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 الطحوي الطحین اهلل ثسن

ٍ ػلی  اّیب ثیتیِ     المبسین هحویس   ػل  سییسًب ٍ ًجیٌیب اثی     السالم ٍ الػلَُ، الؼبلویي ضة الحوساهلل الطجین الطیغبى هي اػَشثبهلل

 ف  االضضیي اضٍاحٌب آلهبلِ الفساُ ٍ ػجب اهلل تؼبل  فطجِ الططی  اهلل ثمیِالغیجیي الغبّطیي السیوب ػل  

ثیَز. ٍلتی  زض ثریص    اغیل    سیاا   ػٌَاى ِثثحث هب زض گبم سَم ایي َّیت اساله  ضا هحمك وٌین؟  ّبد ضبذعچگًَِ ثبیس 

 تفػییب  ثِآى پبسد اجوبل  ضا  اهللءضب اىضا زازُ ثَزین اهب  ساا اجوبل  پبسد ایي  غَضت  ثِ، وطزین ه ثحث  ّب ضبذعچیست  

ان   نم ابهلل وعذأ»: فطهبییس  ه ح، ذساًٍس هتؼب  سَضُ هجبضوِ فت 88ّن ثحث ذَاّین وطز. ػطؼ وطزم وِ زض آیِ  ی ط ذ  ُهو ارلجی،   الش 
َ
 یاّل

ْرَسی و 
و
ُ  أ ُسیل و ی و  رو ْْلُ یدذ  وو  یابذ وی    نذ یط

ْ
ُ   ط لذ  اْل َو ی هذ

و  ظ ْ یال   َعو ذ کی نذ یط
هلَلذ  فو کیوو  ّل  یهذ  ابذ

ذ  ُهو ». وٌیس  هی  ضسبلت ضا ثییبى   ّبد ٍیژگ ایي آیِ  «ا   یش و
َ
ْرَسی و  یاّل

و
ُ  أ ُسیل و ی و  رو ْْلُ  «یابذ

است. زیٌی    ضسُ  ثیبىاثعاض ضسبلت زض زضجِ اٍ ، هسألِ ّسایت است. ایي هسألِ ّسایت زض وٌبض هجْع ثَزى پیبهجط ثِ زیي حك 

ّن حطف هحىین   –. ضسَ  ثب ایي زٍ ٍیژگ  ضَز ه ازاضُ  ّب گعاضُن ثط اسبس آى ًجَزُ ٍ ػبلَ پصیط اثغب تجطث  ٍ  ّبیص گعاضُوِ 

ًیست وِ پیبهجط  گًَِ ایي. ضسبًس ه ضسبلت ضا ثِ سطاًجبم  - وٌس ه زض اذتیبض زاضز ٍ ّن اظ اثعاض ّسایت استفبزُ  ًبپصیطد اثغب ٍ 

 وٌس ه ؛ سؼ  وٌس ه ضا هججَض وٌس. ذیط! ثبلْسد حطوت  ّب اًسبىحمبًیت ذَیطتي،  ءن، ثِ اتىبذسا ثِ ػلت تسلظ ثط ضٍاثظ ػبلَ

سبظد زیي حك ثیِ ّیسایت تؼجییط     یٌس زضًٍ آثحث  اظ فط ّبد زٍضُ  ًوبیس. هب زض ایي ّویي هغبلت هحىن ضا جب ثیبًساظز ٍ زضًٍ

اسیت ویِ زض    ػلت  ایي  ثِ، وٌس ه ایي هَضَع وِ اگط هب اظ ّسایت استفبزُ وٌین، زیي حك ثط ّوِ هىبتت غلجِ پیسا  طّوطزین. سِ

وسی  ویِ    –تَسیظ ضسیَ     ّیب  اًسیبى ٍػبء فىط  گطزی  ػجبضت  ثِ؛ ضَز ه ، جسد گطفتِ ّب اًسبىسغح فىط زض  1یٌس ّسایت، آفط

زائوبً ثِ فىط زض هَضز زیي حك،  ّب اًسبىهٌغم  است وِ ٍلت   ًتیجِ زض؛ ضَز ه سغح تحطیه  1زض  - وٌس ه ثبلْسد حطوت 

ي ثیِ ایی   ّیب  اًسیبى ضاییج،   اغیغال   ثِزیي حك ضسُ ٍ  ّبد گعاضُزضًٍ  ضسى هَجت  تسضیج  ثِیٌس فىطد آ، ایي فطضًَس ه ٍازاض 

ثٌیبثطایي ضسیَ  زٍ اثیعاض زض     ؛وِ ػطؼ وطزم، هىبًیعم ایي حطوت، هىبًیعم تحطیه تفىط است گًَِ ّوبىهؼتمس ضًَس.  ّب گعاضُ

هحىین ٍ   ّیبد  حیطف تب ثِ ّوییي   وٌس ه . زض گبم زٍم، هطزم ضا ٍازاض وٌس ًو فىط  پصیط اثغب اذتیبض زاضز: ًرست آًىِ تجطث  ٍ 

ِ ثٌیبثطایي   ؛گییطز  ه حك جسد  ّبد گعاضُتحطیه ٍػبء فىط ضا ثط  وٌٌس ٍىط ف ًبپصیط اثغب ٍ  غیطتجطث  هٌغمی ، اییي    غیَضت  ثی

