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پظٞٚـی حىٕ  ٚفّؼف ٝایشاٖ دس خٕغ ًجمة
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نقرنً (ویژگی ٌای شذصیت غلهی ،نریسیتی و سیاسی نقام نػظم رٌبسی)

ویژگی اول :اىریشً ”ىظام نير و ٌيرسً وار“
تَحیر نحَری نقام نػظم رٌبسی
ویژگی دوم :روش غقالىیت اسالنی در حل نسائل
ویژگی سَم :تَجً و رصر ىیازٌای کشَر
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ویژگی ششم :تَجً بً نسائل داىَادگی شان
ویژگی ٌفتم :ادالص
جهع بيری
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ثب تـىش اص دٚػتبٖ  ٚػشٚسا٘ی و ٝایٗ خّؼ ٝسا تشتست داد٘ذ  ٚایٗ خّؼ ٝختٓ كّٛات سا ثشای ػمٔتی سٞجش ػضیضٔبٖ تشتست
داد٘ذ .اٖ ؿبء اهلل دس حسٗ كجح  ٓٞاص روش كّٛات دس دَ  ٚصثبٖ ٔحش٘ ْٚـٛیذ.

نقرنً
ؿخلس ػّٕی ٔ ٚذیشیتی  ٚػسبػی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی اص ٔٛهٛػبتی اػ ؤ ٝتأػفب٘ ٝوٓ تش ث ٝآٖ پشداختجٝ
ؿذ ٜاػ  ٚػشّ آٖ ایٗ اػ ؤ ٝب اكٛال ؿٙبختٕبٖ ٘ؼج ث ٝؿخلس ٞبی ٔؤثش دس خٟبٖ اػمْ خسجّجی ا٘جذن
اػ  ،اص لذٔب ٌشفت ٝتب ٔؼبكشیٌٗ ٚ .بٞی اٚلبت حدبة ٔؼبكشت  ٓٞایٗ آػست سا ٔوبػف ٔی وٙذ ٗٔ .ثؼجوجی اص
ؿخلس ٞبی غسش ایشا٘ی سا ؤ ٝملبت ٔی و ٚ ٓٙتؼّمی و٘ ٝؼج ث ٝأبْ  ٚسٞجشی داس٘ذ سا ٔی ثسٚ ٓٙالؼب ؿٍفج
صدٔ ٜی ؿ ْٛو ٝآٖ ٞب ثب ایٙى ٝدس ایشاٖ ٘سؼتٙذ  ٚاص ٘ؼٕ ایٗ ٔؼشف ٔ ٚؼٛٙی أبْ  ٚسٞجشیٔ ،ثُ ایشاٖ ثشخٛسداس
٘سؼتٙذِٚ ،ی ای٘ ٍٝ٘ٛٙؼج ث ٝایٗ ثضسٌٛاساٖ اظٟبس اسادت ٔی وٙٙذ  ٚػمل٘ ٝـبٖ ٔی دٙٞذٌ .بٞی اٚلبت حجتجی ٔجب
ؿٙبختٕبٖ ٘ؼج ث ٝثؼوی ؿخلس ٞبی غشثی خسّی ثسـتش اػ اص ؿخلس ٞبی اػمٔی.
دسثبس ٜؿخلس ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی  ٓٞایٗ آػست سا ٔتأػفب٘ ٝداسیٓ و ٝوٓ تش وبس وشدیٓ  ٚتبص ٜیه ٔؤػجؼجٝ
ای ؿىُ ٌشفت ٝو ٝفشٔبیـبت آلب سا ث ٝكٛست ٔٛهٛػی داسد ٔٙتـش ٔی وٙذ ٗٔ .ثب تأّٔی و ٝداؿتٓ چٙجذ ٘جىجتجٝ
یبدداؿ وشد ٜاْ ث ٝػٛٙاٖ ثؼوی اص ٚیظٌی ٞبی ؿخلس حوشت آلب ؤ ٝی تٛا٘ذ ثشای ٔ ٕٝٞب اٍِ ٛثجبؿجذ  ٚدس
پبیبٖ  ٓٞث ٝایٙىٚ ٝظسفٔ ٝب چٞ ٝؼ یىی د٘ ٚىت ٝػشم خٛا ٓٞوشد.

ویژگی اول :اىریشً ”ىظام نير و ٌيرسً وار“
اِٚسٗ ٚیظٌی ایٗ اػ ؤ ٝمبْ ٔؼظٓ سٞجشی یه ا٘ذیـ٘” ٝظبْ ٔٙذ ٙٞ ٚذػٚ ٝاس“ داس٘ذ ثؼوی افشاد ٞؼجتجٙجذ
ػبِِٓ ا٘ذ ،دا٘ـٕٙذا٘ذ ،أب ٔدٕٛػ ٝا٘ذیـٞ ٝبی ایـبٖ یه ػشی ا٘ذیـٞ ٝبی پشاوٙذ ٜدس حٛصٞ ٜبی ٔختّجف اػج ،
ٕٔىٗ اػ دس صٔس ٝٙفم ،ٝفّؼف ،ٝتبسیخ  ... ٚاًمػبتی داؿت ٝثبؿٙذ أب اص یه ٙٞذػٔ ٝؼشفتی ،اص یه ٘ظبْ ٔؼشفتجی
ثشخٛسداس ٘جبؿٙذ .ایٗ یه آػست اػ و ٝیه ؿخلی ػبِٓ ثبؿذ ِٚی ٙٞذػٔ ٝؼشفتی ٘ذاؿت ٝثبؿذ ،ػسؼتجٕجی ثجٝ
ٔجبحث ٍ٘ب٘ ٜىٙذ.
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یىی اص أتسبصاتی و ٝؿٟسذ ٌٟٔشی داؿ  ٚآثبسؽ ایٗ  ٕٝٞثشو داسد ایٗ اػ و ٝثب خٛا٘ذٖ ٔدٕٛػ ٝآثبس ایـبٖ
یه ٙٞذػٔ ٝؼشفتی ٘ؼج ث ٝاػمْ پسذا ٔی وٙسٓٔ .مبْ ٔؼظٓ سٞجشی ا٘ذیـ ٝاؽ ای ٍٝ٘ٛٙاػ ٔ .ب ٚلتی ثب خٕؼی اص
دٚػتبٖ ٔٙظ ٝٔٛفىشی أبْ ٔ ٚمبْ ٔؼظٓ سٞجشی سا وبس وشدیٓ وٞ ٝشوذاْ دس یه ٔدّذ تٟس ٝؿذ  -و ٝاٖ ؿبء اهلل
دس آیٙذ ٜای ٔٙتـش خٛاٞذ ؿذ  -دس آ٘دب دیذیٓ و ٝحوشت آلب دس ٔجبحث ثسٙـیٔ ،جبحث ٔٙـیٔ ،جبحث وجٙجـجی ٚ
ٚاختٕبػی وبٔم٘ ،ظبْ ٔٙذ كحج وشد ،ٜاِجتٕٔ ٝىٗ اػ ٔخبًت ٞب ٔختّف ثبؿٙذٌ ،بٞی ٔؼّٓ ٞب خذٔ ایـجبٖ
ٔی سػٙذٌ ،بٞی ػپبٞی ٞبٌ ،بٞی سٚحب٘ی ٞب ٌ ٚبٞی ٔؼئِٛسٗ ٘ظبْ ایـبٖ ث ٝالتوبی ٔخبًت كحج ٞبیی داس٘جذ
أب ٔدٕٛػ ٝایٗ ٔجبحث سا ٚلتی وٙبس ٔ ٓٞی ٌزاسیذ ٔی ثسٙسذ اص یه ٘ظبْ ٔؼشفتی ثشخٛسداس اػ  ،یه ٙٞذػ ٝاػ .

