال اِلی ؾق ٨لى٩ه لباو با قویکكؾد ٨لىا٩ی
و بًیاؾد ایى اوث که ;واژهها با شهاو چه قبٗ و يىدحی ؾاقياؿ؟( :همااو .)85َ :چاىو
قبٗ واژه با شهاو ؼاقز ؾق ٬الب هً١ااد واژه اواث٨; ،لىا٩ه لبااو قا گااهی هً١اًٌاوای
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هعىق ؾوم هدعاد ،ج١میا ٫ؾیاؿگاه آیثاللاه بكوشاكؾد و ه٭ایىاه آو باا يٝكیاه ا١٨اال
گ٩حاقد اوث٨ .اق ٢ال ؾقوحی یا ياؾقوحی يٝك آیثالله بكوشكؾد ؾق هاهیث ه٩هىم ،به يٝك
هیقوؿ ؾق جعلیل ایٍاو ،جىشه ٬ابل جأهل و ٠می٭ی به شًده ق٨حاقد اوح١مال ال٩ا ٚباكاد
ا٨اؾه هكاؾات ٌؿه اوث .جاا آيصاا کاه يگاقياؿه ؾق آذااق اِاىلی ٨اكاواو و هؽحلا ٧ؾق جااقیػ
اِىلی اهاهیه و وًی کاوي کكؾه اوث ،ایى جىشه ایٍاو ؾق اِىل ٨٭ه يىآوقايه و بیواب٭ه
ً
اوث .الدحه ،چًاوکه ٬دال اٌاقه ٌؿ ،ایٍاو يٝك ؼىؾ قا به ٬ؿهاد اِىلی يىدث هیؾهاؿ،
اها ؾیؿین که ایى يىدث ،اگك يگىیین ياؾقوث ،الا٬ل با جكؾیؿ شؿد قوبهقووث.
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٨لىاا٩ی يیاام هاایياهًااؿ( :هلکیاااو٨ .)87َ :1384 ،لىاا٩ه لباااو ؾقباااقه ٘دی١ااث هً١ااا،
کاقبكؾهاد لبااو ،ظکایاث ،ؾاللاثِ ،ؿ،٪اواح١اقه و هايًاؿ ایًهاا بعاد هایکًاؿ (ق.ک:
آلىحىو 21َ :1381،و هًاب ٟپیٍیى).

