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 بسن اهلل الرحون الرحین

در « اربعین و سبک زنذگی»چکیذه سخنرانی سیذ حسین شرف الذین در نشست علوی 

 31/8/59هوسسه اهام خوینی ره، 

  ،«ساٜ پیٕایی استقیٗ تٝ ٔثاتٝ ٘ٛفی ػثه ص٘ذٌی»یا « ساٜ پیٕایی استقیٗ ٚ ػثه ص٘ذٌی»یح دستٛض

ػثىیٙٝ ایٗ واسوشدٞای لافذتاتایذ اتتذا ٔفْٟٛ ٚ ٔقٙای ٔشاد اص ػثه ص٘ذٌی ٚ ػپغ جّٜٛ ٞا ٚ 

 دٞٓ.سٚیذاد تضسي سا دس حذ اجٕاَ تٛضیح 

   اتٝ جأـ تشیٗ ٘ؾاْ ٔقٙایی جأقٝ اػتفشًٞٙ تٝ ٔثفیٙی تثّٛس ٚ تجّی دس ٚالـ، ػثه ص٘ذٌی 

تٝ ٕٞیٗ دِیُ، تشخی . ذٙفیٙیت ٚ ٕ٘ٛد ٔی یات ٟاییدس لاِث٘ذ وٝ ٔجشدٔقٙایی ٚ فشًٞٙ  فٙاصش)

 (.ؿٕشدٜ ا٘ذجٙثٝ ٕ٘ایـی ٚ ٔتؾاٞشا٘ٝ فشًٞٙ ص٘ذٌی سا ػثه 

ٚ ٞٙجاس ،تٝ فٙٛاٖ لافذٜ( ػثه 1ػثه ص٘ذٌی ٚجٛد داسد: ٔاٞیت ٚ چیؼتی اص غاِة دٚ تّمی 

٘مـٝ ص٘ذٌی،  ػیاػت ص٘ذٌی، چاسچٛب ٔشجـ، خظ وؼا٘ی وٝ اصػثه تٝ فٙٛاٖ    اٍِٛی وٙؾ.

 یاد ٔی وٙٙذ، تٝ ایٗ جٟت تٛجٝ داس٘ذ. سإٞٙا

ٔجٕٛفٝ  سا تٝص٘ذٌی ٔشجح اػت. وؼا٘ی وٝ ػثه ٔٙتخة ٚ تٝ فٙٛاٖ وٙؾ دْٚ، ػثه تّمی 

)دس .ؼیش وشدٜ ا٘ذ، تٝ ایٗ ٚجٝ ٘ؾش داس٘ذتفتشٌضیذٜ  ٘ؼثتا ٘ؾاْ ٔٙذی اص وٙؾ ٞای رٞٙی ٚ فیٙی

 ( تٛجٝ داسد ٚالـ، یىی تٝ فشْ ٚ ؽشف وٙؾ ٚدیٍشی تٝ ٔضٕٖٛ ٚٔؾشٚف وٙؾ

تٕذ٘ی عثماتی، جٙؼی، ػٙی، لٛٔی، ؿغّی، ٔختّف دسٞش جأقٝ ٔقٕٛال حؼة ٔٛلقیت ٞای 

ػثه جأقٝ ؿٙاػاٖ، اص ٚجٛد داسد.)تشخی اص  یػثىػثه یا ٔجٕٛفٝ ٞای ٌٛ٘ٝ ٞای ٔختّفی اص

   تقثیش وشدٜ ا٘ذ(آٖ تٝ خشدٜ فشًٞٙ ٞای جأقٝ ٞای ٔتٙٛؿ دسٚ٘ی 
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ٔتٙاػة  ٚ جٟت ٌیشیٟای ٌشایؾ ٞا ،فشًٞٙ تیٙؾ ٞا، اسصؿٟاتٝ تثـ  ٌٛٞش اصّی ػثه ٘یض

 اػت.  

