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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 ثب تطىش اص حضشتؼبلی وِ ٍلت اسصضوٌذتبى سا دس اختیبس هب لشاس دادیذ.فتح : 

 جذّی تَجِ هَسد اسالهی اًمالة اص پیص حتی وِ است هْوی هسبئل جولِ اص داًطگبُ ٍ حَصُ ٍحذت هسئلِ 
اًمالة اسالهی  هؼظن سّجش( اهلل حفظِ) ای خبهٌِ اهلل آیت حضشت ایطبى اص پس ٍ( سُ) خویٌی اهبم حضشت

لشاس گشفتِ است. دس اّویت ایي ثحث ّویي ثس وِ اهبم خویٌی )سُ( دس ًخستیي سٍصّبی پس اص پیشٍصی 
هي ثضسگتشیي پیشٍصی سا آضتی ثیي داًطگبُ ٍ هذاسس ػلوی هی داًن. اگش هب » اًمالة اسالهی فشهَدُ اًذ: 

ی سٍحبًی ًضدیه وشدین ٍ تفبّن حبغل  ُ ٍ عجمِّیچ پیشٍصی پیذا ًىشدُ ثَدین الّب ّویي هؼٌب وِ ثیي داًطگب
ضذ .... ٍ ایي دست خیبًتی وِ سبل ّبی عَالًی جذایی اًذاختِ ثَد ثیي ایي دٍ عجمِ لغغ ضذ، ّویي وبفی 
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گیشی اًذیطة ٍحذت حَصُ ٍ داًطگبُ ٍ ضشٍست ٍ  لغفب دس اثتذا پیطیٌِ ای اجوبلی اص چگًَگی ضىل« . ثَد 
 اّویت آى ثیبى ثفشهبییذ.

. است اسصضوٌذی وبسّبی ّوِ وِ دّیذ هی اًجبم وِ وبسّبیی اص ٍ  اٍال اص ضوب تطىش هی وٌن استبد ػبثذی :
 . ثبضیذ هبجَس خذاًٍذ پیص اًطبهلل

سبثمِ ٍحذت حَصُ ٍ داًطگبُ یه سبثمِ ثسیبس عَالًی داسد .دس عَل تبسیخ ، اص لشى ّب پیص ، ّویطِ یه 
دیٌی ٍ ّن دسس ّبی غیش دیٌی هغشح هی ضذ. فشؼ ثفشهبییذ هثال  هشوضی ثَد وِ دس آًجب ّن دسس ّبی

ًظبهیِ یب ثیت الحىوِ دس ػشاق . دس آًجب ّن ػلَم دیٌی ٍ ّن ػلَم غیش دیٌی تذسیس هی ضذ. ضبگشداى اهبم 
غبدق )ع( ّویي دسس ّبی والم ٍ اػتمبدات ٍ تبسیخ ٍ تفسیش ٍ ... سا داضتٌذ ٍ ّوبى اغحبة ، ّوبى افشاد 

، وتبثْبیی هثل اسغشالة هی ًَضتٌذ . وِ دس ٍالغ اسغشالة یه ًَع غٌؼت دس آى صهبى ثَد ٍ غٌؼت فمیِ 
ثسیبس دلیمی ّن دس آى صهبى ثَد . پس ایي سبثمِ دس عَل تبسیخ صیبد ثَدُ است . یب افشادی هبًٌذ خَاجِ 

ٍ عت ٍ اهثبل ایٌْب  ًػیش الذیي عَسی وِ ایٌْب ّن فمیِ ثَدًذ ٍ ّن دسس ّبیی هثل سیبضیبت ٍ ٌّذسِ
داضتٌذ . یؼٌی دس لذین تؼبهل صیبدی ثیي وسبًی وِ ػلَم دیٌی ٍ وسبًی وِ ػلَم غیش دیٌی هی خَاًٌذ ٍجَد 
داضتِ است ٍ ثلىِ دس ّن تٌیذُ ثَدًذ . گبّی یه وتبة هی ًَضتٌذ وِ ّن ثِ ػلَم دیٌی ٍ ّن ثِ ػلَم غیش 

