
 آیا اةلیط ٍم جو اظت؟!

 . دارد هجُد نزتلفی ی ٍا دیسگاً جو یا اظت ةُدً فصػتٌ از ػیػان کٌ ایو ی ةارً در

 غلیٌ آدم ةص ،فصػتگان الَی فصنان ةا کٌ ةُد العالم غلیٌ آدم خظصت رللت جصیان ارتالف، ایو نيؼاء

 .ىکصد ظجسً ػیػان هلی کصدىس ظجسً العالم

 ػصیفٌ، ى آیٌ در چُن: کٌ اظت ایو ػان اظتسالل ةُد، فصػتگان از" اةلیط# ػیػان گُیيس نی کٌ اى غسً 

 نالیکٌ جيط از ةایس اةلیط پط" اةلیط ااّل کصدىس ظجسً نالیکٌ ى ٍهٌ# ػسً اظتحيا نالیکٌ ةیو از اةلیط

 .ةاػس

 ىَایتاو ةلکٌ ىیعت؛ نالیک ةا اه ةُدن جيط ٍم ى دٍيسً ىؼان نالیکٌ ةیو از اةلیط ػسن اظتحيا: جُاب 

 ةٌ ةػسٍا هلی اظت؛ ةُدً آىَا صف در ه نالیک نیان" اش ظالٌ چيس غتادت ى هاظػٌ ةٌ# اةلیط کٌ رظاىس نی

 .ػُد نی راىسً ةَؼت از ظتدان، رساهىس پیؼگاً در غياد ه ىافصناىی ه اظتکتار دلیل

 .اظت نػلب چيس نّسغا ایو ةص تأییس 

 ."اظت جيّیان جيط از" اةلیط# ػیػان" :فصنایس نی کَف ى ظُرً در رساهىس -1 

 ه ٍعتيس نػصُم نُجُداتی نالیکٌ پط. اظت ىهُدً ظلب نالیکٌ از غام غُر ةٌ را نػصیت رساهىس، -2 

 .ػُىس ىهی... ه اظتکتار تفارص، غياد، گياً، نصتکب ٍصگض

 ه تُالس کٌ رظاىس نی نػلب ایو ه. آنسً نیان ةٌ ػیػان اجساد ه آةاء از ظزو كصآن، آیات ةصری در -3 

 ٍعتيس رهخاىی نُجُداتی نالیکٌ آىکٌ خال ه دارد راً جيّیان نیان در غام غُر ةٌ ه ػیػان نُرد در تياظل

 .ىسارد راً آىَا نُرد در... ه آػانیسن ه رُردن ختی یا نعایل كتیل ایو کٌ

 ى فصظتادً یػيی رظُل. اظت دادً كصار رظُالىی را نالیکٌ کٌ اظت فصنُدً كصآن آیات ةصری در رساهىس -4 

 ةیو از اه در نػصیت ه رػا ه کفص ٍصگُىٌ اختهال گصدد، نی هى ى ةصازىسً رظُل، غيُان کٌ کعی ه رسا

 !ةاػس؟ نالیکٌ جضء ػس، نصتکب کٌ ةضرگی نػصیت ایو ةا ػیػان اظت نهکو چگُىٌ پط. رهد نی

 اظت ایو از خاکی ه رظیسً نا ةٌ العالم غلیَم نػصُنیو ائهٌ از نتُاتصى ارتار ه غلها اجهاع ایو، ةص غالهً 

 صسق در کاػفیت اةضار نَهتصیو از یکی تُاتص داىیم نی کٌ گُىٌ ٍهان ه. اظت ىتُدً نالیکٌ جضء ػیػان: کٌ

 .ةاػس نی خسیث

 

 



 

 تفصیلی پاظذ

 ارادً رساهىس هكتی. ةاػس نی العالم غلیٌ آدم خظصت رللت جصیان ظؤال، ایو غصح اظاظی غلت ه ندُر    

 رساهىس از اظتفَام، ه پصظغ كصس ةٌ ه اختصام ه ادب ىَایت در فصػتگان ةیافصیيس، را اىعان کٌ فصنُد