اتقاد ٚ حٛصٜ ػثه ص٘ذٌی تٝ ِحاػ ٌؼتشٜ ٚ ؿَٕٛ تمشیثا ٕٞٝ ػاحت ٞای صیؼتی فشد دس ٕٞٝ 

ػیاػی، التصادی، اجتٕافی، فشٍٞٙی، استثاعاتی، صیثاؿٙاختی، ٚ ٕٞٝ ؿؤٖٚ تی، ٞای ؿخصی

ص٘ذٌی افٓ اص فشدی ٚ اجتٕافی، ٔادی ٚ غیش ٔادی، فیٙی ٚ رٞٙی،  ثاتت ٚ ٔتغیش، سا دس تش ٔی 

حٛصٜ ٞای خاصی اص ص٘ذٌی ٕٞچٖٛ فشاغت، ٔصشف، تٝ تشخالف تشخی تّمی ٞا )اصایٗ سٚ، ٌیشد.

ؿایذ اٌش چٝ  اختصاف ٘ذاسد،٘یض خاصی ٌشٟٚٞای ػٙی  ٚ تٝ  ؛ؿٛدٔحذٚد ٕ٘ی ٔذ ٚ... 

ٞای ػثه ٚ تجشتٝ ٌضیٙؾ  اٖ فٕذٜٔیذاٖ داستٝ التضای ٔٛلقیت ػٙی خٛد ، اٖٖ ٚ جٛا٘ا٘ا٘ٛجٛ

داػتاٖ دیشٚص ٚ أشٚص ٘یؼت یقٙی خاصی ٞٓ ٔحذٚد ٕ٘ی ؿٛد)صٔا٘ی تٝ دٚسٜ  ؛ٔختّف ٞؼتٙذ

تٝ دِیُ تشخی تحٛالت ٚ التضائات ٔثُ فشدٌشایی، افضایؾ لذست اٌش چٝ دس جأقٝ ٔذسٖ 

 تثّٛس تیـتش ٚ ٔحؼٛع تشی داسد(ا٘تخاب ٚ خاللیت ٚسصی، تٙٛؿ ٌشایی، ِزت جٛیی، 

تٝ التضای تیپ سٚا٘ی، ٘ؾاْ تشتیتی، ػشٔایٝ فشٍٞٙی ٚ اجتٕافی، فالیك ٚ ػالیك،  افشاد ٔقٕٛال

ؽشفیت ٞا، التضائات، فشصت ٞا ٚ ٔحذٚدیت ٞای  ٘یاصٞا ٚ ا٘تؾاسات ٚ ٘یض تا فغف تٛجٝ تٝ

)تٛجٝ تٝ ایٗ ٘ىتٝ الصْ ذ.ٙفشٍٞٙی اجتٕافی جأقٝ ٔؼىٖٛ خٛد ا٘تخاب وشدٜ ٚ تشجیح ٔی دٞ

 اٚاختیاسآصادی ٚ  لّٕشٚٚ  فشدحمٛق  ٚجضتا حذی ػثه ٘ٛؿ ا٘تخاب دسجأقٝ ٔذسٖ اػت وٝ 

ؽشفیت ٞا، دس چاسچٛب  یفشدا٘تخاب ٞا ٚ تشجیحات  ا٘تؾاس ایٗ اػت وٝفشض ؿذٜ اػت. 

، أاٌاٞی ٞٓ اص آٖ تقذی ٔی صٛست پزیشدٔحیغی اتی ٔجٛصٔارٚ٘ات ٚ  ٚأىا٘ات ٚ فشصت ٞا 

 )ٚ ایٗ صٔیٙٝ اِتماط ػثه ٞا سا دستشخی جٛأـ فشاٞٓ ػاختٝ اػت(.وٙذ
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ىٝ داؿتٗ ػثه ٚ لافذٜ دس ػاحت ٞای ٔختّف ص٘ذٌی أشی اجتٙاب ٘اپزیش اػت. دیٍش ایٙ٘ىتٝ 

خالق، تیـتش  دس فصشٚ صٔاٖ ٔا، تٛد٘ذ ی ٚ ٘ؼثتا ثاتتتقیٙٞا تیـتشدس ٌزؿتٝ، ػثه چٝ اٌش 

   ٚٔتغیش٘ذ. تقییٙی ٚ تجٛیضی 

ٔختّف وٙؾ ٞای فشدی، حؼة ٔقیاسٞای پزیشفتٝ ؿذٜ  ػاحت ٞای یاٍِٛٔٙذ٘ىتٝ دیٍش ایٙىٝ 

ًٙ فٕٛٔی ٚ ٚ ٟ٘ادی ؿذٜ، تٝ ٔقٙای یٛ٘یفٛسٔاصیؼیٖٛ ٚ یىذػت وشدٖ دػتٛسی ٚ تحىٕی فشٞ

 أحاء تٙٛفات د٘یای سٚصٔشٜ ٚ ٘ادیذٜ اٍ٘اؿتٗ فالیك ٚ ػالیك ٚ تشجیحات فشدی ٘یؼت.  

