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 ّایحکَهتهْدٍیضاخصِ

  

:اّدافحکَهتاهامزهاى
اًذ، اها تٌْا چٌذ تي اص پیاهثشاى ٍ  ِ دًثال تطکیل حکَهت اسالهی تَدُّوِ هؼصَهیي دس طَل تاسیخ ت

 اًذ. تِ حکَهت سسیذُیکی اص اهاهاى 

 

 

 

 
 هعٌَی:رضد 

طَس کِ دس . ّواًٍخَد اًساى خَاّذ تَدساختي هؼٌَیت دس  خشیي رخیشُ الْی، دس ساستای صًذُآ حکَهتِ

ایي اها دس طَل تاسیخ،  ؛(65/راسیاتٍ خي، ػثَدیت است ) لشآى رکش ضذُ است، ّذف اص خلمت اًساى

چٌیي سخذادی سا ی  ٍ فشاػٌِ اخاصُ ػثَدیت، دس پَضص ػام ضکل ًگشفتِ است ٍ اتلیس، ضیاطیي

 ضَد. ضذ هؼٌَی، اًحطاط ٍ سمَط دیذُ هیتاسیخ، تِ خای س طَل دساًذ. لزا  ًذادُ

 :عدالتگستری 

ی خاهؼِ تطشی دس طَل تواهی لشٍى ٍ اػصاس گزضتِ، ظلن ٍ ستن هَخَد دس  کشُتضسگتشیي صخن پی

اًذ ٍ اًساى،  تِ طَس ػادالًِ تمسین ًطذُ گاُ هؼٌَی، ّیچ هَاّة هادی ٍاًی تَدُ است. اختواػات اًس

 ٍ سسیذى دٍساى ضکَفاییِ است یافتي تِ ػذالت ٍ هساٍات، سٍص ضواسی کشدُ ّویطِ دس آسصٍی دست

 . ًْایت ایي اًتظاس، دٍساى سثض حکَهت اهام هْذی )ػح( است.ػذالت سا تِ اًتظاس ًطستِ است

آى سٍص سا طَالًی کٌذ تا  سٍص تالی ًواًذُ تاضذ، خذاًٍذیک اگش اص دًیا خض »: فشهایٌذ اهام حسیي )ع( هی

هشدی اص فشصًذاى هي لیام کٌذ ٍ صهیي سا اص ػذل ٍ داد پش کٌذ؛ ّواًگًَِ کِ اص ظلن ٍ خَس آکٌذُ ضذُ 

 «است
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اهامزهاى:ّایحکَهتبرًاهِ
ّای حکَهت  تشًاهِتا استفادُ اص سٍایات فشاٍاًی کِ دستاسُ دٍساى حکَهت اهام هْذی )ػح( هَخَد است، 

 داسد. سِ هحَس ػوذُحضشت، 

 

 

 

 
 ِّایفرٌّگی:برًاه 

 :حکَهت لشآًی اهام هْذی )ػح( سا چٌیي تَصیف کشدُ است:  اهیشالوَهٌیي، احیایکتابٍسٌت

سستگاسی سا  کٌذ ٍ[ ّذایت ٍ اهام هْذی ظَْس هی] ،کٌذ دس سٍصگاسی کِ َّای ًفس حکَهت هی»

هتَخِ ساصد ٍ دس ػصشی کِ ًظش ضخصی تش لشآى همذم ضذُ است، افکاس سا  خایگضیي َّای ًفس هی

 «.ساصد کٌذ ٍ آى سا حاکن تش خاهؼِ هی لشآى هی

 :الْی تش ّای  شحکَهت اهام هْذی )ػح( کِ حکَهت خذا ٍ اسصدس  گسترشهعرفتٍاخالق

صهاًی کِ لائن ها »: فشهایٌذ . اهام تالش )ع( هیّا خَاّذ تَد خْاى است، تشٍیح اخالق، دس سأس تشًاهِ

خَاّذ کشد ٍ طاى سا خوغ ّای ای ى خَاّذ ًْاد ٍ تِ ٍسیلِ آى، ػمللیام کٌذ، دست تش سش تٌذگا

