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 87-88               49رلسِ 

 هکاسة هحشهِ / تٌجين
 ثسن اهلل الشحوي الشحين 

 تٌجين یفمْ حکن
گفتين دس همبم اٍل ثحج  ؟ثحج دس همبم اٍل ثَد وِ اصل ًظش دس ًزَم ٍ تٌزين ثَد وِ ايي اهش ربيض است يب ًيست

اص لَاػذ اٍليِ وشدين دس چْبس هحَس ٍ دس رْت دٍم ادلِ خبصِ ثَد وِ ثِ آيبتي اضبسُ وشدين ٍ ثؼذ ّن ٍاسد 

  .سٍايبت ضذين

 ییسٍا ۀادل
سٍايبت سا هي ضَد ثِ دٍ دستِ تمسين وشد : ؼبئفِ اي وِ ثِ ًحَي هطؼش ثِ صحت ػلن ًزَم ٍ تٌزين است ٍ ثِ 

  .ٍ ؼبئفِ دٍم آًي است وِ داللت ثش هٌغ هي وٌذ وٌذست ثؼعي اص ايٌْب داللت ثش رَاص تٌزين ًحَي هوىي ا

 نيتٌز رَاص ثش دال بتيسٍا الف.
اثَاة هب يىتست ثِ هالحظِ وشديذ حذٍد ّطت تب سٍايت ثَد وِ هالحظِ وشديذ  99دس ؼبئفِ اٍل سٍايبتي سا اص د 

چ وذام سٌذ هؼتجشي ًذاضت دٍ هذلَل دس ايي سٍايبت ثَد يىي ايي وِ وِ ايي سٍايبت دست ون اضبسُ وشدين اهب ّي

في الزولِ ايي ثحج تٌزين ٍ حىبيت وشدى آى اٍظبع ٍ احَال وَاوت اص اٍظبع ٍ احَال صًذگي ثطش دس ايٌزب في 

 . الزولِ دسست است ٍلي ثبلزولِ سا هؼلَم ًيست وِ لعبٍت وشد ٍلي هٌؼي دس ايي وبس ًيست

 «تحاس » کتاب س دسٍایاتی 

هشحَم ػالهِ هزلسي دس ثحبس دس  .وِ ايي سا اص ثحبس ػشض هي وٌيناست دس ّويي ؼبئفِ سٍايبت ديگشي ّن 

چبح ضذُ است وتبة سوبء ٍ ػبلن است دس وتبة ٍ  ٍ دس ايي ثحبس ّبي رذيذاًاست  58چبپْبي صذ رلذي د 

فٌظش ًظشُ فی وِ ثب آيِ  .ِ ٍ حبل الوٌزوييػٌَاًص ايي است وِ ػلن الٌزَم ٍالؼول ث 99سوبء ٍ ػبلن ثبة 

سٍايت دس ايٌزب  86ضشٍع وشدًذ ٍ ثحخي دس ريل ايي آيِ داسًذ ٍ ٍاسد سٍايت ضذًذ ٍ ثحج هفصلي است الٌجَم 

يه ثحج هفصلي داسًذ ثِ ًبم است سٍايت  86ٍ دس پبيبى ايي ثبة وِ هطتول ثش است ربهغ ّن  آٍسدًذ ٍ ًسجتبً

ش في ثؼط ارالء اصحبثٌب ٍ ثحخي وشدًذ ٍ الَال ثضسگبًي سا دس ايٌزب ًمل وشدًذ ٍ ثؼذ ّن . وِ ًزو.تضييل رويل

خَدضبى ثحج وشدًذ ٍ ظوٌب يه ثحج تبسيخي داسًذ وِ دُ ثيست ًفش اص ثضسگبى ضيؼِ وِ ٍاسد دس ػلن ًزَم 

  .ثَدًذ سا ثشضوشدًذ

ٍلي است ش سا اضبسُ هي وٌين سٍايت هزَصُ وِ ايٌزب ثؼعي ااست ّوبى ؼبئفِ اٍلي سا وِ سٍايت اظبفِ اي ّن 

 .سٌذضبى هؼتجش ًيست. سٍايت اهشٍصي سٍايت هزَصُ يب هفيذُ للتزَيض است
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 «یًَس تي ػثذالشحوي » سٍایت 

سٍیت تؼذُ طشق الی یًَس تي ػثذالشحوي تاسٌادُ لال للت التی ػثذاهلل سٍايت پبًضدّن ايي ؼَس است 

