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 تعالی باسمه
 

اندیشمندان حوزوی به تأمل عالمانه پیرامون  دعوت

 «فقه نظام»عنوان عامل اصلی برای تعمیقِ  به «اصول نظام»
 

ايمالب الهی هلت ایساو و يؾام هبازک رمهىزی اظالهی، اش آيزا که  آزههاو  
القیى خىد لهساز داد،، رهسوزًا   زا يفب: رسیاو اظالم دز شيدگی ارتمافی;

: اظهالم;و : اداز، کؽهىز;هداوم دزبهاز، زابغه  بهیى يیاشهًد ًضمیك و ًدلیك 
ِ   اظت و صىش، هًهد اش  فههن ًصففهی و لافهد،;های فلمی  ب  فًىاو هتکفه

، باید دز ایى فسـ  صضىزی فقال داؼت  باؼًد. دز هیاو فلهىم زایهذ :اظالم
صائص رایگاهی بعیاز ههن اظهت شیهسا ًًهها : فلن فم ;های فلمی ،  دز صىش،

خهاؾ عفلهن اـهىل   تصففاو آو، با ًکی  بس یه  زوغدايؽی اظت ک  ه
کًًهد و صزیهت   يتایذ صاـل  اش ارتهاد خىد زا ب  ؼازؿ همدض هًتعب ههی

زو هباصخی ک  اخیسا  ًىظظ رًاب  یسيد. اش ایىگ ایى ايتعاب زا يیص بس فهد، هی
، دز يفهی  والمعلمیى اظتاد هضمدرىاد فارِ لًکسايی دام االظالم صزت فهصه

عبا ًمسکص بس يؾسات ؼهید ـدز   977978دز دو ظصًسايی هىزخ  : فم  يؾام;
ی هًتؽس، دز ایى زابغ   عسس ؼهد و يمهدهایی  عبا ًمسکص بس همال  9779774و 

ًىايهد ًفکهس و ًقمهك   ک  هتمابال  هغسس گسدید، صسکتی هبازک اظت> شیهسا هی
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ههای  ش،زا دوبهاز، دز صهى: اداز، کؽهىز;و : اظالم;فلمی پیساهىو زابغ  بیى 

فلمی  اصیاء کًد و اش فساهىؼی و ايصوای ایهى يیهاش فسهًگهی  ايمهالب و يؾهام 
 اظالهی رلىگیسی يماید.

ی  دز همیى زاظتا و بسای ایزاد ی  فضای فلمی و با اهید ب  پیگیسی هزداي 
صعهیًی  ;هًد دز ایهى فسـه ،  ایى هباصج ًىظظ ًماهی ايدیؽمًداو دغدغ 

ًاو اظتاد هضتسم و همچًیى يالهدیى هقهصش زا يمدهای هديؾس بس ظص: ايدیؽ 
 کًد: ًمدین راهق  فلمی کؽىز هی

کًًهد اولهیى ظهصًسايی ایؽهاو دز ایهى  . رًاب اظتاد فارِ خىد ًاکید ههی7
هىرىؿ دچاز ارمهال بهىد، و ًففهیِ يؾهس خهىد زا دز ظهصًسايی دوم عهسس 

يفهی ; زظد ههمتسیى يمد ایؽاو دز دوهیى ظهصًسايی، بهس ايد. ب  يؾس هی کسد،
افتباز هزمىفی بسای هىرىفات فمهی ب  فًىاو هىرىفی هعتمِ که  دازای 

هتمسکص ؼهد، : صکن و هکلف و حىاب و فماب و زوغ اظتًباط  هعتمِ باؼد
ً  هىرىفاًی ک  هىزد ًىر  ؼازؿ لساز گسفته  و  اظت. یقًی اگس غیس اش ً 

ط بها بسای آيها صکمی افتبهاز ؼهد،، هزمهىؿ ایهى هىرهىفات يیهص دز ازًبها
یکدیگس لضاػ ؼد، و ب  فًىاو هىرىفی هعتمِ بسای آو صکمی افتباز ؼهد، 
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ی  اش آیات و زوایهات دیهد،  باؼد> پط چسا احسی اش ایى افتباز ؼازؿ دز هیچ
 ؟!   7ؼىد يمی