 ساٜ پیٕایی استقیٗ  

تٝ اینٗ عنشف تأـناسوت ٚػنیـ      2003/ 22سٚیذاد فؾیٓ، تی ػاتمٝ ٚ غیشٔٙتؾشا٘ٝ ای وٝ اص ػاَ 

وـنٛس دس آٖ   00تنیؾ اص  عثك آٔاس، صائشا٘نی اص  44)ػاَٞای ٔختّفٔشدْ فشاق ٚ صائشا٘ی اص وـٛس

افالٖ ٔٛجٛدیت وشدٜ ٚ ػاال٘ٝ ٘یضتش وٓ ٚویف آٖ افضٚدٜ ٔی  تٝ صٛست جذیذی ؿشوت داؿتٙذ(

ٚ تاوٖٙٛ تٝ عنٛس جنذی دینذٜ ٚ     ،آثاس ٚجٛدیٚ تٙٛؿ سٚیذادی وٝ تٝ سغٓ فؾٕت ٌٚؼتشٜ ؿٛد. 

ٞٙٛص ٔتٙاػة تا ا٘تؾاس اتظٜ ٔغاِقات فشٍٞٙی اجتٕنافی ٚالنـ ٘ـنذٜ    اػت.  ٔٛسد تٛجٝ لشاسٍ٘شفتٝ

  اػت.  

ٚ ٞنذف آٖ پناع   یه سفتاس آییٙی اػنت  اٚال ساٜ پیٕایی استقیٗ ی وٝ اتتذا ٔغشح اػت ایٙىٝ ػٛاِ

، ٔتضنٕٗ پیناْ ٚ   حٕاػٝ آفشیٙاٖ تضسي فاؿٛسا اػت ٚ تٝ التضای آییٙی تٛدٖ  خاعشٜٚ  داؿت یاد

   .(سفتاس آییٙی ٔقٕٛال تىشاسٔٛضٛفیت داسد )دسٔقٙای جذیذی ٘یؼت

اصعشفی ایٗ ساٜ پیٕایی، وٙـی ٔمغقی، ٔٛػٕی، وٛتاٜ ٚ ٌزسا اػت چٍٛ٘نٝ ٔنی تٛا٘نذ دس ؿنىُ     

ٚ تىشاس پزیش دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ ٟ٘ادی ؿذٜ ٘ؼثتا اٍِٛٞای  ٔجٕٛفٝ ای اصٌیشی ػثه ص٘ذٌی وٝ 

 ؟اػت تاثیش داؿتٝ تاؿذ
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یی استقیٗ تٝ ؿىُ ٔٛجٛد، سٚیذادی تی ػاتمٝ، تش٘أٝ سیضی ٘ـذٜ ٚ اجٕاال ٔقّْٛ اػت وٝ ساٜ پیٕا

غیش لاتُ پیؾ تیٙی اػت، ٚ تٝ دِیُ ٔاٞیت ٚیظٜ، اػنتقذاد ٚ ؽشفینت تؼنیاس تناالیی تنشای تِٛینذ       

)اص ایٗ سٚ، اٌش ٞٓ سفتناسآییٙی تّمنی ؿنٛداص٘ٛؿ خناف ٚ اػنتثٙایی آٖ      آثاسٔختّف ٚ ٔتٙٛؿ داسد. 

