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 ثسن اهلل الشحوي الشحین
اص ایٌىِ ٍلت تبى سا دس اختیبسهبى لشاس دادیذ ،  فتح :

ثسیبس هتطىشین. اًطبهلل ثب چٌذ سَال دس حَصُ تحَل دس 
 ػلَم اًسبًی ٍ ثغَس خبظ فلسفِ تؼلین ٍ تشثیت

  اسالهی دس خذهت ضوب خَاّین ثَد :
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همبم هؼظن سّجشی اخیشا دس ًبهِ ای وِ خغبة ثِ 
اػضبی ضَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی داضتٌذ ، فشهَدًذ 
ثِ تؼَیك افتبدى هسبلِ تحَل دس ػلَم اًسبًی خسبست 

 ثضسگی ثشای اًمالة اسالهی دس پی خَاّذ داضت.
ست ثؼٌَاى سَال اٍل خَاّص هیىٌن دس خػَظ ضشٍ

تحَل دس ػلَم اًسبًی ٍ خبیگبُ آى دس آیٌذُ اًمالة 
 اسالهی تَضیحبتی ثفشهبییذ .

تطىش هیىٌن اص حسي ًظش ضوب ٍ  استبد هػجبح یضدی :
اص ایٌىِ ضبیذ ثٌذُ هغلت لبثل ػشضی ًذاضتِ ثبضن 
پیطبپیص ػزسخَاّی هی وٌن . ػلَم اًسبًی دس ٍالغ 

بضذ. هجٌبی اداسُ خبهؼِ دس ضٍَى هختلف آى هی ث
هغبلؼبت اًسبًی دس حَصُ ّبی هختلف ، پطتَاًِ ػول 
گشداًٌذگبى اهَس دس ّش خبهؼِ ای است . اگش ایي 
پطتَاًِ هغلَة ثبضذ هی تَاى اهیذ داضت وِ خْت 
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گیشی خبهؼِ ثِ سوت غحیح ثبضذ ٍ اگش غلظ ثبضذ 
ایي خْت گیشی ًیض غلظ هی ضَد . خت ، هجبًی فىشی 

فبٍتی داسًذ دس اًسبى تهب ثب وسبًی وِ خْبى ثیٌی ه
ضٌبسی هتفبٍت است ، وبهال هتجبیي است یؼٌی ثٌذست 
هی تَاى ٍخِ هطتشوی دس هجبًی پیذا وشد . خت ، 
هتبسفبًِ ػلَم اًسبًی وِ اهشٍص سایح است ٍ هجٌبی 
اداسُ خَاهغ است صادگبّص غشة است ٍ ثب هجبًی 
وبهال غلظ ضىل گشفتِ است . دس خبهؼِ هب ّن ّوبى 

هجٌبی وبس لشاس گشفتِ است . آًمذس سیغشُ ایي ًظشیبت 
هجبًی ثش فىش ٍ رّي ّب لَی ثَدُ است وِ حتی 
وسبًی وِ گبُ ادػبی آضٌبیی ثب ػلَم اسالهی سا داسًذ 
ثیبى هی وٌٌذ وِ هب ػلَم اًسبًی اسالهی ٍ غیش اسالهی 
ًذاسین . ٍ ایي ًطبى اص خَدثبختگی فشٌّگی ٍ ػذم 

هی است . خت عجؼب وسبًی اضٌبیی وبفی ثب هجبًی اسال
وِ چٌیي عشص تفىشی داسًذ ، ًجبیذ اًتظبس داضت وِ 
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ّیچ گًَِ تحَلی دس ػلَم اًسبًی سا دًجبل ثىٌٌذ ٍ اگش 
هبًغ تشاضی ًىٌٌذ ، ووىی ًخَاٌّذ وشد . ثٌبثش ایي 
اٍلیي وبس ثشای تحَل دس ػلَم اًسبًی ایي است وِ ایي 

