ویژهای در ذاکری دارد و همة اینها در بهتر فهماندن

آموزش مداحی

معارف اهل البیت(ع) الزم است .ولی اینها همه جزو

جلسه اول

ابزار مداحی هستند و اصل چیز دیگری است که ما در
این درس به توضیح آن اصول می پردازیم .البته ما در
این مقال ،آداب مداحی و ذاکری را خدمت شما عرض

آداب و اصول ذاکری  -مقدمه

خواهیم کرد .مطالب هم مطالبی تازه ای است البته نه

استاد :حاج حسین سازور

اینکه این مطالب نبوده اما در ذاکری و مداحی اهل

در ابتدا بنده چند نکته را باید در جمع شما ستایش جویان

البیت(ع) ،خیلی از افراد به این اصول بی اهمیت و بی

اهل البیت(ع) عرض کنم .همانطوری که می دانید

دقت هستند.

خواندن در پیشگاه حضرت سیدالشهدا(ع) دارای یک

اصول و پایه ذاکری بر  ۴محور استوار است:

سری ظرافت ها و لطافت هایی است که رعایت آنها
باعث اثرگذاری بیشتر ،هم در ذاکر یا مداح و هم در

 - ۱آداب ذاکری

مستمعین می گردد و همانطوری که خواندن مداح یا

 - ۲فنون ذاکری

ذاکر ،دارای ظرافتهای خاصی است ،شخص مداح یا

 - ۳تاریخ در ذاکری

ذاکر هم نیز باید از نظر روحی لطیف و ظریف باشد.

 - ۴مقتل در ذاکری

زیرا انسان سنگدل ،هیچگاه نمیتواند فردی مؤثر و
نوکری ارزشمند برای امام حسین(ع) باشد .یکی از
مواردی که باعث سنگدلی فرد می شود ،اینست که ذاکر

استاد :حاج حسین سازور

یا مد اح به این مسئله ،یعنی مداحی اهل البیت(ع) به
عنوان یک شغل نگاه کند.

تعریف مدح و مداحی:

نکتة دیگر اینکه ما باید توجه داشته باشیم که دریای

مدح یعنی بیان صفات ممتاز یک شخص یا یک شی و

خوانندگی و مداحی اهل البیت(ع) آنقدر وسیع است که

مداحی نیز در اینجا یعنی بیان فضائل و ویژگیهای اهل

تمامی ندارد .خواندن در دستگاه امام حسین(ع) مانند دعا

البیت (ع) .مداحی صفت توحیدی است و مداحی کردن

کردن ،تمامی ندارد ،میدان وسیعی است که حدود آن را

یک فرد همان تعریف از صفت توحیدی خداوند است.

نمی توان معین نمود .همانطوری که ما نمی توانیم برای

مدح دو گونه است یا مدح ممدوح است یا مدح مذموم.

فضائل و کرامات اهل البیت(ع) حد و حصری قائل

الف :مدح ممدوح یعنی مدحی که خودش مدح شده است.

شویم ،برای نوکری اهل البیت(ع) ،از نظر ارزش

شما از هر چیز خیری دفاع و تعریف کنید مدح ممدوح

گذاری معنوی نیز نمی توان حد و حدودی در نظر

است و باالترین آنها مداحی اهل البیت(ع) است.

گرفت.

ب :مدح مذموم نیز یعنی مدح مادیات و سالطین و هر

دیگر اینکه در دستگاه سیدالشهدا(ع) ،داشتن صدا و

مدحی که برای دنیا پرستان گفته شود و رنگ و بوی

صوت خوب ،اصل نیست گرچه صدا جذابیت دارد ،یا

الهی نداشته باشد ،مانند چاپلوسی کردن .این مدح ،همان

اصل ،داشتن محفوظات نیست گرچه محفوظات جایگاه
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مدحی است که مداح باید از آن دوری کند و با آن مقابله

البیت(ع) مدح کند ،مثالً شعری بخواند که در آن روایتی

نماید .البته این مداح است که باید تشخیص دهد جایی که

از اهل البیت(ع) گنجانده شده باشد.

میرود در آنجا مدح ممدوح می شود یا مدح مذموم.

ج :مداحی از لسان اولیای خدا:
مداحی از لسان اولیاء خدا یعنی بزرگان و عالمان دین،

انواع مداحی ممدوح:

اهل البیت(ع) را مدح کنند که خیلی برای ما قابل استفاده

الف :مداحی از لسان خداوند:
همانطوری که قب ً
ال عرض شد مداحی یک صفت توحیدی

رسیدهاند بعد آن را عنوان میکنند ،یا به تعبیر دیگر اول

است و اولین مدح کننده نیز همان خداوند است .اگر دقت

میبینند و بعد آن را میگویند ،که البته شنیدن آنها برای ما

کرده باشید خدای متعال در بسیاری از آیات قرآن کریم

می تواند بسیار لذت بخش باشد .امام راحل(ره) به

با لسان وحی ،از اهل البیت(ع) مدح نموده است .ما اگر

مرحوم سید احمدآقا میفرمود :اگر میخواهی در مسائل

از قرآن و احادیث قدسی در مداحی استفاده کنیم راه

معرفتی چیزی بفهمی ،اولین کار این است که آنها را

اعتراض دیگر ان را میبندیم چون از قرآن استفاده

انکار نکنی .ما باید یقین کنیم وقتی در مجلسی مدح اهل

کردهایم وکسی نمی تواند قرآن را نفی کند .اگر مداح

البیت(ع) گفته می شود ،خود اهل البیت(ع) در مجلس

آیات مربوط به اهل البیت(ع) که در قرآن آمده ،را به

حضور پیدا می کنند و ما در محضر آن بزرگواران مدح

طور کامل بشناسد و در روضه از آنها استفاده کند .در

آنها را می گوییم .بنابراین باید توجه داشته باشیم که فقط

این صورت این روضه متصل به قرآن خواهد بود و

برای خدا و اهل البیت(ع) بخوانیم نه برای مردم و

اثرات عجیبی در مستمع خواهد گذاشت.

مستمعین چون اولین مستمع ،خود آن بزرگواران می

ب :مداحی از لسان اهل البیت(ع):

باشند .خیلی از بزرگان نیز همینطور هستند و برای خدا

مدح دیگر مدحی است که از لسان خود اهل البیت(ع)

و اهل البیت (ع) حرف میزنند نه برای جمعی که پیش

باشد ،مانند حدیث مفاخرة حضرت زهرا(س) و حضرت

آنها نشستهاند ،مانند مرحوم آیه هللا سید علی آقا

علی(ع) که خودشان را معرفی کردند و یا استغاثه های

نجفی(ره) .البته الزم به ذکر است که این جفاست که ما

امام حسین(ع) در روز عاشورا ،که برای معرفی خود

از مدح بعضی از اهل البیت(ع) عاجز باشیم و فقط برای

به مردم در چند جا بیان نمودند .اهل البیت(ع) وقتی که

چند امام و معصوم بتوانیم شعر بخوانیم و مداحی کنیم.

خودشان را برای مردم معرفی میکنند ،یعنی خدا را

باید یاد بگیریم که بر ای همة اهل البیت(ع) کار کنیم.

معرفی میکنند .ما باید مدحهایی که از لسان خود اهل

نکته :در مداحی اهل البیت(ع) یک اصل کلی وجود دارد

البیت(ع) صادر شده را به طور کامل بشناسیم و

و آن هم اینست که اهل البیت(ع) بی خود به کسی چیزی

درکارهایمان استفاده کنیم .مداح باید دقت داشته باشد که

نمیدهند .اگر دیدید یک مداحی شعر ،خوب میخواند یا

شخصیتهایی را مدح می کند که خدای متعال آنها را در

دعا ،خوب میخواند و یا اینکه هر وقت میخواند همه

قرآن و در احادیث قدسی خود از آنها مدح نموده است.

