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بسن اهلل الرّحون الرّحین

نشست علوی توسعه و تکاهل فلسفه اسالهی
(جلسه دوم)
حجت االسالم و الوسلوین هحوّد تقی سبحانی
عًَ پػٍّكگاُ علَم ٍ فطٌّگ اؾالهٖ
ضئ٘ؽ قُب تعو٘ق باٍضّإ زٌٖٗ زفتط تبل٘غات اؾالهٖ حَظُ علوِ٘ قن
اؾفٌس 57=9

اظ ذساًٍددس هتعدداا ذَاؾددتاضم ددِ اٗددي ف د ٍ ددَ ظهٌ٘ددٔ ضقددس ٍ بادٌددس ٖ هعٌددَٕ حددَظٓ علو٘ددِ ٍ حددَظٓ
فکط ٍ اًسٗكدٔ هدا باقدس چدَى ظهداى صقدتِ اؾد

زض چٌدس مولدِ َدط

ٍ ّدس

لدٖ اٗدي ؾلؿدلِ هباحد

انددلٖ ضا تقددسٗن هددٖ ددٌن ٍ بعددس زض ازاهددٔ ملؿدٔ صقددتِ بددِ هَيددَم هددسًظط هددٖپددطزاظم بحد زض اٗددي بددَز
دِ فلؿددفِ اظ زٗدس اُ هددا ٍ اظ زٗددس اُ تداضٗد فلؿددفٔ ضؾدوٖ اظ چدداضچَ ّددإ عقلدٖ عدداهٖ ز داظ قددسُ اؾد
ِ ؾُ٘طُ هٖاًدساظز ٍ زاًدفّدإ زٗگدط ضا ظٗدط پدط ٍ بداا ذدَز هدٖ ٘دطز بدِ اندُال اضؾدَُئٖ اعتقداز هدا
بط اٗي اؾ

ِ فلؿدفٔ اٍددٖ هٌظَهدِإ اظ زاًدفّدإ عقلدٖ هحدى اؾد

ّدط ًدَم

دِ بدِعٌدَاى ظٗطؾداذ

زاًددف بكددطٕ هددَضز تَمددِ قددطاض هددٖ ٘ددطز ٌددا ٍ ؿددتطز ٖ ٍ عوددق اٗددي فلؿددفِ بددِ ٌددإ ؾدداٗط زاًددفّددا
ودد

هددٖ ٌددس ٍ يددع

اٗددي فلؿددفِ بددِ يددع

ؾدداٗط زاًددفّددا ؾددطاٗ

هددٖ ٌددس؛ اظاٗدديضٍ بدداظبٌٖ٘ ٍ

باظاًسٗكٖ اٗي هٌظَهٔ فلؿفٖ يطٍضٕ اؾ
عقل ٍ اًسٗكٔ بكطٕ زض حاا ضقس اؾ

ٍ اًؿاى با تأهالت ب٘كتط هٖتَاًس اقدتباّات صقدتٔ ذدَز ضا تهدح٘

ٌس ٍ هٖتَاًس اٗي زؾتگاُ هعطفتٖ عقالًٖ ضا تَؾعِ بسّس اٗي پ٘ففطو بح ها اؾد
فلؿفٔ ها بطذال

ضقس ٍ تَؾعِ ٍ قکَفاٖٗ ِ زض زٍضُّإ هرتل

تاضٗرٖ زاقتِ اؾ

اهطٍظ ٍ پطؾفّإ مسٗس ٍ حتٖ پطؾفّإ ٌْٖ ِ اظ صقتِ باظهاًسُ اؾ
پطؾفّا ضا ًساضز؛ اٗيّا چادفّاٖٗ اؾ

زض ازاهدِ هعتقدسٗن دِ
بدا تَمدِ بدِ ً٘اظّدإ

قسضت پاؾد َٖٗ بِ ّودٔ اٗدي

ِ اُ ظٗطؾاذ ّإ زؾتگاُ فلؿفٖ ها ضا ظٗط ؾؤاا هٖبطز

اظ اٗددي هقسهددِ هددٖذددَاّ٘ن ًت٘جددِ بگ٘ددطٗن ددِ ا ددط بددِنددَضت ف دٖادجولددِ اٗددي بدداٍض زضؾ د
زؾتگاُ فلؿفٖ هدا زچداض اٗدي چدادف ٍ زؾد٘ب مدسٕ اؾد
عهط بادٌس ٖ زاًدف ٍ فطٌّدگ ٍ تودسى قد٘عٖ اؾد

ٍ ً٘اظهٌدس باظاًسٗكدٖ اؾد

اؾ د

ددِ

عهدط ٌدًَٖ هدا دِ

اددعام ٍ اٗجدا هدٖ ٌدس دِ هدا ٗد

بداض زٗگدط فلؿدفٔ

اؾددالهٖ ضا باظاًسٗكددٖ ٌدد٘ن ٍ بددِ تددطه٘ن ٍ تَؾددعِ ٍ تعو٘ددق اٍ بٌ٘سٗكدد٘ن اٗددي انددل هددسعإ هاؾ د ؛ ٗعٌددٖ
اعتقاز ها بط اٗي اؾ

ِ>
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 5فلؿددفِ بددِعٌددَاى زؾددتگاّٖ عقالًددٖ يددطٍضٕ اؾدد
هوکي ً٘ؿد

ٍ بددسٍى زى زاًددفؾدداظٕ زض ّدد٘ض هَيددعٖ

هدي تأ ٘دس هدٖ دٌن؛ ظٗدطا ًودٖذدَاّن زًهدِ ب٘داى هدٖ دٌن بدا ندحب زٗگدطاى هرلدٌَ قدَز
ّؤ اًسٗكٍِضظٕ ٍ زاًفؾاظٕ اٍؾ

بٌسُ اعتقاز زاضم زؾتگاُ ًظطٕ عقالًٖ بكط ظٗطؾاذ

 6اٗي زؾتگاُ عقالًٖ بِه٘عاى ضقس ٍ تأهل بكط تَؾعِپصٗط ٍ تطه٘نپصٗط اؾ
اٗيّا نَضتّإ ًَقتِقسُ زض دَحٖ هحفَِ اؾ
ف ٍ َ ٍ اًسٗكِ اؾ
باظًگطٕ اؾ

هوکي اؾ

ٍ هي ً٘ع بِ زى ددَ هحفدَِ علدن زاضم اظ َطٗدق بحد

ِ هٖتَاى بِ اٗي انَا زؾد

هتعادِ٘ اؾ

طز ازعإ ها اٗي اؾ
ٗ

ٍ

پ٘دسا دطز ٍ ّو٘كدِ ّدن اٗدي اندَا زض حداا تأهدل ٍ

زض زى اقتباّٖ ضخ زّس ٍ ضاُ تهح٘ زى ً٘ع فقٍ عقل اؾ

ًوٖتَاى اٗي زؾتگاُ ضا انال
فلؿفٖ ِ حکو

ؿٖ ًوٖتَاًس ازعدا ٌدس دِ

ٍ با ّ٘ض ابدعاض زٗگدطٕ

دِ پدؽ اظ  844ؾداا مدا زاضز اندل زذدطٗي زؾدتگاُ

باض زٗگط ًاظط بط اٗي ؾؤاالت ٍ پطؾفّا بداظبٌٖ٘ قدَز اٗدي اندلِ هدسعإ

هاؾ
بطإ اثبات اٗي هسعا هدا هطامعدِ هدٖ ٌد٘ن بدِ هجوَعدِ چدادفّداٖٗ دِ بدِ وداى هدا اهدطٍظ زض هَامْدِ
بددا فلؿددفِ قددطاض زاضز ٍ فلؿددفِ باٗددس بددِ اٗددي چددادفّددا پاؾددد زّددس ٍ تکل٘د

ذددَز ضا بددا اٗددي زض ٘ددطٕ علوددٖ ٍ

عقلٖ حل ٌس قهس زاضٗن اٗيّا ضا هعطفٖ ًواٗ٘ن
عددطو هددٖ ددٌن ددِ هٌظددَضم اظ اٗددي چددادف چ٘ؿ د

زٍ حاد د زاضز> ٗددا اٗددي چددادفّدداٖٗ ددِ هُددط

هددٖ ددٌن بددا اٗددي ٍٗػ ددّٖددا د د ددِ بعض دداى فلؿددفِ ٍ ٘طف٘لؿددَفاى ّددن زىّددا ضا هُددط

ددطزُاًددس د قابددل

پاؾددد ددَٖٗ اظ زضٍى اٗددي زؾددتگاُ فلؿددفٖ اؾد ؛ ددِ زض اٗددي نددَضت ف٘لؿددَفاى هددا باٗددس بددا هطامعددِ بددِ اٗددي
ه٘ددطا بددِ باظاًسٗكددٖ زض زضٍى اٗددي ه٘ددطا بپطزاظًددس ٍ پاؾدددّددإ ضٍقددي اضائددِ ٌٌددس حددساقل پاؾدددّددإ
هَمَز بطإ ماهعٔ علودٖ هدا فاٗد

ًودٖ ٌدس ٗدا ا دط اٗدي چدادفّدا قابدل پاؾدد دَٖٗ ً٘ؿد

حتودا باٗدس

زض پ٘دسا طزى زؾد٘بّددإ اٗدي فلؿددفِ ٍ ما دصاضٕ قَاعدس ٍ اًسٗكددِّدإ بددسٗل تدالـ ٌد٘ن تددا اٗدي فلؿددفِ ضا
اهددل ٌدد٘ن؛ چطا ددِ زض ٗد

عهددط حکود

هتعاد٘ددِ زهددس مددإ اقددطا ٍ هكّداء ًكؿد

حدداا هوکددي اؾد

فلؿدفٔ هتکاهددلتددطٕ ب٘اٗددس ٍ بجددإ اٗدي فلؿددفِ بٌكددٌ٘س ددِ هعاٗددإ اٗدي فلؿددفِ ضا زاقددتِ باقددس ٍدددٖ هعاٗددب زى
ضا ًساقتِ باقس بدِ ّدط قدکلٖ هدا زضبداضٓ اٗدي ًدَم چدادفّدا بٌ٘سٗكد٘ن بداظبٌٖ٘ ٍ باظاًسٗكدٖ ٍ باظؾداظٕ ًظدام
قَاعس عقلٖ اٗي فلؿفِ يطٍضٕ اؾ
چددادفّدداٖٗ ددِ بددِ شّددٌن ذُددَض هددٖ ٌددس ددِ اهددطٍظ ً٘اظهٌددس بحد