ین کیّل»تب جبی  وِ  ضَز ه ّوگبً   ّب حطفزضًٍ  ضسُ ٍ اػتمبز ًسجت ثِ ایي  ّب حطف هَی  َع الیط ظ  اییي ػجیبضت زٍ هؼٌیب زاضز؛     «ل ط

؛ وِ ایي هؼٌب ًیع ثیطاد اییي ػجیبضت زضسیت     وٌس ه ً  پیسا تىبهب تبضیر ، ایي زیي، غلجِ جْب ًْبیت زضیه هؼٌب ایي است وِ 

ین کیّل » زیگطاست ٍ ثِ ػػط ظَْض اضبضُ زاضز. هؼٌبد  هَی  َع الیط ظ  ، وٌیس  ه وِ زائوبً فىط  هاهٌ  یمیيِ؛ است هٌیيف  ٍجَز الوا «ل ط

غلجِ  ،ّوِ هىبتت جت ثِ، ثطاد زیي حك ًسهاهيزض ٍجَز . وٌس ًو التمبع  فىط  غَضت ثِوِ زیگط  وٌس ه ثِ حسد اضتمب پیسا 

وِ هحَض ایي ّسایت  وِ  وٌن ه س ّسایت ثَز اهب تأویس ئفَا . ایي هجبحث جعءضَز ه ذبلع  اظ ایي عطیك هاهيٍ  ضَز ه پیسا 

ثیَزُ ٍ ّین    ًبپیصیط  اثغیب   ّیب  گعاضُّن  ،، تحطیه ٍػبء فىط است. ثِ ایي هَضَع ثبیس تَجِ ثىٌین؛ اگطوٌین ه زض هَضز آى ثحث 

ذَاّیس ضیس ٍ    ّب گعاضُضسى  یٌس زضًٍ آوٌین، ًتیجِ ایي فطٍازاض ثِ تفىط  ّب گعاضُضا زض هَضز ایي  ّب اًسبىسغح،  1تَاًستین زض 

همبثب ثفْوبًین؛ الجتِ زض ثطذ  هَالغ، عیطف   عطف ثِحطفوبى ضا  این تَاًستِذَاّس ضس. هب  حجت  اتوبمیب حسالب ثب عطف همبثب 

و »: فطهبییس  ه . لطآى ذغبة ثِ پیبهجط وٌس ه اًىبض اهب ثِ ػلت هٌبفغ،  فْوس ه ضا حطف همبثب  ْ   َْ کیفو ی ذ  إذ عو و ثؼضی  هَالیغ    «یَو کیاّل   ن وف 

ِ اهیب   ؛وٌس ه اهب ثِ ػلت اًتربث  وِ اظ لجب اًجبم زازُ است، شوط ضا اًىبض  فْوس ه عطف همبثب  ، ٍظیفیِ ّیسایت ٍ   حیب   ّیط   ثی

 89زض آییِ  غیلِ ثؼیس اظ تَضییح ضسیبلت پییبهجطاى،      ثالفب ثَز. 88 د است. ایي آیِ ضسُ  اًجبم  بًوَزى جبهؼِ زض حس ووهتصوط

ثِ هس  ذبظ پیبهجطاى وِ هس   سبظ جبهؼِ ّبد اًسبىثِ زلیب آًىِ  فطهبیس ه ضا ثیبى وطز. آیِ  سبظ جبهؼِ دّب اًسبى ّبد ٍیژگ 

 ،ضسیَ  ضا زض آییِ لجیب تَضییح زاز. ضسیَ       ّیبد  ٍیژگ  .وٌٌس ه حطوت  الطسَ  هغّسایت است اضطاف زاضًس، ثِ ّویي ػلت 

 .وٌس ه ثبلْسد ٍ ثب فطایٌس ّسایت حطوت 
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. اگیط ثیِ زًجیب  اییي هَضیَع ّسیتین ویِ چگًَیِ         وٌیس  هی  ثحث زض ایي ًمغِ ٍ زض هؼٌبد چگًَگ  تحمك، ضىب ذَز ضا پیسا 

د فْین هفْیَم ّیسایت    ى هیعاً  وِ ثیطا ثِ ّوبیٌس ّسایت هسلظ ضَین. آِ فطوٌین، ثبیس ثَّیت اساله  ضا هحمك  ّبد ضبذع

، وٌین ه حطوت  الطسَ  هغوِ . ثِ ّوبى هیعاً  وٌین ه ضا پیسا  ّب اًسبىِ ّوبى هیعاى لسضت تحطیه ٍػبء فىط ٍلت ثگصاضین، ث

ثیِ چگیًَگ     ٍ ّین ییبثین   ه زست  ثٌبثطایي ّن ثِ حطف هستحىن ؛زوطس حك ضٌّوَى ذَاّزیي  ّبد گعاضُضا ثِ ضسَ  ًیع هب 

وِ آیِ ضا تالٍت وطزم  گًَِ ّوبىضا زضًٍ  وٌین.  ّب ضبذع تَاًین ه  ًتیجِ زضاًتمب  ایي حطف هحىن زست پیسا ذَاّین وطز. 

