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 هقذهِ:

 ،زاًست ضات لجلي ثطط وِ آفطيٌص هَجَزات ضا آًي ٍ زض يه لحظِ هيثط ذالف تػَّ سزاًي وِ هيگًَِ ّوبً

ای تسضيجي  آفطيٌص ضا پسيسُ )ثِ هؼٌبی زگطگًَي ًَػي ٍ سبظگبضی ثب ضطايط جسيس هحيط(، تىبهل ِفطضيّ

 .است زُّب سبل اتفبق افتب ضوبضز وِ زض طَل هيليَى ثطهي

بى ٍ ثِ زًجبل هپيوَزًس ٍ ثِ هطٍض ظ گَيس وِ زض طَل ايي هست هَجَزات هسيط وبهل ضسى ضا هي تىبهل ثِ هب هي

 اًس. ضفتِ ضفتِ تىبهل يبفتِ ،ػَاهل هرتلف

ثٌبثطايي هَجَزات گًَبگًَي وِ اهطٍظُ هب ثب آًْب ضٍثطٍ ّستين ٍ حتي ذَز هب اًسبًْب زاضای آثبء ٍ اجسازی 

طضي ثسيبض ظيجب ٍ جبلت ًگ ،وِ ّطگع هبًٌس هب تب ايي حسّ تىبهل يبفتِ ًجَزًس. ايي ًگطش ثِ هَجَزات ثبضين هي

 ضٌبسي ٍ ثيَلَغی ثطای ثطط گطَزُ است.  ّبی ثسيبض هتؼسزی ضا زض ظيست است ٍ ثِ ًحَی افك
 

:ًٍقذآىاساسیدرفزضیِتکاهلپايِّاي

اسبسي ذالغِ ًوَز. پبيِ تَاى زض سِ  زٌّس هي ضا اضائِ هيى آ "يزاضٍي "ٍ "الهبضن"اسبس فطضيِ تىبهلي وِ 

 زاًٌس.  آًبى ػبهل اسبسي زض تىبهل هَجَزات ضا تأثيطات هحيط هي هزحلًِخست:

ّبی جسيس ثطای هَجَزات پيسا  وٌٌس وِ ثِ زًجبل تغييطات هحيط ًيبظهٌسی زض گبم ثؼسی ػٌَاى هي هزحلِدٍم:

وٌس غفبت ٍ ذػَغيبت جسيسی زض  سُ ثطای ثطططف ًوَزى ايي ًيبظّب تالش هيضَز. ٌّگبهي وِ هَجَز ظً هي

  ضَز. گطزز وِ سجت تىبهل اٍ ًيع هي اٍ ايجبز هي

اظ ططيك ٍضاثت ثِ  ،ايي غفبتي وِ هَجَز ثِ زًجبل همبثلِ ثب تأثيطات هحيط ثِ زست آٍضزُ است :سَمهزحلِ

 تط ذَاٌّس ثَز.  ًَػبى ذَز تىبهل يبفتِ جت ثِ ّنگطزز ٍ ًسل ثؼس اظ اثتسا ًس فطظًساى اٍ هٌتمل هي

 

تؼطيف  «اغل اًتربة طجيؼي»اغل هْن زيگطی ضا ًيع اضائِ زاز وِ ثِ ػٌَاى  ،زاضٍيي ػالٍُ ثط ايي هطلت

ّبی  ٌّگبهي وِ زض هيبى گًَِ» :گَيس زاضٍيي توبهي ايي سِ هطحلِ ضا لجَل زاضز ٍ زض وٌبض آى هي گطزز. هي

ّب  گعيٌس ٍ سبيط گًَِ ثطای ثمبء ثطهي ضا طجيؼت اٍ ،تط اظ ثميِ گطزيس ای تىبهل يبفت ٍ وبهل ًِگَ ،هرتلف جبًساض

  .«ضًٍس ثِ تسضيج زض اثط ػسم ّوبٌّگي ثب ضطايط هحيط اظ ثيي هي
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ّطگع زض ايي ًظطيِ هتَلف ًطسُ است. اهطٍظُ زاًطوٌساى پيططفت وطزُ ٍ ػلن ثطط ثسيبض  ظهبىزض طَل اهّب 

