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 وٝ تٍٛییٓ تایذ وٙیٓ غحثت خٛاٞیٓ ٔی ٔٛضٛػی چٝ تاسٜ دس ٔا وٝ ضٛد ٔطخع ٔٛضٛع جایٍاٜ ایٙىٝ تشای

 آیذ؟ ٔی واسی چٝ تٝ ٚ است ٔؼٙی چٝ تٝ آٖ تٛدٖ ٛحیذیت ٚ پیٛ٘ذ اغُ

 ٞایی غحثت ٚ ٞا ستأٟ ی تمیٝ ضٛد، ٔطخع آٖ ٔثا٘ی ٚ ضٛد اثثات آٖ، تٛدٖ تٛحیذی ٚ پیٛ٘ذ اغُ اٌش

 .تٛد خٛاٞذ آٖ ی ٔجٕٛػٝ صیش ، ضٛد ٔی ٔطشح وٝ

تایذ تیٗ صٚجیٗ  .دا٘ست یتٛحیذ پیٛ٘ذ ی ٔایٝ جاٖ تایذ سا "ستط " ٚالغ دس ٚ است ستط دستاسٜ ٔا ٔٛضٛع

 پیٛ٘ذ تٝ خٛتی تشلشاس ضٛد.

 ٔساِٝ اَٚ: صٚجیت

 ٔساِٝ ای است وٝ دس تحث صٚجیت ٔطشح است. "ستط"ٔٛضٛع 

تشای فٟٓ یه ٟٔاست چیستی ٚ چشایی آٖ إٞیت تسضایی داسد ٚ تٝ ضٙاخت تٟتش آٖ ٟٔاست وٕه ٔی وٙذ؛ 

 ذ.ٞشچٙذ ا٘ساٖ سا تی ٘یاص اص یادٌیشی آٖ ٟٔاست ٕ٘یىٙ

تٝ تؼذ دس تحث ستط، تسیاس آیات وّیذی ای است. ٔٛضٛع ایٗ سٛسٜ، دیٗ  61آیات سٛسٜ ٔثاسوٝ سْٚ اص آیٝ 

ٔثتٙی تش فطشت است وٝ تا ساختاس ٚجٛدی ا٘ساٖ ٕٞاًٞٙ است.  دس ایٗ سٛسٜ آیات سا تٝ ا٘ساٖ ٘طاٖ ٔی 

 دٞذ تا تٝ ٞذف تشسذ.آیاتی ٔا٘ٙذ ِیُ ٚ ٟ٘اس، خٛف ٚ طٕغ، 

ٞٓ حی. ٞٓ ٚدس ضٙاخت ایٗ آیات آٖ است وٝ دس آٖ صٚجیت ٔطشح است.ٞٓ ٔٛت ٔی خٛاٞذ  اِٚیٗ لذْ 

 آسٕاٖ ٔی خٛاٞذ ٚ ٞٓ صٔیٗ.ٞٓ ضة داسد ٚ ٞٓ سٚص.

 اص ایٗ لثیُ صٚجیت دس لشآٖ تسیاس صیاد است.

 ٞش سسیذٖ تٝ وٕاِی تٝ صٚجیت ٘یاصٔٙذ است. اِثتٝ ٔٙظٛس اص صٚجیت فمط اصدٚاج ٘یست.

 پیٛ٘ذ، ضٙاختٝ ضٛد ٚ تؼذ تٝ سشاؽ ضىُ خاظ ایٗ پیٛ٘ذ یؼٙی اصدٚاج سفت. اتتذا تایذ دس

ٕٞٝ ی وٕاالت ػآِ تا صٚجیت اتفاق ٔی افتذ. پس تایذ لثُ اص اصدٚاج صٚجیت سا دسن ٚ تجشتٝ وشدٜ تاضیٓ ٚ 

 دس سیستٓ ص٘ذٌی خٛدٔاٖ تایذ صٚجیت سا تیاتیٓ.



ٟشی، تایذ تٝ جا تاضذ. ضذت ٚ سحٕت تایذ ٞش دٚ ٚجٛد ٔا ٔثال: جارتٝ ٚ دافؼٝ دس ٔا تٝ فشٔٛدٜ ی استاد ٔط

 جاسی تاضذ. 