ین کیّل» هَی  َع الیط ظ  ویِ   –زض ٍجَز افطاز ًسجت ثِ حطف حك غلجِ ایجبز ثىٌین. هب زض هجبحث هفػب الگَد پیطیطفت   تَاًین ه  «ل ط

هَی »وِ  این گفتِ - وٌن ه آى اضبضُ جلسِ ثِ  53زض ایي  ظ  ین کیّل ل ط ْ »اظ عطیك  «َع الیط ی  قو و ْشیُ   نو یط ت وب  و  ارلُّ اظ عطیك  زیگط ػجبضت  ثِیب  «اْلی و  نمذ

 ّیبد  ضبذعاست وِ چگًَِ  ساا ذالغِ ضسَ  ثِ زًجب  ّسایت ثَزُ ٍ ّسایت، پبسد ایي  عَض ثِ. افتس ه ًظبم همبیسِ اتفبق 

غیط هؼػیَم تیب چیِ     ،زضن هب اظ ّسایت وبهب است یب ذیط ،ایي اثْبهبت وِ ّسایت چیستالجتِ َّیت اساله  ضا هحمك وٌین؟ 

هؼػَهیي ایجبز ّسایت وٌس یب فمظ اظ عطیك هؼػَهیي اییي   اًساظُ  ثِ تَاًس ه آیب  ،یٌس ّسایت هسلظ ضَزآثِ فط تَاًس ه هیعاى 

ٍ ییب لبثیب    پیصیطز  هی  ضَْزد غیَضت   غَضت ثِ است تػَض  لبثبآى حسد اظ ّسایت وِ اظ عطیك غیط هؼػَهیي  ،افتس ه اتفبق 

ایي ًىتِ ضا ػطؼ وٌن وِ ثیطاد   ذَاّن ه است وِ پیطاهَى هفَْم ّسایت ثبیس ثِ آى پطزاذت.  سااالت ایي  ،ضسى است تئَضیعُ

یٌیس ّیسایت   آفط گیطفتي  ضسى ضٍاثظ اًسبً ، ًیبظ ثِ تغییط ًظن اجتوبػ  زاضین. جْت تغییط ًظن اجتوبػ  ًییبظ ثیِ جیسد    ثْیٌِ

لػس تغییط ًظن اجتوبػ  ضا زاضین اهب ًمغِ آغبظ تغییط ًظن اجتویبػ ، ًَضیتي    ًْبیت زضزضست است وِ  زیگط  ػجبضت  ثِزاضین. 

ٍ تطیىیب جلسیبت تیَجیْ  ثیطاد      ظیطزسیتبى تَسظ یه هسیط ثبالزست  ٍ اثیالؽ آى ثیِ   هأهَضیت  د ٍ تؼطی  ثیبًیِ اًساظ چطن

ًیست. ًمغِ آغبظ تغییط ًظن اجتوبػ ، تغییط ًظن شٌّی  افیطاز اسیت ویِ اظ آى ثیِ ّیسایت تؼجییط        یٌس آچگًَگ  اجطاد ایي فط

ثتَاًیس ًظین   بت شٌّ  افطاز ضا ًیع زاضتِ ثبضس تب وس ثِ زًجب  تغییط ًظبهبت اجتوبػ  است ثبیس لسضت تغییط ًظبه . ّطوٌین ه 

ًمغیِ آغیبظ تغیییط ًظین      اد ػیسُ است.  تػَض لبثبظن اجتوبػ  سِ احتوب  زض تغییط ً ثیي ایي زضهسیطیت  افطاز ضا تغییط زّس. 

احتوب  اٍ  است. حت  تب جبی  وِ ثب ججط ٍ ظٍض ثتَاًییس   ػٌَاى  ثِ. ایي هَضَع زاًٌس ه اجتوبػ  ضا تغییط زض ًظن ػیٌ  جبهؼِ 

اسیت.   تؼطیی    لبثبي احتوب  ، افطاز جبهؼِ ثب ایي ًظن ّوطاُ ذَاٌّس ضس. هسضًیتِ زض ایآضاه  ثًِظو  ضا حبون وٌیس ٍ سپس 

زض جبهؼِ یؼٌ  تغییط ًظن اجتوبػ  ثِ هحَضیت ججط. الجتِ ایي هَضَع زضست است وِ ًوبیٌسگبى ضا هیطزم   گصاضد لبًَىهسألِ 

سبظد ًطسُ ٍ غطفبً ثِ ػلت آًىِ لبًَى است لبثلیت اجطا زاضز. ثِ  ، زضًٍ ضسس ه اهب ٍلت  یه لبًَى ثِ تػَیت  وٌٌس ه اًتربة 

ثیِ   گیصاضد  لیبًَى . ثِ ًظیط ثٌیسُ، هبّییت    اًس گطفتِاوثط لَاًیي، هجبظات  ضا ثطاد ػسم اجطاد لبًَى زض ًظط  ي ػلت زض وٌبضّوی

ٍ حیبال   وطز ه یه ًفط حىن  صضتِگ زضاست.  ضسُ ایجبزهفَْم هسضى تفبٍت  ثب حىن سلغبى جبئط ًساضز. الجتِ تغییط هرتػطد 

اهب ساا  هْن ایٌجبست وِ ٍلت  یه ًفط تجسیب ثِ یه هجوَػِ ضس، آییب فطایٌیس    ؛وٌٌس ه یه هجوَػِ ّوبى حىن ضا تػَیت 

ضا تحطییه   ّیب  اًسیبى حطوت وطزُ ٍ ٍػیبء فىیط    الطسَ  هغ ذَاّین ه سبظد اتفبق ذَاّس افتبز؟ جسا  اغل  ایٌجبست.  زضًٍ 