ًىاو ب  کالم ایؽاو دز همیى ظصًسايی هه  بسای يمد ایى بیاو لبِ اش هس چیص هی
ًؽهسیـ ;ک   ؼاز، دازد هه ًکی  کسد و آو ایىک  ب  اهسی هعلن دز فم  و اـىل ا

> یقًهی اش 2:هماو عىز ک  فمال اصکاهی دازيهد >بس وشاو اهىز فمالیی اظت
ؼهىد، دز رقهِ  آيزا ک  ؼازؿ همدض یکی اش هفادیك فمالء هضعهىب ههی

لىايیى و ًؽسیـ اصکام الهی يیص هؽاب  آياو فمِ کسد، اظت. بهس ایهى اظهاض 
ادزاکات فمالئی ه ک  دز زفتاز ظالعیى و پادؼاهاو و باید ًىر  داؼت ک  دز 

ًهىاو بهدوو  زؤظای لبایِ و هىالی فسفی  ؽهىز و بسوش پیدا کسد، ه اظاظا  يمی
به  ًؽهسیـ و رقهِ : ای اش هىرىفات با یکهدیگس ازًباط هزمىف ;هالصؾ  

ش افتباز و رقِ چیصی رص  ؛لايىو پسداخت و ًضمهك آو : غهسق;شیسا هفضه
عت و زوؼى اظت ک  غسق و ًضمك آو، ی  اهس خیالی و ذهًی دز خازد يی

و ايتصافی يیعت بلک  فمالء  چًیى لىاشهی زا دز پی دازد: پادؼها، و ظهلغاو و 

                                                 
اولیى ظإال ایى اظت ک  آو کِ زا چه  ;االظالم و المعلمیى رىاد فارِ لًکسايی:  . صزت7

هگهس   اگس افتباز کسد، کزا افتباز کسد،؟ اگس فمی  بصىاهد افتبهاز کًهدکعی باید افتباز کًد؟ ؼازؿ 
ؼىد یك اهس افتبازی ايتصافی هىرىؿ بسای هعهلل  ؼهسفی  لهساز  ًىايد افتباز کًد؟ هگس هی فمی  هی

 ،دفای ها ایى اظت ک  آیا دز هزمىؿ ایى هىرهىفات...اؼىد افتباز کسد؟ بگیسد؟ اـال  چگىي  هی
ظهصًسايی اظهتاد : .ها هًکس ایى ظصى هعتین    يام فم  يؾاهات هىرىد اظت؟یك واصد افتبازی ب

 .> هًتؽسؼد، دز ظایت هًتعب ب  ایؽاو7479797فارِ لًکسايی دز ًازیخ 

 . هماو.2
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ای ک  دز هًصلت هىلىیت لساز گسفت ، بیػ و پیػ اش هس چیهص به   زییط لبیل 

: وی ا بماء هىلىیت خىد و ًداوم آو دز گرز شهاو ًىظظ يعهِ و ذزیه ;ديبال 
پهسداشد و آو  ، ب  هالصؾ  اوراؿ هی:ازشغ;اظت و بس اظاض ایى هغلىب و 

دهد و به  فًهىاو هخهال به  ایهى  ورقیت هىرىد لساز هی: ًىـیف;زا هبًای 
علباو   زظد ک  لدزت يؾاهی  پادؼا، همعای  یا ًضسکات لدزت هی: ًىـیف;

ظهلغًت و دزوو دزباز یا يازرایتی زفیت یا...، بصزگتسیى خغهس بهسای بمهاء 
رىیی بهسای زفهـ خغهس دز  ب  چهاز،: ًکلیف;هىلىیت اوظت و لرا با رقِ 
پسداشد. دز والـ فمالء با هبًا لهساز دادو غهسق  رهت ًداوم هىلىیت خىد هی

پسداشيد ًا خأل و هايقی که  دز بسابهس ًضمهك  خىد، ب  ًىـیف اش ورقیت هی
یها ههايـ زا اش غسق ورىد دازد، ؼًاظایی کًًد و ظپط با رقِ لايىو، خهأل 

بیى ببسيد ًا ب  غسق و همفىد دظت پیدا کًًد. لرا دز ادزاکهات فمالئهی اش 
: ًکلیهف;اظت ک  به  رقهِ : ازشغ;با آو : ًىـیف;هالصؾ  ازًباط  ایى 

ؼهد، و  ؼىد. یقًی ًغییس ورهقیت عفبهىز اش خهأل و ههايـ ًىـهیف الدام هی
ب عاههس به  دظتیابی ب  غسق هغلهىب  رهص اش عسیهك رقهِ لهايىو  هتًاظه