َم آهلی. ایي وتبة ّن فمِ ، ّن اػتمبدات ، ّن اغَل فمِ دیٌی هی پشداخت ؛ هثال وتبة ًفبیس الفٌَى هشح
، ّن تفسیش ٍ والم ٍ سبیش ػلَم دیٌی سا داسد ٍ ّن ثسیبسی اص ایي سضتِ ّبیی وِ هشثَط ثِ ػلَم جذیذ ) وِ 
آى هَلغ هی گفتٌذ ػلَم تجشثی یب سیبضی یب ٌّذسی ٍ ... ( است سا ّن داسد . ایي دس لذین ٍجَد داضتِ است 

دس دٍساى پْلَی است وِ ثخبعش اًذیطِ ّبی استؼوبسی ٍ هغشضبًِ تالش وشدًذ وِ ایي دٍ لطش سا اص . فمظ 
ّن جذا ثىٌٌذ ٍ اال تب لجل اص آى ایٌْب ّوِ ثب ّن یىی ثَدًذ . ایٌىِ حبال چِ وبسّبیی دس داًطىذُ الْیبت ٍ 

خَاّن ثیبى وٌن . خالغِ همػَدم داسالفٌَى تْشاى اًجبم ضذ ، ایٌْب داستبى هفػلی داسد ٍ عَل هی وطذ ث
ایي ثَد وِ لجل اص دٍساى پْلَی حَصٍیبى ٍ داًطگبّیبى اغال یه لطش ثَدًذ ًِ دٍ لطش جذاگبًِ . دس صهبى 
پْلَی ایٌْب سا اص ّن جذا وشدًذ. ثؼذ اص اًمالة ، یىی اص ًؼوت ّبی اًمالة ّویي ثَد وِ حَصٍیبى دسٍى 

 هیخَاستٌذ وِ ثَد ضىل ایي ثِ ّن  سد ضذًذ . ٍسٍد حَصٍیبى ثِ داًطگبُداًطگبُ ٍ داًطگبّیبى دسٍى حَصُ ٍا
 ٍسٍد.  ثَد ّویٌجَس ًیض ثشػىسص.  ثىٌٌذ تذسیس داًطگبُ دس ایٌىِ ّن ٍ ثطًَذ آضٌب داًطگبّی ػلَم ثب

 ، هیذاًی ّبی تحمیك سٍش هثال.  ثَد تذسیس ثشای ثشخی ٍسٍد ٍ تحػیل ثشای حَصُ ثِ داًطگبّیبى اص ثشخی
ٍش ّبیی است وِ دس حَصُ ّب ٍجَد ًذاضتِ است ٍ اص داًطگبُ ثِ حَصُ آٍسدُ ضذُ است . ثشػىسص ًیض س

ّویٌجَس است. خیلی اص ػلَم اص حَصُ ثِ داًطگبُ سفت هثال سضتِ ػلَم لشآى وِ لجل اص اًمالة دس ّیچ 
ؼٌی یه تؼبهل دٍسَیِ داًطگبّی ٍجَد ًذاضت اهب ثِ ثشوت اًمالة ، ایي سضتِ دس داًطگبُ تبسیس ضذ . ی

ضشٍع ضذ ٍ ثشوت ثسیبس صیبدی ّن داضتِ است . ثؼٌَاى یه ًوًَِ االى دس ػشاق ایي ّوِ هطىالتی ٍجَد 
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داسد . یه همذاسی اص ایي هطىالت هؼلَل ّویي است وِ دس ػشاق حَصٍیبى دس ًجف اضشف هؼوَال دس 
ًوی ضًَذ . ٍ ًَػی جذایی دس ػشاق داًطگبُ ًوی سًٍذ ٍ داًطگبّی ّبی ػشاق ّن دس حَصُ ًجف ٍاسد 

هحسَس است ٍ دس آیٌذُ ًیض ایي هسبلِ ضشسّبی ثضسگی ثشای جبهؼِ ػشاق دس پی خَاّذ داضت . خالغِ ایي 
سبثمِ ثحث ثَد ٍ افشادی ّوچَى ضْیذ هغْشی ٍ ضْیذ هفتح ٍ ضْیذ ثبٌّش ٍ ضْیذ ثْطتی ًیض ثٌیبى گزاساى 

 تفىش ٍحذت حَصُ ٍ داًطگبُ ثَدًذ .