اییي اسیت ویِ     یه تفبٍت زاضین. آى تفبٍتوٌین. ثٌسُ ٍ ضوب زض ایي زٍضُ ثحث  ٍ هرػَغبً اظ زِّ سَم ثِ ثؼس ثب سبیط ػعیعاى 

ضا فطثیِ   ّیب  اًسیبى هطتطن ػجبضت است اظ ایٌىِ اگیط ٍػیبء فىیط     د آى پبیِهطتطن شٌّ  ٍجَز زاضز.  پبیِ  یهثیي ثٌسُ ٍ ضوب 

ط افطاز اتفبق ًرَاّس افتبز. اگط هؼیبض، تحطیه ٍػبء فى ّب اًسبىذَاّس آهس ٍ ضضس  ٍجَز ثًِىطزین، ّعاضاى چبلص زض ازاضُ جبهؼِ 

، زیگیط چیِ   پیصیطز  ًو سبظد اتفبق ًرَاّس افتبز ٍ ّسایت غَضت  یٌس زضًٍ آافطاز فطفىط ثسٍى تحطیه ٍػبء  وِ  عَضد  ثِاست 

ٍ زض زٍ  ًْبییت  زضًفط حىن ثسٌّس ٍ زیگطاى اجطا وٌٌس؟  893تفبٍت  زاضز وِ یه ًفط حىو  ضا ثسّس ٍ زیگطاى اجطا وٌٌس ٍ یب 

سبظد اتفبق ًرَاّس افتبز. ثبیس هىبًیعه  ضا زض ازاضُ جبهؼِ ًْبزیٌِ وٌین وِ هجتٌی  ثیط تحطییه ٍػیبء فىیط افیطاز        زضًٍ  ،حبلت

تغیییط ًظبهیبت    گَییس  هی  ثٌبثطایي احتوب  اٍ  ثب ضبذػ  وِ زض هجبحثبت ثِ آى ضسییسین، تغیبثك ًیساضز. احتویب  زٍم      ؛ثبضس

اگط هطالجت ًىٌیین، ثیِ زلییب    . فْن ایي احتوب  ًیبظ ثِ تأهب ثیطتطد زاضز. ضَز ه  تغییط ًظبهبت ػلو  آغبظعطیك اجتوبػ  اظ 

گفت ًظبهبت اجتوبػ  ضا ثیِ هحَضییت تغیییط ًظبهیبت      وس  وِ هَافك ایي احتوب  است ذَاّس ،است ِظبّط ػلن اًسیط ایٌىِ
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ن. ایي احتوب  ثِ هجٌیبد الگیَد پیطیطفت    ضا تحطیه وٌی ّب اًسبىٍ ایي هَضَع ثِ ایي هؼٌبست وِ ٍػبء فىط  ػلو  پیص ثجطین

ثسیبض ضجیِ است؛ اهب اگط زض ایي احتوب  زلت ثیطتطد وٌین، زٍ اضىب  ٍجَز زاضز وِ ثب هؼیبضّبد هب ًبسیبظگبض اسیت. اضیىب     

پَظیتیَیست  ٍ تجطث ، تٌْب ثِ تحطیه یه سیغح اظ ٍػیبء فىیط     ّبد ضٍشاظ اضىبالت  ًظط غطفاٍ  آى است وِ ػلن هَجَز ثب 

هٌجط ذَاّس ضس؛ ثٌبثطایي ثِ زلیب ضؼ  ػلن هَجَز ٍ اثتٌبء ػلن هَجَز ثِ هسألِ تجطثِ، تحطییه ٍػیبء فىیط زض ّویِ سیغَ       

 اتفبق ًرَاّس افتبز.  

اًس. هسألِ زیگطد زض  ّب ترػػ  ضسُ ػلو  االى زض ّوِ ثرصضَز ایي است وِ هؼبزالت  اضىب  زٍه  وِ ایي ٍسظ هتَلس ه 

ّستٌس؛ هثالً زض حَظُ پعضیى  غیسّب ترػیع زاضیین. الجتیِ اًگییعُ       ػلو  ترػػ   ّبد ضبذِّوِ وِ  ػلن هسضى ٍجَز زاضز

ِ       ترػػ  اد ػیطؼ ویٌن: اضیىبالت  ثیِ هسیألِ       وطزى ایي است وِ احیبًبً زلت زض آى حیَظُ ثیبال ضٍز. هیي زاذیب پطاًتیع ًىتی

زاظم، فمظ ّویي ضا ػطؼ ویٌن ویِ االى ثیبظاض تأسییس     ذَاّن زض ایي هجب  ثِ آًْب ثپط وطزى ػلَم ٍجَز زاضز وِ ًو  ترػػ 

ِ هطیىب ازاضُ  سیت زّس وِ هسألِ ترػع ًتَاً اد زض زًیبد غطة ثبظاض زاغ  است ٍ ّویي همَلِ ًطبى ه  ّبد ثیي ضضتِ ضضتِ

گطای   ثٌسم ٍل  ثؼساً ضاجغ ثِ هؼبیت ترػع ضس. االى ایي پطاًتع ضا ه  ّب ظیبز ًو  اد ایٌمسض ثیي ضضتِ گطًِجبهؼِ ضا حب ثىٌس ٍ

ّیبد شٍالفٌیَى    ِ زًجیب  آزم وٌن وِ هب ثبیس ثی  ، ثؼسّب ػطؼ ه َاّن وطزذّبی  ضا هغط   وٌن ثحث ثِ ایي هؼٌبی  وِ ػطؼ ه 