 هكتی چیعت؟ ةصاى اىعان رللت اصُالو ه! ىیعتیم؟ کافی تُ تلسیط ه تعتیح ةصاى نا آیا: کٌ پصظیسىس

 زنیو در رسا، ى رلیفٌ اىعان کٌ داد ىُیس فصػتگان ةٌ ه فصنُد ةیان ةصایؼان را اىعان رللت راز رساهىس

 از ه پشیصفتٌ" العالم غلیٌ آدم خظصت ةص ظجسً ةص نتيی# را پصهردگارػان دغُت نتُاطػاىٌ فصػتگان اظت،

 كصار اةلیط فصػتگان، صف در ةگُییم ةَتص یا ه فصػتگان نیان در. کصدىس ظجسً آدم ةص اختصام، ه ارالص ظص

 ٍیچ کٌ ةُد نعتُر ه نکتُم رازى درهىغ در انا کصد؛ نی را رساهىس غتادت غُالىی، نست ىیض اه کٌ داػت

 خظصت رللت جصیان در انا ةُد پيَان ٍا نست کٌ رازى. ىساػت آگاٍی آن ةص تػالی خق اكسس ذات جض کط

 ه اظتکتار هلی ةُد ػسً کافص كتل ٍا نست از اه آرى. ةُد اةلیط کفص ػس، ةصدارى پصدً آن از العالم، غلیٌ آدم

 .ةصداػت پصدً پيَان، کفص ایو از آدم، خظصت ةص ىکصدن ظجسً ى كظیٌ در غيادش

 ظجسً آدم ةص: داد فصنان" کصد نی غتادت ه ةُد آىَا نیان در کٌ# اةلیط ه فصػتگان ى ٍهٌ ةٌ رساهىس هكتی 

. ىيهُد ظجسً ه کصدً ظصپیچی فصنان ایو از کٌ اةلیط از غیص کصدىس اغاغت فصػتگان ى ٍهٌ کيیس،

 تص پعت نُجُد ةص ةصتص نُجُد چگُىٌ. راک از اه ه ام ػسً آفصیسً آتغ از نو: کٌ ةُد ایو ٍم اظتساللغ

 کيس؟ ظجسً

 ارزش ه اىعان اىعاىیت ه ػسً دنیسً اه در الَی رهح کٌ دیس ىهی گُیا! ةُد غافل آدم خلیلت از اةلیط گُیا 

 آتغ ػیػان، گهان ةٌ آرى. ػسً افاطٌ اه ةٌ پصهردگارش ى ىاخیٌ از کٌ اظت نلکُتی گٍُص ٍهان غیارش ه

 فلع اه - ىیعت نا ةدث ندل فػالو کٌ ةُد، ػسً اػتتاً دچار ٍم، كیاس ایو در گصچٌ - ةُد ِگل از تص لػیف

 ػیػان کٌ ةُد چيیو ایو ه! ةُد ػسً غافل اه اىعاىیت ػانذ نلام از ه دیسً را اىعان ةسىی ه ىاظُتی ى جيتٌ

 تفارص اه، اهل الػهل غکط. ػس راىسً تػالی ةارى غالی درگاً ه ةَؼت از غهل، ده نلاةل الػهل غکط ده ةا

 ةٌ ىعتت ةُد، ظصپیچی ىَایت، در ه اظتکتار دهنغ، الػهل غکط ه اىعان آفصیيغ غهل ةٌ ىعتت ةُد

 .الَی دظتُر ه رساهىس

 اظت الزم پاظذ، ةیان از كتل ریص؟ یا ةُد فصػتگان جضء" اةلیط# ػیػان آیا کٌ اظت ایو در ظزو اکيُن 

 غلهی اظتدکام ه اتلان از پاظذ، رساهىس رُاظت ةٌ تا دٍیم كصار نسىظص رالصٌ غُر ةٌ را ظؤال ایو نفصدات

 :پصدازیم نی هاژً چيس تُطیح ه ةصرظی ةٌ نيظُر، ةسیو گصدد، ةصرُردار ةیؼتصى

 جو" د      فصػتٌ" ج   اةلیط" ب      ػیػان" الف 



 ه نتهّصد پعت، ه رتیث نُجُد یػيی ػاغو. ةاػس نی َػَػَو ى نادً از ػیػان ى کلهٌ: ػیػان" الف 