ٍ بطضؾددٖ اؾد

ّددن عددطو ددطزم اظ هجوَعددِ بح د ّددإ ْددي هددا ٍ زًهددِ االى هُددط اؾ د
هؿد لٔ هْدنّ ضا اؾددتقطاء ددطزم قبددل اظ اٌٗکددِ بددِ ٗد

فْطؾد
2

ٍ زض ملؿدٔ صقددتِ

حددسٍز ٗ 58ددا  59حددَظُ ٍ

لددٖ اظ اٗدديّددا اقدداضُ ددٌن ٍ برددَاّن اظ چٌددس
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ًکتددِ زض اٗددي ملؿددِ بددِنددَضت ذددال بحدد

ددٌن اٗددي ًکتددِ ضا عددطو ددٌن ددِ ٍقتددٖ هددا هددٖ ددَٗ٘ن>

«چددادف» هٌظددَض هددا اظ چددادف اٗددي اؾ د > هؿ د لِّدداٖٗ ددِ اٍال اظ هَيددَعات بٌ٘ددازٕ ّؿددتٌس؛ ٗعٌ دٖ هباح د
اؾاؾددٖ فکددطٕ ٍ فلؿددفٖ ّؿددتٌس ٍ اظ بح د ّددإ فطعددٖ ً٘ؿددتٌس ددِ ؿددٖ بگَٗددس ددِ هددٖتددَاى زضذهددَل
زىّددا َتدداُ زهددس؛ زٗگددط زًکددِ هبدداح ٖ ّؿددتٌس ددِ اهددطٍظ ٌّددَظ هُددط ّؿددتٌس؛ هباحد
فلؿفِّإ ْي زىّا ضا ب٘داى دطزُ باقدٌس ٍددٖ ٌّدَظ بدطإ بكدط زض ابعداز هرتلد
اظ ظٗط باض پاؾد زازى بِ اٗديّدا ً٘دع ًودٖتدَاى طٗرد

هُدط اؾد

بدِ تعب٘دطٕ

ٍ ٍٗػ دٖ ؾدَم اٗدي چدادفّدا اٗدي اؾد

دِ زىقدسض

پطؾددفّددا ٍ بگَهگَّددا حددَا اٗددي هؿددائل ظٗدداز اؾ د

ددِ حتددٖ پددإ اٗددي اقددکاالت بددِ اضزٍ دداُ فلؿددفِ ٍ

ف٘لؿددَفاى ً٘ددع بدداظ قددسُ اؾ د ؛ چددَى پدداضُإ اظ هؿ د لِّددا اقددکاالتٖ اؾ د
ٍاضز ددطزُاًددس ٗددا هوکددي اؾد

ظًددسُإ ددِ قدداٗس

ددِ هتکلودداى نددطفا بددِ ف٘لؿددَفاى

عاضفدداى بددِ ف٘لؿددَفاى ٍاضز ددطزُ باقددٌس ٗددا هوکددي اؾد

هكددکالتٖ باقددس ددِ

هحسثاى بِ ف٘لؿَفاى طفتِاًس ِ اٗي اقکاالت ن ً٘ؿتٌس
ًَم هؿائلٖ ِ بٌدسُ زض اٌٗجدا هُدط هدًٖوداٗن هؿدائلٖ اؾد
اٗجدداز ددطزُ زىّددا ضا َعٗددسُ ٍ دداُ بددِ ٗ د

ًعاعددٖ زض زضٍى ذددَز ف٘لؿددَفاى ً٘ددع اًجاه٘ددسُ اؾ د

زٗگددط هددٖذددَاّن بگددَٗن ددِ اٗددي ًددَم چددادفّددا اظ ؾ دؤاالتٖ اؾ د
ٗعٌددٖ ٗ د

ف٘لؿددَ

دِ حتدٖ بدطإ شّدي ف٘لؿدَفاى هدا پطؾدف
بددِ تعب٘ددط

ددِ بددطإ ف٘لؿددَفاى ً٘ددع اّو٘ د

زاضز؛

بددا توددام ادعاهدداتٖ ددِ بددِ اٗددي زؾددتگاُ فلؿددفٖ زاضز بدداظ ًوددٖتَاًددس اظ اٗددي پطؾددفّددا

بگطٗعز چدادفّداٖٗ بدا اٗدي تعطٗفدٖ دِ بٌدسُ عدطو هدٖ دٌن اٗديّدا ضا زض ّكد
بددِ ًظددطم نددَضت اٗددي ؾ دؤاالت ٍ چددادفّددا ددِ حددسٍز ٗ 5: 59ددا ; 5هددَضز اؾ د

حدَظُ ذالندِ دطزُام
زض اٗددي ّك د

حددَظُ

ذالنِ هٖقًَس>
 5حددَظٓ َب٘عد قٌاؾددٖ> ٗعٌددٖ حددَظٓ هَمددَزات هحؿَؾدٖ ددِ هددا بددا زىّددا زض اٗددي عددادن ؾددطٍ اض زاضٗددن ٍ
ؾلؿلِإ اظ پطؾفّا ضا هُط

طزُ اؾ

بطإ ف٘لؿَفاى ِ باٗس پاؾد زازُ قًَس

 6حَظٓ اًؿاىقٌاؾٖ
 7حَظٓ اذال قٌاؾٖ
 8حَظٓ ماهعِقٌاؾٖ> هباح

فلؿفٔ امتوام

 9حَظٓ هباح هعطف قٌاؾٖ فلؿفٖ
 :حَظٓ هباح

مْاىقٌاؾٖ

; حَظٓ ذساقٌاؾٖ
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< حددَظٓ زٗدديقٌاؾددٖ؛ ٗعٌددٖ پطؾددفّدداٖٗ ددِ زض بٌ٘ازّددإ قددطٗع ٍ زٗددي هُددط اؾدد

ٍ ف٘لؿددَفاى زض

هَامِْ با زىّا اتراش هَيع طزُاًس ٍ باٗس بکٌٌس ٍ اهطٍظ اٗي ؾؤاالتف باقٖ اؾ
زٍ ٍ ؾددِ ؾددؤاا انددلٖ االى هُددط اؾدد

تقطٗبددا زض ّددط حددَظُإ اظ اٗددي حددَظُّددا ٗدد

ٍ باٗددس زؾددتگاُ

فلؿددفٖ هددا بددِ زى پاؾددد زّددس؛ بددطإ ه دداا زض ملؿدٔ صقددتِ زضذهددَل حددَظٓ َب٘عد قٌاؾددٖ زٍ هؿد لِ ضا
هُط

طزم>

 5هؿ لٔ تأث٘ط ٍ تأثط ه٘اى هَمَزات َب٘عٖ ٍ هازٕ؛
 6هقَدٔ تط ٘ب زض عادن هازُ
اٗي حدساقل پطؾدفّداٖٗ اؾد

دِ اظ صقدتِ بدطإ ف٘لؿدَفاى هدا هُدط بدَزُ اؾد

ؾداذتِاًدس؛ ٍدددٖ بدِ ًظددط هدٖضؾدس زى قَاعددس ه دل> اًتقدداا عدطَو هُحداا اؾد
بادعطو ٌٗتْٖ ادٖ هدا باددصات اهدطٍظُ پاؾدد دَ ً٘ؿد

ادعدطَو الٗبقددٖ ظهداً٘ي لوددا

ؾدِ چْداض تدا قاعدسُ هْدن فلؿدفٖ زاضٗدن اٗدي قَاعدس

فلؿفٖ هَمَز ها پاؾدد دَٕ اٗدي زٍ هؿد لٔ هْدنّ فلؿدفٔ َب٘عدٖ بدِ ًظدط بٌدسُ ً٘ؿد
ِ پاؾد َؾ

هعتقس اؾ

ٍ بدطإ زى قَاعدسٕ

ا دط زؾدتگاُ فلؿدفٖ هدا

َبعا باٗس هقادِ ًَقتِ قَز ٍ تحق٘ق اثبات ٍ اؾتسالا قَز

حددَظٓ زٍم حددَظٓ اًؿدداىقٌاؾددٖ اؾدد

ؾددعٖ هددٖ ددٌن اًؿدداىقٌاؾددٖ ٍ اذددال قٌاؾددٖ ضا ددِ بددِ ّددن

هطبددٌَ ّؿددتٌس زض اٗددي ملؿددِ بؿددٍ ب٘كددتطٕ بددسّن بق٘ددِ هددَاضز ٗددا بطذددٖ اظ زىّددا ضا بددِ ملؿددٔ زٗگددطٕ
هَ َا هٖ ٌ٘ن ِ ه٘ساى بح

ٍ ًقل فطاّن قَز

زض حدَظٓ اًؿدداىقٌاؾددٖ زٍ هؿد لٔ اندلٖ اؾد
ٗکددٖ حددَظٓ َّّٗ د

اًؿدداى ٍ هؿ د لٔ زٍم ٍ چددادف زٍم هقَد دٔ «اضازُ» اؾ د

ف٘لؿَفاى هدا اظ حق٘قد
مدسٕ اؾد

ددِ بددِعٌدَاى چددادف فلؿددفٖ هْدنّ بدِ حؿددا هددٖزٍضٗددن>

اًؿداى بدِ ًَدِإ اؾد

زض حددَظٓ َّٗ د

دِ ّدن بدِ دحداِ هبداًٖ ٍ ّدن بدِ دحداِ بٌِدا زچداض ؾدؤاالت

هددي هددسعإ فلؿددفِ ضا زض حددَظٓ اًؿدداىقٌاؾددٖ امودداال عددطو هددٖ ددٌن ٍ ؾددپؽ ؾدؤاالتٖ ضا ددِ

زض شٗددل زى ٍمددَز زاضز زض چْدداض ٗددا پددٌض بٌددس عددطو هددٖ ددٌن اعتقازهدداى بددط اٗددي اؾ د
ًگاّكاى بدِ اًؿداى ًگداّٖ اًتعاعدٖ ٍ اظ زضٗهدٔ ضٍ اًؿداى اؾد
هددا زٍ اًددِاًگدداض (زٍزد٘ؿدد
زٍ اًِاًگداض ً٘ؿد