تَحیر نحَری نقام نػظم رٌبسی
حبال آٖ ٘ظبْ ثسٙـی یه ػبختبسی داسد٘ ،ظبْ ٔٙـی یه ػبختبسی داسدٞ ،شوذاْ اص ایٟٙب ػبختبسی  ٚاٞذافی داس٘ذ وٝ
اكم ایٗ ٔدٕٛػ٘ ٝظبْ ث ٝچٞ ٝذفی ٔی خٛاٞذ پسؾ سٚد .یه ٔحٛسی  ٓٞایٙدب ٞؼ ٔ ،حٛس ایٗ ٔٙظ ٝٔٛفىجشی
ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی تٛحسذ اػ  ،تٛحسذ سا ٔب ٔؼٕٛال دس ٔجبحث اػتمبدی ٔی خٛا٘سٓ ،دس ثحث اثجبت ٚخجٛد خجذا ٚ
یٍبٍ٘ی خذای ػجحبٖ ٔ ٚشاتت تٛحسذ ،ثؼذ ٔی سٚیٓ ػشاؽ ٘جٛت  ٚأبٔ ٔ ٚؼبد  ٚثحث ٞبی ٔشثٛى ث ٝاحىبْ فمٟی
ٔ ٚؼبئُ اخملی .فشلی و ٝتٛحسذ ٔحٛسی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی داسد ثب آ٘چ ٝؤ ٝتؼبسف اػ دس ٘ظبْ آٔٛصؿی ٔب ایٗ
اػ و ٝایـبٖ ثحث تٛحسذ سا ػشیبٖ ٔی دٞذ حتی دس ٘ظبٔبت اختٕبػی؛ یؼٙی ٚلتی ایـبٖ اص ٘ظبٔبت ٔجذیجشیجتجی
كحج ٔی وٙذ یب ٘ظبْ ػسبػی كحج ٔی وٙذ ،یب ٘ظبْ ػّٕی ٘ ٚظبْ فشٍٙٞی كحج ٔی وٙذ ،تٛحسذ ػشیبٖ داسد
 ٚحتی ایٗ ػشكٞ ٝبی اختٕبػی سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد؛ یؼٙی ٘ظبْ اختٕبػی  ٓٞتٛحسذی اػ ٘ ،ظبْ ٔٙـی  ٚاخجملجی
 ٓٞتٛحسذی اػ تٟٙب تٛحسذ یه ػمسذ٘ ٜسؼ و ٝفمي دس ر ٗٞیب دَ ٔب آدٔسبٖ خب ٌشفت ٝثبؿذ ثّى ٝیه فىش  ٚیه

تعضی افراد ّستٌذ عالِن اًذ ،داًشوٌذاًذ ،اها هجووَعوِ
حَزُ ّای هختلف است ،هوکي است د زهیوٌوِ فو وِ،
فلسفِ ،تا یخ ٍ  ...اطالعاتی داشتِ تاشٌذ اهوا از یوک
ٌّذسِ هعرفتی ،از یک ًظام هعرفتی ترخَ دا ًثاشوٌوذ.
ایي یک آسیة است کِ یک شخصی عالن تاشوذ ٍلوی

”

”

اًذیشِ ّای ایشاى یک سری اًذیشِ ّای پراکٌوذُ د

ٌّذسِ هعرفتی ًذاشتِ تاشذ.

ا٘ذیـ ٚ ٝیه ػمسذ ٜایؼ و ٝدس ٔٙؾ  ٚاخمق  ٚوٙؾ  ٚسفتبس ٔب  ٓٞػبسی  ٚخبسی اػ  .تجسسٗ ایٗ ٔؼأِ ٝخسّی
ٔ ٟٓاػ  ٚحوشت آلب دس ثحث ٞبی فىشی ٘ ٚظبْ ػبصی خٛدؿبٖ ایٗ ٞب سا اؿبس ٜوشد ٜا٘ذ  ٚتٛهسح داد ٜا٘ذ.
ِزا ٌبٞی اٚلبت خبٔؼ ٝخبٔؼ ٝتٛحسذی اػ  .خبٔؼ ٝتٛحسذ  ٚخبٔؼ ٝؿشن آِٛد تٟٙب ایٗ ٘سؼ و ٝاٌش خبٔؼ ٝای ثج
پشػ ثٛد٘ذ ثٍٛیسٓ ایٗ خبٔؼ ٝتٛحسذی ٘سؼ  ،خٛأؼی ٞؼتٙذ و ٝث ٘ذاس٘ذ أب ثبص خبٔؼ ٝای ؿشن آِجٛد ا٘جذ .دس
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چٙسٗ خٛأؼی تٛحسذ دس ػسؼتٓ اخشایی خبٔؼ ٝحوٛس پسذا ٘ىشد ٜاػ  .ایٗ یه اص ٚیظٌی ٞبی خسّی ٕٟٔی اػ وٝ
ث٘ ٝظشْ ثشای ٔ ٕٝٞب دسع آٔٛص اػ و ٝاٌش ٔی خٛاٞسٓ یه ًّجٔ ٝفسذ ثبؿسٓ ،یه ػبِٓ دیٗ ٔفسذ ثشای خجبٔجؼجٝ
ثبؿسٓ ثبیذ یه ٘ظبْ ٔؼشفتی داؿت ٝثبؿسٓ .یه ٙٞذػٔ ٝؼشفتی داؿت ٝثبؿسٓ٘ .ظبْ ٔٙذ ثسب٘ذیـسٓ  ٚثب ٞش پجذیجذٚ ٜ
ٔؼأِ ٚ ٝپشػـی سٚثشٔ ٚی ؿٛیٓ دس دَ ایٗ ٘ظبْ ا ٖٚسا ثشسػی ثىٙسٓ .ایٗ ٚیظٌی ا.َٚ

ویژگی دوم :روش غقالىیت اسالنی در حل نسائل
ٚیظٌی دٔٚی و ٝدس ؿخلس حوشت آلب ٞؼ  ،سٚؽ ٔٙذ ثٛدٖ ایـبٖ اػ  ،سٚؽ ػمم٘س اػمٔی سا پزیشفتٚ ٝ
سٚؽ ٔٙذ ٔؼبئُ خٛدؽ سا حُ ٔی وٙذ یؼٙی ثب ٔؼأِ ٝفمٟی سٚثشٔ ٚی ؿٛد ٔثُ ثحث خٟبدٛٔ ،ػسمیٙٞ ،ش ٔ ٚؼبئُ
ٔختّفی و ٝدس دسع خبسج ایـبٖ ثحث وشد٘ذ ،ثب سٚؽ ػمم٘س اػمٔی ث ٝایٗ ٔؼبئُ ٔی پشداص٘جذ .ثجب ٔؼجبئجُ
اختٕبػی سٚص ٔش ٓٞ ٜو ٝسٚثشٔ ٚی ؿ٘ٛذٔ ،ثُ ،ا٘تخبثبت ،فت ،ٝٙخب٘ٛاد ،ٜػجه ص٘ذٌی  ... ٚثب ػٙلش ػمم٘س اػمٔی
ث ٝایٗ ٔجبحث ٔی پشداص٘ذ .یؼٙی ػمُ ٘ ٚمُ دیٙی سا ثب ٓٞث ٝوبس ٌشفتٙذ  ٚثب یه سٚؽ تشوسجی ٔؼبئُ سا حجُ ٔجی
وٙٙذ.
ٔب دس ً َٛتبسیخ ػبِٕب٘ی داؿتسٓ اخجبسی ٔؼّه ،یؼٙی فمي ٔحٛسؿبٖ سٚایبت ثٛد ،ػمُ وٙبس ٔی ٌزاؿجتجٙجذ ،ػجذٜ
دیٍشی اص ػّٕبء داسیٓ ػمُ ٌشا ٞؼتٙذٕ٘ ٗٔ ،ی خٛا ٓٞاػٓ ثجشْ ،ثؼوی اص ثضسٌبٖ دس ٔمبًؼی اص لشٖ چٟبسْ ،پٙدٓ
ٞدشی ٔتأثش اص ٔؼتضِ ٝا٘ذ  ٚػمُ ٌشا٘ذ ٔثم ٚلتی ث ٝسٚایبت ػّٓ أبْ ثٔ ٝب وبٖ ٔ ٚب یى ٖٛسٚثشٔ ٚی ؿٛد ،ایجٙجىجٝ
أبْ ػّٓ ث ٝكٙبیغ داسد ،ػّٓ ث ٝاِؼ ٚ ٝٙصثبٖ ٞبی ٔختّف داسد ،ثؼوی ػّٕبء دس لشٖ پٙدٓ دس آثبسؿبٖ ٔی ٌٛیٙذ وٝ
ایٗ أىبٖ ٘ذاسدٔ ،حبَ اػ  .یؼٙی ثب یه ثسبٖ  ٚتجسسٗ ػمّی آٖ سٚای سا وٙبس ٔی ٌزاس٘ذ .اآلٖ ٔ ٓٞب داسیٓ افشادی
وٌ ٝشایؾ ٞبی اخجبسی ٔؼّه داس٘ذ .افشادی  ٓٞداسیٓ ؤ ٝی ٌٛیٙذ ایٗ سٚایبت وٕ٘ ٝی ؿٛد ثب آٟ٘ب خبٔؼ ٝسا اداسٜ
وشد .ثؼوی ٞب ٔی ٌٛیٙذ ؤٍ ٝش ثب سٚایبت  0011ػبَ پسؾ ٔی ؿٛد وـٛس داسی وشد .ثؼوی ٞب ٔ ٓٞی ٌٛیٙذ وجٝ
ایشاى تا هسألِ ف ْی ٍترٍ هی شَد هثل تحث جوْواد،
کردًذ ،تا ٍش ع الًیت اسالهی تِایي هسائل هیپردازًذ.
تا هسائل اجتواعی ٍزهرُ ّن کِ ٍترٍ هی شًَذ ،هوثول
اًتخاتات ،فتٌِ ،خاًَادُ ،سثک زًذگی ٍ  ...توا عوٌوصور
ع الًیت اسالهی تِ ایي هثاحث هی پردازًذ .یعٌی ع ل ٍ
ً ل دیٌی ا تاّن تِ کا گرفتٌذ ٍ تا یک ٍش ترکویوثوی