 ىیض خق از دهر ه ػصیص رهح نػياى ةٌ ختی. دیگص جيتيسگان یا جو اىعان، از اغم. ىافصنان ه غاغی ظصکغ،

 .اظت یکی نػاىی ایو ى ٍهٌ نؼتصک كسر خلیلت در کٌ آنسً،

 غیص یا اىعان رُاً# کييسً نيدصف ه نُذى نُجُد ةٌ کٌ اظت" جيط اظم# غام اظم ػیػان ةياةصایو، 

 .ػُد نی اغالق" اىعان

 ةٌ ةلکٌ ىؼسً؛ اغالق راص نُجُد ةٌ تيَا ػیػان ىیض العالم غلیَم نػصُنیو ائهٌ لعان ه نجیس كصآن در 

 .اىس گفتٌ ػیػان ىیض َخَعس، چُن ىاپعيس، ارالق ختی یا ػصهر ٍاى اىعان

 جَان در را نػصیت اهلیو کٌ ةُد کعی اه. دارد نصساق یک تيَا کٌ ةاػس نی" َغَلم# راص اظم: اةلیط" ب 

 اةا نُالیغ فصنان از ىهُد، اظتکتار ه تفارص. کصد اظتلالل دغُى پصهردگارش، ةصاةص در ه ػسً نصتکب انکان

 .ػس راىسً ةَؼت از ىیض ظصاىجام ه کصد

 اةالس. ةاػس نی اه للب هاكع در ،”اةالس“ ى نادً از اةلیط، ه اظت ةُدً ”غضازیل“ اةلیط ػصیف غیص ىام 

 .گصفت را للب ایو ػس، نأیُس رسا رخهت از اةلیط کٌ اغتتار ایو ةٌ ػایس ه ػسن نأیُس یػيی

 فصػتٌ چُن کٌ ةگیصیم ىتیجٌ ةتُاىیم تا کصدً اػارً فصػتگان صفات از اى پارً ةٌ اظت نياظب: فصػتٌ" ج 

 .ةاػس فصػتگان جيط از تُاىس ىهی ػیػان ةياةصایو ىسارد؛ نػصیت ظُى ةٌ راٍی

 کٌ آىجا. اظت آهردً نجیس كصآن در را تُصیف ةَتصیو نُردػان در رساهىس کٌ ٍعتيس نُجُداتی فصػتگان 

ٌُ ال ، ُنْکَصُنُن ِغتادى َةْل ُ“: فصنایس نی ُِْل َیْعِتُلَُى ًِ ٍُْم َه ِةاْلَل  خق، رالف ٍصگض فصػتگان ىَاد در ” َیْػَهُلُن ِةَأْنِص

 ٍعتيس نُجُداتی. ٍعتيس پصهردگارػان اغاغت ه غتادت نؼغُل خال ٍهٌ در ه ٍهیؼٌ ه ىتُدً چیضى

 ةصاةص در اىلیادػان ه اغاغت ٍهٌ، از نَهتص. کييس ىهی آلُدً گياً ةٌ ٍصگض را پاکؼان طهیص ه رُد. نػصُم

. داىيس نی آىچٌ ةصاةص در اظتکتار ه تفارص غسم ه داىيس ىهی آىچٌ ةصاةص در غجضػان اظَار. اظت پصهردگارػان

 ىساىعتو ةص اش ارادً اى لدظٌ اگص ه اظت تػالی خق رةُةی ذات ظُى از ىیض ٍایؼان داػتٌ کٌ دارىس یلیو زیصا

 .ػس رُاٍس ىاداىی ةٌ تتسیل ىیض داىيس نی آىچٌ ةگیصد، تػلق چیضى

 زیصا. ػُد نی ٍُیسا العالم غلیٌ آدم ةص ى ظجسً ه رللت جصیان در ػیػان ه فصػتگان تفاهت نَهتصیو آرى 

 انا. اىس ىفَهیسً را چیضٍایی کٌ فَهیسىس یػيی داىيس؛ ىهی را اظهاء غلم کٌ دریافتيس دل ه جان ةا فصػتگان