گیشد وِ هجبًی ثبٍس دس دست اًذس وبساى ایي وبس ضىل ث
ػلَم اًسبًی غشثی غلظ است ٍ ثبیذ تَسظ دیذگبُ ّبی 
اسالهی تػحیح ثطَد . اّویت لضیِ ّن اص ایي خْت 
است وِ ػشؼ ضذ ػلَم اًسبًی ، هجٌبی اداسُ خبهؼِ 
است . اداسُ غلظ ّن ضمبٍت ٍ ضاللت ٍ گوشاّی دس 

 پی خَاّذ داضت .
ملن وتبة فلسفِ تؼلین ٍ تشثیت اسالهی وِ ث فتح :

حضشتؼبلی ٍ تحت ًظبست حضشت ػالهِ هػجبح 
ًگبضتِ ضذُ است ، گبم هْوی دس صهیٌِ فلسفِ تؼلین ٍ 
تشثیت اسالهی هحسَة هی ضَد . دس ایي خػَظ ًیض 

 لغفب تَضیحبتی ثفشهبییذ .
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ثٌذُ سْوی ًبچیض دس ایي وتبة  استبد هػجبح یضدی :
داضتِ ام ٍ ول وتبة اثش ثٌذُ ًیست ٍ دس حذ ثضبػت 

تػش خَد ووىی وشدُ ام . چٌذ سبل پیص دس هخ
خػَظ تؼلین ٍ تشثیت ٍ تحَل دس ًظبم آهَصضی 
وطَس هسبئلی هغشح ضذُ ثَد ٍ ػذُ ای اص دست 
اًذسوبساى ثحث تؼلین ٍ تشثیت خذهت همبم هؼظن 
سّجشی سسیذُ ثَدًذ ، ًىبتی هغشح ضذ ٍ ایطبى ثب ایي 
ب هضوَى فشهَدُ ثَدًذ : تحَل اسبسی الصم است . ه

دس حَصُ تؼلین ٍ تشثیت ٍ آهَصش ٍ پشٍسش احتیبج ثِ 
یه تحَل اسبسی داسین . تغییشات خضیی ٍ سٍثٌبیی 
وبفی ًیست . ثشٍیذ ثش سٍی فلسفِ تؼلین ٍ تشثیت وبس 
وٌیذ ٍ دیذگبُ اسالم دس خػَظ تؼلین ٍ تشثیت سا 
هذٍى وٌیذ ، سپس ثش هجٌبی آى ثجیٌیذ چِ تحَالتی 

ّبیی دس ایي صهیٌِ اًدبم ضذ ٍ اص ثبیذ اًدبم دّین . وبس
هَسسِ هب ّن خَاستٌذ دس ایي صهیٌِ وبس وٌیذ . افشادی 
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اص هَسسِ اهبم خویٌی )سُ( ّن هطغَل ایي وبس دس 
 حذی وِ هی تَاًستٌذ ، ضذًذ .

آًچِ ثیطتش دس ایي وتبة ثحث ضذُ است هجٌب سبصی 
است ٍ ایٌىِ اص دیذگبُ اسالم تؼلین تشثیت چِ هجبًی 

چگًَِ هی تَاًذ اسالهی ضَد ، سبحت ّبی داسد؟ 
هختلف تؼلین ٍ تشثیت ، ػَاهل آى ٍ سٍش ّبی آى 
چیست؟ الجتِ ثٌظش هی سسذ ٌَّص وبس ثسیبسی دس ایي 
صهیٌِ هی تَاى اًدبم داد تب ثشسذ ثِ یه سشی ًتبیح 
ػولی ٍ اسائِ ساّىبسّبیی وِ ثبیذ آصهبیص ضَد ٍ ثؼذ 

لیل ضَد . ٌَّص دس سبحت تؼلین ٍ تشثیت اسالهی تح
 خیلی وبس ّست.