 اػت(

عنشح  لاتنُ  ٔقٕٛال دٚ ػٙخ تحث تٝ صٛست تٛأاٖ  ٚٔشاػٓ ایٗ سٚیذاداتقاد ٔختّف تحّیُ دس   

ٔقٙاوناٚی ساص ٚ سٔضٞنا ٚ   )اینٗ سٚینذاد  فٙاصش جناسی دس  ٕ٘ادؿٙاػی ٚ ٘ـا٘ٝ ؿٙاػی  ییىاػت: 

، فثنادی ػیاػنی،  پیأذٞا ٚ آثاس فشٍٞٙی، اجتٕافی،  ،واسوشدٞاتشسػی  ٚدیٍشی ( وـف دالِت ٞا

)ساٜ پیٕایی استقیٗ اٌش چٝ صٔا٘ؾ وٛتناٜ أنا   افشاد ٚ جٛأـ ٔشتثظ اػت ایتشآٖ  اخاللی ٚ تشتیتی

آثاسؽ ٔتٙٛؿ ٚفٕیك اػت، ایٗ آثاس تٝ ایاْ حضٛس ٚ تجشتٝ ٔؼنتمیٓ ٚ حتنی ؿنشوت وٙٙنذٌاٖ ٚ     

 .داسد(ای ا٘قىاع ٚػیـ ٚ ٌؼتشدٜ  ٚ وٙؾ ٌشاٖ ٔثاؿشٞٓ ٔحذٚد ٕ٘ی ؿٛد

تنٝ ٔثاتنٝ   ٚ ؿنشوت دس آٖ  ایٗ ساٜ پیٕنایی  تّمی  آ٘چٝ دس ایٗ ٌفت ٚ ٌٛ تیـتش ٔٛسد تٛجٝ اػت،

تاالینٝ ٞنای ؿنٙاختی، فناعفی، سفتناسی، تثّیغنی،       تجشتٝ ٘ٛفی ػثه ص٘ذٌی، ٘ٛفی تٛدٖ ٚ ؿذٖ 

الصْ تشای  تاثیشٌزاسی فٕیك تش ػناحت ٞنای   ٞای ؽشفیت  وٝ اِثتٝ اػتایذئِٛٛطیىی  ٚ استثاعی

ٚ ٔٛلقینت  دس ٚضنقیت ٞنای   سا  ٔشتثغاٖػایش وٙؾ ٌشاٖ)= ؿشوت وٙٙذٌاٖ( ٚ ص٘ذٌی ٔختّف 

 داسد.     ٞای پؼا ساٜ پیٕایی ساٞٓ

اینٗ  تنذیٟی اػنت ونٝ    )ٔـٟٛد آٖ سا ٔی تٛاٖ دس ٔٛاسد رینُ خالصنٝ ونشد:    آثاس غاِثا جّٜٛ ٞا ٚ 

 ٕٔىٗ اػت آیٙذٜ دػتخٛؽ تغییش ؿٛد(ٚتٛصیف تٝ صٛست ٕٞضٔا٘ی یا دس ِحؾٝ اػت 

خشق فادت ٚاسٜ ٞا ٚ سٞنایی اص لفنغ تٙنً    تقغیّی ٔٛلت چشخٝ فادی ص٘ذٌی سٚصٔشٜ ) -

ایٗ ٚ تٝ عٛسوّی تجشتنٝ ٚضنقیت ٚ ٔٛلقینت جذینذ ٔخصٛصنا اٌنش      ص٘ذٌی ٟ٘ادی ؿذٜ 

صٔیٙٝ ؿىٛفایی تشخی اص اػنتقذادٞای پٟٙناٖ سا دس   خٛد ٚضقیت ٔقٙٛی ٚ سٚحا٘ی تاؿذ،  

 ا٘ؼاٖ فشاٞٓ ٔی ػاصد.
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اس آییٙی)لنُ اٖ صنالتی ٚ   ٕ٘ایؾ تٛحیذ فّٕی دس لاِة یه سفتن : )آثاس سٚحا٘ی ٚ ٔقٙٛی( -

تشػیٓ ٘ٛفی تیقت فّٕی تا اٞذاف ٚ آسٔاٟ٘ای  ؛٘ؼىی ٚ ٔحیای ٚ ٕٔاتی ِٝ سب اِقإِیٗ(

دسٌیش ؿذٖ دسینه   ؛ػّٛن ٔقٙٛی ٚ فشفا٘ی اص خٛد تٝ ػٛی خذا یهتجشتٝ  ؛فاؿٛسائیاٖ

تحُٕ تشخی ػختی ٞاٚ ٔـمات دس ٔؼیش اینٗ ػنّٛن)وٝ خنٛد     ؛افتىاف ػیاس چٙذ سٚصٜ

اینٗ خنٛد   ٚ داسد ٔقٕنَٛ  ٟٕٔی دس سٞایی اص تٕایالت ساحت عّثا٘ٝ ٚ سفاٜ جٛیا٘نٝ  ٘مؾ 