دس هَسد هؼٌب ٍ هفَْم ٍحذت حَصُ ٍ داًطگبُ تؼبسیف گًَبگًَی غَست پزیشفتِ است. تؼشیف ضوب اص :  فتح
یب فمظ ػلَم اًسبًی( هشثَط  ّبیی )دس ّوِ ػلَم ٍ ایي ػٌَاى چیست؟ ٍحذت حَصُ ٍ داًطگبُ ثِ چِ صهیٌِ

 هی ضَد؟

داضتِ ثبضین ٍ حَصُ ٍ داًطگبُ دس  ٍحذت حَصُ ٍ داًطگبُ ثِ ایي هؼٌب ًیست وِ هب یه هشوضاستبد ػبثذی : 
ّن ادغبم ضَد . هؼٌبی آى اغال ایي ًیست . ّوچٌبى وِ فمظ داًطگبُ ًیست وِ ثؼٌَاى هشوض اهَصضی غیش 
حَصٍی هغشح است ثلىِ ثِ غیش اص داًطگبُ ّن جبّبی صیبدی ّستٌذ وِ وبسّبی آهَصضی اًجبم هی دٌّذ ٍ 

 داًطگبُ ّن ًیستٌذ.

اًطگبُ گبّی ٍحذت دس غشؼ است . یؼٌی ّش دٍ یه ّذف داضتِ ثبضٌذ . یىی لَل هؼٌبی ٍحذت حَصُ ٍ د
 . سا خذا افؼبل داًطگبّیبى ٍ  خذا سا ٍ یىی فؼل خذا سا ثحث وٌذ. حَصٍیبى گفتبسخذا سا ثحث وٌٌذ

 ٍ یه هشتجِ ٍحذت دس سٍش است . هثال االى ایي سٍش ّبی پَصیتیَیستی وِ دس ثشخی داًطگبُ ّب ٍجَد داسد
ًبضی اص یه تفىش فلسفی دس لشى ًَصدّن دس اسٍپب است هثال ثشداضتِ ضَد . ایي سا هی گَیین ٍحذت حَصُ ٍ 

.  است داًطگبُ ٍ حَصُ ٍحذت ًَػی ایي.  ِ هثال تفىش ػملی جبیگضیي تفىش تجشثِ حسی ثطَدىداًطگبُ . ایٌ
دس ػلَم اًسبًی وسی وِ تفىشش هبًٌذ  . اًسبًی غیش ػلَم یب اًسبًی ػلَم دس ثگَیین ًیست الصم حتوب یؼٌی

تفىش جبى الن ثبضذ ٍلتی وِ ثحث هی وٌذ تفىشش تفىش جذایی دیي اص ػلن ٍ داًص ٍ هؼشفت است . ایي ثِ 
هؼٌبی جذایی حَصُ ٍ داًطگبُ است . اهب اگش وسی دس ػلَم تجشثی یب ػلَم اًسبًی ٍاسد ثطَد اهب لجَل داضتِ 

است ٍ تفىشی ػلوی است ٍ تفىش ػلوی سا هٌحػش دس تجشثِ ّبی حسی ثبضذ وِ تفىش ػملی ّن اسصضوٌذ 
ًذاًذ . ایي هٌجش هی ضَد ثِ ّوبى ٍحذت حَصُ ٍ داًطگبُ . اگش ایي دس داًطگبُ ٍاسد ضَد ٍلَ دس عت ٍ 

 پضضىی یب دس سیبضیبت ثبضذ ایي هی ضَد یه ًَع ٍحذت حَصُ ٍ داًطگبُ .