ثبضیس   تبى . آًجب هجبً  ایي ازػبّب ضا ّن ثحث ذَاّن وطز ٍل  ایي هسًظط هجبضنثرط  ػعِّبد هتر ثگطزین ًِ ثِ زًجب  اًسبى

یه ٍلتی    هبى ذَة است وِ زٍستبى هب زض وبضگطٍُ پژٍّط است. حبال  زازى وِ زض زًیبد غطة یه چٌیي اتفبل  زض حب  ضخ

چِ زض ایطاى ٍ چیِ زض هجیبهغ    چمسض ضضس زاضتِ است؛ّب  اد ضضتِ سب  اذیط ثیي ٍ ثجیٌٌس وِ زض عَ  زُثگصاضًس ٍ تحمیك وٌٌس 

ّبد ػلوی  زض زًییبد اهیطٍظ ترػػی       ذَاّن ثگَین وِ چَى ضضتِ ن، ه . حبال اگط ثرَاّن اظ ایي ثحث ضفغ یس وٌػلو  غطث 

یؼٌی    ضیَز،  تجسیب ه جبهؼِ ّبد اجطای   ًبهِ ضَز ٍ ثِ اسن ترػع ثِ آییي زالت ذبغ  استٌجبط ه ّستٌس، زض ٍالغ یه هؼب

ٍ ّیب   اگط هیب گفتیین تغیییط زض ًظبهیبت اجتویبػ  اظ تغیییطِ زض اوسییَم        وٌس. حىن لبًَى پیسا ه  هؼبزالت ػلو  زٍثبضُزض ٍالغ 

ثِ ًظیط ثٌیسُ    .ًِ یب ذَاّس ضس هٌتْ  زض جبهؼِاست وِ آیب ثِ تحطیه ٍػبء فىط  ، ساا  ثٌسُ ایيضَز ضطٍع ه هؼبزالت ػلو  

ضَز. چَى هب زض ّط ثرط  ثب یه عبیفِ هترػع ضٍثیطٍ ّسیتین. هوىیي اسیت ضیوب ثگَیییس اگیط زض ثریص ذبغی  زُ           ًو 

وطزى ضٍاثظ اًسبً  اییي ًجیَز    هب زض ثْیٌِ ، ٍل  ساا تط گطفتِ ذَاّس ضس زلیكتط ٍ  وبضضٌبس هترػع ًظط ثسٌّس، تػویوبت 

جبهؼِ  ازاضُتط ّست یب ًیست. ساا  هب ایي است وِ زض فطآیٌس ًظن اجتوبػ  ٍ زض فطآیٌسد وِ ضوب ثطاد  وِ تػوین ضوب زلیك

ثِ ثطًبهِ تیتط اهطت هثالً ػ  یه آلبد هترػاد وِ  افتس. ثِ ّوبى اًساظُ افتس یب ًو  تحطیه ٍػبء فىط اتفبق ه  وٌیس ه  تؼطی 

زض هَضز پیطٌْبز ذَزش ٍ عطح  وِ لػیس زاضز آى ضا جلیَ   ٍ  – ثیست زلیمِ ثحث استهثالً  وِ – ضَز زػَت ه ضجىِ ذجط 

ویِ ّویِ    وٌٌیس  زػیَت هی    وطزىٍلت  هطزم ضا ثِ فىطزض ٍالغ وٌٌس.  ىط ه ، هطزم ثِ ّوبى اًساظُ ثِ آى فزّس ه گعاضش ثجطز 

گَیٌیس ییه هؼبزلیِ ٍ     گَیٌس هطزم ضا ّن زض جطیبى لطاض زّین، هی   ذَاٌّس اجطا وٌٌس ه  چَى ه  تػویوبت گطفتِ ضسُ است.

ویِ هیب زض الگیَد پیطیطفت      ثسیبض تفبٍت زاضز ثِ غَضت زائو آًْن ثب تحطیه ٍػبء فىط عط  جسیسد ثِ ٍجَز آهسُ است. ایي 

زٍثبضُ ثب هجٌیبی  ویِ هیب اظ لیطآى     سبظد اجتوبػ  اظ تغییط ًظبهبت ػلو   این. پس ثٌبثطایي آغبظ ًظبم زازُ اساله  آى ضا هجٌب لطاض

گفت ّسایت ثِ ایي زلیب وبضآهیستط اسیت ویِ تحطییه      گیطز. آى هجٌب ایي ثَز وِ ثِ هب ه  این زض تؼبضؼ لطاض ه  استٌجبط وطزُ

اییي اتفیبق ضخ   ]سبظد  سبظد ػیٌ  ٍ لطاضگبُ . زض حبل  وِ ًِ زض هس  ًظبمگیطز ٍػبء فىط زض پٌج سغح ٍ زض ّوِ افطاز جسد ه 

ییب ییه    سیبظًس  هی  لطاضگیبُ  یه ذَاٌّس وبضد اًجبم زٌّس ثِ سطػت  االى ثبة ایي زض وطَض هب ثبظ ضسُ وِ ٍلت  ه  زّس.[ ًو 

گَیٌس هب  یب ثؼساً ه  س یه لطاضگبُ تطىیب زّین،گَیٌس ثطاد ایٌىِ هثالً هسبئب ذبظ ضا حب ثىٌین ثبی وٌٌس. ه  ثٌیبز عطاح  ه 