يٝكیه ا١٨ال گ٩حاقد ،ؾق یک شمله کىجاه چًیى ؼالِه هیٌىؾ; :وؽىگ٩حى ايصام
ا١٨الی هٙاب ٫با ٬ىا٠ؿ اوث( :وكل .)117َ :1387 ،ا١٨ال هىقؾ اٌاقه ؾق يٝكیاه ،ا١٨اال
گ٩حاقد ياهیؿه هیٌىؾ که ؾق ایى جىٔیط آهؿه اوث:
واؽى گ٩احى بااه یاک لبااو ٠داااقت اواث ال ايصاام ا١٨ااال گ٩حااقد ،ا١٨االی ال ٬دیاال
بیاوکكؾو ،اهكکكؾو ،پكوایؿو ،و٠اؿهؾاؾو و هايًاؿ ایًهاا  . ...ایاى ا١٨اال ،باه٘اىق کلای
بهوویله ٬ىا٠ؿ ؼاِی که بكاد اوح١مال هإل٩ههاد لبايی وشىؾ ؾاقؾ ،همکى هیٌىيؿ و بك
٘د ٫آو ٬ىا٠ؿ ِىقت هیپفیكيؿ (هماو.)117َ :
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بك ٘د ٫ایى يٝكیه ،بكقوی هً١اد هك شملهاد هماو بكقوی ا١٨ال گ٩حاقد یا قٌحهاد
ال ا١٨ال گ٩حاقد هحًاوب و ؼاَ آو شمله اوث< لیكا ;بكقوی ه١اايی شملاههاا و بكقوای
ا١٨ال گ٩حاقد ؾو بكقوی هىاح٭ل ال یکاؿیگك يیىاحًؿ ،بلکاه یاک بكقوایاياؿ ال ؾو يٝكگااه
هح٩اوت( :هماو.)111َ :
بكاد ؾقک ٠می ٫جك ال يٝكیه ا١٨ال گ٩حاقد ،جىشه به ج٩اوت آو با يٝكیه ه٭ابلً ه٩یاؿ
اوث .ایى ج٩اوت ؾق بكابك گماو ٠مىهی ؾقباقه واظؿ اقجداٖ لبايی بیاو ٌؿه اواث; :واظاؿ
اقجداٖ لبايی ،آوگىيه که ٠مىها گماو کكؾهاياؿ ،يٍاايه ،واژه یاا شملاه و یاا ظحای هّاؿا٪
يٍايه ،واژه یا شمله يیىث ،بلکه ایصاؾ یاا ِاؿوق يٍاايه یاا واژه و یاا شملاه ؾق ايصاام ١٨ال
گ٩حاااقد اوااث( :هماااو .)118َ :جأکیااؿ بااك ایصاااؾ و ِااؿوق ؾق ایااى يٝكیااه ،هًا٨اااجی بااا
٬كاقؾاؾدبىؾو لباوها يؿاقؾ ،بلکه ;هٙاب ٫با ٬ىا٠ؿ :بىؾو ا١٨ال گ٩حاقد که ؾق بیاو کىجاه
يٝكیه گفٌث ،اٌاقه به همیى شًده ٬كاقؾاؾد لباو ؾاقؾ .ایى شًداه ؾق يٝكیاه باه جّ٩ایل
جىٔیط ؾاؾه ٌؿه اوث (هماو.)144َ :
آيچه قا آیثالله بكوشكؾد اوان يٝك ؼاىؾ ؾق هاىقؾ هاهیاث ه٩هاىم ٬اكاق ؾاؾه اواث،
يٝكیه ا١٨ال گ٩حاقد ؾق هىقؾ هاهیث هً١ا و ه٩اؾ ال٩ا ٚا٠ن ال ه٩هىم و هًٙىٍ٬ااو اواث.