دٍ چیض یه چیض ثطًَذ ٍ یب ایٌىِ داًطگبّیبى ثیبیٌذ ٍ دسس خالغِ ایٌىِ ٍحذت ثِ هؼٌبی ایي ًیست وِ 
ّبی حَصُ ثخَاًٌذ ٍ حَصٍی ّب ثیبیٌذ ٍ دسس ّبی داًطگبُ ثخَاًٌذ . ثِ ایي هؼٌی ًیست . ثلىِ ثِ هؼٌبی 

 سٍش ، غشؼ یب ّذفی است وِ دًجبل هی وٌٌذ . ایي هؼٌبی ٍحذت حَصُ ٍ داًطگبُ است . 
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ت حَصُ ٍ داًطگبُ سا چگًَِ اسصیبثی هی وٌیذ ؟ آیب ٍضؼیت هغلَة است ؟ دس حبل حبضش ٍضؼیت ٍحذفتح : 
دس جْت ًضدیه تش ضذى ایي دٍ ًْبد ثِ یىذیگش ٍ تحمك وبهل ٍحذت  یاگش ایٌغَس ًیست ؛ چِ تالش ّبی
 حَصُ ٍ داًطگبُ ثبیذ غَست ثگیشد؟

است . هثال اص جْت ًگبسش وتبة ّن تب االى وبسّبی ثسیبس خَثی اص جْبت هختلف اًجبم ضذُ  استبد ػبثذی :
داًطگبّیبى ثشای حَصٍیبى وتبثْبیی ًَضتِ اًذ ٍ ّن حَصٍیبى ثشای داًطگبّیبى . اص جْت تؼبهل استبد ٍ اص 
جْت تؼبهل داًطجَ ًیض وبسّبی خَثی اًجبم ضذُ است . ایي وبسّب تبوٌَى اًجبم ضذُ است ٍ وبسّبی خَثی 

هغلَة خیلی فبغلِ ّست . هب ثبیذ یه سشی چیضّب سا ثؼٌَاى ّذف  ّن ثَدُ است ٍلی تب سسیذى ثِ ًمغِ
ّبی آسهبًی اًتخبة ثىٌین . ّذف ّبی اسهبًی هؼلَم ًیست لبثل دستشسی ثبضٌذ یب ًجبضٌذ . اهب آى چیضی وِ 

 اسصش داًطگبُ دس دیٌی ّبی اسصش وِ است آسهبًی ًیست ٍلی هغلَثی است وِ لبثل دستشسی ثبضذ ّویي 
پژٍّطی ثیطتش ّن دس حَصُ حبون ثبضذ . ایٌىِ هثال صهیٌِ آصاداًذیطی دس داًطگبُ ّب فشاّن  ٍ ػلوی ّبی

ثطَد . هثال خیلی اص وتبثْبیی وِ دس حَصُ چبح هی ضَد دس داًطگبُ ، داًطگبّی ّب جشات ًوی وٌٌذ چبح 
دیگش ووتش یبفت هی  وٌٌذ ٍلی حَصُ چبح هی وٌذ . یؼٌی ًَػی آصاداًذیطی دس حَصُ ٍجَد داسد وِ دس جبّبی

ضَد . وشسی ّبی آصاد اًذیطی دس صهیٌِ ّبی هختلف دس حَصُ ثشگضاس هی ضَد ٍ دس داًطگبُ ّب ایٌْب ووتش 
ٍجَد داسد ٍ یب هثال دسسْبی اخالق ٍ دسس ّبی هؼٌَیت ٍ دسس ّبیی وِ سجه ٍ سٍش صًذگی سا ثِ اًسبى 

ّن دس حذ خَثی ّست ٍلی الصم است ایٌْب ّشچِ ثیبهَصد ٍ اص ایي لجیل وِ دس حَصُ ّست ٍ دس داًطگبُ 
ثیطتش ثطَد. یه چیضی وِ دس ٍحذت حَصُ ٍ داًطگبُ هغلَة است ٍ تب سسیذى ثِ آى ٌَّص خیلی فبغلِ 
داسین ایٌست وِ ػلَم اًسبًی ثبیذ هٌبثؼص اص لشآى استخشاج ضَد . سٍاًطٌبسی ، ػلَم تشثیتی ، ػلَم اجتوبػی 