اؾدد

ٗگاًدِاًگداض اؾد

ف٘لؿَفاى هدا بدسى ٗد
حق٘قد

اًؿدداى تفؿدد٘ط

ابدعاض ٗد

اًؿدداى َددَضٕ اؾد

هددي بدداٍضم ٘ددط اٗددي اؾدد

بدطذال

زًهدِ فتدِ هدٖقدَز دِ فلؿدفٔ

هعتقددسم زؾددتگاُ فلؿددفٔ هددا زٍزد٘ؿددن ٍ

ٍ ضٍ هجدطز ٍ ضٍ ضا بدِعٌدَاى حق٘قد
هط دب ٗد

ظًدساى ٍ ٗد

زقد٘أً هَقد

اًؿداى هدٖزاًدس اظ زٗدس اُ
بدطإ حق٘قد

ددِ بددط هبٌددإ زٍ ًظطٗدٔ ابدديؾددٌ٘اٖٗ ٍ نددسضاٖٗ زض ٗد

اًؿداى اؾد

هطحلددِإ بددِ اٗددي بددسى

هلحددق هددٖقددَز ٍ بعددس اظ ضّددا طزى اٗددي بددسى بددِنددَضت هجدطّز ازاهددِ ح٘ددات هددٖزّددس؛ ٗد
4
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زاضز پددؽ اٍال فلؿددفٔ هددا زٍ اًددِاًگدداض ً٘ؿدد
(هط ددب اؾد
اؾد

اٗددي حق٘قد

حدداال ٗد

ٍ ٗگاًددِاًگدداض اؾدد

اًؿدداى ددِ ضٍ اؾد

بددسى فقددٍ ابددعاض اؾدد

حق٘قتدٖ اؾد هجددطز هجددطز ّددن بددِ هعٌددإ هجددطز تددام

ؾدداحتٖ اظ بددسى بٌددابط زٗددس اُ بطذددٖ اظ فالؾددفِ ضتبددٔ عددادن ه دداا ضا زاضز زى برددف ًفددؽ

تعب٘ دط قددسُ زض هقابددل هطتب دٔ عقلددٖ؛ اهددا بدداظ ٍقتددٖ هطامعددِ هددٖ ٌدد٘ن حق٘ق د
ضٍ هجطز زض ٍاقع ذادٖ اظ قائبٔ هازُ ٍ مؿواً٘
اٗي حق٘ق

ٍ ٗدد

ٍؾدد٘لِ

اًؿدداى اظ زٗددس اُ فلؿددفٖ ٗ د

اؾ

هجدطز ادبتدِ ددَاظهٖ زاضز دِ بدِ زى ددَاظم اقداضُ ذدَاّن دطز ٍ اظ َطٗدق زى ددَاظم هدٖقدَز

فْو٘ددس ددِ اٗددي ضٍ هجددطز چ٘ؿد

اظ زٗددس اُ ف٘لؿددَفاى هددا اٗددي ضٍ زض ٘ددط اظ عددادن زً٘ددا ددِ ٍؾدد٘لِإ ٍ

ابددعاضٕ زاضز بددِ ًددام بددسى ٍ اظ َطٗددق زى فعل٘دد پ٘ددسا هددٖ ٌددس ٍ عوددل هددٖ ٌددس زض ددل هطاحددل ح٘دداتف
ً٘اظهٌس بدِ ّد٘ض ابدعاضٕ بدطإ عودل دطزى ً٘ؿد ؛ ذدَز اٗدي ضٍ اؾد
ضٍقددي اؾدد

زًکددِ بح د

ٍ هحفددل هحفددل فلؿددفٖ اؾ د

دِ هؿدتق٘ن عودل هدٖ ٌدس بدِزد٘دل

هددي زٗگددط ب٘كددتط اظ اٗددي ب٘دداى ًوددٖ ددٌن بلکددِ

اقکاالت ضا عطو هًٖواٗن
اهددطٍظ هحهددالى فلؿددفِ ٍ حتددٖ اؾددتازاى فلؿددفِ تهَضقدداى اٗددي اؾ د
هازٗدد
حط د

ٍ مؿددواً٘

قائددل قددَز َٗددا اٌٗکددِ قهددس زاضز اظ حددَظٓ ادْددٖ بددِ حددَظٓ هددازٕ ٍ هاتطٗاد٘ؿددتٖ

ٌددس انددال بؿدد٘اضٕ اظ هحهددالى ٍ هحققدداى هددا فکددط هددٖ ٌٌددس ددِ اعتقدداز بددِ حق٘ق د

اًؿدداى هعٌدداٗف اًکدداض هتاف٘عٗ د
اًگكد

ددِ ا ددط ؿددٖ بددطإ ضٍ ًددَعٖ

ادحدداز ٍ اتْددام هاتطٗاد٘ؿد

اؾ د

دددصا تددا ؿددٖ ًظطٗددِاٗددٖ زض بددا حق٘ق د

هددازٕ بددطإ

هددازٕ هُددط هددٖ ٌددس

بددطاٗف هددٖزٍضًددس اٗددي زٍؾددتاى بساًٌددس چٌدد٘ي چ٘ددعٕ انددال ً٘ؿد ؛ ٗعٌددٖ

ا دط قددطاض باقدس هددا تداضٗد ددالم ٍ فلؿددفٔ اؾدالهٖ ضا هجوَعددا دحداِ ٌدد٘ن اٗدديقدسضٕ ددِ قدائالى بددِ هازٗد
حق٘ق د

اًؿدداى ٍمددَز زاضً دس قددائالى بددِ تجددطز ٍمددَز ًساضًددس تقطٗبددا قاَب دٔ هتکلودداى هعتعدددٖ هددا اظ اؾدداؼ

هٌکدددط ضٍ ّؿدددتٌس ٍ حق٘قد د

اًؿددداى ضا ّوددد٘ي بدددسى اٍ هدددٖزاًٌدددس زض بددد٘ي هتکلوددداى اهاه٘دددِ اظ ظهددداى

ؾ٘سهطتًددٖ تددا عاله دٔ حلددٖ ّوددِ قائددل بددِ بددسىاًگدداضٕ اًؿدداى ّؿددتٌس هٌکددط اؾاؾددٖ ضٍ ّؿددتٌس بٌددابطاٗي
تَمِ زاقتِ باق٘س تدا بحد

اظ اٗدي هدٖقدَز دِ حق٘قد

اًؿداى هوکدي اؾد هدازٕ ٗدا مؿدواًٖ باقدس ؿدٖ

اظ اٗي ًگطٗعز
ق٘د هف٘س دِ ضٍ ضا هجدطز هدٖزاًدس اندال ٍٗػ دّٖدإ تجدطز فلؿدفٖ ضا قبدَا ًدساضز قد٘د هف٘دس بدطإ
ضٍ

«حسٍ ظهاًٖ» ٍ «تغ٘٘دط» ٍ «فٌدا» قائدل اؾد

اندال اقدکاا قد٘د هف٘دس بدِ قد٘د ندسٍ اٗدي اؾد

قوا قائل بِ فٌإ ضٍ ً٘ؿتٖ ٍ اٗي هٌافات زاضز با هباًٖ زٌٖٗ
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فکددط ًکٌ٘ دس ددِ ؾ دٌّ

ددِ هددا زض ًْاٗددِ ٍ اؾ دفاض هددٖذددَاً٘ن بؿدد٘اضٕ اظ

اًؿدداىقٌاؾددٖ هددا چ٘ددعٕ اؾ د

بعض اى ها ٗا اؾاؾا ضٍ ضا هٌکط بَزًدس ٗدا ا دط ضٍ ضا پصٗطفتدِاًدس بدا ٍٗػ دّٖدإ هدازٕ پصٗطفتدِاًدس ٗدا ا دط
ٍٗػ ّٖإ تجطز ضا پصٗطفتدِاًدس تجدطز تدام فلؿدفٖ ضا قبدَا ًساقدتِاًدس عدطو هدٖ دٌن حتدٖ قد٘د ندسٍقٖ
ددِ بددط اؾدداؼ ضٍاٗددات قائددل بددِ بقددإ ضٍ اؾد ٍ هددٖ َٗددس ضٍ فٌددا ًددساضز هددَضز اعتددطاو قدد٘د هف٘ددسٕ
قددطاض هددٖ ٘ددطز ددِ اثبددات ضٍ هجددطز هددٖ ٌددس ٍ حددط
ٍ هدٖ َٗدس> حدط

هٌظَضـ ف٘لؿَفاى ًَٗداى اؾد

ّن قائل بِ حسٍ ظهاًٖ ضٍ اؾ
پؽ هٖبٌ٘٘ن ؾٌّ

ً٘ؿ

اًؿاىقٌاؾٖ اؾالهٖ ها ٗکٖ اظ ًظطٗداتف ًظطٗدٔ ضٍ هجدطز فلؿدفٖ اؾد

تا ٌَى ّ٘ض تعطٗ

مؿواًٖ ً٘ؿ

اقکاا زٍم اٗدي اؾد

قطٍم هٖقَز اٍال تعطٗ

اٗجابٖ اظ تجطز اضائِ ًكسُ اؾد

هازٕ ً٘ؿ

هفَْم تجطز زض فلؿفٔ ها ٗ

قوا ٗد

هدي بدا حدط

ف٘لؿدَفاى ًَٗداى ٗکدٖ اؾد

چٌد٘ي فدطزٕ

ٍ ّن قائل بِ فٌإ زى؛ ٗعٌٖ قائل بِ تجطز تام ً٘ؿ

هفَْم اظ اًؿاى چ٘ؿ ؟ بِ ًظط هي اقکاا اظ تعطٗ
ؾلبٖ اؾ

ذددَزـ ضا بطهددٖ طزاًددس بددِ فالؾددفٔ اٍائددل ددِ

تجطز زض فلؿدفِ هدا ٗد

هفَْم اٗجابٖ ضٍقي ً٘ؿ ؛ اظ ؾلب بِزؾ
دِ تعطٗد

هفْدَم

هجدطز چ٘ؿد ؟ هجدطز زى اؾد

ٗعٌٖ چِ؟ ٗعٌٖ ظهاى ًساضز هکاى ًدساضز حط د

زى ًؿدبٖ اؾد

اقدکاا اٗدي

زهسُ اؾ

دِ هدازٕ

ًدساضز بُعدس ًدساضز ٍ
اٗي اقکاا اٍا

بدِ هحدى اٌٗکدِ قدوا ؾدلب ضا فت٘دس ٍ زق٘قدا َدط

هفْدَم ضٍقديِ هتعد٘ي ًباقدس اٗدي هفْدَم ضا ًؿدبٖ هدٖ ٌدس ظهداًٖ دِ قد٘د اقدطا ذَاؾد