لال َّ ػلن هي ػلن االًثياء لال فملت فمال ػلی تي اتی طالة  ؟َّجؼلت فذاُ اخثشًی لؼلن الٌجَم ها 

ايٌزب ثبص داسد وِ  .ثِ وِ ايي سٍايتي است وِ سٌذش سا ثبيذ وتبة ًزَم سا ثجيٌينیؼلوِ فمال کاى اػلن الٌاس 

  .ػلوي اص ػلَم اًجيبء است ٍ حعشت فشهَد وِ حعشت اهيشالوَهٌيي اػلن الٌبس ثِ ايي ػلن است ،داللتب

. لصِ اي سا ًمل هي .لبل ًؼن ؟سٍايتي است وِ سٌذي ًذاسد وِ داسد ليل لؼلي ثي اثي ؼبلت ّل وبى الٌزَم اصل

.. ٍ سٍايت ًَصدُ ٍ چٌذ .. يب سٍايت ّفذُ ٍ يب سٍايت ّيزذُ وِ سٌذي ًذاسد وِ ّل وبى ثبلٌزَم اصل لبل ًؼن.وٌذ

سٍايت است وِ هشثَغ ثِ تَلذ حعشت اثشاّين است وِ آرس هٌزن ًوشٍد ثَد ٍ اص سٍاُ ًگبُ دس ًزَم ثِ ايي ًتيزِ 

سایت هَلَدا یَلذ فی صهاًٌا یکَى سسيذ وِ ثِ ًوشٍد گفت وِ ٍ لذ سايت في الٌزَم ػزجب لبل ٍ هبّي لبل 

 .زوَع ايي پيص ثيٌي دسست ثَد رض يه ثخص ّبيي وِ دسست ًجَدپيص ثيٌي وشد ٍ دس هّالکٌا ػلی یذیِ 

  .وِ تَلذ حعشت اثشاّين دس ايي سٍايت آهذُ استاست لصِ آرس ٍ ًوشٍد 

 ) ػليِ السالم (لصِ ّاسٍى ٍ اهام هَسی تي جؼفش 

ايٌزب وِ لصِ ّبسٍى ٍ اهبم هَسي ثي رؼفش ػليِ السالم است وِ دس است يىي دس سٍايت سي ٍ ّطت ايي ثبة 

.. ٍلي فمْبء ....سٌذي ًذاسد ٍ لصِ اش هفصل است ّبسٍى حعشت هَسي ثي رؼفش سا احعبس وشد ٍ احست الٌبس

حعشت هي فشهبيٌذ وِ فمْبء ػبهِ ثِ استٌبد سٍايتي هي گَيٌذ ًظش دس ًزَم  .ػبهِ هي گَيٌذ ايي دسست ًيست

. لَ ال اى الٌجَم هاهذح اهلل .ٍّزا حذیث ضؼيف ٍ اسٌادُ هذفَع فيِ دسست ًيست حعشت هي فشهبيذ 

. .سا ثش ّويي حول هي وٌٌذ ٍ .. ًظش ًظشُ فی الٌجَم.ػضٍجل ٍاالًثياء کاًَا ػالويي تْا ٍ تؼذ کزلك ًشي

کاى ادسیس اػلن اّل صهاًِ تالٌجَم ٍ تاص ٍاهلل تؼالی لذ السن توَالغ الٌجَم ٍ اًِ لمسن ثؼذ هيفشهبيٌذ ٍ 

ػالهات تالٌجن ّن یْتذٍى ٍ ًحي ًؼشف ّزا الؼلن ٍ اّذي هي آٍسًذ ٍ ٍ ّويي ؼَس ضَ لَ تؼلوَى ػظين

 هاًزکش فمال لِ ّاسٍى تاهلل ػليك یا هَسی ّزا الؼلن التظْشٍا لؼَام الٌاس ٍ الجْال حتی الیشٌغ ػليك

اًا اهَت لثلك هاکزتت ٍ وِ حعشت هي فشهبيذ  ؟.. ّبسٍى سَال هي وٌذ وِ ضوب صٍدتش فَت هي وٌيذ يب هي.ٍ

  .ٍ ايي ّن دس چٌذ سٍايت ايي لصِ آهذُ است  اکزب ٍفاتی لشیةال

ٍ سٍايبت ديگشي وِ دس ايي ثبة هي  ،ًٍ یميٌا هي التثس ػلوا هي ػلن الٌجَم هي حلوِ المشاى اصداد تِ ایواًاً