گریه میکنند ،حتما به دنبال آن یک زحمت ،ریاضت و یا

مداح زیرک مداحی است که اهل البیت(ع) را نه از

مراقبتی بوده است .یعنی اگر سختی کار را تحمل کردی،

زبان خودش ،بلکه از زبان خدای متعال یا خود اهل

برای اهل البیت(ع) راحت میتوانی نوکری کنی.

میباشد .زیرا علمای دین ابتدا خود به مدح اهل البیت(ع)
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استاد :حاج حسین سازور

باید سعی کنیم که نگاهمان به رویدادهای اطراف ،نگاه

علل انتخاب شدن ما برای مداحی ( به تعبیر دیگر چرا

خاص باشد .بعضی از مداحان با تجربه هستند که برای

وظیفة مداحی به دوش ما گذاشته شده است ؟ )

روضه خواندن ،از رویدادها و اتفاقات محیط خود کمک
میگیرند.

اگر ما جواب این سوال را بدانیم ،سرمایهای خوبی
بدست میآوریم و سعی میکنیم از این سرمایه به نحو

بنابراین اگر در وجود کسی ،تو انایی مداح شدن به وجود

احسن حفاظت و حراست کنیم و در نتیجه فیض آن را

آمد حتما نگاهش با دیگران متفاوت خواهد بود.

خودمان می بریم .مال خوب ،سرمایه خوب ،فکر خوب

 - ۴یقین و اطمینان از ممهور شدن به مهر فاطمی و

و… نیاز به محافظت خوب هم دارند و نباید آنها را به

علوی:

راحتی از دست داد .بنابراین اگر کسی فهمید که چرا
ما باید یقین کنیم که حضرت زهرا (س) و

مداح ش ده در نتیجه مواظبت و مراقبتش بیشتر خواهد

امیرالمؤمنین(ع) به ما مهر نوکری زدهاند و این

بود .دالئلی که ما برای کسوت نوکری و مداحی اهل

مسئولیت را برعهدة ما گذاشته اند .البته یقین مداح،

البیت(ع) انتخاب شده ایم عبارتند از:

حجتی برای دیگران نیست .بلکه این یقین برای خود فرد
 - ۱پی بردن به عنایت خاص خدای متعال یا اهل

مداح و کسانی که به او اعتماد دارند مورد وثوق می

البیت(ع):

باشد .همانطور که مکاشفات افراد ،برای خودشان و

انسان باید درک کند که این مسئولیتی که روی دوشش

افرادی که مورد اطمینان آنها هستند مستند و مستدل می

گذاشته شده ،عنایت خاص خدای متعال و اهل البیت(ع)

باشد.

است .تشخیص این عنایت به عهدة خود انسان است .اگر

این یقین از راههای مختلفی بدست می آید که عبارتند از:

ما دارای صفات مدح شدیم ،در نتیجه اهل البیت(ع) ما
الف :فرد مستقیما انتخاب شدة اهل البیت(ع) باشد.

را یاری میکنند ،یعنی عنایت خاص به ما خواهند داشت.

ب :از طریق افراد مورد وثوق مانند اولیاء هللا به او

 - ۲کشف تواناییهای مداحی در درون خود:

ثابت شود.
هر کسی خودش متوجة این امر میشود که چه تواناییهایی
ج :دعای خاص افراد مستجاب الدعوه مانند پدر و مادر

در و جود خود به صورت بالقوه دارد .مثل داشتن صوت

باعث شود.

خوش ،سرودن شعر ،بیان خطابه و تقلید صدا از

د :از طریق پی بردن به عظمت مداحی.

بهترینها و… ،مثال در بین چند نفر متوجه میشود که
صوت او از همه بهتر است .اگر فردی در خودش ،یکی

 - ۴یقین و اطمینان از ممهور شدن به مهر فاطمی و

از عواملی که بیان شد کشف کرد ،پس می تواند خود را

علوی:

برای مداحی آماده نماید.
ما باید یقین کنیم که حضرت زهرا (س) و

 - ۳نگاه خاص به محیط اطراف خود و تطبیق با

امیرالمؤمنین(ع) به ما مهر نوکری زدهاند و این

رویدادهای مربوط به اهل البیت(ع):

مسئولیت را برعهدة ما گذاشته اند .البته یقین مداح،
حجتی برای دیگران نیست .بلکه این یقین برای خود فرد

3

مداح و کسانی که به او اعتماد دارند مورد وثوق می

شخصی و ظاهری می باشد .مداح باید نام یا لقب مناسب

باشد .همانطور که مکاشفات افراد ،برای خودشان و

برای خود انتخاب نماید و لباسش ساده و مرتب باشد.

افرادی که مورد اطمینان آنها هستند مستند و مستدل می

شغل مداح نیز باید با وظیفة مداحی تناسب داشته باشد و

باشد.

حتی حد محاسن و شارب شرعی رارعایت نماید.

این یقین از راههای مختلفی بدست می آید که عبارتند از:

والسالم

الف :فرد مستقیما انتخاب شدة اهل البیت(ع) باشد.
استاد :حاج حسین سازور

ب :از طریق افراد مورد وثوق مانند اولیاء هللا به او
ثابت شود.

ویژگیهای ذاکر:

ج :دعای خاص افراد مستجاب الدعوه مانند پدر و مادر

در فصل گذشته صفات ذاکر را بیان کردیم و در این

باعث شود.

فصل می خواهیم ویژگیهای یک ذاکر را بیان نماییم.

د :از طریق پی بردن به عظمت مداحی

فرق بین صفت و ویژگی در اینست که صفت در وجود
انسان قرار دارد ،ولی ویژگی را باید فرد در وجود خود
ایجاد نماید.

استاد :حاج حسین سازور
ویژگیهای یک ذاکر عبارتند از:

صفات ذاکری:

 - ۱دارا بودن صوت خوش:

 - ۱صفات باطنی:

صوت خوب می تواند یکی از ابزار مهمی در جذب

صفات باطنی همان تقوای الهی است .باید سعی کنید

افراد به سمت مجالس اهل البیت(ع) باشد .مشخصة یک

حالل و حرام خدا را رعایت نمایید .خودتان را با تقوای

ذاکر اهل البیت(ع) ،خوب خواندن است .به ما سفارش

الهی زینت ببخشید .با نفس خود مبارزه کنید و رذائل را

شده است که حتی قرآن و اذان را نیز با صوت خوب

از وجودتان تطهیر نمایید تا انسانهای پاک و متدین

بخوانند.

گردید.
 - ۲خوب خواندن و کم خواندن:
 - ۲صفات ظاهری:

همة هدف ما در دستگاه سیدالشهدا(ع) اینست که در

مداح اهل البیت(ع) نه تنها باید دار ای صفات خاص

مردم تشنگی ایجاد کنیم و مردم را تشنة روضه خوانی و

باطنی باشد بلکه از نظر ظاهری هم باید دارای

دستگاه سیدالشهدا(ع) نگه داریم ،چون ظرفیتهای مردم با

ویژگیهای خوبی باشد .در حال حاضر مشکلی که ما

هم فرق می کند .بنابراین ذاکری که هم کم و هم خوب

خیلی با آن روبرو هستیم همین ظاهر ذاکرین می باشد.

بخواند ضمن اینکه در مردم تشنگی ایجاد خواهد نمود

ما نباید ظاهر خود را طوری آراسته کنیم که مورد سؤال

مردم نیز به مجالس عالقمند می گردند .از سوی دیگر

دیگران قرار بگیریم .از جمله مواردی که باید در

ذاکر باید صداقت در خواندن داشته باشد یعنی اگر می

آراستگی آن دقت کافی و وافی داشته باشید ،مواردی
مانند :چگونگی لباس ،شغل ،نام ،محاسن و نظافت
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گوید  ۲بیت می خوانم و رفع زحمت می کنم حتما ً باید

بسیار زیاد است .در روایت آمده که « :اگر یتیم قطره

بیشتر از  ۲بیت نخواند.