”

”

هَسی یٌّ ،ر ٍ هسائل هختلفی کِ د د س خا ج تحث

هسائل ا حل هی کٌٌذ.

اكم فمي ثب سٚایبت ثبیذ وـٛس سا اداس ٜوشد .سٞجشی سٚؽ ػمم٘س اػمٔی سا ٔمن لشاس داد ٜچج ٖٛػجمجم٘جسج
اػمٔی سا پزیشفت ٚ ٝث ٝوبس ٌشفت ٚ ٝػمم٘س اػمٔی ٔ ٓٞؼٌٛف ث ٝػُٕ  ٚوبسوشد اػ  .یؼٙی ثحث ٞبی سٞججشی
كشفب یه ػشی ثحث ٞبی ا٘تضاػی ٔحن ٘سؼ .
ػمم٘س اػمٔی سا ث ٝكٛست وبسثشدی دس خبٔؼٔ ٝی آٚس٘ذ  ٚپسبدٔ ٜی وٙٙذٔ .ثم ثحث ػجه ص٘ذٌی سا و ٝایـجبٖ
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ٌٔشح وشد یب ثحث ٔؼوُ خٕؼس سا و ٝایـبٖ ٌٔشح وشد٘ذ خت ایٗ یه ٍ٘ب ٜوبسثشدی اػ و ٝث٘ ٝسبص أشٚص ایشاٖ
تٛخ ٝداسد ،و ٗٔ ٝتؼجسش ٔی و ٓٙث ٝػمم٘س اػمٔی ٔؼٌٛف ث ٝػُٕ اػمٔی .اكم یىی اص ػّ ٞبیی و ٝػجّجْٛ
ا٘ؼب٘ی دس غشة سؿذ وشد ث ٝخبًش ایٗ ثٛد و ٝػمم٘س ٔؼٌٛف ث ٝػُٕ سا آٚسد٘ذ .افشادی ٔثُ ٔبوغ ٚثجشٞ ،جبثجش
ٔبع ،ایٟٙب ػمم٘س ٔؼٌٛة ث ٝػُٕ سا ٌٔشح وشد٘ذ و ٝت٘ٛؼتٙذ ػّ ْٛا٘ؼب٘ی سا ایٙمذس تٛػؼ ٝثذٙٞذ یه وـجٛسی
ٔثُ آٔشیىب و 0111 ٝلٌت ػّٕی داسد 0011 ،لٌت ػّٕی اؽ ٔشثٛى ث ٝػّ ْٛا٘ؼب٘ی اػ  .اكم ثب ػّ ْٛا٘ؼجب٘جی
داسد د٘سب سا اداسٔ ٜی وٙذ ،ثب ػّ ْٛا٘ؼب٘ی ٚاسد ػشاق ٔی ؿ٘ٛذ .ثب ػّ ْٛا٘ؼب٘ی ػٛسی ٝسا ثٔ ٟٓی سیض٘ذ ،ثب ػّ ْٛا٘ؼب٘ی
ط٘ 0 ٚ0 ٛسأ ٜی ا٘ذاص٘ذ .ػّ ْٛپضؿىی ٟٙٔ ٚذػی و ٝایٗ وبسٞب سا ٕ٘ی وٙذ .چشا؟ چ ٖٛػمم٘س ٔؼٌٛف ث ٝػُٕ سا
آٚسد٘ذ ٚ .سٞجشی ثب سٚؽ ػمم٘س اػمٔی ٔؼٌٛف ث ٝػُٕ اػمٔی داسد ٔجبحث سا د٘جبَ ٔی وٙذ اِجت ٝاص تجبسیجخ
اػمْ  ٚتبسیخ خٟبٖ  ٓٞثٟش ٜصیبدی ٔی ثشد.
ٍاقعا تا یخ یک ًگرش دیگری تِ اًساى هی دّذ .ثٙذ ٜخض ٚوؼب٘ی ثٛدْ و ٝاص دٚس ٜسإٙٞبیی  ٚدثسشػتبٖ
اص تبسیخ ثذْ ٔی آٔذ .ثسـتش ػمل ٝث ٝسیبهسبت ٙٞ ٚذػ ٚ ٝایٗ ٘ٛع ػّ ْٛػمّی  ٚتدشثی داؿتسِٓٚ .ی ثؼذ ٞب فٕٟسذْ
و ٝتبسیخ چٍ٘ ٝبٞی ث ٝا٘ؼبٖ ٔی دٞذ .ها اگر هی خَاّین د حَزُ توذى کا تکٌین حتوا تایذ توا یوخ
دٍلت ّای اسالهی ،هثل دٍلت ساهاًیاى ،دٍلت آل تَیِ ،دٍلت صفَیِ ،دٍلت سلجَقیاى ،دٍلوت
عثواًیاى ا تایذ تخَاًین ٍ تذاًین .ایي ششصذ ٍ چٌذ سالی کِ دٍلت عثواًی خالفت کردًذ چوِ
کردًذ؟ و ٝتٛا٘ؼتٙذ ثش٘ٚذ د ِٚثسضا٘غ س ٚؿىؼ ثذٙٞذ ،د ِٚلؼتٌٙٙس ٝسا ث ٟٓثشیض٘ذ ،اػتب٘ج َٛس ٚفتح وٙجٙجذ،
ثؼذ اٚایُ لشٖ ثسؼتٓ دیٍش فشٚپبؿسذ (اِجت ٝصٔسٞ ٝٙبی فشٚپبؿی اص لجّؾ ؿشٚع ؿذ ٜثٛد) .د ِٚكفٛی ٝخسّی دسع
آٔٛص اػ  ٚایٗ ٘ىت ٝایؼ و ٝثبسٞب  ٚثبسٞب ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی فشٔٛد ٜاػ و ٝتبسیخ سا ثخٛا٘سذ ،تجبسیجخ خجٟجبٖ
ثخٛا٘سذ ،تبسیخ ٔؼبكش سا ثخٛا٘سذ .تبسیخ اكم یه ٍ٘شؽ دیٍشی ث ٝػمم٘س ٔب ٔی دٞذ .ساٍٞـبػ  ،حتی ٔؼتمذاْ
تبسیخ دس فمٔ ٝب ٔؤثش اػ  .دٚػتب٘ی ؤ ٝی خٛاٙٞذ تخلق دس فم ٝثٍسش٘ذ  ٓٞتبسیخ فم ٝسا ثبیذ ثخٛا٘ٙذ  ٓٞ ٚتبسیخ
دٞ ِٚب سا ثبیذ ثخٛا٘ٙذ ٞشد ٚالصْ اػ  .وؼی ؤ ٝی خٛاٞذ دس فّؼف ٝلٛی ؿٛد ثبیذ تبسیخ فّؼف ٝثخٛا٘جذ .اكجم
تبسیخ فّؼف ٝخضء فّؼف ٝاػ  ،تبسیخ فم ٝخضء فم ٝاػ  .تبسیخ ومْ خضء ومْ اػ  .یه وؼی ؤ ٝی خٛاٞذ ٔتىّٓ
لٛی ای ؿٛد ثبیذ ثذا٘ذ ؤ ٝذسػ ٝحّ ٝثب ٔذسػ ٝثغذاد ثب ٔذسػ ٝسی ٔ ٚذسػ ٝلٓ چ ٝتفبٚت ٞبیی ثب  ٓٞداؿت ٝا٘جذ.
سٚؽ ٞبی ایٟٙب سا ثبیذ ثذا٘ذ ٚ .اٌش ٘ذا٘ذ ٕ٘ی تٛا٘ذ ث ٝكٛست ػٕسك ٚاسد ٔجبحث ایٗ ػّ ْٛؿٛد.
ِزا حتٕب  ٚحتٕب ثشای ایٙىٔ ٝب اص ایٗ اٍِ ٛاػتفبد ٜوٙسٓ ثبیذ ایٗ سٚؽ ػمم٘س اػمٔی ٔؼٌٛف ث ٝػُٕ اػمٔی ثجب
تٛخ ٝث ٝتبسیخ اػمْ  ٚخٟبٖ سا ٔٛسد تٛخ ٝلشاس دٞسٓ.