 «.ّا سا تِ کوال خَاّذ سساًذ اخالق آى

 :خٌثص ػلوی ٍ فکشی دس صهاى اهام صهاى )ػح( تشای ّوِ الطاس ٍ طثمات خاهؼِ  ًْضتعلوی

 دس صهاى اهام هْذی»: فشهایٌذ هی ٍ هشد ًیست. اهام تالش )ع( است ٍ دس ایي ضکَفایی، فشلی تیي صى

اش هطاتك کتاب خذا ٍ سٌّت  آى خا کِ صى دس دسٍى خاًِ َد، تاض دادُ هیتِ ضوا حکوت ]ٍ داًص[ 

 «کٌذ هی پیاهثش لضاٍت

 گزاساى  اهیشالوَهٌیي دس هؼشفی تذػتاست.  سٌتتذػت دس هماتل ٍاطُ  ی ٍاطُ ّا:هبارزُبابدعت

ٍسصًذ  ا ٍ کتاب اٍ ٍ پیاهثشش هخالفت هیگزاساى کساًی ّستٌذ کِ تا فشهاى خذ تذػت»: فشهایٌذ هی

 «تسیاس تاضذْا کٌٌذ؛ ّش چٌذ ضواس آً اساس سأی ٍ َّاّای ًفساًی خَد ػول هیٍ تش 

ّیچ تذػتی سا ٍاًگزاسد، هگش ایٌکِ »: فشهایٌذ دس تَصیف صهاى ظَْس آى حضشت هیاهام تالش )ع( ًیض 

 «وَدگش ایٌکِ آى سا تشپا خَاّذ ًگزسد، ه اص سیطِ تشکٌذ ٍ اص ّیچ سٌتی ًویآى سا 

 ِّایاقتصادی:برًاه 

 ُاگش هشدم آى ضْشّا»فشهایذ:  سَسُ اػشاف هی 65ی  خذاًٍذ دس آیِ ٍریازهٌابعطبیعی:بْر ٍ 

 ّایحکَهتاهامزهاىبرًاهِ

 فرٌّگی
 

 اقتصادی اجتواعی
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ّایی اص آسواى ٍ  کشدًذ، هسلواً تشکت آٍسدًذ ٍ تمَا پیطِ هی ِ تِ ػزاب گشفتاس ضذًذ، ایواى هیک

ػصش اهام هْذی )ػح(، ػصش تمَا ٍ تٌذگی خذاًٍذ است. لزا  «گطَدین... صهیي سا تشای آًْا هی

 دسّای تشکت اص آسواى ٍ صهیي گطَدُ خَاّذ ضذ. 

 :ٍسی حذاکثشی اهام هْذی )ػح( اص هٌاتغ طثیؼی ٍ هَاّة  تا تَخِ تِ تْشُ تَزیععادالًِثرٍت

ػادالًِ تیي ضَد. ایي ثشٍت تِ دست آهذُ،  ی ػادی است کِ ثشٍت صیادی کسة هیخذایی، اهش

ضوا سا تِ هْذی )ػح( تطاست »: فشهایٌذ هیالطاس هشدم تَصیغ خَاّذ ضذ. پیاهثش اکشم )ظ(  ی ّوِ

 «کٌذ تمسین هی ٍ هساٍات . اٍ اهَال سا تِ دسستیدّن کِ دس اهّت هي تشاًگیختِ خَاّذ ضذ.. هی

 :َد، ًؼوت ض اهش تَلیذ ٍ تَصیغ، ساهاًذّی هی دس حکَهت اهام هْذی )ػح( کِ عوراىٍآباداًی

دس توام »فشهایٌذ:  تَصیف سٍصگاس اهام هْذی )ػح( هیسسذ. اهام تالش )ع( دس  ٍ آتاداًی تِ ّوِ خا هی

 «ضَد هاًذ، خض ایٌکِ آتاد هی ای ًوی صهیي، ّیچ ٍیشاًِ

 ِاجتواعی:ّایبرًاه 

 :ّواًاى کِ »سَسُ حح آهذُ است:  14 ی دس آیِ احیاٍگسترشاهربِهعرٍفًٍْیازهٌکر

اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی  پشداصًذ ٍ داسًذ ٍ صکات هی ، ًواص سا تشپا هیاگش دس صهیي تِ ایطاى لذست دّین