ای اشک بریزد عرش خدا به لرزه در می آید » .و باز
در روایت داریم که فرمود « :اشک که بر گونه جاری

آب کم جوی و تشنگی آور بدست تــا بجوشــد آبت از

ش د ،درهای رحمت خدا باز میشود » .نوعا ً کسانی که

بـاال و پسـت

دارای اشک چشم هستند مورد عنایت پروردگار و اهل
 - ۳ذاکر باید دعاخوان باشد:

البیت(ع) می باشند .ذاکر باید خود اهل سوز و اشک

ذاکر اهل البیت(ع) باید توانایی دعاخواندن داشته باشد.

چشم باشد ،در غیر اینصورت نباید از مردم و مستمعین

اصل خواندن دعا ،ثواب دارد .ولی معلوم نیست شعری

خود توقع داشته باشد .شما باید زمانیکه در مجلس اهل

که ما انتخاب کردیم شعر مورد نظر اهل البیت(ع) باشد.

البیت(ع) شرکت میکنید این سالح را همراه خود

ولی ادعیه ،کالم نورانی اهل البیت(ع) هستند .در زیارت

بیاورید ،زیرا شما به جنگ با شیطان میروید.

جامعة کبیره می خوانیم که « َکالمُکُم نُور » .شما اجباراً
در بعضی از موارد باید روضه را همراه دعا بیان کنید
تا مستمع بیشتر و بهتر با معارف اهل البیت(ع) آشنا
شود .مثالً در هنگام روضه خواندن ،مجبور شوید
فرازهایی از دعای ندبه یا جامعة کبیره را بخوانید اگر
نتوانید دعا را بخوانید اثر منفی خواهد گذاشت.
در دعاخواندن توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
اول اینکه اصل خواندن دعا ثواب زیادی دارد چون از
لسان اهل البیت(ع) بیان شده است.
دوم اینکه دعا را باید بطور صحیح و درست بخواند.
سوم اینکه ذاکر باید معانی دعا را هم بداند.
وچهارم اینکه ذاکر باید بداند نکات دعایی را درکجای
شعر یا مقتل استفاده نماید.
 - ۴ذاکر باید اهل سوز و اشک چشم باشد:
امام صادق(ع) فرمودند « :شما وقتی که در مصائب جد
ما ،اشک بر گونههایتان جاری شود ،اولین اثرش اینست
که خدای متعال گناهان آن شخص را میبخشد وگناهان و
رذائل او تبدیل به حسنات می گردد » .انقالب امام
سجاد(ع) ،انقالب اشک بود .سالح مومن ،اشک او
است .اشک سالحی است که صدا ندارد ولی تأثیرش
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ّ اُل قبؾ ّ آّاؾی ُكتٌعّ ،هتی هكیسیبى آهعًع ،ثؿؼگتؽیي
کهْؼ هكلوبى ظؼ آكؽیوب تجعیل نع ثَ یک کهْؼ هكیسی.

ضرورت مخاطب شناسی  -موسیقی مذهبی
(سخنان حجت االسالم پناهیان)

مُسیقی مذٌبی مٍم است
هب االى ثبیع ثَ خِبى هعاذ يبظؼ کٌین ّلی ایي کبؼ ؼا اًدبم
ًوی ظُینّ ،اهؼب هب هًَ هعازی ؼا ضیلی ظقت کن گؽكتین؛
قبلِبقت کهْؼ هب ظاًهکعٍ هْقیوی ظاؼظ ،اهب ظاًهکعٍ ای
ثؽای هْقیوی ُبی هػُجی تأقیف ًهعٍ اقت ،ظؼ زبلی کَ
یکی اؾ ثِتؽیي اقبتیع ظاًهکعٍ هْقیوی ّ ظاًهکعٍ ٌُؽ آهبی
ظکتؽ زبتن ػكگؽی اقت کَ ظؼ ایي ؾهیٌَ اقتبظ ُكتٌع؛
ایهبى هی گلت هي ًؿظ آهبی قلطبى الْاػظیي ظؼـ هی
ضْاًعم ،ایهبى ّهتی هی ضْاقت ثَ اقتبظ ػكگؽی ظؼـ
ثعُع ،ثؽای یبظگیؽی ثؼضی اؾ گْ نَ ُب هی گلتٌع :ثبیع ًوبؾ
يجر ؼا ثیؽّى نِؽ ثطْاًی ّ يلبی ثبطي پیعا کٌی تب هي
ثؼضی اؾ گْنَ ُب ؼا ثَ نوب ظؼـ ثعُن؛ زبال ضْظ ایهبى
ثَ ثٌعٍ هی كؽهْظ :االى نبگؽظ ثب يلبیی کَ اقؽاؼ هْقیوی
ؼا ثَ اّ یبظ ثعُن ًعاؼم؛ ایهبى هی گلت هي هْقیوی ُبی
يعا ّ قیوب ؼا گْل ًوی ظُن چْى ثؽ ؼّی نٌْایی هي اثؽ
هٌلی ظاؼظ .ایهبى هی گلت :ثؼضی اؾ ایي هعاذ ُب کَ ظؼ
ضعهت هوبم هؼظن ؼُجؽی هی ضْاًٌع ظؼ ظقتگبٍ ًوی
ضْاًٌع ،ایي ثؽای هعازی ضْة ًیكت ،ثؽای آهب ضْة
ًیكت.

بایذ قذر بذاویم
ایي زؽکت ثكیبؼ ضْة ّ هجبؼکی اقت کَ غاکؽیي اُل
ثیت(ػلیِن الكالم) ثؽای هْكویت ظؼ کبؼنبى ؼًح تسًیل
ؼا تسول ثکٌٌع ّ اًهبهللا هؼدْؼ ضْاُع ثْظ .کكی ثطْاُع
ثؽاي اُل ثیت(ػلیِن الكالم) ضعهت ثکٌع یویٌب آهبظگیم ؼا
ثیهتؽ هی کٌع ّ ػالهَ هٌعاًَ ُن ظًجبل ایي کبؼُب هی ؼّظ؛
اگؽ چَ ًْؼ ّ يلب ّ اضالو ّ ...کَ ثبیع ظؼکبؼ ثبنع ّ
ضْظنبى ػٌبیت ثکٌٌع ثسث ظیگؽی اقت ّلی هب ثبیع ّظیلَ
ضْظهبى ؼا اًدبم ثعُین .ؼّؾ هیبهت هؼلْم ضْاُع نع کَ هب
چوعؼ اؾ اهبم زكیي(ػلیَ الكالم) کن ثِؽٍ ثؽظٍ این؛ یؼٌی
اگؽ ُؽ ظیي ،آییي ّ هکتت ظیگؽی ثْظ ّ یکی اؾ نِعای
کؽثال ؼا ظانت تب زبال قؽ ُوَ ػبلن ؼا ثؽظٍ ثْظ اؾ ایٌکَ اؾ
اّ اقتلبظٍ کٌع.

مذاحی در مىظز امام خامىً ای
هوبم هؼظن ؼُجؽی ثؽای هعازی هیوت هبئل ُكتٌع یؼٌی
هعازی ؼا اؼج هی ًٌِع؛ قبلی یک ثبؼ هیالظ زضؽت ؾُؽا
(قالم هللا ػلیِب) ثب هعازبى ظیعاؼ هی کٌٌع  ،یک گؽٍّ ظیگؽ
ُن ظیعاؼ ظاؼًع کَ آى ُن هبؼیبى هؽآى ُكتٌع ـ ثؽای گؽٍّ
ظیگؽی ًعاؼین ایٌطْؼی کبؼ ثکٌٌع ـ ایي یؼٌی ضیلی ثِب هی
ظٌُع .ظؼ تؼبؼیلهبى ُن هعاذ ؼا هجلؾ ظیي هی ظاًٌع ّ ثؽای
هعازی تأثیؽات ثبالیی هبئل ُكتٌع؛ ّاهؼب ُن ػبلی ًگبٍ هی
کٌٌع .ثَ تؼجیؽ زضؽت آیت هللا ثِبء العیٌی (ؼضْاى ا..
تؼبلی ػلیَ)ضعا ایي ّظیؼَ الِی ؼا ثؽای هب زلع کٌع.