ه اا ضا تعطٗ

ٌس قد٘د فد > هدا ٗد

عدادن ه٘داًٖ زاضٗدن بدِ ًدام عدادن ه داا عدادن ه داا زى اؾد

مددَّط هجددطز اؾ د ٍ زض قددکل هددازٕ اؾ د

عدادن
دِ زض

قددوا نددَضت ٍ بُعددس هددٖبٌ٘٘ددس ذددَا هددٖبٌ٘٘ددس ضٍ زقددإ

فالًٖ ِ هطحَم قسُ توام قکل ٍ قواٗلف ّواى اؾ ؛ اها شاتف ضا ِ ًگاُ هٖ ٌ٘س هجطز اؾ
اٗددي ٗد

تعطٗد

ً٘ؿد

ٗد

زقددَاضٕ اؾد

بددطإ هفْددَم هجددطز ددِ ا ددط هَمددَز هجددطز بُعددس ًددساضز

ا ددط ظهدداى ٍ هکدداى ًوددٖپددصٗطز چددطا باٗددس قددکل بپددصٗطز؟ انددال هفْددَم تجددطز ه ددادٖ بددِ ًظددط هددي ٗکددٖ اظ
ًقىّإ هفَْم تجطز اؾ

تجدطز ضا بدِ ًَدِإ هعٌدا ٌد٘ن دِ اٗديقدسض ؾدعِ ًساقدتِ باقدس دِ مدإ زٗگدط

هجبَض باق٘ن بگَٗ٘ن شاتا هجطز اؾ

نَضتا هجطز ً٘ؿ

ؾ دؤاا> زضذهددَل ذساًٍددس ّددن هددا اظ هفدداّ٘ن ؾددلبٖ اؾددتفازُ هددٖ ٌدد٘ن ٍ هددٖ ددَٗ٘ن ددِ هَمددَز اؾ د
ٍدٖ ظهاى ٍ هکاى ًساضز
اؾتاز> زض با ذدسا ّدط هَقدع هدا ؾدلب هدٖ ٌد٘ن ؾدلب هُلدق هدٖ ٌد٘ن زٗدا زض بدا حق٘قد
هٖتَاً٘س ؾلب هُلق ٌ٘س؟ هٖ َٗ٘ن فط ب٘ي تجطز زض ذساًٍس ٍ تجطز زض اًؿاى چ٘ؿ ؟
ؾؤاا ٌٌسُ> تجطز زض ذساًٍس تام اؾ

ٍ تجطز زض اًؿاى ٘طتام اؾ
6
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اؾتاز> ٘طتام ٗعٌٖ چٖ؟
ؾؤاا ٌٌسُ> تجطز هطاتب زاضز؛ هجطز ه ادٖ زاضٗن هجطز عقلٖ زاضٗن ٍ
اؾتاز> پؽ اٍا باٗس هفَْم تجطز ضا تَي٘ بسّ٘ن ِ بعسا با هطاتبف ؾاظ اض باقس
هددي هددٖذددَاّن بگددَٗن ٍقتددٖ قددوا تجددطز ضا ؾددلبٖ هعٌددا هددٖ ٌ٘ددس ٍ هددٖ َٗ٘ددس> هجددطز زى اؾدد
ٍٗػ ّٖإ هازٕ ضا ًدساضز اٗدي ٗد

اهدط هُلدق اؾد

ددِ

بدِظداّط؛ اهّدا ظهداًٖ دِ ٍاضز زى هدٖقدَٗن هدٖبٌ٘د٘ن

اظ زا ّودد٘ي هفْددَم ٍاحددس تجددطز ذددسا ضا زض هددٖزٍضٗددن تجددطز عقددل اٍا ضا زض هددٖزٍضٗددن تجددطز فطقددتِّددا
ضا زض هٖزٍضٗن تجطز ضٍ اًؿاى ضا ً٘ع زض هٖزٍضٗن
هددي هددٖذددَاّن بگددَٗن اٍددد٘ي هكددکل زض هفْددَم تجددطز اؾ د

تجددطز باٗددس هفْددَهٖ باقددس ددِ زق٘قددا بددا

قاذمّداٖٗ دِ هدا هدٖ دصاضٗن بتدَاً٘ن تكدر٘م زّد٘ن هجدطز تدام ٗعٌدٖ چدِ؟ ٍ هجدطز ٘طتدام ٗعٌدٖ چدِ؟
بگَٗ٘ن اٗي ًکتِ با تجطز ؾداظ اض اؾد
پددؽ هجددطز اؾ د

اٗدي هُلدب بدا تجدطز ؾداظ اض ً٘ؿد

اٗددي ًاقددٖ اظ ًگدداُ ٍ اًگدداضُإ اظ َب٘ع٘ددات زٍضٓ ْددي اؾ د

زض تدداضٗد فلؿددفِ زاقددتِاٗددن ددِ مؿددن زى اؾ د
حط د

اٗدي ازعدا دِ چدَى بُعدس ًدساضز

ددِ زاضإ ابع داز ثالثددِ اؾ د

هددا ٗ د

تفؿدد٘طٕ اظ مؿددن

اهددطٍظ هفْددَم مؿددن هفْددَم

هفْددَم هددازُ زىقددسض تٌددَم زاضز ٍ زىقددسض تعددسز زاضز ددِ بددا ًفددٖ چ٘ددعٕ حددل ًوددٖقددَز انددال بُعددس

ٗعٌٖ چِ؟
اهطٍظ ٍقتٖ بدِ قدوا هدٖ ٌَٗدس زض ٗد
ًظطِٗ اؾ

َقدِإ اظ عدادن هدازُإ زاضٗدن دِ زاضإ  ;6بُعدس اؾد

ِ هدا هدازُإ زاضٗدن دِ  ;6بُعدس زاضز بُعدس ضا باٗدس هعٌدا ٌد٘ن تهدَضٕ دِ اظ حط د

زاضٗددن اٌٗکددِ چ٘ددعٕ هکدداى زاضز ٗددا هکدداى ًددساضز دداّٖ هددا بددا ٗ د

هکدداىهٌددسٕ هطاتددب هرتلد

ٗدا هکداى

ًگدداُ بؿددٍ٘ اٍد٘ددِ ًگدداُ هددٖ ٌدد٘ن ٍ اظ

هکدداىهٌددسٕ چ٘ددعٕ ضا هددٖبٌ٘دد٘ن ددِ زض عددادن هحؿددَؼ ٍ هددازٕ ذَزهدداى اؾدد ؛ اهددا بددا زقدد
زاضز ظهدداى ضا تعطٗد

ٗد

فلؿددفٖ

ٌ٘ددس -بددا اٗددي تفؿدد٘ط ؾددازُإ ددِ هددا زض فلؿددفِ اظ ظهدداى

ب٘دداى هددٖ ٌدد٘ن -حددساقل بددِ زى هطامعددِ ٌ٘ددس ٍ ببٌ٘٘ددس زض ف٘عٗ د

مسٗددس ٍقتددٖ اظ ظهدداى نددحب

هددٖ ٌٌددس

ظهاى ضا چِ هٖ ٌَٗس؟
ا ط قدطاض باقدس دِ هدا بگدَٗ٘ن> تجدطز ٗعٌدٖ الظهداًٖ ٍ الهکداًٖ بدِ تعدساز تفؿد٘طّاٖٗ دِ قدوا اظ ظهداى
ٍ هکدداى پ٘ددسا هددٖ ٌ٘ددس هفْددَم تجددطز فددط هددٖ ٌددس ددسام ظهدداى ددِ الظهدداًِٖ زى هددٖقددَز هجددطز؟ پددؽ
هطتبِإ اظ ظهاى اؾ

ِ ٍقتٖ هي زى ضا ًفٖ هٖ ٌن هٖقَز هجطز
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اٗدديّددا هبدداح ٖ اؾ د
اًؿدداى بح د
حق٘ق

ددِ زض فلؿددفٔ هددا ضٍقددي ًكددسُ اؾ د

ٌدد٘ن اظ هفْددَمِ ضٍقددي باٗددس نددحب

ا ددط هددا اهددطٍظ هددٖذددَاّ٘ن زضبدداضٓ حق٘ق د

ٌدد٘ن هفْددَم تجددطز هفْددَم َٗدداٖٗ ً٘ؿ د

بددطإ تب٘دد٘ي

اًؿاى
بدِ ًظدط هدي زض ٗد

ًکتٔ زٍم ازدٔ تجدطز اؾد

تحق٘دق زق٘دق فلؿدفٖ  -دِ اؾدتازاى ّدن اًجدام زازُاًدس ٍ

هددا ّددن هددٖتددَاً٘ن تجطبددِ ٌدد٘ن -باٗددس ببٌ٘دد٘ن ازدددِإ ددِ ٍاقعددا بددطإ تجددطز ًفددؽ فتددِ قددسُ اؾ د
تجطز فلؿدفٖ ضا ثابد

ّودد٘ي

هدٖ ٌدس ٗدا ًدِ اًؿداى هعلدق زض ّدَا ٍ اًُبدام ب٘دط زض ندغ٘ط ٍ ٗ 9دا  :زد٘دل زٗگدط دِ

بددطإ تجددطز فتددِ قددسُ اؾدد ؛ ٍاقعددا اٗددي ازدددِ اثبددات تجددطز تددامِ هددسًظط فلؿددفِ ضا ًوددٖ ٌددس حددساقل
هٌاقكددِپددصٗط اؾد

ددطز بددِ ًظددط هددي مددإ

اٌٗکددِ هددا برددَاّ٘ن بگدَٗ٘ن بددا اٗددي ازدددِ هددٖتددَاى تجددطز ضا ثابد

بح زاضز ا ط فطن قس زٍ ًکتِ زاضم عطو هٖ ٌن زض با ازدٔ تجطز
دِ بدط اٗدي تجدطز فلؿدفٖ هتطتدب قدسُ اؾد