ویژگی سَم :تَجً و رصر ىیازٌای کشَر
ٚیظٌی ػ ْٛتٛخ ٚ ٝسكذی اػ و ٝایـبٖ ٘ؼج ث٘ ٝسبصٞبی وـٛس داس٘ذٔ .شتت ٔی ثسٙٙذ و ٝاالٖ وـٛس چ٘ ٝجسجبص
ٞبیی داس٘ذٔ .ثم ثحث ػجه ص٘ذٌی ثحث وبٔم خذی اػ  ،ثحث آصاد ا٘ذیـی ثحث وبٔم خذی اػ  .ایٗ سا ثذا٘سذ
و ٝایٗ ًٛس ٘سؼ و ٝػذ ٜای ثٙـسٙٙذ فىش وٙٙذ  ٚآلب ث ٝػٛٙاٖ ػخٗ ٌٛی وبس ٞبی دیٍشاٖ ثخٛاٞذ حشف ٞجبیجی
ثض٘ذ .ایٗ ٞب ٌٔبِجی اػ و ٝایـبٖ ؿخلب ثب ٌٔبِؼٌ ٚ ٝف  ٚ ٌٛ ٚاًمػبتی و ٝوؼت وشد ٜا٘ذ ،ثسبٖ ٔی وٙٙذ.
ثحث تح َٛػّ ْٛا٘ؼب٘ی ثحث خسّی خذی ای اػ ٕ٘ .ی خٛا ٓٞثٍٛیٓ لجُ اص فشٔبیـبت حوشت آلب ٞسچ وغ ثجٝ
ایٗ ثحث تٛخ٘ ٝىشد ٜثٛد؛ ثضسٌب٘ی تٛخ ٝداؿت ٝا٘ذ ،ؿخلستی ٔثُ آی اهلل اػتبد ٔلجبح تٛخ ٝداؿت .ٝثٕٞ ٝسٗ خبًش
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ٔؤػؼ ٝأبْ خٕسٙی سا سا ٜا٘ذاخ  .أب ٌٔشح ؿذٖ یه ٍ٘ب ٜومٖ دس ثحث ػّ ْٛا٘ؼب٘ی وبس حوشت آلب اػ ٔ .جٗ
ثبسٞب خذٔ دٚػتبٖ ػشم وشدْ وٌ ٝبٞی اٚلبت دس دا٘ـٍبٞ ٜب ٚلتی ثحث ػّ ْٛا٘ؼب٘ی ٌٔشح ٔی ؿٛد ٞجٔ ٛجی
وشد٘ذ ،وؼی اكم ٌٛؽ ٕ٘ی دادٔ .ؼخشٔ ٜی وشد٘ذ .اآلٖ آٖ ٘مذس فش ًٙٞػبصی ؿذ ٜو ٝاػتبداٖ فشٞسخت ٝػّجْٛ
ا٘ؼب٘ی ٔی ٌٛیٙذ دیٍش دس ثبس ٜتح َٛػّ ْٛا٘ؼب٘ی كحج ٘ىٙسذ ایٙىٔ ٝؼّٓ اػ  .ثٍٛیسذ سٚؽ تح َٛچجسجؼج ؟
ثٍٛیسذ ثب چ ٝفشآیٙذی تح َٛایدبد وٙسٓ .اآلٖ ث ٝساحتی ٔب دٟٞب  ٚكذٞب ٘فش اػتبد دا٘ـٍبٞی سا خٕغ ٔی وٙجسجٓ ٚ
دسثبس ٜتح َٛحشف ٔی ص٘ٙذ٘ ،ظش ٔی دٙٞذ٘ ،مذ ٔی وٙٙذ ،ایٗ اتفبق  0ػبَ پسؾ ؿؾ ػبَ پسؾ ٘جٛد .ػىغ ایجٗ
اتفبق ثٛد ،اآلٖ  081دسخ ٝتغسسش پسذا وشدٕ٘ .ٜی خٛا ٓٞثٍٛیٓ و ٕٝٞ ٝاػتبداِٖ ػّ ْٛا٘ؼب٘ی ٕٞشا ٜؿذ٘ذِٚ .ی خسّی
فوب فوبی آٔبد ٜای اػ .
ایٗ ثحث تح َٛػّ ْٛا٘ؼب٘ی سا و ٝآلب ٌٔشح وشد٘ذ دس وـٛس ٞبی دیٍش اػمٔی  ٓٞتأثسش خٛد سا ٌزاؿت ٝاػ ؛ دس
وـٛسٞبی ٔبِضی ،ا٘ذ٘ٚضی  ٚػشاق .دا٘ـٍب ٜاِجخبسی ٔبِضی دػٛت وشد٘ذ و ٝآلب ٔب آٔبدٌی داسیٓ ؿٕب ثٍٛیسذ اكجم
ث ٝچ٘ ٝحٛی ػّ ْٛا٘ؼب٘ی ،اػمٔی ثـٛد .ایٗ سا ثذا٘سذ ؤ ٝبِضی اص اِٚسٗ وـٛسٞبیی ثٛد ٜو ٝثحث اػمٔی ػجبصی
ػّ ْٛدس آ٘دب ٌٔشح ثٛد .ٜاكم دا٘ـٍب ٜثسٗ إِّّی اػمٔی ػی ػبَ پسؾ دس ٔبِضی سا ٜافتبد ٔؤػؼ ٝایؼتب یىی اص
ٔؤػؼٞ ٝبیی اػ و ٝدس صٔس ٝٙػّٓ دیٙی وبس وشد ٚ ٜآلبی ػسذ ٔحٕذ ٘مست اِؼٌبعِٚ ،ی اآلٖ ٔٙتظش٘ذ ؤ ٝب ثجٝ
ایٟٙب ٌّٔت ثذٞسٓ .یه ػفشی آٔذ٘ذ ایٙدب وبسٞبی ٔدٕٛػ ٝایشاٖ سا دیذ٘ذ ،یه ػفش دٚػتبٖ سا دػجٛت وجشد٘جذ
وبسٞبیـبٖ سا ٘ـبٖ داد٘ذ .لشاسدادی ثؼت ٝؿذ ،یه وبسٞبیی ا٘دبْ ؿذ .كذ كفح ٝخٛد ٔب دس ٔٛسد فشایذ اػجمٔجی
ػبصی ػّ ْٛثشایـبٖ ٌّٔت ٘ٛؿتسٓ  ٚفشػتبدیٓ .یؼٙی ٔی خٛا ٓٞثٍٛیٓ ایٗ وـٛس ٞب  ٓٞآٔبدٌی پسذا وشد٘جذ ،ایجٗ
اتفبق لجم ٘جٛد ،ٜدا٘ـٍب ٜاػمٔی داؿتِٚ ،ٝی ثحث اػمٔی ػبصی ػّ ْٛث ٝكٛست ٌفتٕبٖ دس ٘سبٔذ ٜثٛد .ٜأب اآلٖ
ٌفتٕبٖ ؿذ ،ٜاآلٖ فش ًٙٞؿذ .ٜایٗ ٘سبصی ثٛد و ٝآلب ٌٔشح وشد  ٚاثش ثسٗ إِّّی خٛدؽ سا ٌزاؿ  .یب ثحث اٍِٛی

”