سیب  ییب    03سب  ییب   83گَیٌس  سبظد هؼتمس ّستٌس ه  ایس وسبً  ضا وِ ثِ ًظبم حتوبً زیسُ .ّب ضا سطپطست  وٌین ًبهِ ثبیس پبیبى

هبى لطاض زّین. ثِ ّیط حیب     جٌبد ًظن اجتوبػ وطس هؼبزالت ػلو  ضا تغییط زّین تب ایي هؼبزالت ػلو  ضا ه عَ  ه  سب  13

ذَاّین هغ الطسَ  حطوت وٌین ٍ تحطیه ٍػبء فىط زض پیٌج سیغح تأهیب،     . هب چَى ه ضًَس ثِ یه هالن ًمس ه گطٍُ ّط زٍ 
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ا لجیَ  وٌیین. لیصا    سیبظد ض  د اظ ًظیبم  تیَاًین اییي ًحیَُ    زاضتِ ثبضین، ًو زض ّوِ سغَ  جبهؼِ ضا  ٍ تفمِ تؼمب، تسثط، تجطة

ضیَز، اظ تغیییط ًظین شٌّی  افیطاز آغیبظ        سبظد اجتوبػ  اظ هفَْم ّسایت ضیطٍع هی    وِ هب هىطض ػطؼ وطزین: ًظبم عَض ّوبى

ٍ ، اگط اظ ایٌجیب ضیطٍع ًىطزییس ٍ اییي ضا ثٌییبز      سگطزز. اگط ثطاد ازاضُ جبهؼِ ًمغِ ضطٍع ضا تغییط ًظن شٌّ  افطاز لطاض ًسازی ه 

تبى ضا ازاضُ وٌیس. زض ضوي هطىالت  ضا ّن وِ هب زض ثِ  ّبد ججطد جبهؼِ ضَیس زض ضٍثٌب ثب هىبًیعم ، هججَض ه لطاض ًسازیسطِ ضی

. لصا جطیبى تَسؼِ غطث  ٍلت  ثیِ  تحوب وٌیسثِ ذبعط ػسم تسثیط ذَزتبى ثبیس  ، ضوبچبلص وطیسُ ضسى ضٍاثظ اًسبً  زاضتین

ِ    ه وٌس، ثؼسّب هججَض  ایي تسثیط الگَ ػوب ًو  ضیسى ضٍاثیظ اًسیبً  پیطیٌْبز وٌیس.       ضَز غسّب تسثیط ضٍثٌیبی  ضا ثیطاد ثْیٌی

 اًساظًیس.  هَاضز هرتل  ووپیي ضاُ ه زض وِ ایٌْب  –وٌن  ایي هؼٌبی  وِ ثٌسُ ػطؼ ه ثب  –وٌیس یب ًِ  زاًن ضوب هطبّسُ ه  ًو 

اًس ٍل  لیَاًیي ٍ   اًس، ًظن اجتوبػ  ضا تؼطی  وطزُ ضتِضبى ضا گصا ّبد ّب ضا زضگیط وٌٌس، حبال ّوِ لبًَى ذَاٌّس اًسبى چَى ه 

َ  ضبى هسیطیت وٌس، لصا زستگبُ اد ضا وِ تؼطی  وطزًس، ًتَاًستِ یىسطد هؼضالت ضا ثطاد ًظن اجتوبػ  ضت ّبد حىَهت  ثِ غی

ِ  ایي ٍ اجتوبػ .  د اًتربثبت ّب ّبد هحیظ ظیست  تب ووپیي ووپیياظ اًساظًس؛  جساگبًِ ووپیي ضاُ ه  ؟ یؼٌی  ثؼیس اظ   یؼٌی  چی

ضبى ضا جب ثیبًساظًس. ذت ثْتط ًجَز هب اظ اٍ  ثِ هسیألِ   وٌٌس تب تبظُ هسألِ تؼطی  ه تجییٌ   –اد  ًظن اجتوبػ  یه ًظن ضسبًِ

ایطاًی  پیطیطفت ٍ جوْیَضد    ثجیٌیس! ایي هطىب اگط ثرَاّس ثطاد الگَد اسیاله    وطزین؟ تَجِ ه ٍ ّسایت افطاز سبظد  زضًٍ 

   ِ هسیألِ ثسییبض    اساله  ایجبز ًطَز، ثبیس ًمغِ آغبظ تغییط ًظن اجتوبػ  ضا ّسایت ًظبهبت شٌّ  لطاض زّین. ثٌیسُ اظ ثیبة ایٌىی

وطزییس ٍ ایٌجیب ضا پبییِ     اگط اظ ایٌجب ضیطٍع  تحطیه ٍػبء فىط زض پٌج سغح است. ،: ضٍ  ّسایتوٌن ؼ ه ٍاجت است هىطضاً ػط

ثِ ّوبى هیعاً  وِ ایٌجیب ضا   ّبد ججطد ًرَاّس زاضت. عمیجبهؼِ هب زیگط زض ضٍثٌب ًیبظد ثِ اهط ٍ ًْ  فطاٍاى ٍ هىبًلطاض زازین، 

ٍ لیبًًَ . اییي ػیطؼ    اد  ًبهِ آییي ّبد ججطد، ب هىبًیعمضَز ًِ ث ا ه افع گیطین جبهؼِ ثِ غَضت زضًٍ  ّوبٌّگ ٍ ّن جسد ه 