اهشٍص سٍش ّبی هختلفی دس خػَظ تحَل دس  فتح :
ػلَم اًسبًی اص سَی ثضسگبى هغشح ضذُ است ثٌظش 
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ضوب سٍش هغلَة ثشای تَلیذ ػلَم اًسبًی اسالهی 
 گًَِ ثبیذ ثبضذ ؟

تفبٍت ّبی ػلَم اًسبًی ثیطتش  استبد هػجبح یضدی :
ی ّستی ضٌبسی دس هجبًی آًْبست یؼٌی دس تفبٍت ّب

، اًسبى ضٌبسی ، اسصش ضٌبسی ، هؼشفت ضٌبسی ٍ 
سٍش ضٌبسی است ٍ ایٌْب دس ضىل گیشی ٍ سًٍذ تَلیذ 
ػلَم ثسیبس هَثش است . ثؼٌَاى هثبل وسی وِ اًسبى سا 
هَخَدی ثذاًذ وِ ثِ خبیی ثٌذ ًیست ، ّذف خبغی 
ثشایص تشسین ًطذُ است ، ثب فىش خَدش هی خَاّذ 

ذ ، هسئَلیت خبغی دس لجبل وسی ساّص سا پیذا وٌ
ًذاسد ٍ صًذگی اش هحذٍد ثِ دًیبست . ایي اًسبى 
یه خَس ثشًبهِ سیضی داسد ثشای التػبدش ثشای 
تشثیتص ثشای هذیشیت خبهؼِ ٍ سٍاثظ حمَلی اش ٍ 
وسی وِ خَد سا ثٌذُ خذا هی داًذ ٍ هسئَل دس ثشاثش اٍ 
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ٍ لبئل ثِ صًذگی اثذی است ٍ هی داًذ فىش خَدش 
شای تطخیع سؼبدت اثذی خَدش وبفی ًیست ٍ ث

ًیبصهٌذ ساٌّوبیی اًجیبست، سٍش ثحث ٍ داهٌِ ثحث 
چٌیي فشدی دس ػلَم هتفبٍت خَاّذ ثَد . ثِ ّویي 

 خبعش اّذاف دس ایي ػلَم هتفبٍت هی ضَد.
آیب التػبد ّذفص ایٌست وِ ثشٍتی ثذست آٍسین ، 

ِ ّوِ تَسؼِ هبدی پیذا وٌین ٍ سفبُ ایدبد ضَد یب ایٌى
ایٌْب همذهِ ٍ ٍسیلِ ایست وِ ریل ّذف ػبم تشی لشاس 
هی گیشد. دس هسبئل حمَلی ًیض چٌیي است . حمَق 
اًسبًْب ثش چِ اسبسی تؼییي هی ضَد . دس هذیشیت ٍ 
سٍاى ضٌبسی ٍ خبهؼِ ضٌبسی ًیض ّویٌغَس . هجٌبی 
هبى چیست؟ سٍش تحلیل هبى چیست ؟ هجبًی اسصش 

ػلَم اًسبًی ثذًجبل ایي هب دس  ضٌبسی هبى چیست؟ 
ّستین وِ چیضی سا تدَیض وٌین . ایي غیش اص ایي است 
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وِ هثال دس فیضیه ثذًجبل وطف سٍاثظ اهَس فیضیىی 
ّستین. دس ػلَم اًسبًی ثذًجبل تَغیِ ّستین . ثشًبهِ 
سیضی هی وٌین . ّذف گزاسی هی وٌین ٍ تَغیِ ٍ 

جبیذ ّب تدَیض هی وٌین . ثبیذ چٌیي وٌیذ . ایي ثبیذ ٍ ً
هجبًی اسصضی داسد . چِ چیضی ّذف سا تؼییي هی وٌذ ؟ 