ال شمئیات يٝكیه ا١٨ال گ٩حاقد کاه بگافقین ،کلیاث آو باا جىٔایعی کاه هایؾهاین،
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الدحه ؼام٨کكد اوث اگك گماو کًین يٝك ایٍاو ؾق هاهیث ه٩هىم ،بك يٝكیه همبىق ايٙدا٪
ً
کاهل ؾاقؾ< لیكا اوال ،يٝك ایٍاو به ه٩هىم اؼحّاَ ؾاقؾ ،بك ؼال ٦يٝكیه ا١٨ال گ٩حااقد
که يىدث به ه٩هىم و هًٙى٠ ٪مىهیث ؾاقؾ .ایى ٠مىهیث ،گكچه با اؾبیات اِاىل ٨٭های
ها جّكیط يٍؿه اوث ،اها ال هكوق هداظد و هؿ٠یاجی که جعث پىًٌ يٝكیاه آهاؿه اواث،
ً
ً
ایى ٠مىهیث قوٌى به يٝك هیقوؿ .ذايیا ،ؾق ؾیؿگاه آیثالله بكوشكؾد ،هماو٘ىق که ٬دال
ال ایٍاو ي٭ل ٌؿ ،گىیًؿهاد که ال کالم او ه٩هىمگیكد هیٌىؾ ،هیجىاياؿ جًٙا ٫و گ٩احى
ؼىؾ قا ؾقباقه ه٩هىم هًکك ٌىؾ .ایٍاو ایى يکحه قا ؾق جدیایى هاهیاث ه٩هاىم ،چاه ظصاث
باٌؿ و چه ظصث يداٌؿ ،بیاو هیکًؿ .ایى ؾق ظالی اواث کاه ؾق يٝكیاه ا١٨اال گ٩حااقد،
٨كآیًؿ گ٩ثوًٌىؾ ٨كآیًؿ یکىاايی اواث کاه هماهگىياه ج٩هاین و ج٩هان ظاِال ال کااقکكؾ
ً
ق٨حاقد لباو قا ٌاهل هیٌىؾ .ذالرا ،ج٭ىین هؿلىل ال٩ا ٚبه ١٨لی و لٝ٩ی ؾق يٝكیه ا١٨اال
گ٩حاقد هً١اد هعّلی يؿاقؾ ،ولی ؾق بیاو آیثالله بكوشكؾد ایى ج٭ىین وشىؾ ؾاقؾ.
ً
به يٝك هیقوؿ ،هماو٘ىق که ٬دال اٌاقه ٌؿ ،ؾق هىقؾ شایگاه ایصاؾ و ِؿوق ؾق هاهیث
هً١ا يمیجىاو بیى ه٩هىم و هًٙى ٪ج٩اوت گفاٌث .همااو اِاىل ٠٭الیای کاه ؾق ٨هان و
ا٠حداق ه٩هىم و با هىٔى١٨ ٞل بهکاقگیكد ٬یىؾد ؾق کالم اشكا هیٌىؾ ،ؾق ٨هان هًٙاى٪
ً
يیم با هىٔى١٨ ٞل بهکاقگیكد ال٩ا ٚهؽحل ٧اشكا هیٌىؾ جا هًٙى٨ ٪هن ٌىؾ٬ .دال ؾیؿین
که اِل يؽىث و ؾوم ال وه اِل ٠٭الیی که آیثالله بكوشكؾد ؾق هاهیث ه٩هىم جىٔیط
ؾاؾهايؿ ،بهِىقت یکىاو و با هعحىاد یکىاو ؾق هىقؾ همه ال٩ا ٚهً١اؾاق که باكاد ا٨ااؾه
ه١ايی بهکاق هیبكین ،شكیاو ؾاقؾ .با جىٔیعات ها قوٌى ٌؿ که اِل واىم يیام ؾق کلیاث
ؼىؾ ؾق همهشا بكاد ا٨ااؾه هً١اا باهکااق هایقوؾ و لهیًاهواال شكیااویاا٨حى اِاىل لٝ٩ای
هحًاوب ؾق هك شایی ؼىاهؿ بىؾ .بًابكایى ؾق ه٭ام ه٭ایىه يٝكیه ا١٨اال گ٩حااقد باا ؾیاؿگاه
آیثالله بكوشكؾد ؾق هاهیث ه٩هىم ،ال ایى يٝك که ایٍاو به شًده ١٨لیبىؾو گ٩حااق جىشاه
هیکًؿ ،ایٍاو ؾق هىیك يٝكیه همبىق گام بكهیؾاقؾ ،اها به ایى لعا ٚکه ایى شًده قا ٨٭اٗ
بكاد ه٩هىم و بهً٠ىاو ج٩اوت ه٩هىم و هًٙى ٪هیگىیؿ ،بك ؼال ٦آو يٝك هیؾهؿ.

