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 حکًمت مُذيی

  

 :مقذمٍ
ٍ حکَهت حضشت ضشق  پایتخت حکَهت ایطاى کَفِ است. )عج( دس هکِ ظَْس خَاٌّذ کشد اهام هْذی

، دس تشخی دیگش اص سٍایات سال 7 هذت حکَهت حضشت، دس تشخی سٍایات. گیشد ٍ غشب عالن سا فشا هی

تاضذ. اص  سال ّن آهذُ است. سٍایت ّفت سال اص لحاظ سٌذی لاتل استٌادتش هی 949ٍ  74،  04، 99

 تاضذ. کطذ، ٍ هذت حکَهت تا لیاهت هی سال طَل هی 7صهاى ظَْس تا استمشاس حکَهت 
 

 :مُذيی دستايردَای حکًمت
 

 

 

 

 

 

 

 

 :دسغذ اص هٌاتع  84 حال استفادُ اص دسغذ اص هشدم جْاى، دس 04دس حال حاضش  عذالت فراگیر

حکَهت حضشت، عذالت  اها دس. کٌٌذ م، ثشٍت جْاى سا چپاٍل هیاللیتی اص هشدجْاى ّستٌذ؛ یعٌی 

فَر ّا ً طَس کِ گشها ٍ سشها تِ خاًِایت ایٌگًَِ رکش ضذُ است کِ ّواًدس سٍضَد،  فشاگیش هی

 .ضَد ّا هی کٌذ، عذالت ًیض ٍاسد خاًِ هی

 :کٌذ ٍ  س حضشت، اخالق، اهیذّا ٍ آسصٍّای هشدم سضذ هیدس صهاى ظَْ رضذ فکری ي اخالقی

  سسٌذ. ّا تِ کوال هی عمل

 :دلیل دیگش، اص تیي. شدم استّای ه اص دل  اص دالیل ّوذلی، اص تیي سفتي کیٌِ اتحاد ي َمذلی 

 دستايردَای حکًمت مُذيی

 سالمت جسمی ي رياوی  م ي واوًدی کررحاکمیت اسال

 که ضذن فقر ریطٍ خیر ي ورکت فرايان رضذ فکری ي اخالقی

 گسترش داوص امىیت عمًمی اتحاد ي َمذلی عذالت فراگیر
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 .تاضذ هشصّای جغشافیایی ٍ یکی ضذى جَاهع هی سفتي

 :تفادُ کٌذ؛ ًحَُ اس ًاتَدی خَد تالش هیدس حال حاضش گَیا تطش تشای  سالمت جسمی ي رياوی

 تیاًگش ایي اهش است. ، هحیط صیست ٍ ...ّا ها اص غزا ٍ آضاهیذًی

ساصد ٍ  ّا سا اص هَهٌاى دٍس هی کِ لائن لیام کٌذ، خذاًٍذ تیواسیٌّگاهی »فشهایٌذ:  )ع( هی اهام غادق

 (960ظ ،20ج تحاساالًَاس،) «گشداًذ تٌذسستی سا تِ آًاى تاص هی

 :عج([ تشکات  ]اهام هْذی خذاًٍذ تِ سثة اٍ»فشهایٌذ:  )ع( هی غادقاهام  خیر ي ورکت فرايان(

 (988ظ ،غیثت طَسی) «دّذ. تاسد ٍ صهیي، داًِ هی آسواى هی کٌذ. هیا جاسی آسواى ٍ صهیي س

 ٍضًَذ هشدم لاًع هیدس حکَهت حضشت،  است کِ دلیل ایيِ ایي هَضَع ت که ضذن فقر: ریط ٍ 

 .گشدد ل عادالًِ هیتَلیذ صیاد ضذُ ٍ عشضِ اهَادیگش حشیع ًیستٌذ، ٍ ًیض 

 :99آیِ  دسخذاًٍذ  یاتذ. دیي اسالم دس سشتاسش جْاى حاکویت هی حاکمیت اسال م ي واوًدی کرر 

پس  .اى تش جاى ًواًذ ٍ دیي یکسشُ اص آى خذا گشدد ٍ تا آًاى تجٌگیذ تا فتٌِ»فشهایذ:  هی سَسُ اًفال

دس تفسیش ایي آیِ )ع(  اهام تالش «.ذ تیٌاستدٌّ خذا تِ آًچِ اًجام هى لطعاً ،ایستٌذ تاص اگش

أٍیل ایي آیِ سا اُ لائن ها لیام کٌذ... ]هشدم[ تٍیل ایي آیِ ٌَّص ًیاهذُ است. ّشگأت»فشهایٌذ:  هی

 (22ظ ،29ج تحاساالًَاس،) «خَاٌّذ دیذ...