ًکتٔ بعسٕ ٍ هْنتط اظ اٗديّدا ددَاظهٖ اؾد

هدا زثداضٕ بدط

اٗي َّٗ قٌاؾٖ اًؿاى فلؿفٖ باض دطزُاٗدن دِ اهدطٍظ ًدِتٌْدا ًودٖتَاًدس اٗدي اًؿداى ٍاقعدٖ قطزًدِٖ هحؿدَؼ
ضا تب٘دد٘ي ٌددس بلکددِ دداّٖ اٍقددات زض اٗددي زثدداض بددِ تعدداضو ٍ تٌدداقى هددٖضؾدد٘ن ه ددادٖ عددطو ددٌن> االى اظ
زٗددس اُ ف٘لؿددَفاى هددا چددَى ضٍ هجددطز اؾ د
زى مْ

دِ ضٍ اؾد

ٍ تجددطز زى تجددطز تددام اؾ د

تكدرم ًدساضز ٗعٌدٖ ًدَم هٌحهدط زض فدطز تكدرم ضٍ بدِ شات زى اؾد

هكرهددات زض عددادن تجددطز قددوا هكرهددِ ًساضٗددس تكددرم بددِ شات اؾ د
ضٍٕ اٗددي ًکتددِ ّددن تأهددل ددٌن اظ زٗددس اُ فلؿددفِ حط د
ٌن> ه ل اٗي اؾ

پددؽ تكددرم ًددساضز ضٍ اظ

اٗددي ٗ د

ًکتددِ ددِ هددٖذددَاّن

زض تجددطز هوکددي ً٘ؿ د

زض هقددام ه دداا عددطو

دِ اٗدي ضٍ هدي زهدسُ ٍ بدِ بدسى تعلدق پ٘دسا دطزُ اؾد

اظ زٗددس اُ فلؿددفٖ ضٍ ثاب د

ًدِ بدِ

هددٖقددَز ّطچددِ ودداا زاضز زض زى ًقُددِ اٗؿ د

اٗدي بدسى هدي مدسا هدٖقدَز ٍ
هددٖ ٌددس ٍ زٗگددط ًددِ اهکدداى

افعٍزى واا بِ اٗي شات ٍمَز زاضز ٍ ًِ ًقهاى واا اظ زى
ؾؤاا> ضامع بِ ذساًٍس ّن ّو٘يََض اؾ ؟
پاؾد> هكدکل اٗدي اؾد

دطزُاٗدن دِ ّدن بدط ذدسا اَدال هدٖ ٌد٘ن ٍ بدط ًفدؽ

دِ هدا تهدَضٕ زضؾد

ذَزهدداى ٍ هددي ا ٌددَى زثدداض زى ضا هددٖ ددَٗن ددِ چددِ زثدداض ؾددَئٖ زاضز زض اًؿدداىقٌاؾددٖ ٍاقعددٖ هددا اٍال
بؿ٘اضٕ اظ عاضُّا ٖٗ دِ هدا زض بدا حق٘قد
ٗعٌددٖ تکاهددل اًؿدداى بعددس اظ هددط
تحددَدٖ اؾدد
فلؿددفٖ حط دد

حط د

ضٍ بعدس اظ اٗدي عدادن زاضٗدن بدا اٗدي هبٌدا قابدل تَيد٘ ً٘ؿد ؛

هٌقُددع هددٖقددَز مْدداى بددطظخ ٍ مْدداى ق٘اهد

زض هجددطزات ٗ د

هؿدد لٔ مددسٕ فلؿددفٖ اؾ د

مْدداى بددسٍى ّدد٘ض تغ٘٘ددط ٍ

ؾددؤاا اٗددي اؾ د

ضا هددٖپددصٗطز ٗددا ًوددٖپددصٗطز ا ددط ًوددٖپددصٗطز باٗددس هعتقددس باقدد٘ن ضٍ
8
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ّو٘كدِ زض حادد

ندباحٖ ددِ زض اٗدي عددادن زً٘دا ّؿد

ؾددکَى ٍ حادد

ثبددات بداقٖ هددٖهاًدس ا ددط حط د

هدٖپددصٗطز پددؽ باٗددس زض هبداًٖ تجددطز تجسٗددسًظط ٌد٘ن زض هفْددَم تجددطز زض هؤدفددِّددإ تجددطز تجسٗددس ًظددط
هُددط

ٌدد٘ن ٍ بددِ ًَددِإ ًفددؽ ضا هعٌددا ٌدد٘ن ددِ زض زى حط د هوکددي باقددس بددِ هحددى اٌٗکددِ حط د

قَز ظهاى هٖزٗس ظهداى دِ زهدس هکداى هدٖزٗدس هکداى دِ زهدس ًدَض هدٖزٗدس؛ ٗعٌدٖ زٗگدط تجدطز فلؿدفٖ
ٌاض هٖضٍز تجطز با حط

ًاؾاظ اض اؾ

اقددکاا بعددسٕ ددِ ٍمددَز زاضز ٍ ف٘لؿددَفاى بددِ ًظددط هددي ؾددطٗع اظ زى هددٖ صضًددس حط دد زض ًفددؽ ٍ
تکاهل ًفؽ ٗدا تٌداقم ًفدؽ زض ّود٘ي عدادن هدازُ اؾد

تدا ؾدؤاا هدٖ ٌد٘ن دِ اٗدي هَمدَز هجدطز چدطا زض

عددادن زً٘ددا هتدأثط هددٖقددَز ٍ تغ٘٘ددط هددٖ ٌددس هددٖ ٌَٗددس> حددط تف بددِ تبددع بددسى اؾد
هددٖ ٌددس اٍّا ؾ دؤاا اٗددي اؾ د

ضٍ بددِ تَبدع بددسى تغ٘٘ددط

زى تجددطزٕ ددِ قددوا هعٌددا هددٖ ٌ٘ددس تددابع ّدد٘ض چ٘ددع تغ٘٘ددط ًوددٖ ٌددس هگددط

اٌٗکِ هفَْم ضا عَو ٌ٘س
ا ددط حق٘قد

ًفددؽ هجددطز اؾد

بددِ هعٌددإ تجددطز ٍ بددِ هفْددَم حق٘قدٖ تجددطز ا ددط هجددطز هجددطز اؾد

ًباٗددس تددابع چ٘ددعٕ تغ٘٘ددط ٌددس ا ددط ًفددؽ تددابع بددسى حط د
ًکٌددس ا ددط قابل٘د

تغ٘٘ددط زض ًفددؽ ّؿد

اٗي زٗگط ًفؽ ً٘ؿد

دِ زاضز حط د

چددطا تددابع ٗد

حازثدٔ زٗگددط حط د ًکٌددس؟ هوکددي اؾد

هدٖ ٌدس چ٘دع زٗگدطٕ اؾد

هٖ ٌ٘ن ٗا فکط هٖ ٌد٘ن دِ ًفدؽ حط د
حط

هددٖ ٌددس چددطا تددابع ٗ د

ًفددؽ زٗگددط حط د

دِ زاضز حط د

بگَٗ٘دس

هدٖ ٌدس ٍ هدا تهدَض

هدٖ ٌدس؛ بٌدابطاٗي ًفدؽ هدا زض اٗدي عدادن زً٘دا ّدن بدسٍى تغ٘٘دط ٍ

اؾ ؛ ٗعٌٖ ًفدؽ ّد٘ض ًَدِ ا تؿدابٖ ًدساضز بدِ ًظدط هدي اٗدي حطفدٖ دِ هدٖ دَٗن اظ ًظدط فلؿدفٖ

دداض ٗ د

هفؿددط فلؿددفِ اؾ د

ًفؽ هجطز اؾ

اؾ دتازاى فلؿددفِ تَيدد٘ بسٌّددس ددِ ا ددط ًفؿددٖ هجددطز حق٘قددٖ اؾ د

اٗدي هجدطز چگًَدِ تدابع هدازُ تغ٘٘دط هدٖ ٌدس اٗدي ٗد

ًکتدِ اؾد

ا ددط

ٍ اقدکاا بداالتط ذدَز

ف٘لؿَفاى تأث٘ط ؾافل زض عدادٖ ضا اًکداض هدٖ ٌٌدس ٗکدٖ اظ اندَا اؾاؾدٖ فلؿدفٖ هدا هُحداا بدَزى تدأث٘ط ؾدافل
اؾد

زض عددادٖ اٌٗکددِ ًفددؽ زض اٗددي عددادن زً٘ددا زض حدداا تغ٘٘ددط اؾ د

اٗددي تغ٘٘ددط ٗددا اظ شاتددف اؾد

بددِعٌددَاى

ًفؽ هجطز پؽ ّو٘كِ باٗدس تغ٘٘دط ٌدس چدِ اٗدي بدسى باقدس چدِ ًباقدس؛ ٍددٖ ا دط تدأث٘ط ٍ تدابع عدادن هدازُ ٍ
عددادن بددسى اؾ د

پددؽ ؾددافل زض عددادٖ ت دأث٘ط هددٖ ٌددس بدداظ ٗ د

قاعددسٓ زٗگددط زض اٌٗجددا بددا زى هكددکل پ٘ددسا

هٖ ٌ٘ن
هكددکل زٗگددط -زض زثدداض تجددطز ضا زاضم هددٖ ددَٗن -اٌٗکددِ هددا هكددکل بددسى ضا زض فلؿددفٔ ذَزهدداى ًازٗددسُ
طفتدِاٗدن ًظطٗدٔ زٍزد٘ؿدتٖ زض ًفدؽقٌاؾدٖ ضٍ ضا بدِ حؿدا هدٖزٍضز بدسى ضا ّدن بدِ حؿدا هدٖزٍضز
عوددسٓ پطؾددفّدداٖٗ ددِ اهددطٍظ ٍ حتددٖ  944ؾدداا قبددل  ;44ؾدداا قبددل زٍزد٘ؿد ّددا زض حددَظٓ ًفددؽ ٍ بددسى
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هُدط

دطزُاًددس زض حدَظٓ فلؿدفٔ هددا هُدط ً٘ؿد

هددا بدِ ؾداز ٖ ب٘دداى هدٖ ٌد٘ن ٗد

بسى زاضٗن اٗي ًفؽ بدسى ضا تدسب٘ط هدٖ ٌدس ا دط فطند

قدس زض بحد

ًفدؽ زاضٗدن ٍ ٗد

بعدس عدطو هدٖ دٌن اٗدي ًفدؽ دِ
إددٖ

بسى ضا تسب٘ط هدٖ ٌدس بدسى ضا تدسب٘ط ًودٖ ٌدس ذدَزـ ضا تدسب٘ط هدٖ ٌدس؛ چدَى ادفاعدل ادعدادٖ الٗلتفد