اغال اسصش ّب   چِ چیضی ّذف سا همیذ هی وٌذ ؟
اهَسی ٍالؼی ّستٌذ یب غیش ٍالؼی ؟ ثب لشاسداد هی تَاى 
ّذف سا تؼییي وشد یب خیش ؟ اگش ٍالؼیت داسد ، هحذٍد 

ایٌْب  ثِ ایي دًیبست یب آخشت سا ًیض ضبهل هی ضَد؟ 
هَثش است . ثٌبثشایي ثشای تحَل دس ػلَم اًسبًی  وبهال

ٍ اسالهی وشدى آًْب ثبیذ اثتذا هجبًی سا دسست وشد . 
یؼٌی التضبئبت آى سا دس ّش یه اص ضبخِ ّبی هجبًی 
تذٍیي وٌین ، دس ػلَم اًسبًی ثغَس ولی ٍ دس ّش ضبخِ 
ای ثغَس خبظ . ثبیذ سشاؽ هسبئل اغلی ّش یه اص 

ن ثب هجبًی هبى وذام یه سا هی ػلَم ثیبیین ٍ ثجیٌی
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تَاًین ثپزیشین ٍ وذام یه سا ًوی تَاى پزیشفت ٍ 
خبیگضیٌص سا تَلیذ ًوبیین ٍ ًظشیِ پشداصی وٌین . ثٌبثش 
ایي هٌغمی تش آى است وِ اثتذا هجبًی ػلَم اًسبًی 
اسالهی سا تَلیذ وٌین . ثؼذ التضبئبتص سا دس ّش یه اص 

شف دیگش هسبئل هْن ٍ ػلَم اًسبًی ثشسسی وٌین . اص ع
وبسثشدی ػلَم اًسبًی هَخَد سا خَة ثطٌبسین ٍ ثؼذ 
ًظشیبت اسالم سا دس خػَظ آى هسبئل ثب استفبدُ اص 
هجبًی خَد ، استخشاج وٌین ٍ احیبًب ثِ ًظشیِ پشداصی 
ّبی ولی ًیض ثشسین . ایي الجتِ یه فشآیٌذ عَالًی ٍ 

ّب پیچیذُ است . چَى دس ػلَم اًسبًی هَخَد پبسخ 
هجتٌی ثش آصهَى ٍ خغبست لزا اًسدبم وبهلی ًذاسد . ٍ 
خیلی اٍلبت ته ثؼذی ثِ اًسبى هی ًگشًذ ٍ خلَ هی 
سًٍذ ٍ ثؼذ وِ ثِ ثي ثست سسیذًذ ثبص هی گشدًذ . اهب 
دس ػلَم اًسبًی اسالهی هی خَاّین ّوِ خبًجِ ًگش 
ثبضین . ّن ثب ػمل سبصگبس ثبضذ ٍ ّن ثب ًتبیح تدشثی 
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ٍ ّن ثب آیبت ٍ سٍایبت سبصگبس ثبضذ . ّوِ خَس دس آیذ 
اثؼبد اًسبى سا پَضص دّذ . ایي ّن ًیبص ثِ تسلظ ثش 
ػلَم هختلف داسد ٍ ّن ًظشیِ پشداصی دس آى هطىل 
است . یىی اص ػلل پیطشفت ون هب دس ایي صهیٌِ هی 
تَاًذ ّویي ثبضذ الجتِ ػَاهل دیگشی ًیض داسد ، هبًٌذ 

 ٍ فؼبل دس ایي صهیٌِ ّب.ووجَد ًیشٍی اًسبًی هؼتمذ 
ثب تَخِ ثِ دیذگبُ ّبی هتفبٍتی وِ دس صهیٌِ ػلَم  فتح :

اًسبًی اسالهی هغشح است ، اٍال ًحَُ هَاخِْ هب ثب 
ػلَم اًسبًی غشثی چگًَِ ثبیذ ثبضذ ؟ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ 
فشهَدیذ ایي ػلَم هجتٌی ثش هجبًی اسصش ضٌبسی ، 