 :ّا تیشٍى سٍد،  ّا اص دل چَى لائن ها لیام کٌذ، کیٌِ» فشهایٌذ: هی اهیشالوَهٌیي امىیت عمًمی

م تشٍد... ٍ چیضی اٍ سا ٍ صیَس خَد، اص عشاق تا ضا حیَاًات ًیض تا ّن ساصگاسی کٌٌذ. صى تا ّوِ صیة

 (682ظ ،تاب استعوائِ خػال،) «ًتشساًذ

 :حشف است ٍ ّوِ آًچِ پیاهثشاى  07علن ٍ داًص » فشهایٌذ: هی)ع(  اهام غادق گسترش داوص

 «حشف دیگش سا تیاٍسد... 02م کٌذ، ٌّگاهی کِ لائن ها لیا اًذ، تٌْا دٍ حشف آى است... ٍسدُآ
 (996ظ ،20ج تحاساالًَاس،)

 

 :ی حضرت یرٌس
 

 

 

 

 

 ٌتاضذ )ظ( هی )عج(، ّواى سیشُ ٍ سٍش پیاهثش اکشم حکَهتی اهام هْذی  سیشُ حکًمتی: ی سیر. 

 ی حضرتسیرٌ

 حکًمتی یسیرٌ مذیریتی یسیرٌ

 جُادی ي مبارزاتی یسیرٌ

 ضخصی یسیرٌ قضایی یسیرٌ

 اقتصادی یسیرٌ
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 ٌگیشد؛ اص اهام غادق دس عػش ظَْس، کاسّا تِ خَدی خَد غَست ًوی جُادی ي مبارزاتی: ی سیر 

اگش تٌا تَد کِ کاسّا تِ خَدی خَد دسست ضَد، دس )ع( دس ایي تاسُ سَال ضذ ٍ ایطاى فشهَدًذ، 

 ضذ. ًِ اًجام هی)ظ( ایٌگَ صهاى پیاهثش

 ٌکٌذ عول هی ٍ حضشت داٍٍد لضاٍت، حضشت هاًٌذ حضشت سلیواىدس همام  قضایی: ی سیر. 

 ٌعج( آى است کِ تا کاسگضاساى خَد  عالهت هْذی»)ظ( فشهَدًذ:  پیاهثش اکشم :مذیریتی ی سیر(

 (940ظ ،9ج ،ادیثحاالهعجن ) «.ی داسد ٍ تا هسکیٌاى هْشتاى استا ضذیذ است. دست تخطٌذُ

 ٌدس حکَهت تخطذ کٌذ، ٍ اهَال فشاٍاى تِ افشاد هی ٍ دادگشی عول هی تِ عذالت اقتصادی: ی سیر .

 تخطٌذ. هاًذ، جض آًکِ تِ ایطاى فشاٍاى هی حضشت ًیاصهٌذی ًوی

 ٌخَاّذ تَد.  گًَِ ٍ هاًٌذ اهیشالوَهٌیي هثشخَسان ٍ پَضان حضشت صاّذاًِ ٍ پیا ضخصی: ی سیر

ٍ آى پذس هْشتاى ٍ تشادس تٌی است ٍ هادس دلسَص  اهام، آى ّوذم ٍ ّوشاُ»  فشهایٌذ: )ع( هی اهام سضا

 (044ظکتاب الحجِ،  ،9ج کافی،اغَل ) «پٌاّگاُ تٌذگاى دس ٍالعِ َّلٌانتشای خشدسال است ٍ 
 

 حضرت:َای حکًمت  وروامٍ
 

 

 

 

 وروامٍ فرَىگی: 

ضَد ٍ  )عج(، تعالین لشآى دس صًذگی تطش ٍاسد هی دس صهاى حکَهت اهام هْذی احیا کتاب ي سىت: (9

 .ضَد اسصیاتی هیعولکشد ّوِ، تا هعیاس لشآى ٍ عتشت 

)ظ(، ّذف اص پیاهثشی خَد سا تکویل هکاسم اخالق  پیاهثش اکشم گسترش معرفت ي اخالق: (0