  وٌيذ.تَاًيذ هالحظِ 

 روغ ثٌذي 
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آى چِ وِ اص ايي سٍايبت ثِ دست هي آيذ  ،سٍايتي وِ سٌذش صحيح ثبضذ ًيست ظبّشاًثيي سٍايبتي وِ روش ضذُ 

  :چٌذ هؽلت است

يىي ايي وِ ػلن ًزَم ثِ هؼٌبي ّوبى ػلَم غشيجِ يه اصلي ٍ سيطِ اي داسد ٍلي ايي يه هؽلت ديگشش ايي 

 يب ٍ اثؼبد اييٍ سَم ايي وِ ديگشاى ًوي تَاًٌذ ثِ ّوِ صٍا تجؼبًاست است ايي ػلن دست اًجيبء ٍ اٍليبء الْي ثَدُ ٍ 

وٌٌذ ٍ دائن ّن دس ايي سٍايبت ائوِ تالش هي وٌٌذ وِ ايي پيص ثيٌي ّب ٍ ادػبّبيي وِ ضوب هي ػلن دستشسي پيذا 

ثِ ثحج ػلن تٌزين ثِ ػٌَاى ػلَم غشيجِ ًذاسد ٍ خيلي  وٌيذ چيضّبي وبهل ٍ تبهي ًيست ٍ ايي سٍايبت ّن هؼوَالً

ثؼعي ّن داللت ثش ايي هي  .ثِ ضيَُ ّبي ػلوي ًذاسد سثؽي .سثؽي ثِ ثحج ويْبى ضٌبسي ٍ ستبسُ ضٌبسي ًذاسد

وٌذ وِ ّويي ضىلص ّن اصلص هبًؼي ًذاسد ٍ ًجبيذ تشتيت احش داد ٍ ثِ صَست لؽؼي يب اػتمبدات ثبؼل سا 

  .ّوشاّص وشد ٍ هزوَػب ايي چْبس پٌذ ًىتِ سا ثبيذ ّوشاّص وشد

 نيتٌز رَاص ػذم ييسٍا ۀادل. ة
اثَاة  92سٍايبتي سا ديشٍص ضشٍع وشدين وِ هالحظِ وشديذ ايي سٍايبت داست ؼبئفِ دٍم وِ ؼبئفِ هبًؼِ 

است تب سٍايت چْبسم سٍايت هزَصُ ثَد وِ ػالٍُ ثش آًْب هب تؼذادي اص سٍايبت سا ًيض  24هبيىتست ثِ ثبة 

ٍ سِ هبًؼِ  وِ دٍ 7ٍ 6هَحك ًجَد ٍ اهب سٍايت  5ضشٍع هي ضذ وِ سٍايت  5سٍايت ؼبئفِ دٍم اص سٍايت  .افضٍدين

هي ضذ سٍايت هَحك ثَد وِ الوٌزن هلؼَى داضت سٍايت ّطت وِ الوٌزن وبلىبّي ٍالىبّي وبلسبحش ٍالسبحش في 

  .الٌبس ثَد وِ آى ّن سٌذش هؼتجش ًجَد ٍ سٍايت ًْن سا ّن خَاًذين

ثميِ سٍايبت ّن هي تَاًذ آى سا تبييذ  تجؼبًدس ايي سٍايبت ّن وِ ايٌزب آهذُ است هب فمػ دٍ سٍايت هؼتجش داضتين 

ٍ سٍايت ثؼذي الوٌزن   ل سسَل اهلل لال ػٌذ ایواى تالٌجَم ٍ تکزیة تالمذسسأٍ يىي ايي ثَد وِ  وٌذ

وِ لشيت است ٍ يه تؼذاد سٍايبتي است .  وِ ايي لؼي وشدًذ دس ايٌزب ايي ّن سٍايبتي است وِ دس ايٌزب .هلؼَى ٍ

وِ ثذ است است وِ ايٌزب ّن سٍايبتي  94دس وتبة حذ اثَاة آداة سفش ثبة  8س د وِ داست ثِ ّويي هعبهيي 

  .ًيست وِ ثؼعي اش سا هالحظِ وٌين

 

 « ػثذالولك تي اػيي »سٍایت 

سٍايت ّن هؼتجش  ظبّشاًثي ػلي ثي الحسيي ثبسٌبدُ ػي ػجذالوله ثي اػيي است وِ ثشادس صساسُ است ٍ  هحوذ

سي ًفش سا اسن هي ثشد وِ اّل ًزَم ثَدًذ ٍ دس ثحبس هشحَم  ،ًي وِ اص ضيؼيبى ثيستثبضذ هي گَيذ وِ يىي اصوسب