ؼدو لؽگس بسای رًگ با همعای  یا صرف کىدًاگساو داخلی یا ظسکىب   آهاد،
زفیت  همکى يصىاهد بىد و ایى افتباز اظت ک  بس اظاض ؼًاظایی خاؾ اش 

ى زا ًضمك هی بصؽد. پط فمالء  و دز وهل  اول، رقِ و  ورقیت، غسق هقیه
غ همکهى يیعهت و بیى ًىـهیف و ازش  ی زابغ  افتباز ًکلیف بدوو هالصؾ 
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ًىـهیف، ;ادزاکات فمالئی، هبتًی بهس یه  يؾهام اظهت که  اش ًهسابظ بهیى 
 ؼکِ گسفت  اظت.: ًکلیف، ازشغ

ؼهىد، ياؼهی اش  دز وهل  دوم يیص يفط ًکالیفی ک  ًىظهظ فمهالء رقهِ هی 
بسزظی زابغ  هىرىفات با یکهدیگس و لضهاػ وشو ههس یه  و يؾهام خهاؾ 

پهسداشد  الرکس هی ظًزی بیى خغسات فىق المخِ ظلغاو ب  يعبت آيهاظت. فی
و اگس اصتمال رًگ اش ظىی همعای  بعهیاز بهاال باؼهد و اش خغهس کىدًهای 

علباو داخلی  داخلی بیؽتس باؼد، فقال  اش رقِ ًکلیفی اش لبیِ صرف لدزت
ؼهدو ازًهػ بهسای رًهگ، به   وزشد بلک  دز کًهاز اههس به  آههاد، ارتًاب هی

هد ًا اش لدزت آيها دز همابل  يؾاهی د ظتىز هیپسداخت ـل  و هدایا ب  آياو د
با دؼمى بهس، ببسد. اها اگس خغس کىدًا يصدیکتس باؼد، بصػ اـهلی ازًهػ و 

کًد و دیگس يؾاهیاو  يیسوهای اهًیتی خىد زا ب  صرف زلبای داخلی هاهىز هی
کًد. همچًهیى  ًدزیزا  ب  آهادگی بسای رًگ با دؼمى خازری ًکلیف هی زا

ًس باؼد، اش ًمسکهص بهس ورهقیت  خغس ؼىزغ فمىهی بسرعت  دز ـىزًی ک 
کًد و البت  اهس  کاهد و ب  ظسکىب زفایا یا افغای ـل  ب  آيها اهس هی دزباز هی

ب  هس ی  اش ایى ًکالیف يیص ب  لضاػ هىرىفات دیگهسی اش لبیهِ ورهقیت 
خصاي ، ًصمیى همداز آهادگی يیسوههای يؾهاهی و اهًیتهی خهىدی و دؼهمى، 

دز همابِ دظتگا،، هیصاو لسابهت کىدًاچیهاو بها  ؼزافت یا ًسض زفایاهمداز 
پادؼا، اش يؾس يعِ و يژاد و لبیل  و...، وابعت  اظت. گسچ  ًىریش فىق يهاؽس 

ًهس   یقًی ظالعیى و پادؼاهاو بىد اها دز ظغىس يهاشل: اکمِ افساد  هىالی;ب  
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، بصزگ خايداو و همايًد فسهايداز ایالت، زییط لبیل ، خاو زوظتا: هىلىیت;

 ًس ه رسیاو دازد. پدز ی  خايىاد، يیص ه و لى ب  يضى ظاد،

. البت  ًفاوت هضتىایی  ظلىک ؼهازؿ همهدض بها دیگهس ههىالی و ظهالعیى 2 
ی ظالعیى  دز ایى  عًغایس اغساق هقًىی ؼازؿ دز همابِ اغساق ديیاپسظتاي 

ِ  زفتاز فمالء يمی ىاو اش هبًای ً فسـ  وارش اظت اها اش يؾس ـىزت و ؼک
لىم ظسباش شد و اًضاد ظیس، ؼازؿ با دیگس فمالء زا دز ایى شهیً  ايکاز يمهىد و 

ی;عؼازؿ  دز : هفداق;اش ايدازد لهسی   عفمالء  ابا کسد. خفىـها  دز : کله
االظهالم ههی ;ـىزًی ک  همايًهد اظهتاد هضتهسم کعهی به  هبًهای ؼهاهخ 