هیجىايؿ با شمٟبًؿد ها ؾق هعىق اول هماهًگ باٌؿ .چًاوکه ؾق بیاو يٝكیاه گفٌاث ،ال
یکوى ،بك ١٨لیبىؾو ٨كآیًؿ گ٩حاق ايگٍث هیگفاقؾ و ال وىد ؾیگك و هنلهاو ،آو قا ١٨ل
ؾايىحى گ٩حاق که ها آو قا هىٔىٞ
اِل ١٨لی
و ق٨حاقد ٬ا٠ؿههًؿ هیؾايؿ .هماهًگی آو ؾق ِ
ِ
ا١٨ال گ٩حاقد چیمد شم ٬ىا٠ؿد
اِىل ٠٭الیی ؾايىحین ،قوٌى اوث ،اها ال ٬ا٠ؿه ِ
هًؿد ِ
که ؾق وایه ؤ ٟال٩ا ٚق٠ایث هیٌىؾ ،يمایجىاياؿ هاكاؾ باٌاؿ یاا الا٬ال باا چًایى ٨كٔای
هماهًگی همبىق قا باوق ؾاقین .ؾق هعىق اول به ایى يحیصه قویؿین که اشكاد ٬ىا٠ؿ لٝ٩ی،
چه ؾق ه٩هىم و چه ؾق هًٙى ،٪اهكد اشحًابياپفیك اوث.
هحىسسىم 
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ً
وىم بكقوی ها ،کدكود یا ِ٥كودبىؾو بعد اوث٬ .ادال اؾ٠ااد کداكودباىؾو
هعىق ِ
ِ
بعد ه٩اهین ،بهً٠ىاو یکی ال ذمكات هاهیث ١٨لی ه٩هاىم ال واىد آیثاللاه بكوشاكؾد و
ي٭ؿ بكؼی ال اِىلیاو بك آو ي٭ل ٌؿ .ایى ي٭ؿ ؾق ظؿد که آیثاللاه بكوشاكؾد جىٔایط ؾاؾه
اوث ،واقؾ هیيمایؿ ،اها به يٝك هیقوؿ هیجىاو جىشیه لیك قا بكاد کدكودبىؾو بعاد ،بًاا
بك پفیكي هاهیث هح٩اوت بكاد ه٩هىم ؾقبكابك هًٙى ،٪اقائه کكؾ:
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بك ؼال ٦ؾاللثهاد ياٌی ال ؤ ٟل ،ٛ٩ؾاللث ٬یىؾ و ؼّىِایات واؽى باك ؾؼالاث
آيها ؾق هٙلىب و ه٭ّىؾ که ؾق ؾیؿگاه آیثالله بكوشكؾد ال آو به ;ؾاللث ١٨ل :یاؾ هیٌىؾ،
بهِىقت هىلن و قوٌى ،ؾق ج٩هین و ج٩هن ،هىقؾ جأییؿ ٌاق ٞه٭ؿن يیىث جا ٬ابال اظحصااز
باٌؿ٥ِ .كیاجی که بهً٠ىاو ٜىاهك ال٩ا ،ٚؾق بؽً هداظد ظصس و اهااقات اِاىل ٨٭اه ،ؾق
کدكاد ظصیث ٜىاهك ال٩ا ٚؾاؼل هیٌىؾ ،هؿلىلهاایی ال ال٩اا ٚاواث کاه هًٍاأ آو ؤاٟ
ل ٛ٩بكاد هً١اوث .ؾاللثهاد وهگايۀ هٙاب٭ی ،جٕمًی و الحماهی ،همگی جعاث هًٍاأیث
ؤ ٟل ٛ٩هىحًؿ< کماایًکه ؾاللث بك هً١اد هصالد هن ،چاىو هًاواب باا هً١ااد ظ٭ی٭ای
ِىقت هیگیكؾ ،جعث همیى هًٍأیث ٬كاق هیگیكؾ .ظصیث همه ایى ؾاللاثهاا ؾق هداظاد
ظصس و اهاقات ،بهً٠اىاو ظصیاث ٜاىاهك ال٩اا ٚذاباث هیٌاىؾ< اهاا ؾق ه٩هاىم ،ال ظصیاث
هؿلىلی ٨كاجك ال ٜىاهك ال٩ا ٚبعد هیٌىؾ .ؾاللثکًًؿه بك ایى هؿلىل١٨ ،لی اوث ؾق شهاث
ا٨اؾه ه٭ّىؾ که ال هحکلن هًگام بهکاقبكؾو ال٩ا ٚوكهیليؿ .ایى ١٨ل ٠داقت اواث ال آوقؾو