تـنذیذ   ؛جأقٝ پزیشی ٔٛٔٙا٘ٝتمٛیت ٚ تؼظ ٚ تقٕیك دیٙذاسی  ؛(ٜ اػتػاص٘ذتشای افشاد 

تخّیٝ ا٘شطیٟا  ؛تٟشٜ ٌیشی اص فیٛضات ٔقٙٛی آٖ دیاس ؛تٕایالت ٚ تٕٙیات فشفا٘ی ٚ ٔقٙٛی

)ٚ دس وُ، اؿتیاق ٚافش تٝ ٔٛٔٙا٘نٝ صیؼنتٗ ٚ   سٚح تِٛی ٚ تثشیتمٛیت  ؛ٔقٙٛی ٞیجا٘اتٚ 

  فشفی ؿذٖ(ٚ تقّمات سٞایی اص ٔؾاٞش 

تاصآفشیٙی وٍٙشٜ فؾیٓ حج اتشاٞیٕی دس ٔمیاػی وٕا ٚ ویفنا  : افی(ٕػیاػی اجتتیـتش )آثاس  -

 لأنت احؼاع ص٘نذٌی دس  خٛدآٌاٞی دیٙی ٚ تمٛیت ٔتفاٚت تا ٔحٛسیت ٌفتٕاٖ ؿیقی؛ 

ٔتقٟذا٘ٝ دس ساػتای تنأیٗ اٞنذاف جٟنا٘ی    ٞای وٙؾ  ا٘جاْصٔیٙٝ ػاصی جٟت  ؛أتیه 

فؾنیٓ ٚ  لنذست  ٕ٘نایؾ   ؛اسصؿنی ٚ آسٔنا٘ی   اص ٔـنتشوات افتمنادی،   ٕ٘ایؾ عیفنی  ؛اػالْ

 استثاعنات ٔیناٖ فشٍٞٙنی    حنذاوثشی جٟنت  صٔیٙٝ یناتی  ٔٛٔٗ؛  فشٚخفتٝ تٛدٜ ٞای ا٘ؼا٘ی

تنشٔیٓ تشخنی ؿنىاف ٞنای     تّٛیحا )ٚ تالد ٔختّف اص ٔٛٔٙاٖتا ػایش ٚ تا یىذیٍش ؿیقیاٖ 

ـ   ؛(ٔیاٖ صائشاٖ ایشا٘ی ٚ فشالی استثاعی ٔثُ وذٚست ٞای ٘اؿی اصجًٙ  تمٛینت سٚح جٕن

 ا٘ؼنا٘ی ٚ ٔٙاػنثات  استثاعنات  تمٛینت  ؛ فشد ٌشایی دس آٖ غاِة اػت( ٌشایی)دسجٟا٘ی وٝ

اخنٛت   مٛینت سٚح ت ٚ تاِیف لّٛب؛ ا٘فاق ٚ تقاٖٚ ایثاس،، تّغف، صٕیٕیتتشپایٝ ٔحثت، 

ٕٞٝ  ٚ... تحصیّی لٛٔی، ّٔی، ؿغّی،)تٕایضاتِغٛ ٕٞٝ  دس پشتٛرٚب ٔٙیت ٞا ٕٚٞذِی  ٚ

 (.دس ٚالـ، حزف ٕٞٝ ٔشصٞا ٚ فاصّٝ ٞاٚ صائش یاخادْ اِحؼیٗ ا٘ذ
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ساٜ پیٕایی استقیٗ اوٖٙٛ تٝ ٔثاتٝ یه ػشٔایٝ اجتٕافی فؾنیٓ ٚ یىنی   الصْ تٝ روش اػت وٝ  -

لذست تّمی ٔی ؿٛد ونٝ لافنذتا ٕٞنٝ ٔٛٔٙناٖ تناِمٜٛ ٔنی       ٚ سٚصافضٖٚ اصٔٙاتـ تؼیاس ٟٔٓ 

 ٘مؾ داؿتٝ تاؿٙذ.ػشٔایٝ  حفؼ ٚ تٟشٜ ٌیشی اص ایٗ  تٛا٘ٙذ دستِٛیذ، افضایؾ،