ًفدی صاکمیت بدايد و  و هًصلت اـلی ؼازؿ زا دز 3هقتمد باؼد: الضکىه 
ظایس اصکام زا ب  هخاب  ابصازی بسای صکىهت ازشیابی يماید. چىو بس ایى هبًها 

فًهىاو  زوؼى اظت ک  ؼازؿ همدض بیػ اش هس چیص ب  هعأل  صکىههت عبه 
ههام ابتههدائا  و دز ز ض لههىايیى،  رههىهس، دیههى  ًىرهه  دازد و همايًههد ظههایس صکه

کًهد که   صاکمیت خىد رقهِ ههیگیسی و صفؼ و ًداوم  اصکاهی بسای ؼکِ
های  ًىايد بدوو هالصؾ  ورقیت  لدزت رقِ ایى لىايیى علىايیى اـلی  يمی

دزويی و بیسويی باؼد. ظپط با هالصؾ  ورهقیت الؽهاز ههإحس دز راهقه  و 

                                                 
اـهال  صمیمهت غهدیس و صمیمهت ایهى  ]صضست اهام عز، [ یؽاوا;اظتاد فارِ لًکسايی:  .3

ابصاز و آلت و ب  فًهىاو   و اصکام دیى زا ب  فًىاو یدايًد  زوایات هسبىط ب  والیت زا صکىهت هی
بًیه  و   ...بیًًد. ایى اش آحاز آو هبًهای بعهیاز فمیهك اظهت هغلىب حايىی و بالقسق بسای دیى هی

  ...:.صکىهت اظت و ایى اصکام فًىاو هغلىب بالقسق زا دازد ،ی دیى رىهس،
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يؾن ارتمافی، لىايیى و افتبازاًی ياؽس ب  الؽهاز و اـهًاف علهىايیى فسفهی  
ک  با لضهاػ ورهقیت فمهىم ههسدم و  يماید و پط اش ایى هم  اظت همسز هی

هایهد که  فمه  فس َبساو، اصکاهی فمهىهی علهىايیى ًبقهی  زا ًؽهسیـ هی فسهاو
هىرىد ه ب  فًىاو هیساث فؾین ظلف ـهالش و ظهسهای  اـهلی بهسای صفهؼ 
ظالهت هرهب ؼیق  دز لسوو گرؼت  ه ـهسفا  يهاؽس به  ظهغش ظهىم اش ایهى 

هها به   هضتهسم اش يپهسداختى صهىش، ىي  ک  اظهتادگ لىايیى اظت. بًابسایى هماو
ايهد،  هبًای ؼاهخ صضست اهام عاالظالم هی الضکىه   اؽههاز ًاظهف کسد،

داؼهتًد  ايتؾاز آو بىد ًا خىد ب  لىاشم  فلمی ایى هبًا ًىر  بیؽتسی هبرول هی
ز هؾلىهیت ایى هبًا صتی دز يصد ؼاگسداو صضست  ًا دز هیاو دايؽىزاو، ًفىه

ـىزت اظت ک  بهسخالف بیهاو اظهتاد هضتهسم که   اهام ؼکِ يگیسد. دز ایى
ایهن و ازًبهاط بهیى  این فمه  يؾهام يدیهد، هس چ  دز فم  کاز کهسد،;ايد:  فسهىد،

: هىرىفات ؼسفی دز کزا و دز چه  بیهايی اش ؼهازؿ افتبهاز ؼهد، اظهت؟!
ؼىد ک  ایى افتبهاز و لضهاػ ازًبهاط يه  ابتهدائا  و لصوهها  دز فمه  و  زوؼى هی

خغابات ؼسفی بلک  زیؽ  دز اـِ ادزاکات فمالئهی و هعهأل  صاکمیهت و 
يؾن ارتمافی دازد و فمهی ک  ب  لىاشم ایهى ادزاکهات ًىره  يداؼهت  باؼهد و 

ی ًىر  های اـىلی  آو زا دز يؾس يگیسد و ـسفا  ب  ظغش ظىم لىايیى فمالئ پای 
کًد ، عبقا  ًىايایی هالصؾ  اصکام ظغش اول و دوم زا دز فقهِ و لهىل ؼهازؿ 

همچًیى با ًىر  ب  ایى ًفىیس اش ادزاکات فمالئی اظت ک   4يصىاهد داؼت.