ٞش وٕاَ دس ػآِ اص جٕغ اضذاد تٛجٛد ٔی آیذ.جٕغ ضة ٚ سٚص، جٕغ خٛف ٚ طٕغ تایذ تٛأاٖ ٚجٛد داضتٝ 

 تاضذ.

 اٌش ٔا دس تجشتٝ ی ایٗ صٚجیت ٞا دس ٚجٛد خٛدٔاٖ تٕشیٗ ٘ىشدٜ تاضیٓ، اصدٚاج خٛتی ٞٓ ٘خٛاٞیٓ داضت.

تؼضی اص غفات دس ٔا فمط یه طشفی است ٚ آٖ طشف دیٍش دس ٚجٛد ٔا ٘یست. اصدٚاج سشیغ تشیٗ ساٜ تشای 

 ایجاد آ٘طشف ٚجٛد است.

 .حتی اصدٚاج ٘أٛفك ٞٓ ٕ٘ی تٛا٘ذ ا٘ساٖ سا اص ٔسیش وٕاَ تاص داسد.ٔا٘ٙذ حضشت آسیٝ ٕٞسش فشػٖٛ

 ٘یٓ غفات صٚجیت سا دس خٛدٔاٖ ایجاد وٙیٓ.لشاس ٘یست ٔا تا ضخع ٕٞسشٔاٖ تٝ وٕاَ تشسیٓ تایذ تتٛا

 اضخاغی ٔا٘ٙذ حضشت ٔشیٓ ٚ حضشت ٔؼػٛٔٝ سالْ اهلل ػّیٟٕا صٚجیت سا دس ٚجٛد خٛد ایجاد وشدٜ ا٘ذ.

ؼذ اص غشٚب ػاضٛسا دس لاِة ؼذ ص٘ا٘ٝ ی خٛد ظاٞش ضذٜ ٚتَتا ػػش ػاضٛسا دس تُ احضشت صیٙة سالْ اهلل ػّیٟ

 ٔشدا٘ٝ ایفاٌش ٘مص خٛد است.

یٗ سٚش سا تٝ ٔا تٛغیٝ تذیٗ غٛست ٔی ضٛد تذٖٚ اصدٚاج ٞٓ تٝ صٚجیت سسیذ أا اُٞ تیت ػّیٟٓ اِسالْ ا

 اُٞ تیت تایذ تٙای ٔا تش اصدٚاج تاضذ.  أش٘ىشدٜ ا٘ذ ٚ تٝ 

دس ادب ػثٛدیت تایذ ٕٞسش ٞٓ وفٛ سا پیذا وشد ٚ اصدٚاج سا غٛست داد حتی اٌش ایٗ اصدٚاج ٔٙجش تٝ ٔٛفمیت 

 ٘طٛد.

ا دس لیأت ٕ٘ی تٛا٘یٓ ػزس تیاٚسیٓ وٝ وٕاَ ٔا دس ٌشٚی ضخع دیٍش تٛد ٚ اٚ ٔا٘غ سسیذٖ ٔا تٝ آٖ وٕاَ ٔ

 ضذ ٚ ٔا ٕ٘یتٛا٘یٓ ػزس تیاٚسیٓ وٝ ٔستضؼفی تٛدیٓ دس ٔماتُ یه ٔستىثش.

تة تشای ضٙاخت غفات صٚجی دس دیٗ ٔی تٛا٘یٓ تٝ وتثی ٔثُ ٚسائُ اِطیؼٝ ٚ ٔفاتیح اِحیاٜ ٚ اص ایٗ دست و

 ٔشاجؼٝ وٙیٓ.



دس خٛد صٚجیت سا فؼاَ  ٗش ٔی ضٛد تٝ دِیُ آٖ است وٝ صٚجیجخیّی اص اصدٚاج ٞایی وٝ تٝ ػذْ ٔٛفمیت ٔٙ

 ٘ىشدٜ ا٘ذ.