 ةٌ آدم ةص ى ظجسً کٌ ىفَهیس ٍصگض ه داىس نی را چیض ٍهٌ اىسیؼیس نی داػت کٌ اظتکتارى ه غياد ةا ػیػان

 ةص راٍی ٍیچ را اه تاریک ذٍو ه ػسً افاطٌ العالم غلیٌ آدم خظصت ةص رسا ظُى از کٌ اظت غلُنی جَت

 اةاى زیصا! کصدىغ ظجسً از ناىع ظصاىجام ه ػس اه فَهیسن از ناىع غصهرش ه کتص یػيی! ىیعت غلُم آن یافتو

 !ةاػس ىساػتٌ را ظجسً تُان یا غاكت ایيکٌ ىٌ ةُد اظتکتارى اةاى ىیض، ظجسً از اه



 راً گياً هكتی. ىسارد راً اه در گياً ةاػس، نی ندض نػصُم فصػتٌ، چُن کٌ ػُد نی رهػو تُطیدات ایو ةا 

 ػس طصهرى ه هاجب نُجُدى ةصاى اغاغت اگص. اظت پصهردگار ندض اغاغت کارٍایغ تهام پط ىساػت،

 فصػتٌ ةا ػیػان تفاهت ةص غللی دلیل اهلیو دلیل، ایو. #اظت نهتيع اه از نػصیت ه اظتکتار ه کفص پط

 ".اظت ػیػان ىتُدن فصػتٌ ىتیجٌ، در ه اظت

 .ةپصدازیم جو نُرد در نزتصصى تُطیح ةٌ اظت الزم ىللی، ه غللی ى ادلٌ ظایص ةیان از كتل 

 نُجُداتی چيیو هجُد کصیم كصآن. اظت ػسً پُػیسً اىعان خُاس از کٌ اظت چیضى اصل، در جو: جو" د 

 از ةؼص ىُع کٌ ٍهچيان داىس؛ نی آتغ از را آىَا جيط ه کصدً ةیان نػالتی آىان ى درةارً ه ىهُدً تصسیق را

 .اظت ةُدً اىعان از كتل ىیض نُجُدات ایو رللت التتٌ. ػسً آفصیسً راک

 پیساظت التتٌ. ةاػيس نی نادً از نجصد کٌ کييس نی غاكلٌ ارهاح از ىُغی ةٌ تػتیص جو از داىؼهيسان، از ةصری 

 تػتیص ةٌ دارد، تجصد ىیهٌ خالت یک ه اظت نادى ػسً، آفصیسً آتغ از کٌ چیضى زیصا ىسارىس؛ کانل تجصد کٌ

 .اظت لػیف جعم ىُغی دیگص

 تُان نی ىیض را ظزت کارٍاى ه اظت ػػُر ه ارادً داراى ةؼص، ىُع ناىيس ىیض جو کٌ آیس نی ةص كصآن آیات از 

. ... دارىس كیانت ه نصگ ه زىسگی اىعان ناىيس. فاظس ةػظی صالديس، ةػظی. دارد ىیض کافص ه نؤنو ه دٍس اىجام

 .ٍعت آىَا نیان در ىیض تکحص ه دهاج از ه داػتٌ نؤىث ه نشکص

 ه دارد هجُد ىظص ارتالف داىؼهيسان ةیو ریص، یا ةُدً نالیکٌ جضء اةلیط آیا ایيکٌ در اصلی ظزو انا ه 

 .ةاػس نجیس كصآن آیات ةصری ةٌ تهعک ػایس ارتالف، آن نيؼأ

 کٌ اظت اى آیٌ ةٌ اظتياد آىان، ى غهسً دلیل اظت، نالیکٌ جضء" اةلیط# ػیػان گُیيس، نی کٌ اى غسً 

 کصدن ظجسً از اةلیط آیٌ، ایو در زیصا ”.اةلیط اال فعجسها آلدم اظجسها للهالیکة كليا هاذ“: فصنُدً رساهىس

 .ػُد نی نالیکٌ جضء اةلیط ىتیجٌ در ه اظت نالیکٌ جهلٌ، ایو در نيٌ نعتحيی ه ػسً اظتحيا