                                                 
آیا دز اصکام ;ًىاو گفت:  س يمیهمچًیى دز ایى ـىزت و بسخالف بیاو اظتاد هضتسم دیگ .4
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ًدزیزا  و ب  آزاهی، شهیً  بسای ًفىز هىرىؿ، هکلف، صکن، فماب و حىاب 

 ؼد.  و زوغ اظتًباط هعتمِ بسای اصکام يؾام فساهن خىاهد

                                                                                                
کًد باید بهیى لهايىيی که  بهسای دايؽهگا،  يؽیًد لايىيی زا ورـ هی فمالئی اهسوش ک  لايىيگراز هی

شیسا گسچ  دز ؽهاهس ازًبهاط : گرازد ازًباط باؼد؟ ها هی گرازد با لايىيی ک  بسای ـًف لفاب هی
د اها فمالء بسای ظهاخت و صفهؼ و هعتمیمی بیى ایى دو ـًف و وؽایف هزقىل آيها ورىد يداز

کًًد بلک  اش عسیك رقهِ لهىايیى  ًداوم صکىهت، ًًها ب  ازًباط هعتمین بیى هىرىفات اکتفا يمی
هًد و ب  د بسای هساًب هصتلف راهق ، آيها زا دز هًصلت صاکن و هضکىم يعبت ب  یکدیگس لساز هی

ًد ًا هم  اهىز زا هتًاظب با غهسق کً ایى ـىزت، ازًباعی غیسهعتمین هیاو هىرىفات بسلساز هی
هها و  ههای هفهىب بهسای دايؽهگا، ىي  که  اختیهازات و ـهالصیتگ خىد هماهًگ يمایًد. هماو

کًهد و لهرا  هتصففیى آو، ب  يضىی اظت ک  زفتاز هم  ـًىف زا ب  ًصفؿ آيهها هؽهسوط ههی
هىزد يؾس خهىد  ک  گىؼت المخِ هم  لفاباو هىؽفًد کازت بهداؼت داؼت  باؼًد و ههمتس ایى فی

ک  اظاظا  باید ًىر  داؼت ب  دلیِ  زا اش هساکص هىزد ًایید ظاشهاو داهپصؼکی ًهی  کًًد. فازك اش ایى
دی لىايیى ب  فًىاو ی  اـِ هعلن فمالئی، لىايیى ـًف لفاباو هقمىال دز هزلط هقهیى بً زًب 
گیهسد که  ایهى وشازت و  ِ ههیای ُخسد وشازت باشزگايی و اهخال آو ؼکه ياه  ؼىد بلک  دز آییى يمی
های آو، هؽمىل و هضکىم  لىايیى هزلط هعتًد. البت  ایهى يضهى، زابغه  بهیى دايؽهگا، و  ياه  آییى

ای همايًد ایساو ؼکِ گسفت  و اال دز رىاهـ غسبی ي  ًًها ایى زابغ  لضاػ  ـًف لفابی دز راهق 
های  دا کًد. یقًی ب  دلیِ ًىـی ًغییس هاهىی پی: ـًف لفابی;ؼد، بلک  بافج گسدید، ًا هفهىم 

ازًباط بیى هىرىفات ارتمافی ه ک  با هدف   ی ًصففی  فلىم دايؽگاهی و يضى، خاؾ هالصؾ 
پریسد ه اظاظا  ـًف لفابی دز ؼکِ ظابك اش بیى زفته   ها ـىزت هی افصایػ ظىد و کاهػ هصیً 

ًقمین آو، گىؼت هىزد يیاش هسدم بًدی و  ايداشی ـًقت بعت  های ـًقتی و زا، و با ایزاد کؽتازگا،
 گیسد. های بصزگ دز هقسق خسید و فسوغ لساز هی اش عسیك فسوؼگا،
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ؼهد، اش ازًبهاط بهیى  . البت  يکت  ههن دز ایى هیاو، آو اظت ک  ًفىیس ازائ 3
ؼهىد ه ـهسفا  بهس اظهاض  هىرىفات ؼسفی ه ک  اش آو ب  فمه  يؾهام یهاد ههی

ادزاکات فمالئی دز دوزاو لبِ اش زيعايط بیاو ؼهد و اال دز زوابهظ فمالئهی 
اش اورش : فمالء ازًباط بیى هىرىفات و لضاػ آو ًىظظ;پط اش زيعايط، 