٬یىؾ و ؼّىِیاجی ؾق وؽى که ؾق بًاد ٠٭ال ،ؾق ا٨اؾه ه٭ّىؾ ؾؼالث ؾاقيؿ ،اها هًٍاأ ایاى
ؾؼالث ؤ ٟل ٛ٩بكاد هً١ا يیىث .بًاد ٠٭ال ایى اوث که آوقؾو ایاى ٬یاىؾ و ؼّىِایات
يٍاوؾهًؿه ي٭ً آيها ؾق ه٭ّىؾد اوث که ل ٛ٩باكاد اؾاد آو باهکااق گك٨حاه ٌاؿه اواث.
پكوً اِلی ؾق بعد ه٩اهین ایى اوث که آیا ٌاق ٞه٭ؿن ایى بًااد ٠٭الیای قا همچاىو
بًاد ٠٭الیی بك ا٨اؾه ه٭ّىؾ با ال٩ا ٚبك هعىق ؤ ٟال٩ا ٚبك ه١ايی بكاد ا٨اؾۀ ه٭اِؿ ؼاىؾ،
ال ٘كی ٫بهکاقگیكد ال٩ا ٚپفیك٨حه اوث یا يه؟
جىشیه ٨ى ٪بك هدًاد ج٩اوت هاهىد بیى ه٩هىم و هًٙى ٪که آیثاللاه بكوشاكؾد ال آو
ؾ٨ا ٞهیکًؿ٬ ،ابل اقائه اوث ،اها ؾق بكقوی ؼىؾ ؾق هعىقهاد اول و ؾوم ؾیاؿین کاه ایاى
ج٩اوت پفیك٨حًی يیىث.
يحیدهگیشى

ؾق هىقؾ ١٨لیبىؾو هاهیث ه٩هىم جالي هیکًًؿ باا اقائاه واه يکحاه ،آو قا باهً٠اىاو
ج٩اوت هاهىد ه٩هىم و هًٙى ٪به هؽا٘ب ؼىؾ ب٭دىاليًؿ .ه٭حٕاد ؾ٬ث و جع٭یا ٫هاا -
والله هى ال١الن  -ایى اوث که وه يکحه ایٍاو ؾق شایگاه ؼىؾ هحیى و هىقؾ ٬دىل اوث ،اها
ایى يکات هاهیحی هح٩اوت بكاد ه٩هىم ؾق ه٭ابل هًٙى ٪اذدات يمیکًؿ ،بلکه لهیًه جىشه
و ج٭كیك ؾقوث ٨كآیًؿ ٨هن هً١ا ال ل ٛ٩قا ٨كاهن هیواالؾ< ٨كایًاؿد کاه ٠لایاالِاىل و ؾق
هاهیث ؼىؾ ج٩اوجی ؾق ه٩هىم و هًٙى ٪يؿاقؾ .همکى اوث ایى ٨كایًؿ قا ؾق کلیاث و ياه ؾق
شمئیات ٨كاواو ٬ابل بعد آو ،هًٙد ٫باك ٨كایًاؿد باؿايین کاه ؾق يٝكیاه ا١٨اال گ٩حااقد
جىٔیط ؾاؾه ٌؿه اوث.
ؾق هىقؾ کدكودبىؾو يما ٞاِىلیاو ؾق هدعد ه٩هاىم ،بًاا باك يٝاك آیثاللاه بكوشاكؾد
هدًی بك ج٩اوت هاهىد ه٩هىم با هًٙى ،٪جىشیهی قا که ال کاالم او ا٬حداان ٌاؿه ،بكؼای

تحلیل و بررسی هاهیت هفهىم از دیدگاه آیت الله بروجردی

ؾیؿگاه آیثالله بكوشكؾد ؾقباقه هاهیث ه٩هىم ؾاقاد وه بؽً اِلی اواث :اول
١٨لی بىؾو ه٩هىم ؾق ه٭ابل لٝ٩یبىؾو آو که بهً٠ىاو ج٩اوت هاهىد آو با هًٙاى ٪اؾ٠اا
هیٌىؾ< ؾوم کدكودبىؾو يما ٞاِىلی ؾق هدعد ه٩اهین و وىم ٬ائلبىؾو ٬ؿها به ایى ؾو
بؽً.

51



اِىلیاو قؾ کكؾهايؿ ،اها هایجاىاو جىشیاه ؾیگاكد قا باا ٨اكْ هاهیاث هىاح٭ل ه٩هاىم ال
هًٙى ،٪ؾق ؾ٨ا ٞال ایٍاو ٠كٔه کكؾ.
ؾق هىقؾ يىدثؾاؾو يٝك ایٍاو به ٬ؿها يیم جكؾیؿ شؿد وشىؾ ؾاقؾ.
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