 دس فػُ دْٚ تٝ ایٗ ٔٛضٛع پشداختٝ است ٚ دس آٖ ٔشاتة صٚجیت آٔذٜ است. "تذتش دس ساحت تیت"وتاب 

 ٔساِٝ دْٚ:

 َ ٔطشح است وٝ آ٘چٝ دس صٚجیت تیٗ صٚجیٗ اتفاق ٔی افتذ چیست؟ایٗ سٛا

ٔثال دس پیٛ٘ذٞای ضیٕیایی تاس ٔثثت ٚ تاس ٔٙفی دس وٙاس یىذیٍش تاػث جشیاٖ یافتٗ حیات ٔی ضٛد وٝ ٞش وذاْ 

 اص آٖ تاسٞا تٝ تٟٙایی ایٗ خاغیت سا ٘ذاضت.

 است. "ستط"اتفاق تیٗ صٚجیٗ 

 ت تٝ غشف وٙاس ٞٓ تٛدٖ اتفاق ٕ٘ی افتذ ٚ٘تیجٝ ی سا دستش ٘خٛاٞذ داضت.ستط دس صٚجی:چیستی ٚ چشایی ستط

اٌش وسی دس ٚجٛدش ٞٓ ٟٔشتا٘ی داضتٝ تاضذ ٚ ٞٓ غضة، تیٗ ایٗ دٚ حتٕا تایذ استثاطی ٚجٛد داضتٝ تاضذ 

 تا دس اٚ صٚجیت سخ دٞذ.

 سا جستجٛوشد.تا دلت دس آیات سٛسٜ وٟف تیٗ اغحاب وٟف ٚ یاساٖ سیذاِطٟذا ٔی تٛاٖ ایٗ ستط 

ایٟٙا وسا٘ی تٛد٘ذ وٝ سضذ ٚ اصدیاد دسٞذایت سا اص خذاٚ٘ذ طّة وشد٘ذ ٚ دس ساٜ خذا لیاْ وشد٘ذ ٚ خذاٚ٘ذ 

 ٔی فشٔایذ وٝ ٔا دس اٟ٘ا ستط ایجاد وشدیٓ. یؼٙی خذا خٛد فاػُ ٚ ایجادوٙٙذٜ ی ایٗ ستط است.

 پیٛ٘ذ ٚ ستط لٛی تش است.پس دس پیٛ٘ذ تٛحیذی تٝ ا٘ذاصٜ ای وٝ تٛحیذ ا٘ساٖ اٚج تٍیشد، 

 سٚایت داسیٓ وٝ وسی ٕٞسشش سا دٚست ٘ذاسد ٍٔش تٝ ا٘ذاصٜ ا٘ساٖ ٔٛٔٗ!

خذاٚ٘ذ تشای ٕٞٝ ی ایٕاٖ آٚس٘ذٌاٖ دٚ ٔثاَ ٔی آٚس٘ذ وٝ ٞش دٚی ایٗ ٔثاَ ٞا خا٘ٓ  66دس سٛسٜ تحشیٓ آیٝ 

 ٞستٙذ.اِٚی حضشت آسیٝ است ٚ دٚٔی حضشت ٔشیٓ سالْ اهلل ػّیٟٕا



ٚ تٛا٘ستٝ چٙاٖ صٚجیتی سا دس خٛد ایجاد وٙذ اس ٘یست أا خٛد إسش خٛتی تشخٛسدٞتا ایٙىٝ اص حضشت آسیٝ 

 وٝ دس تٟطت تشای خٛد اُٞ ٔتٙاسة ایجاد وٙذ.

حی ای داسد وٝ ٔی تٛا٘ذ حضشت جثشئیُ سا تشخٛد ٘اصَ وٙذ ٚ ایٗ لاتّیت ٚحضشت ٔشیٓ چٙا ٚسغ ٚ لذست س

 ٛحیذ ضذٜ است.اص حضشت ٔشیٓ است چٖٛ ٚاتستٝ ی تٝ ت

 ٟٔاست ٞای اصدٚاج یا صٚجیت سا اغٙا ٔی وٙذ یا ستط تیٗ صٚجیٗ سا!