اٌمیت مذاحی
چٌعیي قبل هجل ـ پبًؿظٍ یب نبًؿظٍ قبل پیم ـ ثَ چٌعیي
کهْؼ آكؽیوبیی ؼكتَ ثْظم ؛ ظیعم کَ هجهؽاى هكیسی ثَ
قجک هعازی ّ ؼّضَ ضْاًی کَ هب ظاؼین ،ایكتبظًع ثیي
هؽظم ّ ثؽای هؽظم ؼّضَ ضْاًی هی کٌٌع؛ زتی ظیعم کَ
ظؼ یک پبؼک ،ؼّی یک ثلٌعی ایكتبظٍ ـ هی ظاًیع کَ
يْت ّ ًـوَ ُن ظؼ آكؽیوب ضیلی ثبة اقت ـ؛ ظؼ یکی اؾ
كؽّظگبٍ ُب نجیَ ُویي هؽاقن ُبی قیٌَ ؾًی خٌْثی
ظیعمّ ،هتی قئْال کؽظم کَ ایي هؽاقن چیكت؟ ظؼ پبقص ثَ
هي گلت ایي هؽاقن ّظاع اقت؛ آًِب ضیلی اًكبًِبی ؼیتویک

رشتً دلذاری
ظؼ هكیؽ کبؼ ضْظتبى هكتسکن ثبنیع؛ االى ثؽای ُتلعاؼی
ؼنتَ ؼقوی ظاً هگبُی هی گػاؼًعّ ،لی نوب ؼنتَ
«ظلعاؼی» ظؼ اضتیبؼتبى اقت .هی ضْاُیع ظلِب ؼا اظاؼٍ
کٌیعُ ،تل کدب ظل کدب؟! ایي اؾ ضؼق هب ّ اؾ ؿؽثت اُل
ثیت (ػلیِن الكالم) اقت .هب خوِْؼی اقالهی تهکیل ظاظین
تب ثَ ایٌگًَْ هْاُت هؼٌْی ُن ثؽقین ،پف نوب اگؽ
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ضْاقتیع ًظؽیَ ظّقت ّ طلج ۀ ضْظتبى ؼا ثهٌْیع ،ثعاًیع کَ
ایي کبؼ ضیلی الؾم ّ خبی آى ضیلی ضبلی اقت ،ضیلی
قٌگیي تؽ اؾ ایي ثبیع کبؼ کؽظ؛ اگؽ تب زبال ثَ آى ضْة
پؽظاضتَ ًهعٍ  ،ظلیلم ایي اقت کَ تْكین ضیلی ثؿؼگی هی
ضْاُع .ثَ ایي قبظگی هكئْلیي كؽٌُگی تْكیوبت ثؿؼگ پیعا
ًوی کٌٌع ،هگؽ ایٌکَ ضیلی ؾهیٌَ آهبظٍ ثهْظ .اًهبءهللا نوب
ثتْاًیع ظؼ كؽٌُگ هعازی کهْؼ خب ثیٌعاؾیع کَ هب ّاهؼب ً
هؼتوعین هعازی آهْؾل هی ضْاُع؛ ظؼ هعین ـ 055قبل پیم
ـ ُیچ ظاًهگبُی ًجْظ ،یک ثٌبیی ؼا هی قبضتٌع طْؼی ُن
ًجْظّ ،لی االى ظیگؽ ظاًهکعٍ ی هؼوبؼی ّ ًظبم هٌِعقی
اقت ّ تب ؾهبًی کَ تأییع ًکٌع ايالً ًوی نْظ یک ّازع
هكکًْی کْچک ُن قبضت؛ هعین ُن هعازی ظاًهکعٍ ًعانت
اهب االى هًَ ػٌْ نعٍ ّ ػلن پیهؽكت کؽظٍ اقت.

ثطْاًٌع؛ نوب اگؽ يع ًْع ضْاًعى ثیبّؼیع ثؽای يع ًْع
هطبطت ضْة اقت ،هثالً تب چٌع قبل هجل ثٌعٍ هی ظیعم یک
قؽی ًْاؼُب کٌبؼ زؽم اهبم ؼضب(ػلیَ الكالم) كؽّضتَ هی
نع کَ ثٌعٍ زبضؽ ًیكتن زتی یک ظهیوَ اؾ ایي ًْاؼُب ؼا
گْل ثعُن ،اهب ایي ًْاؼ هطبطت ظاؼظ ّ ضْاًٌعٍ ُن ثؽای
هطبطت ضْظل ضْاًعٍ ّ ضْة ُن ضْاًعٍ اقت؛ اگؽ کكی
هی ضْاُع ثلِوع کَ تْاًبیی الؾم ؼا ثؽای ضْاًعى ظاؼظ یب
ًَ! ثبیع هطبطت ضْظ ؼا پیعا کٌع ّ ثعاًع کَ ثؽای چَ کكی
هی ضْاًع؛ ثؽای آى هطبطت کعام يعا ،کعام ًْع ضْاًعى ّ
کعام هضبهیي ضْة اقت ،پف ثَ طْؼ هطلن ًوی نْظ گلت
کَ چَ ًْع ضْاًعًی ضْة اقت ّ چَ ًْع ضْاًعًی ثع
اقت؛ ظؼ ًتیدَ هطبطت نٌبقی ثبیع خؿء ّیژگی ُبی
ضْاًعى هؽاؼ ثگیؽظ.

اٌمیت مذاحی

بیان ٌىزمىذاوً

هْضْع ثسث ثٌعٍ هطبطت نٌبقی اقت ،ظؼ هْضْع
هطبطت نٌبقی ؾهبًی ثْظ کَ کكبًی هعازی ؼا گْل هی
کؽظًع کَ اؾ آة گػنتَ ث ْظًع ّ اؾ ُلت ضبى ؼقتن ػجْؼ
کؽظٍ ،ظیگؽ الؾم ًجْظ هعاذ ظًجبل کكی ثؽّظ ثَ ضبطؽ ُویي
ُن هعازی ضیلی هْؼظ ًوع هؽاؼ ًوی گؽكت؛ اهب االى ایٌدْؼ
ًیكت! االى کكبًی هی آیٌع پبی هعازی ُبی نوب کَ اؾ آة
گػنتَ ًیكتٌع ّ اؾ ُلت ضبى ؼقتن ػجْؼ ًکؽظًع .زبکویت
اقالهی ثب نوب ّ هوبم هؼظن ؼُجؽی طؽكعاؼ نوب اقت ،اهبم
طؽكعاؼتبى اقت ً ،ظبم طؽكعاؼ نوبقت؛ اهب االى نوب ُوَ
ًْع هطبطت ظاؼیع ّ ظنوٌبى نوب زكبـ تؽ نعٍ اًع؛ تب هجل
اؾ اًوالة زؽهتی هبئل ًجْظًع ّ زتی توكطؽ هی کؽظًع ،اهب
االى هْیتؽیي تؽّؼیكت ُبی ثیي الوللی گؽیَ کٌٌعکبى نوب
ؼا هی ک هٌع ،ظنوٌی ُبیی کَ ثب نوب ّخْظ ظاؼظ ػدیت
اقت ،تبؾٍ كِویعٍ اًع ایٌدب چَ ضجؽ اقت! اؾ آى طؽف
هطبطجِبی نوب ُن ثیي الوللی نعٍ اًع؛ آیب ّاهؼب ً ایٌِب آهْؾل
ًوی ضْاُع؟ هب ظؼ خِبًی ؾًعگی هی کٌین کَ ههتؽی ؾیبظ ّ
ثیي الوللی نعٍ اقت ،ظنوي ؾیبظ نعٍ اقت ،هطبطت ُب ُن
اً ْاع ّ اهكبم پیعا کؽظٍ اًع .ثب ایي ّضغ ًجبیع یبظ ثگیؽین
چطْؼ ثطْاًین؟ هًَ ضیلی كؽم هی کٌع؛ اگؽ ُیچکعام اؾ
ایي ُب ُن ًجبنع یکی اؾ کكبًی کَ پبی خلكَ ؼّضَ هی
ًهیٌع ّ گْل هی ظُع زضؽت ؾُؽای اطِؽ(قالم هللا
ػلیِب) اقت ،اگؽ هب ثَ ایي هْضْع ایوبى ظانتَ ثبنین ،زتوب
ثبیع ثَ خبُبیی قؽ ثؿًین ّ قئْال کٌین تب ثعاًین چگًَْ ثبیع
ثطْاًین.