ًس اش گرؼهت   صففیًس و ً الؽمط و البت  بعیاز پیچید، وارضات و اؽهسهى
اظت. ب  فبازت دیگس آيچ  لىم دز هباصج اـىلی و فمهی خهىد به  آو اًکها 

اظهت> : اذا اههس ههىلی بقبهد،;یا فسهًهگ  : زابغ  بیى فبد و هىال;کًًد،  هی
بعهیظ و بهدوو يیهاش به  ادبیهات  ادزاکی ک  دز آو، اواهس هىال ب  يضى ظهاد، و

گىي  صك هؽهازکت  یافت  و فبد ب  فًىاو هملىک  هىلی، هیچ فلمی رسیاو هی
دز فسهاو و ًفمین يداؼت  اظت. ایى دز صالی اظت ک  پط اش زيعايط، ایى 

ها ايتمال پیدا کسد، و ادزاکات فمالئی بسای ًضمهك يؾهن  فسهًگ فمال  ب  هىش،
دز لالب زابغ  فلمی و : هؽازکت;فت  و فسهًگ ارتمافی، ًغییسی اظاظی یا

هًد و ًصففی هیاو آهس و هأهىز ؼکِ گسفت  اظت و ههأهىز به  دلیهِ  لافد،
گیسی فسههاو و ًفهمین و صتهی دز  ًىايد و بایهد دز ؼهکِ ًصفؿ خىد هی

ايتصاب آهس، هؽازکت پیدا کًد. صتی هأهىز دز فسهًهگ هؽهازکت، يه  ًًهها 
ايد ب  زفتاز آهس افتساق کًد و هىرب هضاکم  ًى هملىک آهس يیعت بلک  هی

 و هزاشات او دز َهضاکن هسبىع  ؼىد. 

 ، ـسفا  ياؽس ب  ـىزًی اظهت 2و  7همچًیى بضج فىق عهغسس ؼد، دز بًد 
: هًغهك ـهىزی;ی فهن بیايات ههىال به   ک  ادزاکات فملی ب  فًىاو پؽتىاي 
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ىفات يیعهت بلکه  هًضفس ؼىد ک  دز هبًای خىد، لائِ ب  ازًباط بیى هىر

هس فًىاو و هفهىم و هاهیتی زا کاهال  هعتمِ اش فًىاو و هفهىم و هاهیت دیگس 
ًقسیف کسد، اظت و ب  رای لضاػ ازًباط آو با شهاو و هکاو، ـسفا  آو زا به  

کًد. ایى هبًای هًغمی ب  ـىزًی ًامه دز فلن  دزوو خىد عذاًیات  ًضلیِ هی
د، و لهرا به  ًفهسیش اظهتاد هضتهسم، ههس اـىل و فم  هىرىد رسیاو پیدا کهس

هىرىفی ب  ـىزت هعتمِ اش ظایس هىرىفات هالصؾ  ؼد، اظت و صکهن 
هًغهك ;ؼىد. دز همابهِ و پهط اش زيعهايط، هًغمهی به  يهام  آو اظتًباط هی

ی زا بس اظهاض شههاو و ا يگسی پدید آهد، ک  هس پدید، یا هزمىف  5:ظیعتمی
ای  کًد و دزوو آو زا يیهص هزمىفه  یف هیها ًقس هکاو و ازًباط با ظایس پدید،
ايد ک  دز ازًباط با یکدیگس و بس ی  هبًا و هدف د اش فىاهِ و ارصاء هتغیس هی

واصد، هًتؾن ؼد، و ی  يؾهام و ظیعهتن زا ًؽهکیِ داد، اظهت. صهال بایهد 
پسظید فلت هًضفس يمىدو فهن اش بیايات ؼازؿ ب  ًکی  بس ادزاکات فمالئهی  

چیعت؟! آیها هباصهج : هًغك ـىزی;ادزاکات فملی   و: فسهًگ هىلىیت;
فملی  رسوزی و هباصج فمالئی  هؽتسک دز بیى بؽس فمظ ب  دو ؼهکِ فهىق 

                                                 
ايهد و اش  ًلمی کسد،: هقما دز هقما;ایى هماو هًغمی اظت ک  اظتاد هضتسم بضج اش آو زا  .5