يؼٌي اًتمبل ذػَغيبت اوتسبثي هَجَز ثِ ًسل ثؼسی اٍ اظ  ،سَم ًظطيِ تىبهلی ثِ طَض لطؼي پبيِ  ثيَلَغيست

 زاًٌس.  ططيك ٍضاثت ضا هٌتفي هي

ثِ وبض  ،لطغ ػضَ: زّس ػجبضتٌس اظ ثِ طَض ولي ػَاهلي وِ هَجَز ظًسُ زض اثط تأثيط هحيط ذَز ضا ثِ آًْب ٍفك هي

 هحيط ٍ غيطُ. ،تؼلين ٍ تطثيت ،ثيوبضی ،آى ثطزى يه ػضَ يب استفبزُ ًٌوَزى اظ

ّبی هىطّضی اًجبم  آظهبيص ،وٌس ثطای ّط وسام اظ ايي ػَاهل ٍ تغييطی وِ زض ذػَغيبت هَجَز ايجبز هي 

ضَز ٍ ثط فطؼ  ت تىبهل يبفتِ ّطگع اظ ططيك ٍضاثت ثِ ًسل ثؼس هٌتمل ًويپصيطفتِ ٍ ثبثت ضسُ وِ ذػَغيّ

 فطظًساى اٍ آًگًَِ ًرَاٌّس ثَز. ،تط ضس هحيط ثِ ًَػي وبهل اگط هَجَزی زض اثط تمبثل ثب

 22ّب ضا لطغ ًوَزًس ٍ ثب ووبل تؼجت هطبّسُ وطزًس وِ هَضي وِ ثؼس اظ  ًسل اظ هَش 22م زُ :ثِ ػٌَاى ًوًَِ

پس  ای هَش ضا ػبزت زاز تب هحل غصای ذَز ضا سُػهبضن الم سبلن زاضز. ٍ يب ثبظ ًيع زُ ،ًسل اظ آى ثِ زًيب آهس

وطزًس  ثيبثٌس. آًْب زض اثتسا ٍلت ٍ ًيطٍی ظيبزی ضا ّعيٌِ هي «الثيٌت»ّبی پط پيچ ٍ ذن ثِ ًبم  اظ طي وطزى ضاُ

تطيي ضاُ ضا ثطای  اهب پس اظ هستي ذَز ضا ثب ايي ضطايط ٍفك زازًس ٍ وَتبُ ،تب ثتَاًٌس غصای ذَز ضا پيسا وٌٌس

 .يبفتٌس.غطف غصا 

اهب ثب ووبل ضگفتي هطبّسُ گطزيس  ،ي ذػَغيت ثِ ًسل ثؼسی آًْب ًيع هٌتمل گطززثط طجك فطضيِ تىبهل ثبيس اي

وطزًس تب ثتَاًٌس غصای ذَز  ّبی ثؼسی ًيع ظهبى ٍ اًطغی ظيبزی ضا هػطف هي وِ ّطگع ايي اتفبق ًيفتبز ٍ هَش

 ضا ثيبثٌس.

ِ زيگط غفبت اوتسبثي اهطٍظُ زض ثيَلَغی ثسيْي است و ،ثسيبضی اظ هطبّسات زيگط ثٌبثطايي ٍ ثط پبيِ

ضا  ٍجَز آهسى هَجَزات وِ آىِ ٍ لصا چطذِ فطضيِ تىبهل ثطای ث ،ضَز هَجَزات اظ ططيك ٍضاثت هٌتمل ًوي

اظ هيبى ذَاّس ضفت. الجتِ ّيچ وس هٌىط تأثيط هحيط ٍ ايٌىِ هَجَزات ذَز ضا ثب هحيط ٍفك  ،وٌٌس تطسين هي

 ،يي تغييطات ثِ ًسل ثؼسی هٌتمل ًرَاّس ضس ٍ ًسل ثؼسیاهب هطىل اغلي زض ايي است وِ ا ،زٌّس ًيست هي

 ًسل تىبهل يبفتِ ًرَاّس ثَز.
 