ظؼ ثیبىٌُ ،ؽهٌع ّاهؼی چَ کكی اقت ؟ کكی کَ ثتْاًع
هتٌبقت ثب هطبطت ثطْاًع ،هعاذ ظؼ خوغ ػلوب ثبیع یک ًْع
ثطْاًع ،ظؼ خوغ ظاًهدْیبى یک ًْع ّ ًؿظ هؽظم ػْام یک
ًْع ظیگؽ ثطْاًع ،اهب یک قؽی اؾ هعازبى هستؽم ؼػبیت
ًوی کٌٌع ّ یک ظكؼَ خلكَ ثَ ُن هی ؼیؿظ ،ػْام ّ ضْاو
پف هی ؾًٌعّ .هتی آظم ضؽاة هی کٌع ،اؾ چَ زیث ضؽاة
هی کٌع؟ یک نت ػبلِن ثؿؼگْاؼی ظؼ زبل قطٌؽاًی ثْظ،
ظؼ خلكَ هوبم هؼظن ؼُجؽی ّ ؼئیف خوِْؼ ُن زضْؼ
ظانتٌع ،ایي ػبلِن یک قطٌی گلت کَ ظؼ ّاهغ ظؼقت ثْظ اهب
آًدب خبی گلتي ایي زؽف ًجْظ ،كؽهْظ «ُیچ ػب ِل ِن ظیٌی
ؼئیف خوِْؼ ًوی نْظ» .ـ ضْظ هوبم هؼظن ؼُجؽی ُن
ؼئیف خوِْؼ ثْظٍ اقت ـ ایي ػب ِلن ،ثبیع ایٌگًَْ قطي هی
گلت« :طلجَ ُب ثَ كکؽ ؼئیف خوِْؼ نعى ًجبنٌع ،ػهن ثَ
ػلن ّ هؼؽكت ثبالتؽ اؾ ایي پ كت ُبی ظًیبیی اقت » .ایي
ػدت کالم ظؼقت ّ يسیسی ُكت .پف ظؼ یک كضب یک
زؽف ثَ نعت ظؼقت ،تجعیل ثَ یک زؽف ثَ نعت ؿلظ هی
نْظ چْى ثب هطبطت خْؼ ظؼ ًوی آیع.

تفاَت مخاطبیه
اهؽّؾ كبيلَ هطبطت ُب ثب ُن ظیگؽ ؾیبظ نعٍ اقت ّ اًْاع
هطتللی اؾ هطبطت ظاؼین؛ اّلیي کتبثی کَ ثٌعٍ ًْنتن « نِؽ
ضعا» ًبم ظاؼظ ،هی ضْاقتن ثؽای آى هوعهَ ثٌْیكن ،یک
هوعهَ ثب ًثؽ اظثی ثؽای آى ًْنتن ّ یک هوعهَ ُن ثَ ُوبى
قجک قطٌؽاًی اهب هؽتت تؽ اؾ آى .ثؼضی اؾ ظّقتبى ضْظم
هوعهَ اظثی آى ؼا پكٌعیعٍ ثْظًع ،یکی اؾ ظّقتبى هی گلت
ايالً هوعهَ ضْثی ًعانت زتی ًًق آى ؼا ُن ًطْاًعم اهب
هتي کتبة ضْة ثْظ اگؽ  055يلسَ ظیگؽ ُن اظاهَ پیعا هی
کؽظ آى ؼا هی ضْاًعم .ایي ظّ ًلؽ ُؽ ظّ ظّقت هي ُكتٌع،
ُؽ ظّ ًلؽ ُن قطٌؽاًی ُبی هي ؼا گْل هی ظٌُع اهب ثجیٌیع

ضزَرت مخاطب شىاسی
ضیلی اؾ اكؽاظ ٌُؽهٌع ّ تْاى هٌع ُكتٌع ّ ّیژگی ُبی
هثجتی ظؼ ضْاًعًهبى اقت ،اهب ههکل ایٌدب اقت کَ هطبطت
ضْظ ؼا ًوی نٌبقٌع یب ًوی تْاًٌع هتٌبقت ثب هطبطت
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چوعؼ قلیوَ ُبی آًِب ثب ُن كؽم ظاؼظ.
اوُاع مخاطب
هطبطت ُب اؾ خِبت هطتلق تٌْع ظاؼًع ،نوب ثبیع ثعاًیع کَ
هطبطت ضْظ ؼا چگًَْ اًتطبة هی کٌیع؛ ثؼضی اّهبت
هطبطجبى نوب ،هطبطجبى ظاّطلت ُكتٌع ،اهب گبُی اّهبت ُن
هطبطت ظاّطلت ًیكتٌع ـ ثؽای یک اظاؼٍ یب یک هدلف
ضتن ـ ،ایي هطبطت ثب آى هطبطجی کَ ثؽای نٌیعى ؼّضَ ثَ
هدلف هی آیع ضیلی كؽم هی کٌع ،زتی ثؽای اّ كؽهی ًوی
کٌع چَ کكی هی ضْاًع ّ ثب نوب ُن اؼتجبط ثؽهؽاؼ ًوی کٌع.
ثؼضی اؾ هطبطت ُب ُن ُكتٌع کَ ظاّطلت نوب ُكتٌع ّ
كوظ اؾ نوب هی ضْاٌُع کَ ثؽای آًِب ثطْاًیع تب گؽیَ کٌٌع.
هٌجؽی ُبی ههِْؼ ثؽای ضْظنبى هطبطت ظاّطلت ّضبو
ضْظنبى ؼا ظاؼًع کَ آى هطبطت ،هعاذ ؼا اؼؾیبثی ًوی کٌع.
پیهٌِبظ ثٌعٍ ایي اقت کَ نوب ثؽای هطبطجبى ؿیؽ ظاّطلت
ثطْاًیع ،قؼی کٌیع کَ آًِب ؼا ّاؼظ گْظ کٌیع؛ ُن ضیلی
قطت اقت ُن ایٌکَ ثبػث توْیت نوب هی نْظ ،هطبطت
ؿیؽ ظاّطلت ؼا هتوبػع کٌیع کَ ایي يسٌَ قْؾًبک اقت،
ایي ٌُؽهٌعی اقت .چْى ثؼعاً هدجْؼ هی نْیع چیؿُبیی ؼا
ثگْییع تب اّ گؽیَ کٌع کَ نبیع کكی ایي هطبلت ؼا ثؽای
ضْظ نوب ُن ًگلتَ ثبنع ،ایي ضیلی ا ؼؾل ظاؼظ کَ نوب قطر
هطبطت ضْظتبى ؼا اكؿایم ثعُیع.