تحث سثک زًذگی تحث کاهال جذی است ،توحوث آزاد
اًذیشی تحث کاهال جذی است .ایي ا تذاًیذ کوِ ایوي
طَ ًیست کِ عذُ ای تٌشیٌٌذ فکر کٌٌذ ٍ آقا تِ عٌوَاى
سخي گَی کا ّای دیگراى تخَاّذ حرف ّایی توسًوذ.
ایي ّا هطالثی است کِ ایشاى شخصا تا هطالعِ ٍ گفت ٍ

”

هرتة هی تیٌٌذ کِ االى کشَ چِ ًیاز ّایی دا ًذ .هوثوال

گَ ٍ اطالعاتی کِ کسة کردُ اًذ ،تیاى هی کٌٌذ.
اػمٔی ایشا٘ی پسـشف  ،ایٗ ثحث ٔم ِٝٛثؼسبس ٕٟٔی اػ .،
ٔب خذٔ  ٕٝٞػّٕبی ثضسي اسادت داسیٓ  ٚاص ٔحوشؿبٖ ثٟشٙٔ ٜذ ٔی ؿٛیٓ ٞ ٚشچ ٓٞ ٝثّذیٓ ػجش ػجفجش ٜایجٗ
ثضسٌبٖ اػ ؛ ِٚی ایٗ ٘ٛع ٍ٘شؽ ومٖ ث ٝخبٔؼ ٝایشاٖ ،ؤ ٝب اآلٖ ٘سبص داسیٓ یه ٔذَ پسـشف اػمٔی سا ثذٞسجٓ
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[ٍ٘ب ٜفٛق اِؼبد ٜایؼ و ٝوٕتش وؼی داسد ].ثؼذ ٔ ٓٞی فشٔبیٙذ تٛػؼٍٛ٘ ٝیسذ ،تٛػؼ ٝثبس ٔؼٙجبیجی خجبكجی داسد،
پسـشف ثٍٛیسذ .حتی حوشت آلب ث ٝثحث صثب٘ـٙبػی ٔؼأِ ٓٞ ٝتٛخ ٝداس٘ذ.

ویژگی چٍارم :تَجً و رصر ىیازٌای جٍان اسالم
تٛخ ٝث٘ ٝسبصٞبی خٟبٖ اػمْ ،ثحث توذى ًَیي اسالهی و ٝآلب ٌٔشح وشد ؤ ٝشثٛى ث ٝایشاٖ ٘سؼ ٔ .شثٛى ثجٝ
وُ خٟبٖ اػمْ اػ  ٚ .حتی خبِت ایٗ اػ و ٝآلب تٟٙب دس ایٗ ثحث ٞب ایذٕ٘ ٜی دٞذ .ساٞجشد ٔ ٓٞی دٞذٌ.بٞجی
اٚلبت اص ساٞجشد وبسثشدی تش ثش٘بٔٔ ٓٞ ٝی دٞذ.أب آلب چ ٖٛیه ؿخلس ػّٕی اػ خٛد ایـبٖٔ ،ؼتمذ اػ ایجٗ
ثحث ٞب ثبیذ تٛػي ػبِٕبٖ ،پخت ٚ ٝػَخت ٝثـ٘ٛذ ،چىؾ وبسی ثـ٘ٛذ .ثبسٞب ٔ ٓٞی فشٔبیذ ایٟٙب ٔؼبئّی ٘سؼ وجٝ
یه ػبِ ٝد - ٚػ ٝػبِ ٝثٟؾ ثشػسٕٓٔ .ىٗ اػ ٔب اكم  01ػبَ دیٍش ثت٘ٛسٓ تبص ٜصٔسٞ ٝٙبی تٕذٖ اػمٔی سا ساٜ
ثسب٘ذاصیٓ .ایٗ ٞب وبسٞبی یه ػبَ دٚػبِ٘ ٝسؼ  ،تبسیخ ٕٞ ٓٞسٗ سا ٘ـبٖ داد ،ٜتٕذٖ اػمٔی و ٝدس لشٖ ػجٚ ْٛ
چٟبسْ ؿىُ ٌشف یه دفؼ ٝثٛخٛد ٘سبٔذ ٜاػ  ،تٕذٖ ٔذسٖ غشة یه ؿج ٝثٚ ٝخٛد ٘سبٔذ ،ٜصٔبٖ ثش اػ ِٚ .ی ایٗ
ایذ ٚ ٜایٗ ٍ٘ب ٚ ٜایٗ و ٝحٛاػٕبٖ ثبؿذ چٌٛس ؿشٚع وٙسٓ  ٚودب ثشٚیٓ ،ثب چٔ ٝجب٘یای پسؾ ثشٚیٓ ٟٓٔ[،اػ ]ِ .زا
ایـبٖ تأوسذ ٔی وٙٙذ ثٔ ٝجب٘ی اػمْ دس پسـشف  ،ثٔ ٝجب٘ی اػمْ دس ػّ ْٛا٘ؼب٘ی ،ثٔ ٝجب٘ی اػمٔی دس تٕذٖ ػبصی
تٛخ ٝوٙسذ ،ثؼذ  ٓٞتأوسذ ٔی وٙٙذ و ٝایٗ ٔجب٘ی سا اص لشآٖ ثٍسشیذٔ .حٛس اكّی ثبیذ لشآٖ ثبؿذ  ٚث ٝایجٗ كجٛست
ٔجب٘ی ٚلتی ؿىُ ٌشف ػشكٞ ٝبی ثؼذی  ٓٞد٘جبَ ٔی ؿٛد.

ویژگی پيجم :شيادت جسیانٌای فکسی جٍان اسالم ،ایسان ،گزشتً و نػاصس
ٚیظٌی پٙدٕی و ٗٔ ٝیبدداؿ وشدْ ؿٙبخ حوشت آلب اص خشیبٖ ٞبی فىشی خٟبٖ اػمْ ،ایشاٌٖ ،زؿتٔ ٚ ٝؼبكش
اػ  ،آلب خشیبٖ ٞب سا ٔی ؿٙبػٙذ  ٚثب ایٟٙب استجبى داؿت ٝاص صٔبٖ خٛا٘ی ؿبٖ آلب ثب چٟشٞ ٜبی ٔختّف سٚؿٗ فىجشی
ٔشتجي ثٛدٌ .ٜف  ٌٛ ٚداؿت ٝثحث ٔی وشد ،ٜحؼس ٝٙاسؿبد ٔی سفت ،ٝػخٙشا٘ی ٞب ،كحج ٞب ،ثؼوی اص ایٗ سٚؿجٗ
فىشا٘ی و ٝػٗ  ٚػبِی اص آٟ٘ب ٌزؿت ٚ ٝتٟشاٖ ٞؼتٙذ ثؼوب خبسج اص وـٛس ص٘ذٌی ٔی وٙٙذٌ ٌٝ ،بٞی ایشاٖ ٔی آیٙذ،
یه ٚلتٟبیی خّؼ ٝداسیٓ ،خٛدؿبٖ یبد ٔی وٙٙذ ؤ ٝب ٔثم دس دٚس ٜخٛا٘ی ٌؼذٞ ٜبیی داؿتسٓ ،اص آلب ٘بْ ٔی ثجش٘جذ،
ایـبٖ ٔی آٔذ ٌٛؽ ٔی داد ،ػخٗ ٔی ٌف  ،استجبى داؿ  ،ؿخلس ٞبی فىشی خٟبٖ ػشة سا ٔی ؿٙبخ  ٚ ،دس
دٚس ٜخٛا٘ی ؿبٖ ثؼوی آثبس ػسذ لٌت سا تشخٕ ٝوشد  .خبِت اػ و ٝث ٝؿٕب ػشم و ،ٓٙحتی ؿخجلجسج ٞجبی
فىشی تأثسشٌزاس أشٚص سا٘ ،ؼُ ٞبی خذیذ سا آلب ٔی ؿٙبػذ ،ث ٝاػٓ ،وبسٞبؿبٖ سا دیذ ٚ ٜثب ایٟٙب استجبى داسدٌ ،جبٞجی
كذاؿبٖ ٔی وٙذ  ٚدیذٌبٞـبٖ سا ٔی ؿٛٙد! ایٗ ٔٙؾ  ٚؿس ٜٛای ثٛد ٜو ٝاص صٔبٖ خٛا٘ی ایـبٖ داؿت ٝتب اآلٖ وجٝ
ٔشخغ تمّسذ ٞؼتٙذ ،ایٗ ًٛس ٘سؼ و ٝاص ٔجبحث  ٚخشیبٖ ٞبی فىشی فبكٌّ ٝشفت ٝثبؿٙذ.