هي گَيذ هي للت التی ػثذاهلل ػليِ السالم اًی لذ اتتليت تْزا الؼلن فاسیذ الحاجِ ػالهِ آٍسدُ است وِ 
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رّثت فی الحاجِ  ارا سایت طالغ الخيش. تشتيت احش هي دّن ٍ .ٍ فارا ًظشت تْزا الطالغهجتال ثِ ايي ػلون 

  .وتبثْبيت سا ثسَصاى ، اّشق کتثكحعشت هي فشهبيذ  ؟حىن هي وٌي ؼجك ايي ؼبلغ ثيٌي ات ،فمال لی تمضی

 « هحوذ تي ليس »سٍاتت 

اهام تالش ػليِ السالم  ًذاسد سٍايت ثؼذي ثبسٌبدُ ػي هحوذ ثي ليس است وِ ايي سٍايت هؼتجش ًيست ٍ اٍ تَحيك

 ،. ال لث ٍ ال الثل شْادُ فاسك اال ػلی ًفسِ.هی فشهایذ : کاى اهيشالوَهٌيي یمَل التاخز تمَل ػشّاف ٍ

 .ايي ػشاف دس ٍالغ ػبسف ثِ ًزَم همصَد است

ػليِ ٍ .. ثبص سٌذش تبم ًيست ػي الصبدق ػي آثبئِ ػي الٌجي صلي اهلل .سٍايت سَم ثبسٌبدُ ػي ضؼيت ثي ٍالذ ػي

  .آلِ في حذيج الوٌبّي لبل ٍ الٌْي ػي اتيبى الؼشاف ايي وِ وسي پيص هٌزن ٍ پيطگَ وٌٌذُ ثشٍد ًْي وشدُ است

 سٍایت هشتَط تِ جٌگ ًْشٍاى  

سٍايت چْبسم سٍايتي است وِ سٌذش تبم ًيست ٍلي دس ربّبي هختلف ًمل ضذُ است لصِ حشوت اهيشالوَهٌيي 

گفت اگش ايي  ؟.. حعشت فشهَد چشا.التسش فی ّزُ الساػِ ٍ سش فیثشاي رٌگ ًْشٍاى وِ وسي آهذ ٍ گفت 

ًي دس ضىن ايي ضتش اهيشالوَهٌيي فشهَد : هي دا ،اصاتك ٍ اصاب اصحاتك اري ٍ ضش شذیذسبػت ثشٍي 

هي صذلك ػلی ّزا المَل فمذ وٌن هي داًن حعشت فشهَد : گفت اگش حسبة  ،يب اًخياست چيست؟ روش 

ها کاى هحوذ صلی اهلل .. ثؼذ هيفشهبيذ : ... یؼلن هافی االسحام.کزّب تالمشآى اى اهلل ػٌذُ ػلن الساػِ ٍ

ثن التفت الی .. ٍ خالصِ حعشت آخشش .ػليِ ٍ آلِ ٍ سلن  یذػی هاادػيت اتضػن اًك تْذي الساػِ

دس ّويي  هي گَيذ هي لجَل ًذاسم ٍ دس ّويي سبػتي وِ هي گَيي ًشٍ هي هي سٍم ٍ اتفبلبً الوٌجن ٍ ًکزتك

  .ووتش اص دُ ًفش اص يبساى حعشتص وطتِ ضذًذ ،پيشٍص ضذًذ ٍ ًمؽِ هطىلي دس آى ًجَد رٌگ ًْشٍاى وبهالً

اػلوِ وِ است وِ ثبص سٌذش خبلي اص ظؼف ًيست وِ لصِ حعشت اثشاّين است سٍايت پٌزن ّن ايٌزب 

. تظلن .سٍايت ضطن ّن تمشيجب ّوچَى هعوًَي داسد الزًَة التي تغيش الٌؼن ٍ ،ػضٍجل  حکن تالٌجَم خطا

ِ . سٍايت ّفتن ّويي ؼَس است ٍ سٍايت ّطتن لصِ ًْشٍاى است وِ ث،.الَْي ٍ االيوبى ثبلٌزَم ٍ التىزيت ثبلمذس

 .ضىلي ديگش ًمل ضذُ است

 جوغ تٌذي
ًتيزِ ايي سٍايبت ايي ضذ وِ هب دس ادلِ خبصِ ثؼذ اص ايي وِ ثِ چٌذ سٍايت اضبسُ وشدين هزوَػب ثيست سٍايت هي 