ومی تُاویذ ٌمً را راضی وگً داریذ!
چهن ضْظ ؼا ًجٌعیع ّ ثطْاًیع ،هطبطت نٌبقی ضْظ ؼا
اكؿایم ظُیع ،ايالً ثبیع اطالػبت کكی کَ ؾثبى تجلیؾ ّ
ؾثبى ٌُؽ ظاؼظ ًكجت ثَ اًْاع هطبطت ُب ؾیبظ ثبنع .یؼضی
اكؽاظ ُكتٌع کَ يعای ًبؾک ظّقت ًعاؼًع ،ثؼضی اؾ اكؽاظ
يعای کللت ظّقت ًعاؼًع .تْقؼَ اطالػبت نوب ظؼثبؼٍ
اًْاع هطبطجبى ،ظقت نوب ؼا ثؽای اظاؼٍ هدلف ثبؾ هی
کٌع .هثالً هوکي اقت نوب یک ؼّضَ ای ثطْاًیع کَ ًیوی
اؾ هكتوؼیي ثب آى گؽیَ کٌٌع ّ ثكْؾًع اهب ًیوی ظیگؽ ايالً
اؾ آى ؼاضی ًجبنٌع ّ ثَ آى اػتؽاٌ کٌٌع؛ اگؽ ثطْاُیع
هیبًَ ؼّ ثبنیع ّ ُوَ هطبطجبى ضْظ ؼا ؼاضی ًگَ ظاؼیع
ثبؾ ُن ًوی نْظ ّ كوظ هی تْاًیع یک طیق اؾ هطبطجبى
ضْظ ؼا ظانتَ ثبنیع ،هثالً نوب ًوی تْاًیع هثل آهبی قوبّاتی
ثطْاًیع ّ هطبطت زبج هسوْظ کؽیوی ؼا ظانتَ ثبنیع؛ ایٌِب
ثب ُن كؽم هی کٌع .ثبیع ثگْیی هي ثؽای اُل ثیت (ػلیِن
الكالم) هی ضْاًن ّ ثف! اگؽ ثتْاًیع ثؽای اًْاع هطبطت ُب
ثطْاًیع ضیلی ضْة اقت ،پف تب ایٌدب ثَ ایي ًتیدَ ؼقیعین
کَ:
ثبیع ثب ازتیبط ثطْاًیع
هطبطت ضْظتبى ؼا ثهٌبقیع
ثعاًیع قجک ضْاًعًتبى ثؽای چَ ًْع هطبطجی ضْة اقت

ومُوً ای بزای رَاوشىاسی مخاطب

.
ثَ هطبطت ًگبٍ هی کٌن کَ چؽا ثبیع ثؽای زضؽت ؼهیَ
(قالم هللا ػلیِب) گؽیَ کٌع؟ خْى ظضتؽ اهبم زكیي(ػلیَ
الكالم) اقت ؟ آى هطبطت ایٌوعؼ ثب اهبم زكیي(ػلیَ الكالم)
اؼتجبط ًعاؼظ کَ ثطْاُع ثَ ضبطؽ ظضتؽ اّ ضْظ ؼا ثؿًع ،ایي
زؽف ثؽای کكبًی اقت کَ ػبنن اُل ثیت(ػلیِن الكالم)
ُكتٌع؛ « ؼّاًهٌبقبى هی گْیٌع کَ ثچَ ظؼ قَ قبلگی یک
ازكبقی ًكجت ثَ پعؼ ّ هبظؼ ضْظل ظاؼظ ،کَ آًِب ؼا اثؽ
هعؼت هی ظاًع ،لػا ّهتی ثَ آًِب پٌبٍ هی ثؽظ ّ اؾ آًِب هی
ضْاُع کَ ههکل اّ ؼا زل کٌٌعّ ،اهؼب ً هی ضْاُع کَ ههکل
اّ ؼا زل کٌٌع ،ثؼع کن کن هتْخَ هی نْظ کَ ایٌگًَْ
ًیكت .ثچَ ُبی اهبم زكیي(ػلیَ الكالم) ّهتی ثَ زضؽت
ؾیٌت (قالم هللا ػلیِب) پٌبٍ هی ثؽظًع ،اًتظبؼ ظانتٌع کَ ػوَ
ههکل ؼا زل کٌع ،اگؽ ثؿؼگتؽ چٌیي ثچَ ای ؼا کتک ثؿًی
ً بثْظ نعٍ اقت اهب اگؽ ضْظل ؼا ثؿًی ایي ُوَ ًبثْظ ًوی
نْظ .اگؽ ثؿؼگتؽ اّ ؼا کتک ثؿًی پهت ّ پٌبٍ ضْظ ؼا اؾ
ظقت هی ظُع ».ایي هطبطت ؼا هتوبػع هی کٌع ،زتی اگؽ
گؽیَ ُن ًکٌع آٍ هی کهع؛ نوب اگؽ قطر ؼا ثبال ثگیؽیع ّ ثب
یک اظثیبت ضْظهبًی يسجت کٌیع ّلی ثؽُبى ػوین ظانتَ
ثبنیع ،ضیلی هتلبّت هی نْظ.

مخاطب غیز ٌمزاي را ٌمزاي کىیذ
ظؼ ا ّایلی کَ نؽّع ثَ قطٌؽاًی ظؼ هدبلف کؽظم ،ثؽای
ضْظم ؼّنی ظؼ ًظؽ گؽكتن؛ هثالً اگؽ ؼّضَ هی ضْاًن،
کكی ایكتبظٍ ّ ظؼ زبل هكطؽٍ کؽظى هي اقتًْ ،ع ؼّضَ
ضْاًعى هي ثبػث نْظ تب اّ ظقت اؾ کبؼ ضْظ ثؽظاؼظ ّ
ضْظ اّ ُن گؽیَ کي نْظ ،ثَ اكؽاظی کَ پبی هٌجؽ گؽیَ هی
کؽظًع تْخَ ًوی کؽظم ،كکؽ هی کؽظم آى کكی کَ ظؼ خلكَ
گؽیَ ًوی کٌع چَ کكی اقت ّ ثؽای اّ ؼّضَ هی ضْاًعم.
گبُی اّهبت اگؽ ثطْاُن ثب کكی کَ زبل گؽیَ ّ ثکبء
ظاؼظ ُوؽاُی کٌن ،هی ثیٌن هٌظؽٍ ضْثی ًعاؼظ ّ ؾًٌعٍ
اقت؛ لػا ثَ ظّقتبى ضْظم تْيیَ هی کٌن کَ اگؽ هؽاؼ اقت
ظؼ تلْیؿیْى ثطْاًٌع ضؼیق تؽیي هطبطت ؼا اؾ ًظؽ
گؽیَ ّ ثکبء ظؼ ًظؽ ثگیؽًع ،الجتَ ظؼ کالقِبی ؼّل تجلیؾ
ُن ایي ًکتَ ؼا یبظآّؼی هی کٌین ّ هی گْیین کَ اگؽ ظؼ یک
خلكَ قطٌؽاًی کؽظیع ّ ػعٍ ای ُن نوب ؼا تأییع کؽظًع ثب
آًِب خلْ ًؽّیع ،كکؽ کٌیع یک ػعٍ ظؼ خلكَ ُكتٌع کَ ظاؼًع
نوب ؼا هكطؽٍ هی کٌٌع .نوب ّهتی آى هطبطت ؿیؽ ُوؽاٍ
ؼا ُوؽاٍ کٌیع هی ثیٌیع کَ طیق تأثیؽ گػاؼی ضْظ ؼا
اكؿایم ظاظٍ ایع.
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ضْاُیع نطًی ؼا کَ ثَ هدلف ضتن آهعٍ هؽتجظ کٌیع؟!
ؾثبًسبل اّ ؼا ثگْییع؛ ظیعیع گبُی اّهبت نوب ؾثبًسبل
ػبنوبى ؼا هی گْییع زبال یک ثبؼ ُن ثیبییع ّ ؾثبًسبل
ػبهالى ؼا ثگْییع.اؾ ایي گًَْ انؼبؼ ظؼ ضْاًعى ضْظ اقتلبظٍ
کٌیع:

دقیق بخُاویذ
ثؼضی اكؽاظ هی تْاًٌع ثؽای هطبطت ُْنوٌع ثطْاًٌع ّ
ثؼضی ُن ثؽای هطبطت ؿیؽ ُْنوٌعّ .هتی ثؽای هطبطت
ؿیؽ ُْنوٌع هی ضْاًٌع ثَ خبیی هی ؼقٌع کَ ظاؼًع ؿلظ
هی ضْاًٌع ،هثالً ثگْیین کَ اهبم زكیي(ػلیَ الكالم) هٌعاهَ
زضؽت ػلی ايـؽ (ػلیَ الكالم) ؼا ؼّی ظقت گؽكتَ ثْظ
تب ثَ قْی ضیوَ ُب ثؽگؽظظ ،زبال خْاة ضبًن ؼثبة ؼا چَ
ثعُع؟ ضْة یک ثطهی تب ایٌدب ظؼقت اقت« ،خْاة ضبًن
ؼثبة ؼا چَ ثعُع» کوی ظؼقت اقت اهب ًَ ثَ يْؼت
ظهین؛ اهب ثؼع یک ؾثبًسبل اؾ زضؽت ؼثبة ثطْاًع  -هي
ثچَ ؼا ظاظم کَ قیؽاثم کٌی ،کدب ایٌگًَْ ثچَ ای ؼا
قیؽاة هی کٌٌع  -ضبًن ؼثبة ثَ اهبم زكیي(ػلیَ الكالم) ایي
زؽف ؼا ًوی گْیع!!! زضؽت ؼثبة یک خولَ ظؼ تبؼیص
ظاؼظ ،اّ ؾى ثب هؼؽكت اهبم زكیي(ػلیَ الكالم) ّ ثبًْیی
ػبؼكَ اقت .اگؽ ثطْاُع چیؿی ثگْیع ،هی گْیع زكیي خبى
قؽت ؼا ثبال ثگیؽ ،ػلی ايـؽم كعای تًْ .گبٍ نوب ػْاهبًَ
ثبنع ؼّضَ ؼا ػْاهبًَ هی ضْاًیع ،ػْام ُن ثب آى اؼتجبط
ثؽهؽاؼ هی کٌٌع اهب اگؽ ضْاو ثبنٌع زعاهل کبؼ ایي اقت
کَ ًوی تْاًٌع ثب ؼّضَ اؼتجبط ثؽهؽاؼ کٌٌع.

قطي اؾ ثبظٍ ّ پیوبًَ هگْ
هیطبًَ هگْ

ظیگؽ اؾ آى هی ّ

هي کَ ثیِْل ًیَن اؾ ه كتی
هكتبًَ هگْ

اؾ يعای ثع

هي کَ ًبهسؽم ّ ًبپبک ظلن
ظؼظاًَ هگْ

اؾ ؼش آى ظؼِ

هي کَ نت کْؼم ّ ُن هؽظٍ ظلن
كؽؾاًَ هگْ

ثؽ هي اؾ هَ
ِ

هي ِّثبلی قت ثَ ظّنن کَ هپؽـ
پؽّاًَ هگْ

اؾ قجک ثبلی

هي ُْایی ثَ ظلن ًیكت کَ ًیكت
ظیْاًَ هگْ

اؾ يلبی ظل

سبُک وخُاویذ
َ
هي ػدْالًَ قؽ ثیغ نعم
هگْ

انؼبؼ ّ قجک ُب ُن ایٌگًَْ ُكتٌع؛ هثالً ثؼضی اؾ اكؽاظ
كکؽ هی کٌٌع اگؽ ثطْاٌُع خْاًِب ؼا ثَ نْؼ ثیبّؼًع ثبیع
ظم ظقتی ّ یب ثَ تؼجیؽ ؿلظ پبپ ثطْاًٌع ،ظؼ يْؼتی
انؼبؼ ِ
کَ اگؽ ضؽة آٌُگ هْی ثبنع ّ نوب زوبقی ثطْاًیع خْاى
ثَ نْؼ هی آیع؛ الؾم ًیكت زتوب ً َقجک ثطْاًیع؛ هوکي اقت
یک ػعٍ اؾ خْاًِب اؼتجبط ثؽهؽاؼ کٌٌع ّلی ػلت ايلی
ایٌکَ خْاًِب اؼتجبط ثؽهؽاؼ هی کٌٌع يعاهت ،يؽازت،
يویویت ،زوبقَ ّ نْؼ اقت .نوب ایٌِب ؼا اخؽا کٌیع،
خْاى هطبطتِ نوب خػة هی نْظ ّلی قجک ًطْاًیع؛ هٌتِی
ضیلی اؾ خْاًِب ُكتٌع کَ اگؽ قجک ُن ثطْاًیع گلَ ًوی
کٌٌع ّلی یک ػعٍ ظیگؽ گلَ هی کٌٌع.

هي هوین آنیبى ُْقن
هگْ

قطي اؾ ًكیَ ّ ثیؼبًَ
اؾ ثع ایي هلف ّ ظاًَ

ایٌدب هی تْاى ثَ آى نؼؽ هؼؽّف کَ هی گْیع « هؽؽ ثبؽ
هلکْتن ًیَن اؾ ػبلن ضبک » گؽیؿ ؾظ ّ آى ؼا ضْاًع ،هوکي
اقت ػعٍ ای ُن ثب آى گؽیَ کٌٌع ،الجتَ ایي ثَ ػٌْاى ًوًَْ
اقت نوب ثبیع نؼؽ ُبیی پیعا کٌیع کَ ضْة ّ هْی ثبنٌع.
ثبهی ؼازت ّ خبى هی طلجن
هگْ
ثٌگؽ ضبؼ ثَ چهوبى تؽم
هگْ

خُاوذن در مجالس ختم

آنٌب ؼا هعظی ًیكت هؽا
هگْ

ثبیع ثعاًین کَ ثؽای اًْاع ّ اهكبم هطبطجبى چگًَْ ثطْاًین،
زتی ؼّضَ ضْاًعى ثؽای کْظکبى زتوب ً هتلبّت اقت.
هطبطجی کَ ظاّطلت ًیكت اؾ چَ ًْع هطبطجی اقت ؟ آیب
ؼّنٌلکؽ اقت ؟ کبؼگؽ اقت ؟ یکی اؾ ظّقتبى ثَ ثٌعٍ هی
كؽهْظ زتوب ظؼ هدلف ضتن ثؽای ضْاًعى نؽکت کي چْى
ظؼ هدلف ضتن اكؽاظی هی آیٌع کَ ُیچ هدلف ظیگؽی پبی
هٌجؽ ًوی آیٌع .هدلف ضتن ؼا قجک تلوی ًکٌیع ،ثؽّیع ّ
ضْة ُن ؼّضَ ثطْاًیع ،ثگػاؼیع کَ آى نطى یک تدؽثَ
ضْة اؾ اهبم زكیي (ػلیَ الكالم) پیعا کٌع  .نوب چگًَْ هی

ضبطؽم ًیكت کَ ػِعی ثبنع
هگْ
ثبّؼم ًیكت کَ ثبنع ضجؽی
هگْ
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اؾ كٌب گْنَ ّیؽاًَ
اؾ خوبل گل ّ گلطبًَ
ظیگؽ اؾ یبؼی ثیگبًَ
اؾ ّكبظاؼی هؽظاًَ
تْ ُن آى هًَ ّ اككبًَ

ثؼضی اّهبت نوب ثبیع ؾثبًسبل اكؽاظی ؼا ثگْییع کَ ًوی
تْاًٌع اؼتجبط ثؽهؽاؼ کٌٌع ،الجتَ ثبیع هتْاضؼبًَ ثبنع؛ یب
کكبًی ُكتٌع کَ اؼتجبط ثؽهؽاؼ هی کٌٌع اهب گؽیَ ًوی کٌٌع،
ًگػاؼیع اػًبة آًِب ثِن ثؽیؿظ ،چیؿی ثگْییع تب آؼام نًْع.

ؼا ًوی تْاًین ظؼک کٌین ّ ایٌگًَْ ؼّضَ ُب ؼا ًوی تْاًین
ضْة ثطْاًین.