ادؿددافل الٗفعددل ألمددل ادؿددافل؛ ٗعٌددٖ ًفددؽ ا ددط زاضز عوددل هددٖ ٌددس بددطإ ذددَزـ زاضز عوددل هددٖ ٌددس اٍ
زًباا بقا ٍ وداا ذدَزـ اؾد

بدِ تبدع بدسى ضا ّدن تدسب٘ط هدٖ ٌدس اندال اظ زٗدس اُ فلؿدفٖ هدا ًقدف بدسى

جاؾد ؟ چددِ ه٘ددعاى اظ َّٗد

ٍ

اًؿدداى ضا تكددک٘ل هددٖزّددس؟ چددِ ًقكددٖ زض اٗددي ا تؿددا

زض اٗددي حط د

زض اٗي تکاهل زاضز؟
ًگداُ قطزًدٖ بکدٌن زض قدطزى دطٗن ّطمدا ٍاغٓ اًؿداى فتدِ قدسُ اؾد

حاال هي هدٖذدَاّن ٗد

اظ ًُفِ ز اظ هدٖقدَز ٍ تدا ضٍ عدادٖ ازاهدِ پ٘دسا هدٖ ٌدس اًؿداى ّودٔ پ٘کدطُ اؾد

اًؿداى

تفؿد٘ط تجدطز هحدى اظ

اًؿاى ؾبب قسُ ِ حتدٖ تفؿد٘ط قطزًدٖ اظ اًؿداى ضا ّدن هدا ًازٗدسُ بگ٘دطٗن تدا اؾدن اًؿداى هدٖزٗدس هدٖضٍٗدن
ؾدطا حق٘قد هجددطزٕ ددِ بددا ّدد٘ض ددسام اظ اٗددي ٍٗػ ددّٖددإ عددادن هددازُ هقاٗؿددِقددسًٖ ً٘ؿد
اٗددي اؾ د
ظباى اؾ

ٍ اظ ًتدداٗجف

ددِ اًؿدداىِ ظهٌ٘ دِٖ زاضإ اٗددي ٍٗػ ددّٖدداٖٗ ددِ هددا زض زىّددا ّؿددت٘ن -زاضإ تغ٘٘ددط اؾ د

زاضإ

زاضإ زاًف اؾ  -اٗيّا انال زض فلؿفٔ ها تفؿ٘ط ًوٖقَز

ها اّٖ هَاقع هٖ َٗ٘ن دِ فلؿدفٔ هدا ضا بگصاضٗدس هبٌدإ علدَم اًؿداًٖ؛ ٗدا فلؿدفٔ هدا باٗدس هبٌدإ فکدط هدا
باقددس؛ ٗعٌددٖ اًؿدداى فقْددٖ هددا باٗددس اظ زضٍى فلؿددفِ ب٘ددطٍى ب٘اٗددس اًؿدداى فقْددٖ هددا ّدد٘ض ًؿددبتٖ بددا اًؿدداى فلؿددفٖ
ًددساضز هددي چگًَددِ هددٖتددَاًن بددط اؾدداؼ اًؿدداًٖ ددِ هجددطز تددام هعٌدداٗف ددطزُام ضٍاًكٌاؾددٖ ضا ب٘دداٍضم ؾددط
ؾددفطُ بٌكدداًن ٍ بگددَٗن بطاؾدداؼ اٗددي اًؿدداىقٌاؾددٖ فلؿددفٖ حدداال قددوا قددطٍم ٌ٘ددس هد ال فطاٌٗددسّإ ضٍاًددٖ ضا
تفؿدد٘ط ٌ٘ددس برددف عوددسُإ اظ فطزٌٗددسّإ ضٍاًددٖ هطبددٌَ بددِ بددسى اؾ د

هطبددٌَ بددِ ضابُددٔ ضٍ ٍ بددسى ٍ

ضٍاى اؾ
بددِ اعتقدداز بٌددسُ تفؿدد٘ط هددا اظ ًفددؽ ٍ بددسى ؾددابقِإ  ;44-:44ؾددادِ زاضز؛ ٗعٌددٖ تقطٗبددا زٗگددط بعددس اظ
فلؿفٔ هكاء حَظٓ اًؿداىقٌاؾدٖ هدا پ٘كدطفتٖ ًکدطزُ اؾد
ّو٘ي ضٍ هجدطز ضا بدط اؾداؼ هبداًٖإ هدٖ فد
ًدَض زازُاٗدن ّودد٘ي ضا بداظتعطٗ
اًؿاى ًوٖقَز اٗي يع
ف٘لؿَ

ا دط چ٘دعٕ فتدِاٗدن ل٘دات فتدِاٗدن ابديؾدٌ٘ا

ٍ زهدسُاٗدن انداد

دطزُاٗددن؛ اهّدا حق٘قد

ضا بدِ ٍمدَز زازُاٗدن ٗدا انداد

ضا بدِ

اًؿدداى چ٘ؿد ؟ اًؿداى فلؿددفِٖ هدا ٍاضز اٗدي حق٘قد

اؾ

ها باٗدس ّدن زض حدَظٓ بدسى ّدن زض حدَظٓ ًفدؽ ّدن زض تحدَالت ًفدؽ ّدن هؤدفدِّدإ ًفدؽ

ّددن تعاهددل ه٘دداى هؤدفددِّددإ هرتل د

ٍاضز قددَز چددطا زؾددتگاُ هعطف د قٌاؾددٖ هددا حدداال ًوددٖتَاًددس ت دأث٘طات
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ضٍاى ضا بددط هعطفدد هُادعددِ ٌددس؟ تددأث٘ط ماهعددِ ضا بددط هعطفدد هُادعددِ ٌددس؟ اهددطٍظ ضٍاًكٌاؾددٖ هعطفدد
ماهعِقٌاؾٖ هعطف

زاًدفّدإ بؿد٘اض بعض دٖ قدسُاًدس هدا ًودٖتدَاً٘ن بدِ اٗدي پطؾكدْا پاؾدد زّد٘ن؛ چدَى

ًگدداُ هددا بددِ هعطفدد

جاؾ د

ددِ اذددال ب٘اٗددس ٍ اثددط بگددصاضز زض فْددن هددا؟

ضٍاًددٖ هددٖزٗددس ٍ فطاٌٗددس هعطف د

حددَظٓ

جاؾ د

ددِ ٗ د

ٗدد
حاد د

هفْددَم اًتعاعددٖ اؾدد

هددا ضا زچدداض اذددتالا هددٖ ٌددس؟ يددع

هعطف قٌاؾٖ ها بِ ًظط بٌسُ ضٗكِاـ زض اًؿاىقٌاؾٖ اؾ
هددا ا ددط اًؿدداى ٍاقعددٖ هط ددب اظ ضٍ ٍ بددسى ضا زاقددت٘ن ضٍ ضا حق٘قددٖ ٍ ٍاقعددٖ زض نددحٌِ هددٖزٗددسٗن ٍ
بددسى ضا بددِ حؿددا هددٖزٍضزٗ دن ابعدداز ضٍاًكددٌاذتٖ هؿ د لِ ضا دداهال بددا ابعدداز هعطف د قددٌاذتٖ زض فلؿددفِهدداى
تعق٘ددب هددٖ ددطزٗن ًددِ زض هعطف د قٌاؾددٖ زچدداض اٗددي اًتددعام طاٗددٖ هددٖقددسٗن ٍ ًددِ ضٍاًكٌاؾددٖ اؾددالهٖ هددا
زؾددتف اظ ٗ د

تفؿدد٘ط زضؾ د

اظ اًؿدداى ذددادٖ بددَز ًکددات زٗگددطٕ ّددن ّؿ د ؛ ٍدددٖ اٗددي برددف ضا توددام

هٖ ٌن ٍ بِ بح پاؾد بِ ؾؤاالت هٖضؾ٘ن
بِ ًظطم زض اًؿاىقٌاؾٖ بح

َّٗ

ِ اظ ؾٌّ

اًؿاى اظ زٗس اُ فلؿفٖ ٗکٖ اظ ؾازُتطٗي تفؿ٘طّاٖٗ اؾ

اؾالهٖ قس زٍؾتاى هطامعِ ٌٌس ّواى هقساضٕ ِ هعتعدِ فطن زاقتٌس ضٍٕ هفاّ٘ن هطبٌَ بِ اًؿاى اض ٌٌس
ّواى هقساض هتکلواى ًرؿت٘ي ها هطحَم ؾ٘سهطتًٖ ٍ زٗگطاى فطن زاقتٌس زضباضٓ ًفدؽ داض طزًدس بدِ ًظدط
بٌسُ ّواى هقساض چٌس نس ؾاا هحسٍز اًؿاىقٌاؾٖ الهٖ ها اظ بح ّإ فلؿفٖ ها ٌٖتط اؾ

هٖ َٗ٘س ًدِ

ب٘اٍضٗس زض الم ها زضباضٓ ابعاز اٗي بح ّإ ضٍاًكٌاؾٖ چٌدس تحق٘دق قدسُ دِ اىقداءا هٌتكدط ذَاّدس قدس
ًوٖ َٗن ِ الم اظ فلؿفِ بطتط اؾ ! هٖذَاّن بگَٗن ه٘طا
اٗي ًظطٗٔ ابيؾٌ٘اٖٗ زض حق٘ق

صقتٔ ها باٗس باظذَاًٖ قَز فکط ًکٌ٘دس ٍقتدٖ

اًؿاى زهس زٗگط ّوِ چ٘ع ضا هٌؿَخ طز؛ ّوِ باٗس بطٍٗن زض هدَظٓ تداضٗد ٍ هدا
ًدِ! ا دط قدطاض اؾد

اًؿداىقٌاؾدٖ

ّو٘ي هؿ لِ ضا بگ٘طٗن ٍ حؽ ٌ٘ن اٗي زٗگط حط

فلؿفٖ اهتساز اذالقٖ اهتساز فقْٖ اهتساز ضٍاىقٌاذتٖ اهتساز ماهعِقٌاذتٖ پ٘سا ٌس باٗس زؾ