رسوزت هالصؾ  صیخیات  صکىهتی و ارتمافی  فازق بس هىرىفات بهسای ;ظىی دیگس ظصى اش 
که  پهط اش زيعهايط دلیمها همهیى هًغهك و آحهاز آو دز فلهىم و  ايد> غافهِ اش آو گفت : تىاـدوز ف

ى ههی هفًىفات ردید آو اظت ک  صیخیات  هىزد اؼاز، بصؽهد. پهط بهدوو  ی يالد هضتسم زا ًقهیه
ؼًاخت ایى هًغك ًىظظ هزتهد، رص دزکی يالؿ و ظاد، اش صیخیات ردید فازق بس هىرىفات 

   ایى يمفاو، آحاز خىد زا دز فتاوای ـادز، يؽاو خىاهد داد.ب  دظت يصىاهد آهد ک
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ههای  ک  چًیى ايضفهازی خهالف والقیت ؼىيد؟! با ًىر  ب  ایى هًضفس هی
ؼىد و ظپط بها  فلمی اظت، پط چسا دز فم  و اـىل هىرىد ب  آيها اکتفا هی

: زبظ و يؾام و ظیعهتن;ياهىرهی، همىالًی اش رًط  ًکی  ب  چًیى ايضفاز
گهسدد و بهس اظهاض آو، ورهىد اصکهام و هىرهىفات خهاؾ ايکهاز  يفی هی

 ؼىد؟! هی

راظت ک  يمدی اظاظی بهس فلمها و فضهالی بصزگهىازی که  بها  . اش همیى4
فمه  ;های فلمی ايمالب اظالهی ب  فسـه   دغدغ  پاظصگىیی ب  يیاشهًدی

یابهد که  بها  ؼهىد و ایهى والقیهت ًزلهی هی ايد، وازد هی لدم گراؼت : يؾام
ًىاو ب  يىآوزی پسداخت. دز والـ ـهساصت  کًازگراؼتى ـساصت فلمی يمی

به  ًکاههِ دز : فم  يؾام;کًد لبِ اش پسداختى ب   و ؼزافت فلمی التضا هی
گىي   دلت يمىد> هماو «اصول نظام»های اـىلی  بضج ًىر  کسد و دز  پای 

د يیص بدوو اـىل هىرىد اش يفاب فلمی بسخىزداز يصىاهد بىد. ک  فم  هىرى
ب  فبازت دیگس هًگاهی ک  رسیاو هًغهك ـهىزی و آحهاز آو دز فلهن اـهىل 
پریسفت  ؼىد و ایى هًغك يیهص بًها به  خاـهیت هبًهایی خهىد، هىرهىفات و 
هاهیات زا هعتمِ اش یکدیگس ًقسیف کًد و ازًباط بیى آيها زا لغـ يماید و اش 

ی ًأحیس و ًأحس هىرىفات بس یکدیگس فارص باؼد، وارش اظت ک  دز  ؾ هالص
ازًباعی ًلمی خىاهًد ؼد که   های پساکًد، و بی   گصاز،هخاب فم  يیص خغابات ب 

ؼهىد.  ادفای صکن دیگسی ک  اش ازًباط آيها صاـِ ؼد،، گصاف  هضعىب هی
دز لرا دز ـىزت بکازگیسی هفاهین هًغهك ـهىزی دز هبهايی فلهن اـهىل، 
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اش کلمهات : يؾهام;ی بسای اظتًباط ا ىاو لافد،ً فسـ  يتیز  و هضفىل يمی

عبه  فًهىاو دغدغه  اـهلی فمیه   : صزیهت;ؼازؿ هغسس کسد ک  اش يفاب 
بسخىزداز باؼد بلک  زويد هىرىد همکى اظت فمیهی زا ک  ب  ديبال اظهتًباط 

خفیه   اصکام يؾام اظت، دز هقسق خغس بصزگ ابتالء ب  اظتضعايات و الیع 
و خسود اش دائس، صزیت لساز دهد. دز ایى ـهىزت اظهت که  اؼهکاالًی اش 
ظًخ اؼکاالت يالد هضتسم، هًففاي  و ـًافی ب  يؾس خىاهد زظید و اظاظا  
ب  همیى دلیِ اظت ک  فم  يؾام رایگها، خهىد زا دز هیهاو بصهػ بصزگهی اش 