آهذُ است ٍ يه همذاس ّن دس ثحبس است الجتِ هوىي است يه همذاس ّن دس هستذسن آهذُ  92ضَد وِ دس د 
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ثبضذ وِ ثِ ًحَي هْش اروبلي ثِ ثحج تٌزين هي صًذ ٍ ؼبئفِ دٍم ّن سٍايبت ٍ ضبيذ ثيست سي سٍايت  .ثبضذ

هبًؼِ اي است وِ دس ؼبئفِ اٍل سٍايبت هؼتجشي ًجَد وِ الجتِ هتؼذد ثَد ٍ روؼص ثيست سي سٍايت ثَد ٍ دس 

 است. ؼبئفِ دٍم خيلي ّب هؼتجش ًيست گشچِ چٌذتبيي 

 ظَْس سٍايبت دس ػلَم غشيجِ
سٍايبت ثبيذ تَرِ وشد ثِ ًظش هي آيذ وِ ثحج ستبسُ ضٌبسي ٍ ويْبى ضٌبسي ثِ هؼٌبي رذيذ ٍ آى چِ وِ دس ايي 

لذيوص يؼٌي ثِ هؼٌبي وبس ػلوي لصِ وِ وسي آسوبى ٍ ستبسگبى سا ثطٌبسذ ٍ ثؼذ ّن ثش اسبس لَاػذ ػلوي 

ت ًِ هزَصُ ٍ ًِ هبًؼِ ّوِ اص ثِ ًظش هي آيذ ايي سٍايب ،اتفبلبت وْىطبًْب ٍ استجبغ ايٌْب وٌذثطٌبسذ ٍ وبس ػلوي 

ٍ ايي وِ اص  ذٍ توبم ثحج دس ايٌْب اختصبظ داسد ثِ ًزَم ثِ هؼٌبي ػلن غشيت ثَدً ،ايي ثحج اًصشاف داسد

. ايي ًَع پيص ثيٌي ّبيي وِ دس چبسچَة .حشوت وَاوت ثخَاّذ ثگَيذ وي صٍدتش ٍ يب وي ديشتش هي هيشد ٍ يب

گيشد ٍ دس لذين ػلن غشيجِ سا دس دسثبسّب هي آٍسدًذ ٍ تطىيالت هفصلي ّبي ػلوي ثِ هؼٌبي ٍالؼي لشاس ًوي 

داضتٌذ ٍ دس حَادث هْن ٍ رٌگ هي خَاستٌذ الذام وٌٌذ استفبدُ هي وشدًذ ٍ گبّي دس صًذگي ضخصي ّن افشاد 

 .دسگيش هي ضذًذ ٍ ثِ دام هي افتبًذ

 «پذيئِ ّب ي آسوبًي » رَاص دس ضٌبخت 
سٍايبت چِ هَافك  ٍ هخبلف وبس ثِ ستبسُ ضٌبسي ًذاسد ٍلتي اًسبى ثِ ضٌبخت ايي  ظبّش لعيِ ايي است وِ ايي

ٍ يه ٍلت ًبسَت ٍ است وِ ؼجيؼت وٌبس دست خَدش است ػبلن ٍ ؼجيؼت هي خَاّذ ثپشداصد هٌتْي يه ٍلتي 

داسد ٍ دس ايي ضٌبخت لَاًيٌي ثش آى حبون است تبحيش ٍ تبحشي  تجؼبًٍ است وشُ است ٍ يه ٍلت وشات ديگش 

ٍ اهشٍص ّن است سٍاثؽي داسد ٍ ايٌْب ّوِ ضٌبختِ هي ضَد ٍ يه داًص ٍ ػلن ٍ هزوَػِ اي اص داًص ّب ٍ ػلَم 

الجتِ خيلي سضذ پيذا وشدُ است ايي سٍايبت ّيچ ؼشفص ثب ايي ثحج استجبغ ًذاسد ٍ لزا است وِ ّن ثحج ستبسُ 

ِ ػلي االصبلِ ٍ ؼجك اصل ربيض است ثلىِ سارح ضٌبسي ٍ ويْبى ضٌبسي ثِ هفَْم ػلوي آى همَلِ اي است و

افالیٌظشٍى الی السواء کيف سفؼت ٍ الی االتل ٍ آيبتي ّن هب سا تشغيت ثِ ايي ضٌبخت وشدُ است است 