اظ اٗي تهَٗط

لٖ اًتعاعٖ بطزاضز ٍاضز تفؿ٘ط زضؾ
هغفَا هاًسُ اؾ

اظ حق٘ق

زذط اًؿاىقٌاؾٖ اؾد

اًؿاًٖ بكَز ٗ

مْ

زى ضا فتِ اؾ

ِ باٗس تکو٘ل بكَز

چادف زٍم بِ ًظط هي زض حَظٓ اًؿداىقٌاؾدٖ هؿد لٔ «اضازُ» اؾد

اضازُ ٗد

هقَددٔ اؾاؾدٖ اؾد

فلؿفِّإ مسٗس ضفتِ زض بح ّإ ًفؽ اها زض بح ّإ ْي ها اٗي هؿأدِ زض ذَز هتاف٘عٗ
بح ّإ هطبٌَ بِ حَظٓ اضازُ بح ّإ هْوٖ اؾ
اؾ

ٍ زُ مْد

زٗگدط

فلؿفٔ ها اظ ز اظ ٗ
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هُط هٖقدَز

هفَْهٖ اظ اضازُ ضا اظ اضؾَُ طفتِ

ٍ تا بِ اهطٍظ بط ّواى هفَْم اضؾَُٖٗ اظ اضازُ پافكاضٕ هٖ ٌس بلِ داّٖ ٗد

اضازُ صاقتِ هٖقَز؛ ٍدٖ تفؿ٘ط ها اظ اضازُ تفؿ٘طِ اضؾَُئٖ اؾ

اهدطٍظ

اضؾَُ بِنطاح

افدعٍزُإ زض پكد

اٗدي

زض ؾِ تا ذدَز «اضازُ»
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طزُ اؾ

ضا تعطٗ

ِ «اضازُ» بركٖ اظ َّٗ

اضؾَُ هعتقس اؾ

ٍ ًِ اًؿداى ٍ هدا ّدن ٌّدَظ زض

حَ٘اى اؾ

زذطٗي تا هٌُقهاى هٖ َٗ٘ن> «ادحَ٘اى مؿن ًام هتحطک باإلضازُ»؛ ٗعٌٖ اظ زٗس اُ فلؿفٖ ها اضازُ بركدٖ
هٖ َٗ٘ن ًقُٔ اهت٘اظ اًؿاى چ٘ؿ ؛ فهل اٍؾ

اظ حَ٘اى اؾ

اضازُ فهل هو٘ع اًؿاى ٍ حَ٘اى ً٘ؿ

ٗعٌٖ ًُق (عقل اٍؾ

ٍ توام تفاؾ٘طٕ ِ اظ اضازُ قسُ اؾ

زض زؾتگاُ فلؿدفٔ هدا

اظ ابتسا تا تفاؾد٘ط ندسضاٖٗ بدط اٗدي

هفَْم اظ اضازُ د ذَزِ اضازُ ضا عطو هٖ ٌن ًِ اؾبا اضازُ ٍ ًِ ًحَٓ قکل ٘طٕ اضازُ ضا د ذَز حق٘قد
ٌَّظ اظ ؾٌد ه٘ل اؾ
اؾ

حاا اٗي ه٘ل ّواى قَ أ ٘س اؾ
طزم زض بح

ِ ؾطٗاى زاضز ا ط فطن

اذال فلؿفٖ هاؾ ؛ ّو٘ي قَ

ٗا اموام ًفؽ اؾ ! بِ تعب٘ط هالنسضا ٗ

ّو٘ي قَ شاتٖ ِ زض ل ًظام عادن اؾ ؛ ٗعٌٖ اظ ٗ

اٍ با قَ ها فط هٖ ٌس؛ ٍدٖ هاّ٘

تالـّاٖٗ ِ قسُ اؾ
طزُ اؾ
اٍد٘ي حط
ًفؿاًٖ اؾ

پاٗدٔ

شضٓ ذاک تدا عقدل
داٍ فدط

هَضچِ بدا قدَ

اضازُ فط ًوٖ ٌس؟ بِ ًظط بٌسُ زض فلؿفٔ هدا د بدط ن تودام

زٍؾتاى ا ط ملس قكن اؾفاض ضا ببٌٌ٘س زض  58-57فهدل هفهدل ندسادوتأدْ٘ي تدالـ

ِ اٗي هفَْم ضا بطضؾٖ ٌس ٍ ؾعٖ ٌس ٗ
فانلِ ًگطفتِ اؾ
حاد

عكقٖ

اذال قٌاذتٖ عطو هدٖ دٌن دِ ّود٘ي ه٘دل ٍ قدَ

اٍّا ّوِ زاضإ اٗي قَ ٍ كف ّؿتٌس هطاتب زاضز ٍ ادبتِ فط هٖ ٌس قَ ٗ
هٖ ٌس قَ

اضازُ

ٍ زى اٗي اؾ

ًفؿاًٖ اؾ

ًظطٗٔ تط ٘بٖ بؿاظز د زذطٗي فطهاٗف هطحَم نسضا اظ

ِ اضازُ ٗ

قَ اؾ

ِ نطٗ ذَز هالنسضا هٖ َٗس ٘

ه٘ل اؾ

ٗ

ًفؿاًٖ اؾ

چ٘عٕ اظ ؾٌد حاالت
حداا هدا اضازُإ ضا دِ

ٍمساًا هٖٗاب٘ن زض هٌُق قطزًٖ ٍ زض هٌُق زٌٖٗ ٍ ادْ٘اتٖ بِعٌَاى ًقُٔ اهت٘اظ اًؿاى بدِ حؿدا هدٖزٍضٗدن اٗدي
اضازُ اظ ؾٌد فعل اؾ

ًفؿاًٖ ً٘ؿ

ًِ اًفعاا اظ ؾٌد ٘

ببٌ٘٘س ها زض هبٌإ فقْدٖهداى قدطٌ تکل٘د

ضا زٍ

چ٘ع هٖزاً٘ن> عقل ٍ اضازُ؛ ٗعٌٖ ًقُٔ اهت٘اظ ها زض فقِ ه٘اى اًؿاى ٍ حَ٘اى زض زٍ چ٘ع اؾ ؛ ٗعٌدٖ ا دط فدطز عقدل
زاق

ٍ اضازُ بِ هعٌإ زق٘ق ًساق

معء هابِاالقتطاک با حَ٘اى اؾ
تغ٘٘ط ؾطًَق

هکل

ً٘ؿ

اظ زٗس اُ فلؿفٔ ها ًقُٔ اهت٘اظ اًؿاى فقٍ عقل اؾ

ٍ زى اضازُإ ِ قوا هٖببٌ٘٘س اضازٓ هؿلٍ اؾ

فعدل اؾد

«اضازُ»

تحدَاظا اؾد

هٖزّس اٗي تفؿ٘ط زض اضازٓ فلؿفٖ ها ٍمَز ًساضز اٗي اقکاا اٍا

ّوهٌ٘ي بح

َّٗ قٌاؾدٖ فلؿدفٔ هدا اظ اضازُ زچداض هكدکل اؾد

ٍقتدٖ قدوا اضازُ ضا اظ ٘ف٘دات ًفؿداًٖ

زاًؿت٘س اٍ ضا تحَٗل بطزُاٗس بِ ٗکٖ اظ ٍٗػ ّٖإ ًفؿاًٖ ٍ زى ضا تابع ًظام عل٘
زض حَظٓ ًفؽ ضخ هٖزّس حتّٖ اًترا هي ًؿب
اضازٕ هي د عٌٗف «اد » ٗا « »د باٗس تح
اهط مبط اؾ

ًت٘جِاـ اٗي اؾ

زاضز ِ عل

تام ؾبب قسُ اؾ

قطاض زازٗس ٍ فتِاٗدس ّطچدِ

بِ اٗي ز ذَضزى اٗي تابع ًظام عل٘

اؾد

حتدٖ دعٌٗف

قاعسٓ عل٘ زض ب٘اٗس باٗس بِ چطاٖٗ عل٘ پاؾد بسّدس ًت٘جدٔ اٗدي

ِ قوا ّط اضٕ ضا ِ اضازُ ٌ٘س پك

ؾط زى ٗ

ًظدام عل٘د

تدام ٍمدَز

ِ زى بٍِمَز ب٘اٗس ٍ اٗي ؾلؿلِ عل تام بطهٖ طزز بِ شات ٍامب تعادٖ
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هؿد لٔ مبددط فلؿددفٖ چ٘ددعٕ ً٘ؿد

هددا زٗگددط اهددطٍظ

ددِ بكددَز تودداًف ددطز ف٘لؿددَفاى ٍ اؾددتازاى بددعض

اظ فتي مبط فلؿفٖ ابا ًساضًدس حداا هدا هدًٖكدٌ٘٘ن ٍ زٍبداضُ تَم٘دِ هدٖ ٌد٘ن ع٘بدٖ ًدساضز ا دط ف٘لؿدَفٖ زض
ًظطٗدٔ اضازُ ضؾدد٘سُ بددِ اٗددي ددِ اضازُ ٍاقع٘د

بددِ اًترددا ًوددٖظًدد٘ن هددا هجبددَضٗن زض

ًددساضز هددا ٍاقعددا زؾد

اًترددا ذَزهدداى ٍ اٗددي ضا ّددن هددسدل هددٖ ٌ دس ّدد٘ض ع٘بددٖ ًددساضز بگَٗددس بددِنددطاح
زؾتگاُ فلؿفٖ زذطـ بدط اٗدي بداٍض اؾد
ًظددام عل٘ د

ٍ تح د

ايددُطاض اؾ د

بگَٗددس ددِ اٗددي

ٍ بدِ اٌٗجدا هدٖضؾدس ا دط هدي بدط اٗدي بداٍضم دِ فعدل هدي تحد

زٗگددط ًباٗددس بددسًبادف تَم٘ددِ ٌدد٘ن ٍ بگددَٗ٘ن> ًددِ اىقدداءا اٗدديَددَض

ً٘ؿ د

بلکددِ باٗددس تَيدد٘ زّدد٘ن ٍ اظ ًظددط هددي تَيدد٘ زى حددساقل اظ زاٗددطٓ قَاعددس فلؿددفٔ هَمددَز ب٘ددطٍى

اؾ د

عٌْددا

ؾددِ ٗددا چْدداض قاعددسٓ انددلٖ فلؿددفٔ هددا اٗددي ًظطٗددِ ضا پكددت٘باًٖ هددٖ ٌددس> ادعلددٔ ادتاه دٔ الٗترل د