. ًحَُ  هؼشفت ضٌبسی ٍ اًسبى ضٌبسی غلغی است
هَاخِْ هب ثب ًتبیح ایي ػلَم ثِ چِ ضىل ثبیذ ثبضذ ؟ 
ثبًیب ثب تَخِ ثِ ایي دیذگبُ ّبی هتفبٍت پیطٌْبد ضوب 

 ثشای افشادی وِ فؼبل دس ایي صهیٌِ ّستٌذ ، چیست؟
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دیذگبُ ّبی هتفبٍت ضبیذ ثِ ایي  استبد هػجبح یضدی :
ػلت ثبضذ وِ هب دس اثتذای ساُ ّستین ٍ ٌَّص دس هَسد 

َد ایي هَضَع ثحث وبفی غَست ًگشفتِ است تب ثِ خ
یه دیذگبُ هطتشن ثشسین . عجیؼی ّن است دس وبسی 
وِ آصهَى ٍ خغب دس آى ون غَست گشفتِ است ، 
ًظشیبت ، ًظشات اثتذایی ّست خػَغب دس خبّبیی 
وِ هیخَاّین پیطٌْبد ساّىبس ثذّین . الجتِ ثخطی اص 

وِ دیذ هب اختالف ًظشّب ًیض هشثَط ثِ ایي است 
ًسجت ثِ ػلَم اًسبًی چیست ٍ ایٌىِ آیب ایٌْب لبثل 
اسالهی سبصی ّست یب ًِ ؟ وِ ایي یه اختالف 
هجٌبیی ّست اهب اگش پزیشفتین ػلَم اًسبًی هتبثش اص 
هجبًی اسالهی ٍ غیش اسالهی هتفبٍت هیطَد . آى ٍلت 
دس ًحَُ اسالهی سبصی آى هیتَاى دلت ثیطتشی وشد . 

ایي ًظشات ظبّشش اختالف ثشاًگیض گبّی ثشخی اص 
ثبضذ ٍلی ّش وذام دس ٍالغ ثِ یه ثؼذی ًظش داسًذ . 
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هثال ثشخی هؼتمذًذ ػلَم اًسبًی اسالهی ػلَهی 
ّستٌذ وِ توبم حمیمت سا ساخغ ثِ سٍاثظ اًسبًی ثب 
سٍش ّبی هختلف وطف هی وٌٌذ . ایي سٍش ّب هی 

الهی تَاًذ تدشثی ثبضذ ، ػملی ثبضذ ، ًملی ثبضذ ٍ اس
ثَدى ثِ هؼٌبی ایي است وِ ثب ّوِ سٍش ّبی غحیح 
وطف ضذُ ثبضذ . ثٌبثشایي هوىي است ثشخی اص ػلَم 
اًسبًی هَخَد ًیض غحیح ثبضذ اهب یه ًگشش ولی 
ثبیذ ثِ آى اضبفِ ضَد ٍ ّوِ ایٌْب ثبیذ دس خذهت یه 
ّذف هتؼبلیِ لشاس گیشد. ثِ ایٌْب ثبیذ ثؼٌَاى هخلَلبت 

ٍ ودی ّب ٍ ًبساستی ّبی آى  الْی ًگشیستِ ضَد
اغالح ٍ تىویل ضَد . اهب چگًَِ ثبیذ ایي غَست گیشد 
؟ اضىبالت دلیمب ودبست ؟ دس هسبئل است ؟ دس 
هجبًی است ؟ اص ودب ثبیذ ضشٍع ضَد؟ اثتذا اص ػمل ثبیذ 
ضشٍع ضَد ؟ اص ٍحی ضشٍع ضَد؟ اص ػلَم تدشثی 
ضشٍع ضَد؟ دس ایي خػَظ ثحث ّبیی ّست ٍ 
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یي است وِ وبسّبی ػولی ووتش غَست گشفتِ ثخبعش ا
است . ثٌظش هی سسذ وِ ایٌْب سفت ٍ ثشگطت ًیبص داسد 