گَین ثبییس   ّبد َّیت اساله  ضا هحمك وٌن؟ ه  گَییس چگًَِ ضبذػِ است. پس جَاة ایي ساا  ضٍضي است وِ ضوب ه  ثٌسُ

ضبءاهلل ضاجیغ ثیِ آى ثحیث     وٌین ٍ ّفت، ّطت جلسِ اى طٍع ه فطآیٌس ّسایت ضا جسد ثگیطد. ذت اظ ایٌجب هب یه ثحث  ضا ض

م؛ ّسایت یؼٌ  تحطیه ٍػیبء  اِ ضا گفت "ّسایت چیست"ذَاّین وطز وِ اسبسبً ّسایت چیست. گطچِ ػطؼ وطزم وِ هغع ثحث 

ِ  اد ضا وِ زیطٍظ هحضیطتبى تیالٍ   فىط زض پٌج سغح. ّوچٌیي گفتن وِ هىبًیعم تحطیه ٍػبء فىط تصوط است. آیِ د  ت ویطزم آیی

ویِ   فطاٍاً  وِ پیبهجط زاضتلسضت شوط ٍ  ضس، ثِ زلیب تأثیطگصاضد اد ثَز، ػطؼ وطزم پیبهجط ثِ وْبًت هتْن ه  ػجیت ٍ فٌ 

ط هب اییي لیسضت   ذت اگ ضثه ثىبّي ٍ ال هجٌَى ثسُ. ٍ هب اًت ثٌؼوِ ألِ ضا ازاهِفطهبیس ایي هس وٌس ٍ ثِ پیبهجط ه  ذسا زفبع ه 

ضا ام ٍلی  حیبال سیاا  اییي اسیت ویِ اییي زضن اجویبل           ضَز. اجوبالً ثحثص وطزُ شوط ضا جسد گطفتین، ٍػبء فىط تحطیه ه 

 -ّیسایت  ذَاّس هؼبزلیِ   ىبض اٍلیي ًمطِ الگَد پیططفت است وِ ه ٍ آى ضا ػوَه  وطز؟ ایي ضبّ  تجسیب ضَز ثِ یه هس ه 

د اظ  بزُتط وٌس تب هب ثتَاًین ّوِ افطاز جبهؼِ ضا ثِ اسیتف  وطزُ ٍ لَاػسش ضا هٌمحتط ثحث  ثِ غَضت تفػیل ضا  -ضطثسض فىط  شوطِ

ذیَاّین ًظیبم    ایین اهیب حیبال هی      . پس هفَْم ّسایت ضا هب ثِ عَض اجوبل  زض ایي جلسیبت ثحیث ویطزُ   وٌینزػَت ایي لَاػس 

افتیس. اییي    چگًَیِ اتفیبق هی     ّسایتاسبسبً ضَز وِ  اغغالحبت آى ضا ثِ غَضت تفػیل  ثحث وٌین. پس یه ساال  هغط  ه 

چگًَگ  "زاًن اهب چَى لطاض است اظ ایي پس پیطاهَى  ٍ َّش ه  وبٍتظهب ذَاّس ثَز. گطچِ ثٌسُ ضوب ضا اّب ًمغِ آغبظ ثحث 

ثِ ًظیطم زض جلسیبت گصضیتِ حیسٍز زُ ثسیتِ ثحیث        زاضتِ ثبضیس. "چیست  ّسایت"ثحث وٌین، هطٍضد ثِ هجبحث  "ّسایت

ثسیتِ ثحثی ،   زُ آى ّیسایت  ویِ هیب زض     .ضا ثیبظ ویطزُ اسیت    "چیست  ّیسایت " حثهج این وِ ّوِ ایٌْب ضٍد ّن هغط  وطزُ

اش ضا هیَضز   ذیَاّین چگیًَگ    االى هی  ایین   ثحث وطزُضا وطزى ضٍاثظ اًسبً  ٍ تسْیب ازاضُ جبهؼِ  اثطش زض ثْیٌِ ٍ ضطٍضتص

وٌن وِ ایي ساا  ثِ ٍضٍزهبى ثِ ثحث چگًَگ  ّسایت وویه ذَاّیس    ثحث ٍ ثطضس  لطاض زّین. ذت هي یه ساا  هغط  ه 

فمیظ   –فْوین  گًَِ ه  ایٌىِ هب االى ایيووب  –حك زیي وطزى  تحطیه ٍػبء فىط ٍ زضًٍ یب وطز. ساا  ایي است وِ آیب ّسایت 

ثحیث  ذیَز هفْیَم شویط ییب هفْیَم ّیسایت       ضاجغ ثِ حت  ٍلت  ًظطد اهىبى زاضز؟ چَى االى اضتىبظ ایي است زیگط! اظ عطیك 

، ضا جلیَ ثجیطین   ٍ تحطیه ٍػیبء فىیط   سبظد زیي افتین. آیب اگط هب ذَاستین زضًٍ  وٌین ّوِ یبز هٌجط، ٍػظ ٍ اًسضظ ٍ ثیبى ه  ه 
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فطزا ثؼس  تأثیط زاضًس.زض هسألِ ّسایت اغب لطاض زّین؟ یب زض وٌبض ثیبى، ػَاهب غیط ثیبً  ّن  یبى ضاثطٍین وِ ث سوتایي ثبیس ثِ 

 ِ اظ ًظیط الگیَد اسیاله  ایطاًی      َى چی  –ویالم   هؼٌیبد  اظ ایٌىِ ایي ساا  ضا ثحث وطزین، اگط ثِ ایي ًتیجِ ثطسین وِ ثیبى ثی