 ه رظیسً العالم غلیٌ ٍسى ائهٌ از کٌ نتُاتصى ارتار. ةاػس ىهی نالیکٌ جضء اةلیط کٌ اظت ایو خق هلی 

 ةصاى ه! فصػتگان ىٌ ةُدً، جيّیان جضء اةلیط کٌ اظت نػلب ایو ةص تأکیس ٍهگی دارىس، اجهاع آن در انانیٌ

 .کيیم نی اػارً آىَا نَهتصیو ةٌ نا کٌ دارد هجُد اظتسالل چيس نػلب ایو

 .اظت ةُدً جو جيط از اةلیط... یػيی ”الجو نو کان اةلیط...“: فصنُدً تػالی رساهىس -1 

 فصنُدً نالیکٌ ى درةارً رساهىس ”یؤنصهن نا یفػلُن ه َاَنصٍم نا اللٌَّ الیػصُن“: فصنُدً تػالی رساهىس -2 

 ایو ه ػسً نػصیت ىفی نالیکٌ از غام صُرت ةٌ یػيی. کييس ىهی غصیان را رسا هجٌ ٍیچ ةٌ: کٌ اظت

 .ػُىس ىهی نصتکب را نػصیتی، گُىٌ ٍیچ جاىیاو، ه نالیکٌ از یک ٍیچ اهالو، کٌ رظاىس نی



ٍُُم دهىی نو اهلیاء هُذرتیٌ افتتزشهىٌ“: فصنُدً رساهىس -3   نیان در کٌ رظاىس نی نػلب ایو ه ”غسه لکم ه

 ه اظت رهخاىی رللتؼان فصػتگان آىکٌ خال ه دارد هجُد تياظل ه تُالس غتارتی ةٌ یا ىعل ه ذریٌ جيّیان

 .ىسارد هجُد آىَا ةیو نعایل كتیل ایو

 کفص کٌ داىیم نی ه. داد. كصار رظُالىی را نالیکٌ رساهىس یػيی ”رظالو الهالئکة جاغل“: فصنایس نی رساهىس -4 

 .ىیعت جایض رسا رظُل ةص غصیان ه

 ػسن اظتحيا: گفت ةایس دادىس، كصار نسىظص را فصػتگان از اةلیط اظتحيا کٌ کعاىی دلیل ةٌ پاظذ در انا 

 ایو از کٌ چیضى ىَایت. ىسارد نالیکٌ ةا اةلیط ةُدن جيط ٍم ةص داللت هجٌ ٍیچ ةٌ نالیکٌ، از اةلیط

 ةٌ نأنُر فصػتگان ناىيس ه ةُدً آىَا نیان ه نالیکٌ صف در اةلیط کٌ اظت ایو ػُد، نی فَهیسً نػلب

 در نيٌ نعتحيی یػيی اظت؛ نيلػع اظتحيا ىُع از آیٌ، ایو در اظتحيا: اىس گفتٌ اى غسً ختی. اظت ػسً ظجسً

 .ىسارد هجُد جهلٌ

 نُجُدى چيیو گصفتو كصار پط. اظت کصدً غتادت را رسا ظال ٍضار ػغ خسهد اىس گفتٌ اةلیط تُصیف در 

 .ىیعت ةػیسى چيسان انص فصػتگان، صف در ،"ةُدً پصهردگار اغاغت نؼغُل زیادى نست کٌ#

 اظت؟ آظهاىی نُجُدات ظایص جضء یا اظت نالیکٌ از اةلیط آیا کٌ پصظیسىس العالم غلیٌ صادق انام از 

. اظت ةُدً نالیک ٍهصاً هلی اظت؛ جو اه ةلکٌ آظهاىی؛ نُجُدات ظایص از ىٌ ه اظت نالیکٌ از ىٌ: فصنُد

 جصیان ایو. ىیعت چيیو کٌ داىعت نی نتػال رساهىس هلی آىَاظت، جيط از اه کصدىس نی گهان ىیض نالیکٌ

 گؼت آػکار اةلیط پيَان راز آدم، ةص ظجسً جصیان در تا یافت ادانٌ