ویژگی ششم :تَجً بً نسائل داىَادگی شان
ٚیظٌی ؿـٕی و ٝخذٔتتبٖ ػشم ثى ٓٙتٛخٟی اػ و ٝایـبٖ ثٔ ٝؼبئُ خب٘ٛادٌی ؿبٖ داس٘ذ ٗٔ .چٔ ٖٛی خٛآٞ
یه لذسی خبٔؼس آلب سا ػشم ثى ٓٙداسْ اثؼبد ٔختّف سا تٛهسح ٔی د ٓٞو ٝدسع تشثستی ثشای ٔ ٕٝٞجب ثجبؿجذ.
ثؼوی افشاد ٞؼتٙذ و ٝآ٘مذس ػشؿبٖ دس دسع  ٚثحث  ٚوبسٞبی ػّٕی اػ و ٝصٖ  ٚفشص٘ذؿبٖ سا فجشأجٛؽ ٔجی
وٙٙذ ،پذس ٔ ٚبدسؿبٖ سا فشأٛؽ ٔی وٙٙذ ،اكم احؼبع ٔی وٙٙذ ٘ؼج ث ٝخب٘ٛادٔ ٜؼؤِٚس ٘ذاس٘ذٔ ٕٝٞ .جب ٞجٓ
ؿٙسذ ٜایٓ ؤ ٝثم فشص٘ذ فمٖ ػبِٓٔ ،بسوؼسؼ اص آة دسآٔذ .فشص٘ذ فمٖ ؿخلس چٙسٗ دس آٔذ .ثجشخجی ،ثجچجٝ
ٞبؿبٖ تٕٞ ٛسٗ ا٘ممة اػذاْ ؿذ٘ذ .چشا ایٗ اتفبق ٔی افتذ؟ چ٘ ٖٛؼج ث ٝفشص٘ذا٘ـبٖ ثی تفبٚت ثٛد٘ذ.
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أب آیب حوشت آلب ا٘ممثی ٘جٛد؟ آیب حوشت آلب ث ٝوبس ػّٕی ٕ٘ی پشداخ ؟ آیب حوشت آلب ص٘ذاٖ ٘شف ؟ آیب حوشت آلب
تجؼسذ ٘جٛد؟ خت ٔ ٕٝٞـىمتی و ٝدیٍشاٖ داؿتٙذ آلب  ٓٞداؿتٌ ٕٝٞ .ٝشفتبسی ٞبیی و ٝدیٍشاٖ داؿتٙذ آلجب ٞجٓ
داؿتِٚ .ٝی ؿٕب ٍ٘ب ٜثىٙسذ ثچٞٝبی ایـبٖ سا ٓٞ .پؼشا٘ؾ  ٓٞ ٚكجسّٞ ٝبیؾٕٞ ،ـبٖ ػبِٓ ،فبهُٔ ،تذیّٗٔ ،تـشع،
ّیچ اًگی ًوی تَاًٌذ تِ تچِ ّای ایشاى تسًٌذ .ثچٞ ٝبی آلبٔ ،تٛاهغ ،ػبِٓ ،فبهُ ،یه رس ٜاص ٔٛلؼجسج آلجب
اػتفبد٘ ٜىشد٘ذ و ٝثخٛاٙٞذ وبس التلبدی ثىٙٙذ ،وبس حضثی ثىٙٙذ ،خت شوا تثیٌیذ حتی ایشاىً ،سثت تِ ترتیوت
ًَُ ّاش ّن ترًاهِ دا ًذ .کتاب هی دٌّذ تِ ًَُ ّا تا تخَاًٌذ ،هطالعِ کٌٌذ ،هاى ا هطالعِ کٌٌذ .ا٘ؼجب٘جی
و ٝخبٔؼس داؿت ٝثبؿذ  ٕٝٞاثؼبد خٛدؽ سا ٔی ثسٙذ.
یه ٚل آلب ثشای فشٔب٘ذٞ ٜبٖ ػپب ٜكحج وشد ،فشٔٛد وبسی ٘ىٙسذ خب٘ٛادٞ ٜبیتبٖ احؼبع غشث وٙٙذ .ایٗ ٞجٓ
٘ىتٕٟٔ ٝی اػ  ،خٛة  ٕٝٞؿٕب ؿٙسذیذ ٔشح ْٛپذس آلب وؼبِ داؿتٙذ آلب حٛص ٜلٓ سا سٞب ٔی وٙٙذ ٔی س٘ٚذ ٔـٟذ
ث ٝپذس ٔی پشداصدٔ .شالج اص پذس ٔی وٙٙذ .اِجتٕٞ ٝبٖ ٔٛلغ  ٓٞؤ ٝشالج اص پذس ٔی وٙٙذ وبس ػّٕیؿبٖ دس ٔـٟجذ
تؼٌسُ ٕ٘ی ؿٛد .ا٘ؼب٘ی و ٝاثؼبد ٔختّف ص٘ذٌی سا تٛخ ٝداؿت ٝثبؿذ ایٗ اػ .

ویژگی ٌفتم :ادالص
آخشیٗ ٚیظٌی اخمف ایـبٖ  ٚایٙى ٝایـبٖ ثٔ ٝؼٙبی دلسك وّٕ ٝدغذغ ٝاػمْ سا داسد .یؼٙی اٌش ٕٞسٗ اآلٖ ث ٝآلجب
ثٍٛیٙذ ٕ٘ی خٛاٞسٓ سٞجش ثبؿی ،ثش ٚأبْ خٕبػ ٔؼدذی دس صاثُ ثبؽ ،ثشای ایـبٖ فشلی ٕ٘ی وٙذ .ثجسٙسذ ثؼجوجی
افشاد ٞؼتٙذ تٕبْ  ٚ ٓٞغٕـبٖ ایٗ اػ و ٝپُؼتی و ٝداس٘ذ اص دػ ٘ذٙٞذ ،ایٗ ٔسض س ٚاص دػ ٘ذٙٞذ .ؿخلس آلب
ایٗ ًٛسی ٘سؼ  ،اخمكی و ٝایـبٖ داسد .چ ٝاخمف دس ػُٕ ،چ ٝتٟدذ ؿجب٘ ٝای و ٝایـبٖ داسد٘ .ضدیىب٘ی وجٝ
تؼشیف ٔی وٙٙذ دس ٔٛسد تمسذی و ٝایـبٖ داس٘ذ و ٝچٙذ ػبػتی لجُ اص اراٖ كجح ثسذاس ثـ٘ٛذٌ ،شیٞ ٝبی ٘بفّ ٝؿت،
تعضی افراد ّستٌذ کِ آً ذ سرشاى د د س ٍ تحث ٍ
کٌٌذ ،پذ ٍ هاد شاى ا فراهَش هی کٌٌذ ،اصال احساس
هی کٌٌذ ًسثت تِ خاًَادُ هسؤٍلیت ًذا ًذّ .وِ ها ّون
شٌیذُ این کِ هثال فرزًذ فالى عالن ،ها کسیست از آب
د آهذ .فرزًذ فالى شخصیت چٌیي د آهذ .ترخی ،توچوِ
ّاشاى تَ ّویي اً الب اعذام شذًذ .چرا ایي اتفاق هوی
افتذ؟ چَى ًسثت تِ فرزًذاًشاى تی تفاٍت تَدًذ.