:درايجادخصَصیاتجذيذدرهَجَداتشٌاساىفزضیِيجذيذسيست

ضَز ٍ ثٌبثط آى ايجبز  ذَاًسُ هي «جْص»ضٌبسبى اهطٍظُ ثِ فطضيِ جسيستطی اػتمبز زاضًس وِ  ظيست

ثط ضٍی  ،ّب گيطز وِ زض زضٍى ّستِ سلَل ططيك جْص زض غًْبيي غَضت هيذػَغيبت جسيس زض هَجَزات اظ 

ايي تغييط وبهالً آًي است ٍ زض يه لحظِ اتفبق  ،لطاض زاضز. ثط ذالف فطضيِ تىبهل «وطٍهَظٍم»ّبيي ثٌبم  ضضتِ

س ضس. ايي ثِ ًسل ثؼس ًيع هٌتمل ذَاّ ،افتس ٍ اظ ططيك ّويي غًْب وِ ػبهل اغلي اًتمبل غفبت اضثي ّستٌس هي
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جْص ػَاهل هتؼسزی زاضز وِ ثطذي اظ آًْب زض حيطِ ػلن ثطط لطاض گطفتِ ٍ ثطذي اظ آًْب ٌَّظ ًبضٌبذتِ ثبلي 

 هبًسُ است.
 

فزضیِتکاهلٍاعتقادبِآفزيذگار:

ای زض  ذٌِآيب ض ،اگط فطضيِ تىبهل ضا ثپصيطينزض پي ايي هطلت ّستين وِ هب  ،اهب جسای اظ توبهي ايي هجبحث

زّس يب ايٌىِ اغل ٍجَز  ضَز ٍ يب تؼبضضي زض هسئلِ ذساضٌبسي ضخ هي ايجبز هي تمبز ثِ ٍجَز ذسااػ

ّيچ تؼبضضي ثيي ذساضٌبسي ٍ  ايٌىِ ٍ تبظُ ثط فطؼ ؟ذَاّس زاضتتضبزی پطٍضزگبضهبى ثب فطضيِ تىبهل 

 ثرطس؟ ثطاّيي ٍجَز پطٍضزگبض ضا اضتمب هي ،آيب پصيطفتي فطضيِ تىبهل ،فطضيِ تىبهل ًيبثين

وٌس وِ ثِ ذسا ايوبى زاضتِ  آيب پصيطش تئَضی تىبهل ّيچ اضتجبطي ثب تَحيس ٍ ذساضٌبسي ًساضز ٍ فطق ًوي

 ؟ثبضين ٍ يب ايٌىِ ٍجَز اٍ ضا زض ظًسگي ذَيص احسبس ًىٌين

 

تأثيط ػَاهل گًَبگَى زض »ٍ  «آفطيٌص تسضيجي هَجَزات»ّوبًگًَِ وِ شوط ضس فطضيِ تىبهل ثط زٍ پبيِ اغلي 

وٌس. حبل ثبيس ثجيٌين وِ آيب اثجبت تسضيجي ثَزى ذلمت هَجَزات ٍ يب پصيطش  تأويس هي «هَجَزات هرتلف

 ثب ايوبى ثِ ذسا تؼبضؼ زاضز يب ًِ؟ ،تأثيط ػَاهل گًَبگَى ثط آًْب

ظ اٍ وٌيس ٍ ا لصا ثِ هٌْسس هؼوبضی هطاجؼِ هي ،ذَاّيس زض آى سبذتوبًي ضا ثٌب وٌيس فطؼ وٌيس ظهيٌي زاضيس ٍ هي

هٌْسس هؼوبض ثيست ًمطِ  ،ذَاّيس ثيست ططح هرتلف ثِ ضوب اضائِ زّس تب اظ هيبى آًْب يىي ضا اًتربة وٌيس هي

ضَين وِ ططح اٍل ٍ زٍم  زّس اگط ذَة زلت وٌيس هتَجِ هي وٌس ٍ آًْب ضا ثِ تطتيت ثِ زًجبل ّن لطاض هي تْيِ هي

ّبيي وِ ثِ زًجبل ّن ّستٌس  اًس ٍ زض حميمت ططح گًَِ يططح زٍم ٍ سَم ًيع ّوي ،ثب ّن اذتالف ًبچيعی زاضًس

 ثيستن ثسيبض هتفبٍت ّستٌس.  ی اهب ططح اٍل ثب ًمطِ ،تفبٍتطبى ًبچيع است

تٌْب ثِ ػلت  ،زاًس چِ وسي آًْب ضا تطسين ًوَزُ س وِ ًويٌحبل اگط ٍالؼبً ايي ثيست ًمطِ ضا ثِ زست وسي ثسّ