 ٖاست. ایٗ سٛسٜ تٛغیف ػثاداهلل است. ایٙأطشح وشدٜ دس سٛسٜ دٞش  سا خا٘ٛادٜ ی تٛحیذی ٕ٘ٛ٘ٝ ی خذاٚ٘ذ

ستش٘ذ. ٔثٙای ٘زس ٔی وٙٙذ ٚ خٛسان خٛد سا تٝ ٔسىیٗ ٚ یتیٓ ٚ اسیش ٔی تخطٙذ ٞشچٙذ خٛد تٝ خٛسدٖ سضاٚا

واس ایطاٖ ایٗ است وٝ فمط تشای ٚجٝ خذا ایٙىاس سا ا٘جاْ ٔی دٞٙذ ٚ ٞیچ ضىش ٚ جضایی اص خذاٚ٘ذ طّة 

 ٘ىشد٘ذ.

 پس دٚ ٚجٝ دس ػُٕ ایطاٖ ٚجٛد داسد.

 ایٙىٝ ٞیچ جضایی تشای ایٗ واس ٕ٘ی خٛاٞٙذ. -2ایٙىٝ دیٍشاٖ سا تش خٛد تشجیح ٔی دٞٙذ. -6

 یٗ ٚجٛد ٘ذاضتٝ تاضذ، صٚجیت ضىُ ٕ٘ی ٌیشد ٚ تیت، تٟطتی ٘خٛاٞذ تٛد.اٌش ایٗ دٚ ِٔٛفٝ دس صٚج

 ٔحثت یه طشفٝ ی تی تٛلغ ٟٕٔتشیٗ اغُ دس ایجاد ستط است.

 تا اصدٚاج ٘ثایذ ِیست دسخٛاست ٞا اضافٝ ضٛد . اص دٚاج تا تٛلغ اص یىذیٍش، سٍ٘ی اص ّٔىٛت ٕ٘ی ٌیشد.

ی اٌش تا پاییٗ آٔذٖ تٛلغ ٔحثت ٞٓ وٓ ضٛد تاصٞٓ اثش ٘خٛاٞذ ٙؼتایذ تٛلغ پاییٗ تیایذ ٚ ٔحثت تاال تشٚد، ی

 داضت.

، تٝ پذس ٚ ٔادس ٘فشٔٛدٜ وٝ اص فشص٘ذاٖ احساٖ سا طّة "ا٘اتاِٛاِذیٗ احس"دس آیاتی اص لشآٖ وٝ فشٔٛدٜ است ٚ 

 وٙٙذ. فشٚدٜ وٝ فشص٘ذاٖ احساٖ وٙٙذ.

 ٙت سا داضتٝ تاضیٓ.ص٘ذٌی غحٙٝ ی ٔؼأّٝ ٘یست. ٔا تایذ ا٘تظاس خا٘ٛادٜ ای دس ج

 دس٘ظشیات غشتی ٔی ٌٛیٙذ: ا٘ساٖ ٌشي ا٘ساٖ است. یىی ضىاسٔی وٙذ ٚ دیٍشی سٟٓ خٛدش سا تشٔی داسد.



 ٔا ٔخاِف ٘ظٓ دس ص٘ذٌی ٘یستیٓ أا دس ص٘ذٌی تٛحیذی خٛد تخٛد ٘ظٓ تٛجٛد ٔی آیذ.

ای وّی تا آلا. ایٗ غّط خا٘ٓ ٚ واسٞ تادس ٔحافّی وٝ تحث اصدٚاج ٔطشح است، ٔی ٌٛیٙذ، واسٞای جضیی 

 !!است

أا اغُ تایذ ایٗ تاضذ وٝ صٚجیٗ حاضش تاضٙذ تا تٛلغ پاییٗ ٚ ٔحثت صیاد ضایستٍی خذٔت سا دس خٛد ایجاد 

 وٙذ.

 صٖ وٙیضی ضٛٞش سا تىٙذ ٚ ٔشد غالٔی صٖ سا!

 ٓ وفٛ ٔٛثش است.ایٗ ٍ٘اٜ، ٔثٙای ا٘تخاب سا تغییش خٛاٞذ داد ٚ ایٗ ٔساِٝ دس وفٛیت  ٚ دسٚالغ پیذا وشدٖ ٞ

 .وتاب تّٛؽ ػاطفی تٝ ایٗ ٔٛضٛع پشداختٝ ضذٜ است دس "ستط "تٟتش ٔثحث  روشتشای 