هب اًْاع هطبطجبى ؼا ظاؼین ّ ثبیع ثؽای اًْاع هطبطت زؽف
ظانتَ ثبنین؛ ظیگؽ ایٌکَ اؾ زیث آهبظگی ،هطبطت ظاّطلت
اقت اهب آهبظگی گؽیَ کؽظى ًعاؼظ ،کبؼی ًکٌین کَ اػًبة
اّ ثِن ثؽیؿظ ّ ثؽّظ؛ ثٌعٍ ایي زؽف ؼا اؾ زبج هًٌْؼ
اؼضی نٌیعم کَ ثَ هكتوغ ضْظ هی كؽهْظ :اگؽ گؽیَ ًوی
کٌی گْل ثعٍ ّ لػت ثجؽ؛ ثؼضی اؾ اكؽاظ هطبطت ؼا ؾخؽ
هی ظٌُع ،هثالً ثَ اّ هی گْیٌع  :گؽیَ کي  ....ایي ايؽاؼ
ث ؽای گؽیَ کؽظى هطبطت ،ثؽای ثؼضی اؾ اكؽاظ ضؽؼ
ظاؼظ ،ثبیع اًْاع هطبطت ؼا ظؼ ًظؽ گؽكت ّ خػة کؽظ .اؾ
زیث قطر هؼلْهبت ،اًْاع هطبطت ظاؼین .ثبیع هتٌبقت ثب
قطْذ هطتلق هؼلْهبت ثتْاى ؼّضَ ضْاًع .

سه مخاطب
اؾ زیث قي هطبطت ُن اًْاع هطبطجبى ؼا ظاؼین؛ هثالً اگؽ
نوب ثؽای خْاى  71یب  71قبلَ ؼّضَ ثطْاًیع ؾّظ اؾ ظلن
ّ ًبهؽظی ؿضجٌبک هی نًْع ،اگؽ ثطْاُیع ثؽای ایي
ُب ثطْاًیع ثبیع ثگْییع کَ زضؽت ػجبـ ؼا ًبهؽظی ؾظًع،
ایي ؼا هی كِوع ّ یک زف ضبيی پیعا هی کٌع اهب اگؽ ایي
هطلت ؼا ثؽای یک آظم  05ق بلَ ثگْییع ؾیبظ هتأثؽ ًوی
نْظ .کلوبت ثبؼ ؼّاًهٌبقی ظاؼًع ،ثؽای اكؽاظ ثب قي
هطتلق؛ هثالً ؼّضَ ُبیی اؾ زضؽت ػلی ايـؽ(ػلیَ
الكالم) ؼا پیؽهؽظُب هی تْاًٌع ثلِوٌع ،آًدب کَ اهبم زكیي
(ػلیَ الكالم) هی كؽهبیع ضعا ؼا نکؽ کَ ثَ اثؽاُین(ػلیَ
الكالم) ؼزن کؽظی چْى قٌی ا ؾ اّ گػنتَ ثْظ ،آظم ّهتی
قٌی اؾ اّ هی گػؼظ ًكجت ثَ کْظک یک زبلت ظیگؽی پیعا
هی کٌع.

رَاشىاسی خاومٍا

اؾ زیث طجوَ اختوبػی ّ طجوَ كؽٌُگی ثبیع ظؼ ًظؽ
گؽكت؛ هثالً اگؽ ثطْاُیع ثب هطبطت ثبالی نِؽ اؼتجبط
ثگیؽیع ،نبیع هْكن ًجبنیع اهب پبییي نِؽ اؾ لسبظ اؼتجبط
ثِتؽ ّ هْی تؽ اقت.

ثبیع ثؽای ضبًن ُب ؼّضَ ای ضْاًع کَ ثتْاًٌع ثب آى گؽیَ
کٌٌع ،الجتَ گبُی ثؼضی اؾ هعاذ ُب ظؼ ٌُگبم ؼّضَ
ضْاًعى هی گْیٌع کَ هثالً ضبًن ُب ایي ؼّضَ ؼا ثِتؽ هی
كِوٌع ،ظؼ ُؽ يْؼت ثبیع ؼّاًهٌبقی ؾى ؼا ثلع ثبنیع .ثَ
طْؼ هثبل اکثؽ هب ؼّضَ ضْاى ُب ؼّاًهٌبقی ؾى ؼا ثلع
ًیكتین ،چؽا؟ چْى ؼّضَ ُبیی کَ ثؽای ضبًن زضؽت
ؼث بة (قالم هللا ػلیِب) هی ضْاًین ؾیبظ ضْة ًیكت .اهبم
يبظم(ػلیَ الكالم) كؽهْظ  :هؽگ یک هؽظ ثیهتؽ اؾ ُوَ
ثؽای ُوكؽل قطت تؽ اقت ،ثٌعٍ هعتی ؼّی ؼّضَ ُبی
زضؽت ؼثبة (قالم هللا ػلیِب) کبؼ کؽظٍ ام ،ػٌبیتی کؽظٍ
اًع ّ هضبهیٌی ظاظٍ اًع کَ ضیلی ػدیت ّ قْؾًبک اقت.
هی گ ْیٌع هعتی هٌعاهَ ثَ ظقت ضْظ هی گؽكت ّ گؽیَ هی
کؽظ ،اگؽ ایٌگًَْ ثْظٍ هی گْین هٌعاهَ ؼا ظؼ ظقتم گؽكتَ
ثْظ ُی ؾیؽ لت هی گلت« :زكیٌن ،ػلی ايـؽ ثَ كعای تْ»
ّلی تب ّهتی ؾیٌت ثْظ ثب يعای ثلٌع زكیي زكیي ًوی کؽظ،
هی كؽهْظ :هي کدب زكیي کدب؟! قْؾ ظل ؼثبة ؼا ثبیع
ثلِوی ،تب ؾى ًجبنی ًوی كِوی! ؾى اگؽ هؽظل ثؽّظ ًبثْظ
نعٍ اقت ،زضؽت ؾیٌت (قالم هللا ػلیِب) یک قبل ّ ًین
ثؼع اؾ ّاهؼَ کؽثال ؾًعٍ ثْظ ّ زضؽت ؼثبة (قالم هللا
ػلیِب) یک قبل .یک ايطالزی ظاؼین ـ زعیث آى ُن
هْخْظ اقت ـ هجٌی ثؽ کوک کؽظى ؾًِب ثَ یکعیگؽ ثؽای
گؽیَ کؽظى؛ ا یي ؼا هؽظُب ؾیبظ ًوی كِوٌع ،اگؽ چَ االى ثَ
خبیی ؼقیعٍ این کَ هؽظُب ُن هثل ؾًِب گؽیَ هی کٌٌع ّلی
ثبؾ ُن زف ضبًن ُب ؼا ظؼک ًوی کٌٌع .پیبهجؽ گؽاهی
اقالم(يلی هللا ػلیَ ّ آلَ ّ قلن) قلبؼل هی کؽظًع کَ
كبطوَ(قالم هللا ػلیِب) ؼا ظؼ گؽیَ کؽظى کوک کٌیع ،ظؼ
ؼّایت ظاؼظ کَ آًِبیی کَ ثَ زضؽت ؾُؽا (قالم هللا ػلیِب)
ظؼ گؽیَ کؽظى ثؽ زوؿٍ قیع الهِعاء(ػلیَ الكالم) کوک هی
کؽظًع اقن ضبيی ظانتٌع؛ هب چْى هؽظ ُكتین زف ضبًن ُب

حزف آخز
زؽف آضؽ ایٌکَ ،زؽف هؽظم ؼا گْل ظُیع؛ هضبّت
هؽظم ظؼثبؼٍ ضْاًعى ُب ؼا گْل ظُیع ،آظهِب ؼا ثهٌبقیع
چْى نوب ًْکؽ هؽظم ُكتیع ،نوب ًْکؽ گؽیَ کٌٌعکبى ثؽ
اُل ثیت(ػلیِن الكالم) ُكتیعًْ ،کؽ اُل ثیت(ػلیِن الكالم)
ًْکؽ گؽیَ کٌٌعٍ ثؽ اُل ثیت(ػلیِن الكالم) ًیؿ ُكت.
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