صتهی فضای فلمی صىش، پیدا يکسد، به  يضهىی که  بهسخالف يالهد هضتهسم، 
 دهًد!  شصمت ظصى دز يمد آو زا ب  خىد يمی

پط آيچ  ب  فًىاو گام اول  ی  بضج فلمی بسای فمه  يؾهام رهسوزت دازد، 
ًبییى اـىلی اش ازًباط و ًأحس هىرىفات ؼسفی يعبت ب  یکدیگس ب  ـهىزت 

هًغهك ;های  فمالئی و فملی اظت ک  لىاشهی فلمی همچىو ًىر  ب  ًفاوت
فسهًهگ ;و : فسهًهگ هىلىیهت;و ًمایصههای : یهًغك ظیعتم;با : ـىزی

و آحاز آيها دز فملیات اظتًباط ب  ديبال خىاهد داؼت> گسچ  آيچ  : هؽازکت
باید ب  فًىاو اـِ اظاظی دز هم  ایى هالصؾات هبًها لهساز گیهسد، ًقبهد به  
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ؼازؿ همدض و برل وظـ و کمال اصتیاط دز اصهساش صزیهت و دوزی اش ههس 
  6هًدی اظت. و غیسلافد، گىي  ًأویِ و زوؼًفکسی

فسهًهگ ;و : هًغك ظیعهتمی;البت  هبًای هصتاز دز هباصخی رداگاي  ب  يمد 
گیسی هادی دز آيها زا احبات کهسد، و يضهى،  پسداخت  و رسیاو رهت: هؽازکت

گیهسی الههی زا زوؼهى يمهىد، اظهت ًها اههس  ًفسف دز آيها بس هبًای رههت
هبهاالًی  دچهاز بهی: صزیهتًقبد ب  ؼازؿ همدض و اصساش ;صعاض و دلیك 

يگسدد اها ایى بداو هقًا يیعت ک  ًىر  ب  ایى دو همىله  دز فسـه  ارتههاد، 
 هغلما  يفی ؼىد. 

دز پایاو ذکس ایى يکت  الشم اظت ک  يالد هضتسم دز بیايات خىد به  هباصهج  
ًقسیف فم  صکىهتی ب  هالصؾه  صیخیهات  صکهىهتی و ;ههن دیگسی اش لبیِ 
ًفعیس کالم صضست اهام ;، :هىرىفات بسای ـدوز فتىا ارتمافی  فازق بس

هًافات فمه  يؾهام ;و : پیساهىو فدم کفایت ارتهاد هفغلش بسای اداز، کؽىز
: با راهقیت اظالم ب  دلیِ وابعتگی ًًؾین يؾهام به  شههاو و هکهاو خهاؾ

                                                 
الله  فالهه  ظهید  ها بىد، ک  هباصج هسصىم آیت التصام ب  ایى هبايی و ًىر  ب  آو رسوزت .6

زا زلن شد، اظهت و دز : ًىلید فلن اـىل فم  اصکام صکىهتی;الهاؼمی پیساهىو  هًیسالدیى صعیًی
والمعلمیى هعقىد ـهدوق بهسای ًغبیهك و ًًاؽسظهاشی آو  االظالم ًداوم آو، هسصىم اظتاد صزت

االـهىل  هباصج ب  ادبیات لىم رهت ًفهاهن يصبگهايی، به  ظلعهل  بضهج يمهد و بسزظهی کفایه 
ههای پژوهؽهی دز لالهب یه  يمایؽهگا، ًىظهظ صعهیًی  ايدیؽه   پسداختًد. ًففیِ ایى فقالیت

 گسدآوزی ؼد، و آهاد، باشدید يصبگاو اظت.
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پسداشيد ک  هس ی  هضِ يمد و اؼکال رهدی اظهت و پهسداختى به  آيهها  هی
خىاهد ؼد اها بسای ارتًاب اش ًغىیِ : فم  يؾام;ابقاد هىرب ورىس بیؽتس 

گىي  ک  يالد هضتهسم وفهد،  ک  هماو ؼىد ب  اهید ایى اش ذکس آيها خىددازی هی
ها و ظلعل  رلعات فلمی، اداه  و بعظ پیهدا  ، ایى بضج دز همایػايد داد،

 کًد و دز ابتالء ب  زويد هتداول  هباصج صهىشوی، به  بىًه  فساهىؼهی ظهپسد،
 يؽىد. 

 

 و آخس دفىايا او الضمدلل  زب القالمیى
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