”

”

کا ّای علوی است کِ زى ٍ فرزًذشاى ا فراهَش هوی

اها آیا آقا اً التی ًثَد؟ آیا تِ کا علوی ًوی پرداخت؟
ا٘غ ثب لشآٖ ،ا٘غ ثب أبْ ػلش(ػح) ثٚ ٝیظ ٜدس خٕىشاٖ؛ ایـبٖ ثب ایٗ ٔ ٕٝٞـغّ ٝچٌٛس ٔی تٛا٘ٙذ  ٕٝٞایٗ وبس ٞجب
سا ثب ٓٞخٕغ وٙٙذ  ٚایٗ ٌ ٓٞ ٝ٘ٛثب خذای خٛدؿبٖ ساص ٘ ٚسبص وٙٙذ ،و ٝاِجت ٝتٕبْ ایٗ ٔٛفمس ٞب ،صایسذٕٞ ٜسٗ ساثٌٝ
ثب خذاػ  .یؼٙی اٌش ایٗ ا٘غ ثب خذا ٘جبؿذ ایٗ ػؼ ٝكذس پسذا ٕ٘ی ؿٛد .ایٗ ٞب اص ثشو ٕٞبٖ ٘بفّ ٝؿت  ٚاستجبى ثب
أبْ ػلش(ػح) اػ .
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جهع بيری
دس خٕغ ثٙذی اص  ٕٝٞایٗ ٚیظٌی ٞب ثبیذ ػشم و ٓٙو ٝایٗ ص٘ذٌی  ٚایٗ ػجه ص٘ذٌی س ٚاٍِٛی خجٛدٔجبٖ لجشاس
دٞسٓ .اٍال د تحصیل ٍ کا هاى ًظن داشتِ تاشینٍٛ٘ .یسٓ حبال أشٚص ایٗ ٔجبحث ٝسا ثىٙسٓ فشدا ٘ـجذ ٔجٟجٓ
٘سؼ  .دس وٙبس ٘ظٓ اص ٕٞبٖ اثتذای ًّجٍی ،ضای خذا ا جلة کٌینٔ .ثم ٚلتی داسیٓ ٔججبحجثجٔ ٝجیوجٙجسجٓ
غشهٕبٖ ایٗ ٘جبؿ ٝؤ ٝحىٔٛؾ وٙسٓ ٕٞسٗ ٘ىت ٝدس اًّ َٚجٍی ٔ ٟٓاػ ٚ .لتی ٔ ٓٞشخغ تمّسذ ثـجٛیجذ اٌجش
ثٍٛیذ چشا آٖ ٔشخغ ٔمّذؽ ثسـتش ٔ ٚبَ ٔٗ وٕتش اػ ؛ ث ٝخبًش ثی تٛخٟی ثٔ ٝؼبیُ تٟزیجی دس ٞجٕجبٖ آغجبص
ًّجٍی ثٛد ٜاػ .
ثشای سهبی خذا دسع خٛا٘ذٖ ،ثب ٚه ٛػش ومع حبهش ؿذٖ .دائن الَضَء تَدى ،ه یذ تِ ًافلِ شة تَدى.
ای وبؽ ٔذاسع ػّٕس ٝای وٚ ٝلف ٔی ؿ٘ٛذ ،دس ٚلف ٘بٔ ٝؿبٖ ثٛٙیؼٙذ و ٝؿشى حوٛس ًّجٞ ٝب دس ٔذسػ ٝایجٗ
اػ و٘ ٝبفّ ٝؿت ثخٛا٘ٙذ .ایٗ ؿشى ثشای خٛد ًّجٔ ،ٝفسذ اػ  .خٛد ًّج ٝػٛد ٔی ثشدٕٞ .بٖ ًٛس و ٝػشم وشدْ
ثبیذ تٛحسذ ػشیبٖ وٙذ دس ص٘ذٌی ،تٟدذ  ٓٞػشیبٖ داسد دس ص٘ذٌی٘ .ىت ٝدیٍش ایٗ اػ  ،حبال خذا٘ٚذ ٔتؼجبَ ٔجب سا
ٔتٙؼٓ ث ٝچٙسٗ ِٚی فمسٟی وشدٚ ،ٜالی ٔذاس ثبؿسٓٔ .ی دا٘سذ وٚ ٝالی  ،پس٘ٛذ ٔؼتحىٓ ِٚی ثب ِٔٛی ػّس ٟٓاػج .
ػشة اص یه ًٙبة ٔحىٕی و ٝثبفتٔ ٝی ؿ ٝثٚ ٝالی تؼجسش ٔی وٙذ .یؼٙی دس ٚالی اًبػ  ٚدِؼٛصی ٔ ٚحججج
ٞؼ  .ایٗ ٔفٔ ،ْٟٛف ْٟٛثٔٛی اػمٔی اػ ٞ .سچ فشٍٙٞی ٞ ٚسچ ٘ظبْ ػسبػی ای ٕٞچسٗ ٔفجٟجٔٛجی ٘جذاس٘جذ.
حبوٕس  ٚػٌّ ٙداس٘ذ ،أب ٚالی ٘ذاس٘ذٚ .الی ٔذاس ثبؿسٓ .ػضیضاٖ ٚالی ٔذاسی ث ٝایٗ اػ و ٝثجسٙسٓ آلب چٌٛس
ٔـی ٔی وٙذ .ثؼوی ٞب خسّی ػمت ا٘ذ اص ِٚیّ ثؼوی ٞ ٓٞؼتٙذ اص ِٚی خّٛتش ٔی س٘ٚذ .یٚ ٝل ثٟـٔ ٖٛی ٌسٓ آلب
ؿٕب داسیذ اص ِٚی خّٛتش ٔی سٚیذٔ ،ی ٌٛیٙذٔ ،ب یٚ ٝظسف ٝای داسیِٓٚ ،یّ فمس ٝیه ٚظسف ٝدیٍشیٞ .ش د ٚغّي اػ .
حاال خذاًٍذ هتعال ها ا هتٌعن تِ چٌیي ٍلی ف یْی کردُ،

”

ٍلی تا هَلی علیْن است .عرب از یک طٌاب هحکوی کوِ
تافتِ هی شِ تِ ٍالیت تعثیر هی کٌذ .یعٌی د

ٍالیوت

اطاعت ٍ دلسَزی ٍ هحثت ّست .ایي هفَْم ،هفوْوَم
تَهی اسالهی استّ .یچ فرٌّگی ٍ ّیچ ًظام سیواسوی
ای ّوچیي هفَْهی ًذا ًذ .حاکویت ٍ سلطٌت دا ًذ ،اها
ٍالیت ًذا ًذٍ .الیت هذا تاشین .عسیساى ٍالیت هوذا ی

”

ٍالیت هذا تاشین .هی داًیذ کِ ٍالیت ،پیًَذ هستحکون

تِ ایي است کِ تثیٌین آقا چطَ هشی هی کٌذ.
ٚالی ٔؼٙبؽ ایٗ اػ وٚ ٝلتی حوشت آلب ث ٝػٛٙاٖ یه سٞجش صٔسٞ ٝٙبی ٔختّف سا ٌٔشح ٔی وٙذ ٓٞ ٗٔ ،یه
ٌٛؿ ٝای اص ایٗ پسـٟٙبدٞب ٌٔ ٚبِت سا ثشداسْ .حبال ٕٔىٗ اػ ٔٗ دس تٕذٖ ػبصی ٘تٛا٘ٓ وبسی ثى ،ٓٙدس اِجٍجٛی
اػمٔی پسـشف وبس ثى ،ٓٙأب ٔی تٛا٘ٓ ٔثم دس فم ٝسٚا٘ـٙبػی ،فم ٝخبٔؼ ٝؿٙبػی ،فم ٝػّ ْٛا٘ؼب٘ی وبس ثى .ٓٙیه
ثخـی اص ایٗ وبس سا ثشداسیٓٚ .الی ٔذاسی ٔؼٙبؽ ایٗ ٘سؼ ؤ ٝب ٞش سٚص ثشیضیٓ تٛی خسبثبٖ ؿؼبس ثذٞسٓ و ٝدسٚد