هْذی ٍ یاساى اٍ... اهش تِ هؼشٍف ٍ »: فشهایٌذ م تالش )ع( ًیض دس ایي تاسُ هی. اها...«کٌٌذ اص هٌکش هی

 «کٌٌذ هیًْی اص هٌکش 

 کداست ًاتَد کٌٌذُ آثاس »خَاًین:  : دس دػای ًذتِ چٌیي هیفسادٍرذائلاخالقیهبارزُبا

 «ّای دسٍؽ ٍ افتشا؟ کي کٌٌذُ سیسواى َّس؟ کداست سیطِگوشاّی ٍ َّا ٍ 

 :لین هؼاسف ٍ ّای فشٌّگی ٍ تؼ اهام هْذی )ػح( دس اتتذا تا ضیَُدس حکَهت  اجرایحدٍدالْی

گشداًٌذ. اص طشفی تا تأهیي  اى سا تِ ساُ صالح ٍ ساستی تش هیتضّکاستحکین ػمایذ ٍ ایواى، فاسماى ٍ 

تٌذًذ. سپس،  فساد ٍ تثاّی هی ًیاصّای هطشٍع ٍ هؼمَل صًذگی ٍ اخشای ػذالت اختواػی، ساُ سا تش

ًذ، تِ گزاس وایٌذ ٍ احکام الْی سا صیش پا هیً تداٍص هی تِ حمَق دیگشاى ّا، ی ایي تا کساًی کِ تا ّوِ

صیات پیاهثش اکشم )ظ( دستاسُ خصَضَد. ساُ تثْکاسی آًاى  ضَد کِ سذ ی ضذیذ تشخَسد هیا گًَِ

 «خَاّذ کشد اٍ حذٍد الْی سا الاهِ ]ٍ اخشا[»: فشهایٌذ اهام هْذی )ػح( هی

 :یي ّواى تخطی ّای اخشای ػذالت، تخص لضاٍت است ٍ ا تشیي حَصُ یکی اص هْن عدالتقضایی

ع( دس تَصیف اهام هْذی )ػح( سضا ) ّا دس آى ضذُ است. اهام کُطی كّا ٍ ح است کِ تیطتشیي ظلن

ٍلتی اٍ لیام کٌذ، صهیي تِ ًَس پشٍسدگاس سٍضي ضَد ٍ آى حضشت، تشاصٍی ػذالت دس : »فشهایٌذ هی

 «س تش دیگشی ظلن ٍ ستن سٍا ًذاسدهیاى خلك ًْذ؛ پس ]چٌاى ػذالت سا خاسی کٌذ کِ[ ّیچ ک
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زهاى:دستاٍردّایحکَهتاهام


















 :عدالتفراگیر 

آٍسد لیام ٍ اًمالب حضشت هْذی )ػح( پش ضذى خْاى اص ػذالت ٍ دادگشی  تشیي سُ هْن دس سٍایات فشاٍاى،

ّای  هْذی[ ػذالت سا تِ خاًِتِ خذا لسن! ]»: فشهایٌذ دس ایي تاسُ هی ضوشدُ ضذُ است. اهام صادق )ع(

 «کٌذ ّا ًفَر هی ٌاى کِ سشها ٍ گشها تِ دسٍى خاًِهشدم خَاّذ تشد، آًچ

 رضدفکریٍاخالقی: 

ٍلتی لائن ها لیام کٌذ دست ]ػٌایت[ خَیص تش سش تٌذگاى خذا »فشهایٌذ:  اهام تالش )ع( دس ایي تاسُ هی

 «ى، ػمل ٍ خشد آى ّا تِ کوال سسذًْذ ٍ تِ تشکت آ

 :اتحادٍّودلی 

د ٍ ّوذلی دس سشتاسش صهیي ضَد ٍ اتحا ی تشادس ٍ تشاتش تطکیل هی دس حکَهت اهام هْذی )ػح(، خاهؼِ

 «گاى تشٍدّای تٌذ تی لائن ها لیام کٌذ، کیٌِ اص دلٍل»: فشهایٌذ صًذ. اهیشالوَهٌیي هی هیهَج 

 :سالهتجسویٍرٍاًی 

ِ لائن لیام کٌذ، ٌّگاهی ک»: فشهایٌذ هیذی )ػح( اهام صادق )ع( دس تَصیف صهاى حکَهت اهام هْ