ّبی هضبف سا ثبیذ اص لشآى استخشاج وشد ، ایٌْب سا ثخَاّین اص لشآى استخشاج ، هذیشیت ، سیبست ٍ فلسفِ 
ثىٌین ایي وبس خیلی صیبدی داسد ٍ تب سسیذى ثِ آى ، فبغلِ صیبدی ّست ٍ ایي ّن وبس یه سٍص ٍ دٍ سٍص 

ثىٌذ .  ًیست ٍ ایٌجَسی ّن ًیست وِ ثِ یه ًفش ثگَیین ثٌطیٌذ ٍ فىش ثىٌذ ٍ فالى ػلن سا اص لشآى استخشاج
ایي ًیبص ثِ صهبى خیلی صیبدی داسد . پس یه ثخص اص ٍحذت حَصُ ٍ داًطگبُ استخشاج ػلَم اًسبًی اص هٌبثغ 

 . ضَد ًْبدیٌِ تب خَاّذ هی صهبى ّب لشى دیٌی است ٍ ایي وبس سی سبل ٍ چْل سبل ًیست ثلىِ 

ثِ تؼَیك » ة فشٌّگی فشهَدًذ : سّجش هؼظن اًمالة اسالهی اخیشا خغبة ثِ اػضبی ضَسای ػبلی اًمالفتح : 
 «افتبدى هسبلِ تحَل دس ػلَم اًسبًی خسبست ثضسگی ثشای اًمالة اسالهی دس پی خَاّذ داضت. 

ثب تَجِ ثِ اّویت ایي هسبلِ ثٌظش هی سسذ تحَل دس ػلَم اًسبًی هی تَاًذ هَضَع هطتشن خَثی ثشای 
شف تؼبهل ٍ گفتگَ اسبتیذ حَصُ ٍ داًطگبُ هی تَاًذ تؼبهل ثیطتش اسبتیذ حَصٍی ٍ داًطگبّی ثبضذ . اهب آیب غ

ساّگطب ثبضذ یب ایٌىِ ثِ افشادی ًیبصهٌذین وِ دس ّش دٍ ػشغِ ػلَم حَصٍی ٍ داًطگبّی غبحجٌظش ثبضٌذ؟ 
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آیت هللا دکرت 

 احمد عابدی
 وحدت حىزه و دانشگاه

 ٍ ّب هَلفِ چِ اًسبًی ػلَم دس تحَل گشدد هطخع ثبیذ اثتذا پشسص ایي ثِ پبسخ ثشای  ثٌظش هی سسذ
 َس اص تحَل دس ػلَم اًسبًی چیست؟(هٌظ) ؟ داسد ّبیی ثبیستِ

هب دس ػلَم اًسبًی ثبیذ پبیِ ّب سا اص لشآى ثگیشین . االى ػلَم اًسبًی هب غبلجب تحت تبثیش اًذیطِ  استبد ػبثذی :
غشة است . حتی آى هَلغ وِ دس ضوي ایي وتبثْب آیبت ٍ سٍایبتی ّن روش هی ضَد ٍلی اغل اًذیطِ ٍ تفىش 

تحَل دس ایي ػلَم ّن ثِ ایي سبدگی ٍ ساحتی ًیست . ضبیذ ثْتشیي ساُ ایي ثبضذ وِ آى اص غشة آهذُ است . 
جلسبتی هخػَظ اسبتیذ )چِ حَصٍی ٍ چِ داًطگبّی( ثشگضاس ضَد ٍ ًظشات جذیذ دس ایي جلسبت ) ثػَست 

ي وبهال ثستِ ٍ ثِ ثیشٍى ّن دسص ًىٌذ( هغشح ثطَد . ایي اسبتیذ هَضَػبت ٍ هحَسّبی جذیذی وِ ثِ رّ
ضبى هی آیذ سا دس اختیبس یه سشی اص داًطجَیبى دوتشی لشاس دٌّذ ٍ ایٌْب دس ایي هَضَػبت پبیبى ًبهِ 
ثٌَیسٌذ . ایي داًطجَیبى ثؼذا دس آیٌذُ استبد ثطًَذ ٍ ایي هَضَػبت سا ثشای داًطجَیبى جذیذ تذسیس 