00

ثش فم٘ی ٔ ٚشي ثش فم٘ی .ثؼوی ٞب خسبَ ٔی وٙٙذ وٚ ٝالی ٔذاسی ٔؼٙبؽ فمي دس ؿّٛؽ وشدٖ اػ  ٍِٝٙ .وفؾ
ٔی ص٘سٓ ث ٝصیذ  ٚػٕش ٚ ٚثىش ،آٖ ٔٛلغ ٔی ؿٛیٓ ٚالی ٔذاس!! اٌش ایٗ وبس سا ٘ىشدی ٚالی ٔذاس ٘سؼتی ٞب!! ایجٗ
تلٛیش غّي اػ  .ثؼوی اص ٕٞسٗ دٚػتبٖ ٞؼتٙذ و ٝث ٝخٛد ٔٗ ثبسٞب ٌّٔ ٝی وٙٙذٔ .یٌٛیٙذ ٔب احؼبع ٔی وٙسجٓ
ٚالی ٔذاسی ؿٕب وٓ ؿذ ،ٜچ ٖٛث ٝثشخی ؤ ٝب ٔی خٛاٞسٓ فحؾ ٕ٘ی دٞسذ .آلب داس٘ذ ایٗ ٘ ٕٝٞلسح ٔی وٙٙذ
 ٚساٞجشد ٔی دٙٞذ ٔ ٚی ٌٛیٙذ وٕه وٙسذ ث ٝایٗ اػبتسذ دا٘ـٍبٞ ٜب ایٗ ػّ ْٛا٘ؼب٘ی سا اػمٔی وٙٙذ .یؼٙی اٌش ٔثم
چٟبس ٘فش ثّٙذ ؿ٘ٛذ ایٗ وبس سا ا٘دبْ داد٘ذ ایٗ ٚالی ٔذاسی ٘سؼ !! أب اٌش ٔثم فشم وٙسذ ٔٙتظش ثبؿٙذ ثجسٙذ فم٘ی
چٔ ٝی ٌٛیذ ،چٟبستب فحؾ ثٟؾ ثذٙٞذ ،آیب ایٗ ٚالی ٔذاسی اػ ؟ آیب حوشت آلب ایٗ ػجه سا ٔی پؼٙذد؟ ٔجٗ
ٕ٘ی خٛاْ ثٍٛیٓ ؤ ٝب ٘جبیذ ؿؼبس ثذٞسٓ .یه ٚل ٞبیی ٞ ٓٞؼ و ٝثبیذ ثٍٛیسٓ ٔشي ثش صیذ  ٚػٕش .ٚأب ٕٞسـٝ
ٚالی ٔذاسی ثش ایٗ ٘سؼ ؤ ٝثم ثسبیسٓ دس خسبثبٖ فحؾ ثذٞسٓ ،دؿٙبْ ثذٞسٓ .خت حبال اٌش فشدا ،سٚص لجسجبٔج
احوبسٔبٖ وشدٖ ٌ ٚفتٙذ و ٝآلب ؿٕب دس ثشاثش ایٗ ِٚیای و ٝایٗ ٌٔ ٕٝٞبِت  ٚوبسٞب سا ٌٔشح وشدٔ ،ٜجبحث ّٔی ٚ
ثسٗ إِّّی  ،... ٚچ ٝوشدیذ؟ اٌش یه وؼی اآلٖ آٔذ ٔثم دسثبس ٜػجه ص٘ذٌی یه وبس ػّٕی اسصؿٕٙذی ا٘دبْ داد اٚ
ٚالی ٔذاس ٘سؼ ؟ لٌؼب اٚ ٚالی ٔذاستش  ٓٞاػ  .داسد یىی اص ٌش ٜای و ٝسٞجشی فشٔٛد ٜسا ثبص ٔی وٙذ ٗٔ .ایجٗ
ًٛس ٔی ف ٕٟٓاٌش دٚػتبٖ ٘مذ داؿت ٝثبؿٙذ ،اػتفبدٔ ٜی وٙسِٓٚ .ی ٔٗ ایٌٛٙس ٔی ف ٕٟٓو ٝثش اػبع ظشفس ٞبیی
و ٝداسیذ ثسبیسذ ٘بظش ث٘ ٝسبصٞبی ٘ظبْ و ٝسٞجشی اؿبس ٜوشد٘ذ لذْ ٞبیی ثشداسیذ.
ٔب الیذسن وّّ ٝالیتشن وّّ .ٝایٗ ًٛس ٘ـٛد و ٝثٍٛیسٓ حبال ٔب وٕ٘ ٝی تٛا٘سٓ  ٕٝٞایٟٙب سا ا٘دبْ ثذٞسٓ ،پغ ٞجسجچ
وذاْ سا  ٓٞا٘دبْ ٘ذٞسٓٔ .خلٛكب ٔذسػ ٝای ٔثُ ٔذسػ ٝؿٟسذیٗ و ٝاِحٕذ هلل ًّجٞ ٝبی خٛؽ فىش ٔ ٚؼتؼذّ ٚ
ثبٛٞؽ ٔ ٚتذیٗ ٔ ٚتـشع ٚ ٚالییای داسد ،ا٘تظبس ثسـتش اػ  .یؼٙی ٔب ا٘تظبسٔبٖ ایٗ اػ و ٝد ٜػبَ آیٙذٞ ٜش وذاْ
اص ؿٕب یه ثخـی اص ایٗ ػشكٞ ٝب سا ث ٝدػ ثٍسشیذ ،ایٗ ػشكٞ ٝب ،ػشكٞ ٝبیی ٘سؼ ؤ ٝبَ أشٚص ثبؿذ ٔ ٚبَ

تَی خیاتاى شعا تذّین کِ د ٍد تر فالًی ٍ هور

”

تور

فالًی .هي ایٌطَ هی فْون کِ تر اساس ظرفیت ّوایوی
کِ دا یذ تیاییذ ًاظر تِ ًیازّای ًظام کِ ّثری اشوا ُ

”

ٍالیت هذا ی هعٌاش ایي ًیست کِ ها ّر ٍز تریوسیون

کردًذ قذم ّایی تردا یذ.

فشدا ٘جبؿذٞ .ش وذاْ اص ؿٕب ایٗ ػشكٞ ٝب سا وبس وٙسذ ثِ ٝحبٍ فىشی ،ػّٕی ،ثؼذ ٌشٞ ٜبیی سا ثبص وٙسذ .ثتٛا٘سذ تأثسجش
ٌزاس ثبؿسذ تٔ ٛحسٌٟبی دا٘ـٍبٞی داخُ وـٛس  ٚخبسج وـٛس  ٚتأثسش ٌزاسیتبٖ  ٓٞث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبؿذ و ٝاٖؿجبءاهلل
آثشٚی اػمْ ثبؿذ ٘ ٝایٙى ٝخذایی ٘ىشد ٜآدٔی ث ٝخبًش اػتجبسات صٚد ٌزس ایٗ خٟبٖ وبس ٔفسذی ثىٙذ ،حٛاػٕبٖ ٓٞ
ثبؿذ ًٛسی وبس وٙسٓ و ٝرخسش ٜآخشتٕبٖ ثبؿذ ،ثؼذا ثٔ ٝب ٍ٘ٛیٙذ آلب تٞ ٛشوبسی وشدی اخشؽ سا دس د٘سب ٌجشفجتجی.
چسضی ثشای آٖ ػبِٕ ٕ٘ب٘ذ !ٜخم اػتجبس ثٛد ،اػٓ  ٚسػٓ ثٛد ،ث ٝث ٚ ٝچ ٝچ ٝثٛد ٕٝٞ ،ایٟٙب سا ثذػ آٚسدی دیٍجش
ٔٙتظش ثٛاة اخشٚی ٘جبؽ! یه ٚل خذایی ٘ىشد ٜایٗ اتفبق ثشایٕبٖ ٘سبفتذٚ .الؼب خؼش اِذ٘سب  ٚاآلخش ٜاػ  ،چ ٖٛآدْ
ٞی ثِذَٚد ثؼذ  ٓٞچسضی ثشای آٖ د٘سبیؾ ٕ٘ب٘ذ ٗٔ .ثسـتش ٔلذع ٘ـٔ ،ْٛدذدا تـىش ٔی و ٓٙاص دٚػتب٘ی وج ٝایجٗ
خّؼ ٝسا تشتست داد٘ذ .اٖؿبءاهلل ثب ایٗ كّٛات ٞبیی ؤ ٝی فشػتسذ خذا٘ٚذ ً َٛػٕش ثب ثشو  ٚثب ػضت ثسؾ اص
ٌزؿت ٝث ٝسٞجشی ػٙبی وٙذٚ .اِؼمْ ػّسىٓ  ٚسحٕ ٝاهلل  ٚثشوبت.ٝ

جشوه ” چسا بً ایو سَال
بایر پاسخ داد؟ “

سذيساىی استاد پياٌیان و پاسخ ایشان
بً یک سَال اساسی در جانػًی اسالنی

● آیا رٌبسی از نشکالت جانػً دبس ىرارد؟
● چسا رٌبسی نشکالت جانػً را حل ىهی کير؟
● در زنان پیانبساکسم(ص) وضػیت چگَىً بَده است؟
● در دوران حضست نٍری(غج) وضػیت چگَىً دَاٌر شر؟
○

بسای پاسخ بً ایو سَاالت فقط کافی است کهی نطالػً کيیر!
جسوه ”پرتوهایی از خورشید“ و ”چرا به این سوال باید پاسخ داد“ و دیگر جسوات
دریافت کنید.

بصیرتی را از این تارنما
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