ضسى اهط  ثطاد فطثِعطیك ّسایت است، ذت تٌْب  –وٌن  ط واله  ّن زاضین وِ ثؼساً استسالالتص ضا ػطؼ ه پیططفت هب ثیبى غی

ثِ پصیطش ضوب ّن ضسیس ویِ   ّن –غیط واله  یؼٌ   –ػَاهب غیط ثیبً استسالالت وٌین. اهب اگط ًِ!  تىلی  پیسا ه  یهّسایت 

زض هس  هب ثحث ضیَز  غیطواله   –ٍ ثیبً  واله   –ّبد ثیبً   هىبًیعم تطویج  اظثبیس زض اهط ّسایت هاثط ّست، پس ثٌبثطایي 

یجبز ّیسایت  وٌن. پس ساا  ضا زض شّي ذَزتبى تثجیت وٌیس، ثِ ًظط ثٌسُ اگط هب عطیك ا ضبءاهلل فطزا ثحث ه  وِ حبال ایي ضا اى

ضت  ٍجَز ًیساضز ٍ هیب ثبییس    ٍالگَد ازاضُ جبهؼِ ًیبظد ًساضین؛ یؼٌ  ثطاد آى ضط ثحث ن، زیگط ذیل  ثِضا زض والم هٌحػط ثساًی

اًس ازاهِ زّین. یؼٌ  ثِ سوت اییي ثیطٍین ویِ لیسضت ثییبً        هب  ثِ غَضت سٌت  ع  وطزُّبد ػلویِ  ّویي ضاّ  ضا وِ حَظُ

وطزى ضٍاثظ اًسبً  اتفیبق ثیبفتیس.    سبظد ٍ ثْیٌِ ضسى ّسایت ّن زضًٍ  فطثِ گطزز ٍ زض اثط فطثِت ایَیت وٌین تب ّستمجبهؼِ ضا 

ذَاّس ضس وِ آى تَلس ّن زض ٍالیغ ثیط سیط    هتَلس  ٍلت الگَ ثِ غَضت عجیؼ  زض شّي ضوب آىاگط آًغطف لضیِ ضا اثجبت وٌیس، 

افتس یؼٌ  ظایص جسیسد است ثط ضٍد هفَْم ّسایت. اگط هب تَاًستین ػَاهیب غییط ثییبً  ضا اغیب لیطاض       تفبق ه هفَْم ّسایت ا

ثِ  878ٍ  875غفحِ ذَاّن  ثٌسُ ه ضَز الگَد ّسایت. اگط ذَاستیس اهطت ّن هغبلؼِ ثفطهبییس  زاضُ جبهؼِ ه زّین الگَد ا

ثحث وٌن؛ الجتِ فىط ًىیٌن ٍلیت ثطیَز اهیب هغبلؼیِ وٌییس ٍ ثساًییس        سَضُ ًحب ضا  14تب  01ٌ  اظ آیِ ّبد ػثوبى عِ، یؼ لطآى

 ضبءاهلل ٍاضز ثحثص ذَاّن ضس. زض ایي آیبت لطآى ّست وِ اىّبد هب  استسال 

 ٍ غل  اهلل ػل  سیسًب ٍ ًجیٌب هحوس ٍ آلِ ٍ سلن
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 پطسص ٍ پبسد

 ػول ؟ هباػَیؼٌ  یى  اظ حضبض: ثجرطیس هٌظَض اظ ػَاهب غیط ثیبً  

 وٌین. ذَاستن فمظ اغب ساا  ضا هغط  وطزُ ثبضن. استبز وطَضد: حبال ثگصاضیس ثحثص ه 

اضىبل  ٍاضز ًیست اهب ثطاد ذَز ّیسایت ًظبهیبت   ثبیس ّسایت ًظبهبت شٌّ  وٌین  استسال  ضوب ثطاد ایي وِثط یى  اظ حضبض: 

 ػلو  ًساضین؟ یه ًظبمشٌّ  ًیبظد ثِ 

. ٍلی  اگیط   زاضز ثلیِ! استبز وطَضد: اگط هطازتبى اظ ًظبم ٍ هؼبزالت ػلو ، هؼبزالت  است وِ فطآیٌیس ّیسایت ضا تَضییح زّیس،     

جب استفبزُ ویطز.   ضَز ولوِ ػلن ضا ّوِ ػلو  ػلن هَجَز است، ذت عجیؼتبً ًِ. ثط سط ایي زػَا زاضین وِ ًو هٌظَضتبى اظ ًظبم 

َ    اًس ت آهسُواًس، ثب حى پیبهجطاى ثبلجیٌبت ٍ العثط آهسُ  سیت  ی. اگط یه ٍلت  ػلن ضا ایٌجَضد ثساًین، ثلیِ! اهیب اگیط ػلین ضا پَظیتی

ػلین   ػلین یىسیطُ  اسیت   تجبلی  ظلن ضسُ است هفَْم ػلین اسیت.   بّیو  وِ زض زًیبد هسضى ثِ آى، ًِ ذیط! یى  اظ هفنثساًی

، تحطیی  اتفیبق   ضیَز  ػلو  وِ زض آًجب ثحیث هی   زض آٍضًس. پس پیساست  ّب ضا اظ جْت فىطد سغح  ثبض ه  ٌٌس اهب اًسبىو ه 

  افتبزُ است.