وٌس وِ ططح زٍم اظ ططح اٍل ظائيسُ ضسُ ٍ ّيچ ػبهل  فىط هي ،ب ّنّبی هتَالي ث تفبٍت ثسيبض ًبچيع ططح

وٌس؟ ضٍضي است  ايي هسئلِ ضا اًىبض هي ،زيگطی ًيع ًساضز ٍ اگط ثِ اٍ ثگَيٌس وِ ايٌْب ضا هٌْسسي تطسين ًوَزُ

 ّب ذَز ضَز وِ ايي ًمطِ ّبی فطاٍاى ثبػث ايي تَّن ًوي وِ ّطگع ايٌگًَِ ًيست ٍ غطف تفبٍت ًبچيع ٍ تطبثِ

 زيگطی ًساضًس. ی اًس ٍ ّيچ ذبلك ٍ آفطيٌٌسُ ذَز اظ يىسيگط ثَجَز آهسُِ ث 

طف ضجبّت ضٍضي است وِ غِ ،ضَين ٌّگبهي وِ فطضيِ تىبهل ضا ًيع ثپصيطين ٍ ثب ضطايط وبهالً هطبثِ ضٍثطٍ هي

اًس ٍ ثِ  ىسيگط ثَجَز آهسُضَز وِ ثيٌسيطين ايٌْب اظ ي سجت ًوي ،ّبی آًْب ثب ّن ثيي زٍ هَجَز ٍ ون ثَزى تفبٍت

ٍجَز ػَاهل  ،ّويي ػلت ّيچ ػبهل زيگطی ًساضتِ ثبضٌس. اهب اظ ططف زيگط آيب وسبًي وِ ثِ ذسا ايوبى زاضًس
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ٍالؼبً هب ٍ ضوب ٍ ّط وس زيگطی وِ زض هسيط پط پيچ ٍ ذن  ؟وٌٌس هرتلف ٍ هؤثط زض جْبى طجيؼت ضا ًفي هي

گَيس وِ توبهي  ثِ زًجبل ايي اػتمبز ذَز هي ،ذسا ضا يبفتِ ٍ اظ غوين زل ثِ اٍ ايوبى آٍضزُ است ،ظًسگي

اًس ٍ ذساًٍس آًْب ضا ثسٍى ّيچ ٍاسطِ ٍ ػبهلي آفطيسُ است؟ آيب هَحساى  هَجَزات زض يه لحظِ ذلك ضسُ

وٌٌس؟ هثالً ٌّگبهي وِ  هي ػَاهل ٍ اسجبة هرتلف ٍ اثط ّط يه ضا زض وبضّبی هرتلف ايي جْبى تىصيت ،ػبلن

يب هَلؼي وِ تطٌِ  ؟هيىطٍة ػبهل ثيوبضی ًيست ٍ فمط ذسا هب ضا ثيوبض ًوَزُ :گَيٌس هي ،ضًَس ثيوبض هي

  ؟هب ذسا زاضين :گَيٌس گصاضًس ٍ هي گطزًس ّط ظطف آثي ضا وٌبض هي هي

تلفي وِ زض ايي جْبى ٍجَز زاضز ضا لطؼبً ايٌگًَِ ًيست. اػتمبز ٍ ايوبى ثِ پطٍضزگبض ثِ ّيچ ٍجِ ػَاهل هر ،ًِ

 .است زض ًظن ػبلن ًٍسايٌْب جعء سٌت ذسا توبمثطای ايٌىِ ، وٌس ًفي ًوي

پيص اظ ّعاض  .ٍجَز آهسُ ثبضٌسِ ذسا زاضتي ايي ًيست وِ توبهي هَجَزات زض يه لحظِ ٍ آًبً ث الظهِ اسبسب

ضا زض  ػليِ السالم غيط اظ حضطت آزم ظًسُ، هَجَزاتلطآى هجيس ذلمت توبهي  ،سبل لجل اظ اضائِ فطضيِ تىبهل

سپس ًطفِ تجسيل ثِ ػلمِ  ،هب ضوب ضا اظ ًطفِ آفطيسين» :سفطهبي ٍ غطاحتبً هي زاًس آيبت هرتلف تسضيجي هي