وِ ػشؼ وشدم ثبیذ اص هجبًی ضشٍع   . یؼٌی ّویي
وٌین ، ایٌىِ وذام هجبًی ًمص داسد ، ًیبص ثِ تحمیمبتی 
دس ّوبى ػلن داسد ٍ هسبئل آى ػلن . ثٌبثشایي ایٌىِ 

ذ ٍاسد ضذ ٍ پیص سفت ثگَیین اص یه سٍش خبظ ثبی
ضبیذ ٍالغ ثیٌبًِ ًجبضذ . ثلىِ سفت ٍ ثشگطتی ثیي ػلن 
ٍ هجبًی ػلن ًیبص است. خَد سٍش ضٌبسی تحَل دس 

 ػلَم اًسبًی ثحثی هْن ٍ ولیذی دس ایي صهیٌِ است .
ثؼٌَاى آخشیي هغلت تَغیِ ای ثشای دٍستبًی  فتح :

وِ پب دس صهیٌِ ػلَم اًسبًی اسالهی هی گزاسًذ ، 
 فشهبییذ.ث

وسبًی وِ دس ایي سضتِ ّب  استبد هػجبح یضدی :
تحػیل هی وٌٌذ ٍ یب اعالػبتی داسًذ ٍ یب هیخَاٌّذ 
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اعالػبتی داضتِ ثبضٌذ ، حذالل هجبًی اسالهی هشثَط ثِ 
ایي ػلَم سا ثطٌبسٌذ تب ثتَاًٌذ الالل ًبسبصگبسی ّبی 
اسبسی ثیي ایي ػلَم ٍ اسالم سا تطخیع دٌّذ تب 

فبت اسبسی ًطَد . چَى ػوذتب وسبًی وِ ثبػث اًحشا
دس ایي هسیش پب هی گزاسًذ ، ثؼذا هتَلی ایي وبسّب هی 
ضًَذ یب ثِ ًَػی ایي ػلَم سا ثِ ًسل ثؼذ هٌتمل هی 
وٌٌذ یب خَدضبى هذیشیت ثخطی اص اهَس اًسبًی سا 
ثؼْذُ هی گیشًذ ٍ اگش خغبّبی فبحطی داضتِ ثبضٌذ ، 

ِ اهشٍص دس خبهؼِ هػیجت ّبیی ضجیِ هػیجت ّبیی و
هبى داسین ، اداهِ پیذا خَاّذ وشد . اهب ایٌىِ اًتظبس 
داضتِ ثبضین ّوِ افشاد ثتَاًٌذ ًظشیِ پشداصی وٌٌذ ٍ 
دیذگبُ ّبی اسالم سا تطخیع ثذٌّذ ، ًظشیِ ی ثذیل 
اسائِ دٌّذ . ایي هوىي ًیست ، صیشا وبس تخػػی 

یك ثب ثسیبس پیچیذُ ای سا هی علجذ ٍ ًیبص ثِ آضٌبیی ػو
اسالم ٍ لذست استٌجبط ًظشیبت ػلوی ٍ آضٌبیی ػویك 
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ثب آى ػلن سا داسد . ثٌظش هی سسذ الالل دس اثتذای وبس ، 
ّوىبسی گشٍّی هی علجذ ٍ وسبًی وِ دس ػلَم اسالهی 
ٍ وسبًی وِ دس ػلَم اًسبًی تخػع ّبیی داسًذ ثبیذ 
ثب ّن گفتگَّبیی عَالًی هذت داضتِ ثبضٌذ تب 

ىشی اثتذایی حبغل ضَد ٍ ثؼذ ّوضثبًی ٍ ّوف
هتخػػیٌی ثػَست اختْبدی دس خػَظ ایي هسبئل 

  اظْبس ًظش وٌٌذ .
 

 