 ّای حضشت لشاس داسد. )عج(، تشٍیج اخالق دس ساس تشًاهِ دس حکَهت اهام هْذیضوشًذ.  تشهی

ضٌاسی  ّای علوی ٍ دیي چِ هشد، تِ ستثِ الطاس ٍ طثمات جاهعِ، چِ صى ٍ ی ّوِ وُضت علمی: (9

 سسٌذ. هی

تذعت تِ ایي هعٌاست کِ آًچِ جضء دیي ًثاضذ، دس آى ٍاسد کٌٌذ یا آًچِ جضء  َا: مبارزٌ وا وذعت  (0

چ تذعتی سا یاهام هْذی[ ّ»]فشهایٌذ:  )ع( دس ایي هَسد هی . اهام تالشدیي است سا اص آى خاسج ًوایٌذ

آى سا تش پا خَاّذ  گزسد، هگش ایٌکِ ٍاًگزاسد، هگش ایٌکِ آى سا اص سیطِ تشکٌذ ٍ اص ّیچ سٌتی ًوی

 (99ظ ،28ج تحاساالًَاس،) «داضت

 َای حکًمت حضرتوروامٍ

 اجتماعیوروامٍ  اقتصادیوروامٍ  فرَىگیوروامٍ 
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 وروامٍ اقتصادی: 

چَى لائن ها لیام کٌذ، آسواى تاساى » فشهایٌذ: )ع( هی اهام علی يری از مىاوع طبیعی: وُرٌ (9

 (682ظ تاب استعوائِ، خػال،) ...«آٍسد سیضد ٍ صهیي گیاُ تیشٍى هی هی

ایذ کِ خذا آًچِ سا کِ دس آسواًْا ٍ آًچِ سا  یا ًذاًستِآ»: فشهایذ هی سَسُ لمواى 04دس آیِ خذاًٍذ 

 ...«اطي خَد سا تش ضوا توام کشدُ استّاى ظاّش ٍ ت ِ دس صهیي است هسخش ضوا ساختِ ٍ ًعوتک

 .داًذ ًحَُ استفادُ اص آى سا ًوی خذاًٍذ ّوِ چیض تِ تطش دادُ است؛ اها اکٌَى علن ٍ

)عج( هیاى هشدم تِ هساٍات سفتاس  اهام هْذی»فشهایٌذ:  )ع( هی اهام تالش تًزیع عادالوٍ ثريت: (0

 (90ظ، 29ج تحاسالًَاس،) «پیذا ًطَد کِ ًیاصهٌذ صکات تاضذ.ای کِ کسی  کٌذ، تِ گًَِ هی

 هاًذ، جض ایٌکِ آتاد ای ًوی شاًِدس توام صهیي، ّیچ ٍی»فشهایٌذ:  )ع( هی اهام تالش عمران ي آواداوی: (9

 (649ظ ،90تاب ،9ج کوال الذیي ٍ توام الٌعوِ،) «ضَد هی

 وروامٍ اجتماعی: 

 ساى اٍ ... اهشهْذی ٍ یا»فشهایٌذ:  اهام تالش)ع( هی احیا ي گسترش امروٍ معريف ي وُی از مىکر: (9

 (07ظ ،29ج تحاساالًَاس،) «کٌٌذ اص هٌکش هی  هعشٍف ٍ ًْی  تِ

 مبارزٌ وا فساد ي ررائل اخالقی (0

 اجرای حذيد الُی (9

ٍلتی اٍ لیام کٌذ، صهیي تِ ًَس پشٍدگاس سٍضي ضَد ٍ »فشهایٌذ:  )ع( هی اهام سضا عذالت قضایی: (0

 «ًذاسد. س ّیچ کس تش دیگشی ظلن ٍ ستن سٍاآى حضشت، تشاصٍی عذالت دس هیاى خلك ًْذ، پ
 (900ظ ،07تاب  ،20ج ،تحاساالًَاس)

 تذسیس استاد فَادیاى

 حکَهت هْذٍیضَع: هَ

 ّای آهَصضی هعاسف هْذٍیتاسائِ ضذُ دس کالس خالغِ ٍ چکیذُ هطالة

 Mahdiaran@   تْیِ ضذُ دس ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هػاف، هْذیاساى
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