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چکیده:
« تػیزت» کلوِ ای کِ ایي رٍسّا تسیار سیاد در رساًِ ّا ٍ در کالم تشرگاى ًظاام تصػاَظ رّثاز هعظان
اًقالب اسالهی هی ضٌَین .کلوِ ای کِ در قزآى ّن تا هطتقات هصتلف تارّا تکزار ضدُ است .تػایزت تاِ
هعٌای ًگاُ دقیق ٍ رٍضي تِ اهَر است .خیلی اس اًساى ّا اس کٌار ّز سصي یا پدیادُ ای کاِ تاِ آى تزهای
خَرًد ،تا سطحی ًگزی ٍ سادُ اًدیطی هی گذرًد ٍ یا تزای آى علت ّایی ًادرست ٍ گااُ ٍاّای ٍ پاَ
هی تزاضٌد .دٍ رکي اغلی تػیزت تزای هَاجِْ تا جٌگ ًزم ،عثارت است اس تطصیع جَاًة هصتلف یک
کار ٍ تسلین ًطدى در تزاتز احساسات ٍ عَاطف .تا داضتي تػیزت ٍ ًگاُ تِ عاقثت ٍ اغا ٍ هٌطاا اهاَر
تسیاری اس اًحزافات تِ ٍجَد ًوی آید .تػیزت ّز چٌد اهزی درًٍی است ،اهّا ًوَد تیزًٍی قاَی دارد کاِ
در طزس سصي گفتي ٍ رفتار کزدى ٍ ًَع گشیٌص ّای جَاى در تزخَرد تا رٍیدادّا ًوایاى هی گزدد .اًساى
ّای تػیز عوَهاً افزادی سیزک ٍ تیشَّش ّستٌد کِ کَچکتزیي فزغتی را تزای ارتقای خَد اس دست ًوی
دٌّد .ایي افزاد تطصیع دادُ اًد کِ سَد هادّی ٍ دًیایی سٍدگذر تِ درد عاقثت ٍ فزجام آًْا ًوی خاَرد ٍ
تاید چارُ ای دیگز اًدیطید ٍ راّی دیگز تزگشید ٍ تِ ریسواًی هحکن تز اس ایي ّا چسثید ،در ایي ًَضاتار
پااا اس ارا ااِ تعزیفاای اس هفْااَم تػاایزت ٍ جٌااگ ًاازم ،دیاادگاُ ّااای هقااام هعظاان رّثاازی در
تارُ ی ضزٍرت ٍکارکزدّای تػیزت سیاسی در هَاجِْ تا جٌگ ًزم ،هَرد تزرسی قزار هی گیزد.
واژگان کلیدی :تػیزت  -جٌگ ًزم  -هقام هعظن رّثزی
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