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 تسن اهلل الطحوي الطحین

چِ هی ضَز تؼضی اظ اساتیس اذالق ٍ ػاضف هسلکاى زض تعًگاُ ّا زچاض لغعش هی ضًَس ؟ چِ هی ضَز آًْا 
ی ضَز آًْا کِ ذَز ضا هطتثظ تا اهام ظهاى )ػج( هی زاًٌس ، زض هقاتل ًائة اهام ظهاى)ػج( هی ایستٌس؟ چِ ه

تِ  88کِ زض ًواظضاى حاالت هؼٌَی ذاصی زاضتٌس ، تا حسی کِ اظ ذَف الْی ذطکطاى هی ظز ؛ زض فتٌِ 
تْاًِ ایٌکِ ها زض حکَهت عاغَت ًرَاّین هاًس ، ایطاى اسالهی ضا تطک کطزُ ٍ تِ فالى کطَض ّجطت هی 

 ؟ح ٍ یقیي آٍض است کطزًس؟ ضیطِ ایي تؼاضض ّا کجاست ؟ آیا هؼطفت ضَْزی صس زض صس صحی

ضَْز ضا تِ زٍ قسن کلی تقسین کطزُ اًس.  " تثییي تطاّیي اثثات ذسا "حضطت آیت اهلل جَازی آهلی زض کتاب
آى ضَْزی کِ هحل تحث هاست زض لساى استاز جَازی آهلی ، ضَْزی است کِ اظ جٌس هفاّین است ؛ 
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هحسٍز است ٍ زض هؼطض تثسیل ٍ تغییط هی تاضس . زض ایي ًَع ضَْز ًفساًیات ، قَُ ٍاّوِ ٍ اتلیس هی 
 تَاًٌس تصطف کٌٌس .

ضَْز توییع الْی تَزى یا ًفساًی ٍ ضیغاًی تَزى هؼطفت ضَْزی تسیاض زضَاض است. زض ایي ًَع ًگطش تِ 
ّن توایالت زضًٍی اًساى ٍ ًفساًیات اٍ هی تَاًس هَجة ایجاز ضَْزی زض اًساى ضَز ) ّواى چیعی کِ زض 

تَاًس کتة تجطتِ زیٌی ٍ تؼثیط ذَاب ضٍاًطٌاساًی چَى فطٍیس ٍ یًَگ ٍ جیوع هی تیٌین( ٍ ّن ضیغاى هی 
ٍ یا هی تَاًس هطَْز «  121اًؼام -اى الطیاعیي لیَحَى الی اٍلیائْن» هَجة ایجاز ضَْزی زض فطز ضَز 

الْی ضا تعییي ٍ تغییط زّس . تؼثاضت زیگط اٍ ّن هی تَاًس هستقال ٍسَسِ ّای ضیغاًی تسَی اًساى گسیل 
ًْا ضا زض ًظطش هتفاٍت جلَُ زّس. پس زاضز ٍ ّن هی تَاًس تا تغییط ٍ تثسل ضَْز الْی زض ًظط اًساى ، آ

 هؼطفت ضَْزی زض هؼطض تغییط ٍ تثسل تَسیلِ ًفساًیات ٍ اتلیس است .

حال کِ چٌیي است اظ کجا هؼلَم آًچِ آى ػاضف ضَْز کطزُ است ، الْی تاضس ؟ ضایس سالْا تحت تاثیط ضَْز 
ست آٍضزُ تاضس . چِ تسا ذَز ًیع سالْا زض ضیغاًی تَزُ است ٍ زض اثط اضتثاط تا اٍ حتی قسضتی هاٍضایی ًیع تس

ایي جْل هطکة تَزُ تاضس کِ هؼطفتص هؼطفت الْی است ٍ ًوی زاًستِ تحت تاثیط ضیغاى تَزُ است . لصا 
هسالِ هؼطفت ضَْزی تسیاض حساس است . ها هٌکط هؼطفت ضَْزی حقیقی ٍ الْی ًوی ضَین ٍ آى ضا یکی 

ایس زاًست ٍ تَجِ ًوَز ایي ًَع اظ هؼطفت تسیاض زض هؼطض تغییط ٍ اظ ضاُ ّای کطف حقیقت هی زاًین ٍلی ت
 زگطگًَی است .

ذة حاال هوکي است کسی ایي استسالل ضا تپصیطز ٍ تگَیس قثَل زاضم کِ ضیغاى ٍ ًفساًیات هی تَاًٌس زض 
اى ضَْز اًساى هَثط ٍقغ ضًَس ٍلی تؼضی اظ ایي ػطفا تا ضرص اهام ظهاى)ػج( هطتثغٌس ٍ اظ ضرص ایط

زستَضاتی ضا هی گیطًس ٍ زض ضٍایات زاضین کِ ضیغاى تِ ضکل ائوِ اعْاض)ع( ًوی تَاًس هتوثل ضَز ، پس آًچِ 
 ایي افطاز هیگَیٌس جع ٍاقؼیت چیعی ًوی تَاًس تاضس .

پاسد ها ایٌست کِ زضست است ضیغاى زض قالة آى شٍات هقسسِ ًوی تَاًس زضآیس ٍلی اظ کجا هؼلَم کِ اٍ 
ًی ًَضاًی زضًیایس ٍ ذَز ضا تِ زضٍؽ اهام ظهاى)ػج( جا ًعًس ! هسالِ ایٌست کِ اظ کجا تساًین آى تِ ضکل اًسا

 کساًی هازی ػالن زض کِ است چغَض فطزی کِ زض ضَْز تط ها ضخ هی ًوایاًس ، اظ حضطات هؼصَهیي است؟! 
ًس ٍ هَػظِ گطی ّا کطزًس اها کطز هؼطفی آًْا جای تِ ضا ذَز ٍ کٌٌس اهاهت ٍ ضسالت ازػای زضٍؽ تِ تَاًستٌس

 زض ػالن ضَْز ایي کاض هوتٌغ ٍ غیط قاتل اهکاى تاضس !

حاصل تحث ایٌکِ هؼطفت ضَْزی تسیاض ضّعى است ٍ زض ػول تساى تایس تسیاض احتیاط کطز . زض اًتراب استاز 
حال آًکِ ذَز  اذالق تایس تسیاض زقت کطز . هوکي است کسی سالْای سال زیگطاى ضا تِ ضاّی زػَت ًوایس ٍ

 تحت ٍالیت اتلیس تاضس .

 تِ قلن : ػلی هْطگاى                                                                              ... تاهلل فاستؼص 