ثب اًذیطِ اسالهی ثٌَیسٌذ ٍ ایي ثىٌٌذ . ایي داًطجَّب ّش ٍلت استبد ثطًَذ آى هَلغ هی تَاًٌذ وتبثْبیی 
صهبًی عَالًی هی علجذ . ػشؼ وشدم ًوی ضَد ثِ ایي ساحتی یه فىش ایجبد وشد . اغال فىش جذیذ اختشاع 
وشدًی ثِ ایي سجه ًیست . گبّی دس یه صهبًی یه چیضی ثِ رّي وسی خغَس هی وٌذ ٍ ثؼذ تب ایي فىش 

َد ٍالؼب صهبى ثش است. ٍلی فىش هیىٌن تٌْب ساّص ّویي خَد ثِ یه وتبة دسسی ٍ ثؼذ ثِ یه ػلن هجذل ثط
 ثبضذ .

علجِ ّب ٍ داًطجَیبًی وِ دس ًظش داسًذ دس ایي ػشغِ فؼبلیت وٌٌذ هتٌبست ثب ایي ّذف چِ تَاًوٌذی فتح : 
ّبیی سا ثبیذ وست ًوبیٌذ؟ آیب ثشای غبحت ًظش ضذى دس ایي ػشغِ ثبیذ ثِ اجتْبدی ثب ػوك اجتْبد دس فمِ ٍ 

 ل سسیذ؟ یب ًَػی دیگش اص اجتْبد دس ایي ػشغِ الصم است؟ اغَ

اٍال ایي اجتْبد دس فمِ ٍ اغَل ٍ دس ّش سضتِ ای الصم ٍ ضشٍسیست . یؼٌی اگش هثال وسی استبد ػبثذی : 
ثخَاّذ دس سضتِ هذیشیت ، ًظشی سا اص لشآى ثذست ثیبٍسد ایي تب خَة اجتْبد دس فمِ ٍ اغَل سا ًذاضتِ ثبضذ ، 

اًذ ایي وبس سا ثىٌذ ٍ چِ ثسب آى ثشداضت ّب ، ثشداضت ّبی ًبدسستی ثبضذ . لشآى وشین وِ ًیبهذُ ًوی تَ
توبم هغبلت هذیشیت سا یه جب ثیبى وٌذ ثلىِ دس آیبت هختلف آٍسدُ است . ایي آیبت وذاهیه ػبم ٍ 

َى ولی است ؟ وذاهیه خبظ است؟ وذام هغلك است ٍ وذام همیذ ؟ وذام لضیِ فی ٍالؼِ است ٍ وذام لبً
اگش وسی ایي چیضّب سا ًذاًذ ًِ دس سضتِ هذیشیت هی تَاًذ اص لشآى استخشاج وٌذ ، ًِ دس التػبد هی تَاًذ ٍ ًِ 
دس سیبست ٍ ًِ دس سبیش ػلَم . اهب چیضی وِ ّست ایي است وِ ایي اجتْبد هػغلح حَصٍی وبفی ًیست . 

. یؼٌی ثبیذ توبم ایي ػلَم حَصٍی سا وسی وِ هی  اهب ضشٍسی ّست . یؼٌی ایي سا حتوب ثبیذ داضتِ ثبضٌذ
خَاّذ اص لشآى ثشداضت وٌذ ٍ استٌجبط ثىٌذ . ّوِ ایٌْب سا ثبیذ ثِ خَثی ثذاًذ . ػالٍُ ثش ایٌْب ثبیذ ًظشات 
 دیگشاى سا ّن ثذاًذ . ٍ هَضَػبتی سا اص جبّبی دیگش فشا ثگیشد ٍ ثؼذ حىوص سا اص لشآى وشین استخشاج ًوبیذ . 