ٍ آيبتي وِ هب سا اسربع ثِ ؼجيؼت وشدُ است ثِ ؼَس ولي يب ثِ ؼَس خبظ ٍ خصَظ ّويي کيف خلمت 

 .ستبسگبى

 ًظش آلاي اػشافی
ستبسُ ضٌبسي ؼجك لبػذُ اٍليِ ربيض ثلىِ سارح است ايي ادػبي اًصشافي است وِ هستٌذ ثِ ضَاّذ ٍ لشائي فلزا 

فشاٍاًي است وِ ّوِ اش ثحج پيص گَيي ّبست  ٍ وي هي هيشد  ٍ صٍد يب ديش هشدى سا هي سسبًذ ٍ دس ٍالغ 

 .هتؼبسف ًوي گٌزذسٍاثػ خفيِ اي است وِ دس چبسچَة ّبيي اًزبم هي ضَد ػلوي ثِ آى هؼٌبي 
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دس هزَصُ ثؼعي ّبيطبى هوىي است ضوَل داضتِ ثبضذ ثِ ستبسُ ضٌبسي ٍلي ثبص ّن خيليْبش ايي ؼَس ًيست ٍ 

ثِ استٌبد ايي سٍايبت ًوي ضَد وسي ستبسُ ضٌبسي  اصالًدس فعبي تٌزين ثِ هؼٌبي ػلن غشيجِ ٍ ايٌْبست ثٌبثشايي 

 هَسد ٍ چٌيي اؼاللي دس ايٌْب ًيست ٍ سٍايبت هبًؼي وِ دٍ سِ سا هٌغ وٌذ ٍ ايي سٍايبت هٌصشف اص ايٌْبست 

هؼتجش ثَد يب لفظص ضبهل ستبسُ ضٌبسي ًوي ضَد ثشاي ايي وِ تٌزين يه هؼٌبي هؽلك داسد يؼٌي ضٌبخت ستبسُ ّب 

  .ٍ يه هؼٌبيص ضٌبخت ستبسُ حىن ثِ يه اهَسي ٍ ثشاي وطف يه اهَس اص اهَس صًذگي ثطش است

 دس ضٌبخت فلسفي ًزَم ػذم ضوَل سٍايبت
ثشاي هَاليذ ٍ ٍفيبت  وٌذوِ دس لغت داسد گبّي تٌزين ضٌبخت ستبسُ ّب ثشاي ايي وِ ثخَاّذ ؼجك آى حىن  چيضي

َس ّن ًجبضذ اگش هزوَػِ سٍايبت سا ًجيٌيذ ايي ؼايي  ايي هٌزن دس هفَْهص ايي خَاثيذُ است ٍ حبًيبًاٍالً . فلزا .ٍ

ايي سا لجَل  ايي يه ثحج است وِ غبلجبً .اسد وِ هشثَغ ثِ ستبسُ ضٌبسي ًيستهٌزن ٍ وبّي ٍ سبحش لشائٌي د

حتي ثب ضيَُ ػلوي ّن هوٌَع است ٍلي غبلت ػلوبء ايي سا هٌصشف  داسًذ ٍ گشچِ ثؼعي توبيلي داضتٌذ وِ والً

ٍ ايي وسي  ٍ ّويي ؼَس ضٌبخت اص ؼشيك فلسفي اص ايي ثحج ّب ثيشٍى است .هي داًٌذ ٍ حتي ثبالتش اص اًصشاف

ثٌبثشايي . ًوي گٌزذ ظبّشاً.. ايي ّن .وِ ثخَاّذ ثحج وٌذ وِ ايٌْب حبدث است ٍ لذين  است ٍ هتغيش است ٍ

سٍايبت هبًؼِ وِ ثؼعي اش هؼتجش است يب هفَْهص اختصبظ ثِ غيت گَيي داسد ٍ يب اگش ّن ًگَيين هفَْهب 

وي ضَد الالل اًصشاف داسد ٍ ًجبيذ تشديذي وشد اختصبظ ثِ آى داسد ٍ ضبهل ضٌبخت فلسفي ٍ ػلوي ٍ تزشثي ً

ثؼذ ثحج دٍم ايي است وِ دس غيت  ،وِ وال سٍايت اص ايي هسبلِ فلسفي ٍ ػلوي پذيذُ ّبي آسوبًي اًصشاف داسد

  .. ثشاي فشدا.گَيي دس ايي وِ وسي ٍاسد ايٌْب ثطَد ثشاي غيت گَيي اص ثبة ػلَم غشيجِ

 صلي اهلل ػلي هحوذ ٍآل هحوذ                                          
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