 ٍ غيطُ.  «گطت ٍ ػلمِ ثِ هضغِ هجسّل ضس

هبزّی »پصيطفتي آى ٍ ذلمت تىبهلي هَجَزات زض تضبز ثب تَحيس ثَزُ ٍ  يٍالؼبً اگط اػتمبز ثِ ٍجَز تسضيج

ی هسله ذَاٌّس ثَز. اهب ضٍضي است ايي هطلت هبزّ نى ػبلبًبتوبهي هسلو ،ضا ثِ زًجبل زاضتِ ثبضس «هسلىي

هَحساى ػبلن ايٌگًَِ اػتمبز زاضًس وِ توبهي اسجبة ٍ ػَاهل گًَبگَى زض ايي جْبى تأثيط  ی ّوِ ،ًبزضست است

گصاض ثبضٌس ٍ اثط آًْب ضا ٍجَز هسثّطی ثِ آًْب ثرطيسُ است. لصا اگط تَاًٌس اثط اهب آًْب ثِ ذَزی ذَز ًوي ،زاضًس

 ضا اظ زست ذَاٌّس زاز.  ذَز زيگط آى ػَاهل اثط ،اضازُ اٍ ثطگطزز ٍ تغييط وٌس

 

اثط سيطاة وٌٌسگي ذَيص ضا زض ذػَظ  ،وٌس اهب زض ثطذي اظ هَاضزهي اگطچِ آة سيطاة  :ثِ ػٌَاى ًوًَِ

 ،زّس. ثٌبثطايي ٍجَز ػَاهل هرتلف زض هسيط آفطيٌص ٍ تىبهل اًسبى بظ اظ زست هيثطذي افطاز يب ثيوبضاى ذ

تؼبضضي ثب ايوبى ثِ ذساًٍس ًرَاٌّس زاضت. چطا وِ ٍجَز ايي ّوِ ًظن ٍ ّوبٌّگي هَجَزات ثب يىسيگط لطؼبً 

ٍجَز ًرَاّس ٍ ضؼَض ٍ آگبّي ثِ طَض تػبزفي ٍ زض ذَز هبزُ  ؼَض ٍ آگبّي ٍ تسثيط ضا ًيبظهٌس استًَػي ض

هب وبهالً تأثيط هحيط ٍ تالش ٍ وَضص هَجَزات ظًسُ زض تطجيك ثب آى ضا وبهالً لجَل زاضين ٍ  زاضت. لصا ّوِ

ؤثط ضا ثِ تٌْبيي اهب هحيط ٍ ػَاهل ه ،اًس حتي ثطذي اظ فالسفِ اسالهي ًيع آى ضا ثب ثطاّيي ذَيص اثجبت ًوَزُ

ّطگع ثِ ذَزی  ،ٍ ضؼَضی ّط چٌس ًبضٌبذتِ زض هَجَزات ًجبضس زاًين تب يه آگبّي ّوِ هيٍ  زاًين وبفي ًوي

زاضز ٍ ٌّگبهي وِ  لطآى وطين ًيع پطزُ اظ ضٍی ايي ضاظ ثطهي ذَز ايي جْبى پيچيسُ ضىل ًرَاّس گطفت.
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ثلىِ  ،پطٍضزگبض هب وسي است وِ ًِ تٌْب ّوِ هَجَزات ضا آفطيسُ»فطهبيس:  هي ،وٌس پطٍضزگبضهبى ضا هؼطفي هي

 . ﴾ءٕخَلْقَُِثُنَّٖذَيرَبٌَٗاالَّذٔيأَعِطَیكُلَّشَیِ﴿ «ّب ٍ هسيط تىبهلي آًْب ضا زض ٍجَزضبى لطاض زازُ است یًيبظهٌس

 

وٌس.  پطزاظ تىبهل است ذَة ثِ آى اضبضُ هي تطيي ًظطيِ ای است وِ ذَز زاضٍيي وِ هؼطٍف ايي هطلت ًىتِ

ضوطز  ٍجَز آهسى هَجَزات ظًسُ ثطهيِ س ٍ ًمص آى ضا زض ثگَي زاضٍيي ٌّگبهي وِ اظ اًتربة طجيؼي سري هي

ضا هطتجط ثب  آى ،ضَز وِ ثِ ًفغ هَجَز ظًسُ ثيبًجبهس ای اًجبم هي وٌس چگًَِ ايي اًتربة طجيؼي ثِ گًَِ ٍ شوط هي