 «گشداًذ اصد ٍ تٌذسستی سا تِ آًاى تاص هیس ّا سا اص هؤهٌاى دٍس هی خذاًٍذ، تیواسی

 :خیرٍبرکتفراٍاى 

کٌذ. ]دس ایام دٍلت  ّا ٍ صهیي سا خاسی هی ، تشکات آسواىخذاًٍذ تِ سثة اٍ»)ع( فشهَدًذ: اهام صادق 

 «دّذ تاسد ٍ صهیي، داًِ هی آسواى هیاٍ[ 

 دستاٍردّایحکَهتاهامزهاى

 رضدفکریٍاخالقی

 سالهتجسویٍرٍاًی

 کَيضدىفقرریطِ

 اهٌیتعوَهی

 عدالتفراگیر

 اتحادٍّودلی

 خیرٍبرکتفراٍاى

 حاکویتاسالمًٍابَدیکفر

 گسترشداًص
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 ِکَيضدىفقر:ریط 

 ْا سٍصیتاس تِ آً تخطذ ٍ دس ّش هاُ، دٍ تاس تِ هشدم هی [ ّش سال دٍهْذی»]فشهایٌذ:  هی( اهام تالش )ع

 «ضَد ّیچ ًیاصهٌذ تِ صکات پیذا ًویًوایذ، تا ایٌکِ  اٍات تیي هشدم ػول هیتِ هس کٌذ ٍ ػطا هی

 :حاکویتاسالمًٍابَدیکفر 

اٍ خذایی است » :گیش خَاّذ کشد کِ دیي همذس اسالم سا خْاى ن ٍػذُ دادُ استلشآى کشیدس خذاًٍذ 

 (33/َتِت) «ٌذدیي سا تش ّوِ ادیاى پیشٍص ککِ پیاهثشش سا تا ّذایت ٍ دیي حك فشستاد، تا آى 

یک ًیاص خذی است کِ دس حکَهت اهام هْذی  ،خوغ ضذى ّوِ هشدم دس صیش یک پشچن ٍ دیيِ ٍاحذ

 )ػح( حاصل خَاّذ ضذ.

 :اهٌیتعوَهی 

ّا تیشٍى سٍد، حیَاًات ًیض تا ّن  ّا اص دل چَى لائن ها لیام کٌذ، کیٌِ»: فشهایٌذ هیهٌیي َاهیشالو

 «چیضی اٍ سا ًتشساًذ صیة ٍ صیَس خَد، اص ػشاق تا ضام تشٍد... ٍ ی صى، تا ّوِساصگاسی کٌٌذ. 

 :گسترشداًص 

اًذ،  ی آًچِ پیاهثشاى آٍسدُ ػلن ٍ داًص، تیست ٍ ّفت حشف است ٍ ّوِ»: فشهایٌذ هیصادق )ع( اهام 

تٌْا دٍ حشف آى است ٍ هشدم تا کٌَى خض تا آى دٍ حشف آضٌایی ًذاسًذ. ٌّگاهی کِ لائن ها لیام کٌذ، 

ْا تیست ٍ پٌح حشف دیگش سا تیشٍى آٍسدُ ٍ دس هیاى هشدم گستشش دّذ ٍ آى دٍ حشف سا ًیض تِ آً

 «َع تیست ٍ ّفت حشف سا هٌتطش کٌذضویوِ ساختِ ٍ هدو

 

 طثك سٍایات، اهام صهاى )ػح( تش کل صهیي حکَهت خَاٌّذ کشد.تش 

 ًام تشدُ ضذُ است. ،ٍ ٌّذ تِ ػٌَاى هٌاطك تحت حکَهت حضشت ات اص سٍم، چیيتؼضی سٍایدس 

 .است ٍ هسدذ کَفِ ، ضْش کَفِحضشتحکَهت هشکض 

 .گفتِ ضذُ است ٍ... الس 7سال،  6، ایطاى هذت حکَهتتشای ٍ 

 تذسیس استاد هَسَی

 ّای حکَهت هْذٍیضاخصِضَع: هَ

 ّای آهَصضی هؼاسف هْذٍیتاسائِ ضذُ دس کالس خالصِ ٍ چکیذُ هطالة

 Mahdiaran@   تْیِ ضذُ دس ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هصاف، هْذیاساى
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