وٌس. ٍ لصا ذَز اٍ ًيع زض آذطيي لحظِ ػوط ثِ ػٌَاى يه  ًيطٍی هبٍضاء ًيطٍّبی هبزی ٍ طجيؼي تَغيف هي

ذَيص  ی وتبة همسس ضا ثِ سيٌِ ،زض آذطيي لحظبت ػوط ذَيص :گَيٌس حتي هي ،يحي هؼتمس ثبلي هبًسهس

 فططز. هي

 

 

عذمتعارضفزضیِتکاهلٍخذاشٌاسی:

 ،يبثين وِ ضاظ ٍ ضهع فطضيِ تىبهل اگط ذَة زلت وٌين زض هي ،ضَز اهب جبلت است وِ هطلت ثِ ايٌجب ذالغِ ًوي

ٍ ثِ هطٍض  َيي توبهي هَجَزات زض يه هسيط ضا طي هيىٌٌسط وبهل ضسى است. گسيط هَجَزات ظًسُ زض هسي

اًس. ايي ّسف ًْبيي همػسی است وِ اظ ّط جْت  ضًَس ٍ ثِ سَی يه ّسف ًْبيي زض حطوت تط هي ٍ وبهل  وبهل

زّس ٍ  يوبهل ٍ ثِ زٍض اظ ّط گًَِ ًمع ٍ ػلل است. فطضيِ تىبهل ثب توبهي ًَالػص ايي سيط ضا ثِ هب ًطبى ه

 وٌس.  آى ضا ثطای هب تططيح هي

ثلىِ آى  ،ًىتِ ايي است وِ لطآى وطين ًيع سبليبى سبل پيص اظ آى ًِ تٌْب زض ذػَظ اًسبى آى ضا ثيبى ًوَزُ

هب زض هسيط حطوت ثِ  زاًس وِ ّوِ ضا ووبل هطلك هي هتؼبل ذساًٍس ،لطآى ُ است.زهمػس ًْبيي ضا ًيع هؼطفي وط

ووبل تسضيجي  ،ػولي حطوت زض ايي هسيط هب ًتيجِااگط چِ ّطگع ثِ اٍ ًرَاّين ضسيس. سَی اٍ ضٍاى ّستين ٍ 

فَواُلَقٔیِٔيَا﴿يس: فطهب اًسبى ذَاّس ثَز. لطآى وطين غطاحتبً هي كَذِحاً إِلَیرَبِّكَ كَادٔحْ إًَِّكَ )الجتِ ، ﴾أَيَْٗاالْإًِسَاىُ

ثلىِ ثبض يبفتي ثِ حطين ضحوت ٍ  ،سوبًي ًرَاّس ثَزهاللبت هبزی ٍ ج ،ضٍضي ٍ ثسيْي است وِ ايي هاللبت

 هحجت الْي است(. 

ثِ ّوبى  ،وٌس ِ ضا ثطای هب ثب هٌطك ذَيص ثيطتط آضىبض هيتًى يايي تئَضی زض گفت هبزی همساضی اي ،ثٌبثطايي

 زّس. ای زيگط ثِ هب ًطبى هي هطبلجي وِ هب ثب اػتمبز تَحيسی ذَزهبى ثِ آى هؼتمسين ضا ثِ گًَِ

ثلىِ ثِ ًحَی ًيع  ،تَاى ازػب ًوَز وِ فطضيِ تىبهل ًِ تٌْب ثب ذساضٌبسي ٍ ثيٌص تَحيسی تؼبضضي ًساضز ا هيلص

 ثرطس.  وٌس ٍ اضتمب هي تط هي آى ضا ػيٌي
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خلقتهَجَداتاسديذگاُقزآىكزين:

آفطيٌص ضا زفؼي  وٌس ٍ لعٍهبً هَجَزات ٍجَز تغييط ٍ هطاحل هرتلف زض ذلمت ضا ًفي ًوي لطآى وطين ثطای ّوِ

تسضيجي ضا ثطای ثطذي اظ هَجَزات  ثلىِ حتي زض ثطذي اظ هَاضز ٍجَز آفطيٌصِ ،زاًس ٍ زض يه لحظِ ًوي

 :گَيس زض چٌسيي آيِ غطاحتبً هي ،ّب ٍ ظهيي است ٌس. ثِ ػٌَاى هثبل ٌّگبهي وِ سري اظ ذلمت آسوبىو اثجبت هي

ضَز وِ ذلك آًْب زض يه لحظِ ٍ زض يه آى  هطرع هيپطٍضزگبض آًْب ضا زض ضص زٍضُ ذلك ًوَزُ ٍ لصا »

 . «است ًجَزُ

ظبّط آيبت لطآًي ايٌگًَِ است وِ لطآى وطين توبهي ثطط ضا اظ ًسل يه ظى ٍ  ،اهب زض ذػَظ ذلمت اًسبى

ء ًسب اٍل سَضُ ضوطز. ثِ ػٌَاى ًوًَِ آيِ زاًس ٍ ذلمت آًبى ضا ًيع اظ گِل ثطهي هي «آزم ٍ حَا»هطز ٍاحس ثِ ًبم 

 فطهبيس: هي

 .﴾رِجَاالًكَثٔیزأًًٍَسَاءّيَاأَيَْٗاالٌَّاسُاتَّقَُارَبٖکُنُالَّذٔيخَلَقَکُنهٔيًَفْسٍٍَاحٔذٍٍََٓخَلَقَهٌَْْٔاسٍَِجََْاٍَبَثَّهٌُْْٔوَا﴿ 

 

آى است وِ ثطط اٍليِ  ثِ هؼٌبی «ثطط ًرستيي اظ گِل آفطيسُ ضسُ» :فطهبيس حبل ثبيس ثجيٌين وِ آيب ايٌىِ لطآى هي 

ثالٍاسطِ اظ گِل ذلك ضسُ يب ايٌىِ حتي ثطط اٍليِ ًيع پسض ٍ هبزضی غيط اًسبًي زاضتِ وِ ضيطِ ٍجَز آًْب ذبوي 

  ؟اًس ثَزُ ٍ آًْب زض اثط تىبهل ثِ اًسبى هجسّل ضسُ

زاًيس اظ آًجبيي وِ  تَاًس پبسد پطسص هب ضا هطرع وٌس. ّوبًگًَِ وِ هي ای زض لطآى وطين ٍجَز زاضز وِ هي آيِ

ذَز پسض ػيسي  ،هسيحيبى پٌساضتٌس وِ ذساًٍس ،پسض ًساضت وِ اظ اٍ هتَلس گطزز ػليِ السالم حضطت ػيسي

. «هَثل ػيسي زض ًعز ذسا ّوچَى آزم است» :فطهبيس ذساًٍس زض لطآى وطين زض همبم هحبجِّ ثب آًبى هي ثَزُ است.

پسط ذسا  ،چطا آزم ضا وِ اٍ ًيع پسض ًساضت ،زاًيس پسط ذسا هي ،ت ًساضتي پسضيؼٌي ضوب وِ ػيسي ضا ثِ ػلّ

وِ ًسل ثطط ثِ  «اًسبى ًرستيي»ضَز وِ حضطت آزم يب ّوبى  ضوبضيس. اظ ايي آيِ ثِ غطاحت ضٍضي هي ثطًوي

هستميوبً اظ ذبن آفطيسُ ضسُ است ٍ پسض ٍ هبزض زيگطی ًساضتِ است. ٍگطًِ اگط آزم پسضی  ،ضَز آى هٌتْي هي

 ظز. زيگط ذساًٍس ثِ ػٌَاى هحبجِّ ثب هسيحيبى اٍ ضا هثبل ًوي ،زاضت

ثلىِ ذلمت  ،اػتمبز ثِ ذلمت زفؼي ٍ آًي هَجَزات ًيست ،الظهِ اػتمبز ثِ ذسا ،ثٌبثطايي ثط طجك ًظط لطآى

آيبت  ،تسضيجي زض ذػَظ ثطذي اظ هَجَزات وبهالً پصيطفتِ ضسُ ٍ زض ػيي حبل زض ذػَظ ذلمت اًسبى

 زاًس. ضا هستميوبً اظ ذبن ٍ ثسٍى ٍجَز تغييط ٍ تىبهل اًَاع هي «اًسبى ًرستيي»ذلمت  ،لطآى



ٍالحوذهللربٓالعالویي