ادوعلددَا تددطم٘ بالهددطم هُحدداا اؾ د

ادفاعددل ادعددادٖ الٗلتف د

ادددٖ ادؿددافل االيددُطاض باالذت٘دداض الٌٗددافٖ

االذت٘دداض بعض داى فلؿددفٔ هددا اشعدداى ددطزُاًددس بددِ اٗددي هعٌددا؛ ابدديؾددٌ٘ا زاضز هالنددسضا زى ضا تائ٘ددس هددٖ ٌددس ددِ
«االًؿدداى هًددُطٌ فددٖ نددَضٓادورتدداضٗي » هالنددسضا ٍقتددٖ اٗددي بح د

ضا قددطٍم هددٖ ٌددس عبدداضتف زض اؾددفاض

اٗددي اؾ د > «اى ادددٌفؽ فٌ٘ددا ٍ فددٖ ؾددائط ادحَ٘اًددات هؿددرطٌٓ تؿددر٘ط ادكددجط ٍ ادحجددط» تَيدد٘ هددٖزّددس ددِ
ّدد٘ض تفدداٍتٖ هددا بدد٘ي اٌٗکددِ زتددف هددٖؾددَظاًس ٍ اٌٗکددِ هددي زؾ د
تفدداٍت زض ؾدد٘ط ًظددام عل٘ د

اؾ د

هددٖ ددٌن ٍ ز ضا هددٖذددَضم ًوددٖ ٌددس

زض هَمددَز ٘طح٘ددَاى زض هَمددَز َب٘عددٖ اٗددي ًظددام عل٘ د

ٗد

مددَض

اتفددا هددٖافتددس ددِ علد تاهددِ هؿددتق٘ن هددٖزٗددس َبددع زتددف ضا اٗجدداز هددٖ ٌددس ٍ َبددع زتددف ّدن بددِ ايددُطاض
عددَاضو ذددَزـ ضا زاضز؛ هددٖؾددَظاًس ّطزًهددِ ًعزٗ د

زتددف ب٘اٗددس هددٖؾددَظاًس اٗددي قْددطٕ اؾ د

عل٘

زض ها بِ ًَٔ زٗگدط عودل هدٖ ٌدس اٗدي ًظدام عل٘د

عل٘

زض هي ندَضت اٗجداز هدٖ ٌدس اٗدي ًظدام عل٘د

اؾ

ِ ٍقتدٖ هدي ندَضتٖ ضا تهدَض هدٖ دٌن ٍ هالئدن بدا ًفدؽ هدي اؾد

هددٖ ٌددس اٗددي ًظددام عل٘د

اؾد

«امودام» اٗدديّددا ّودِ هقددسهات اؾد
تددابع عل٘ د

اٗدي ًظدام

زض هدي طؾدٌگٖ اٗجداز هدٖ ٌدس ّود٘ي ًظدام عل٘د
زض هدي قدَ اٗجداز

ًظدام عل٘د

ددِ قددَ هددطا تأ ٘ددس هددٖ ٌددس زض ّدد٘ض ددسام اظ هقددسهات فعددل اذت٘دداضٕ اظ

تهددَض تهددسٗق بددِ فاٗ دسُ قددَ

تددام اؾ د

اؾد

دِ زهدسُ َبدع هدطا ؾداذتِ اؾد

ًظددام

قددَ أ ٘ددس زىّدداٖٗ ددِ فطهددَزُاًددس «ع دعم» زىّدداٖٗ ددِ فطهددَزُاًددس
ّد٘ض ددسام اظ اٗدديّددا ب٘دطٍى اظ قدداًَى عل٘د ً٘ؿد

اًؿدداى اظ زٗددس اُ فلؿددفٖ اضازُاـ دداهال تح د

ًظددام عل٘ د

ّط ددسام اظ اٗدديّددا

اؾ د

ٍ اًؿدداى هًددُط

اؾ
حدداا ؾدؤاا اٗددي اؾد

ادبتددِ ا ددط بح د قددس هددي عددطو هددٖ ددٌن ددِ هالنددسضا بددطذال

هٖ َٗدس زض پاٗداى تدالـ هدٖ ٌٌدس دِ اهدطب٘ياالهدطٗي ضا زضؾد
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هددٖ ٌددس اظ اٗددي قاعددسُ ب٘ددطٍى ً٘ؿدد

ٍ زذددطـ ايددُطاض اؾدد

هددٖ ددَٗن زذددطٗي تقطٗددطـ اٗددي اؾ د
تفؿدد٘ط فلؿددفٖ ٍ عطفدداً٘ف اٗددي اؾد
ٍحددست هُلددق اؾ د

ٍ ّو دٔ ددطات

ا ددط قددس هددي زذددطٗي تقطٗددط زى ضا ً٘ددع

ددِ اؾاؾددا مبددط ٍ تفً٘ددٖ زض دداض ً٘ؿ د

ٍ اًؿدداًٖ زض دداض ً٘ؿ د

زذددط ذددٍ بددِ اٌٗجددا هددٖضؾدس ددِ چددَى مْدداى ٍحددست اهددل اؾ د
ددطات ٍّوددٖ ّؿددتٌس حق٘ق د

اًؿدداًٖ ٍمددَز ًددساضز ددِ اضازُ زاقددتِ

باقس؛ المبدط ٍ التفدَٗى بدِ ًحدَ ؾدادبٔ بدِ اًتفداء هَيدَم اندال اًؿداًٖ زض داض ً٘ؿد
زض دداض باقددس االى زاضم زض زاٗددطٓ ًظددام فلؿددفٖ نددحب
ًظددام عل٘دد

هقددسهات فعددل اذت٘دداضٕ تحدد

اؾدد

تدا فداعلٖ ٗدا اضازُإ

هددٖ ددٌن زض زاٗددطٓ ًظددام عل٘دد

فلؿددفٖ توددام

ٍ بااليددُطاض بددطإ اًؿدداى اٗجدداز هددٖقددَز ٍ زض ّودد٘ي

زؾددتگاُ فلؿددفٖ ٍقتددٖ هقددسهات اٗجدداز هددٖقددَز بددِ علدد تاهددِ اضازٓ هددي ضا ؾددبب هددٖقددَز اضازُ ضا ّددن
عطو طزم ٗا قَ أ ٘دس اؾد
زى ٘ د

ٗدا امودام دِ ٘د

ًفؿداًٖ اؾد

٘د

ًفؿداًٖ زض هدي اٗجداز هدٖقدَز ٍ

ًفؿدداًٖ ً٘ددطٍٕ هٌبؿددٍ زض عًددلِ ضا بددِ تعب٘ددط بعض دداى بددِ حط د زض هددٖزٍضز ٍ هددي ه د ال زؾ د

هٖبطم ٍ ز ضا هٖذَضم
ازعددإهدداى اٗددي اؾ د

ددِ زض تدداضٗد فلؿددفٔ اؾددالهٖ اظ ز دداظ تددا االى هكددکل ًظطٗ دٔ اضازُ ًددِ بددِ دحدداِ
حددل ًكددسُ اؾد

هفْددَهٖ ٍ ًددِ بددِ دحدداِ هؿد لٔ زتطهٌ٘٘ؿددن ٍ تعدد٘ي طاٗددٖ ٍ مبط طاٗددٖ ّ٘ه٘د

زض فلؿددفِ

هددا چ٘ددعٕ بددِ ًددام اضازُ ٗعٌددٖ اٌٗکددِ هددي ؾددلُِ بددط فعددل ٍ بددط تددطک زى زاقددتِ باقددن زظازٕ اًترددا زاقددتِ
باقددن قابددل تَيدد٘ ً٘ؿدد

زٗددسٗن هطحددَم ندداحب فاٗددِ اٗددي حددط

ضا اظ قدداض هٌظَهددِ طفتٌددس ٍ

زٍضزًس زض فاِٗ زض حاق٘ٔ زى بعض اى ها تعل٘قِ ظزًس هطحَم ًائٌٖ٘ فطهَزًس تا هطحَم نسض
اٗي زض حادٖ اؾ

ِ زض الم ها اظ ضٍظ اٍّا ٍقتٖ نحب

اضازُ ّن ٗعٌٖ ؾلُِ بط فعل ٍ تطک ؾلٌُ
زض الم ها ِ بٌ٘از فقِ هاؾ

اظ اضازُ قسُ اضازُ معء هو٘عّدإ اًؿداى اؾد ؛

بط فعل ٍ تطک هي هٖتَاًن اًجام زّن ٍ ًوٖتَاًن اؾاؼ تکل٘د

بط اؾاؼ اضازُ اؾ

اٗدي اضازُ زض دالم هدا تَيد٘ زازُ قدسُ اؾد ٍ ف٘لؿدَفاى

ًپصٗطفتِاًس فطهَزًس> قاعسٓ تطم٘ بالهطم با اٗي اضازُ هٌافات زاضز ٍ چَى قاعسٓ تطم٘ بالهطم زاضٗدن باٗدس
بگَٗ٘ن ها زض اذت٘اضهاى زظاز ً٘ؿت٘ن ها تابع هطم ب٘طًٍٖ اؾ

ِ تهو٘ن هٖ ٘طٗن

هددي زٍؾددتاى ضا اضمددام هددٖزّددن بددِ بح د ّدداٖٗ ددِ هطحددَم قددْ٘س نددسض زض بحددَ زاضًددس اٗكدداى بددِ
تفهدد٘ل زضاء ضا زٍضزُاًددس ّددن ًقددس ددطزُاًددس ًظددط ف٘لؿددَفاى ضا ٍ ّددن ضإٔ هتکلودداى ضا تددطم٘ زازُاًددس ٍ
ًظطٗٔ ؾلٌُ

ضا اٗكاى زض زًجدا بدِتفهد٘ل اثبدات دطزُاًدس؛ بٌدابطاٗي هدي ًودٖ دَٗن چدِ چ٘دع زضؾد

ٍ چددِ چ٘ددع ًازضؾدد

اؾد

اؾدد

هددٖذددَاّن بگددَٗن ؿددٖ هاًٌددس هطحددَم نددسض ٍاضز اٗددي ه٘ددساى قددسُ ًظطٗددٔ

ايددُطاض ضا ًقددس ددطزُ اؾ د

ضاُ فددطاض زاضٗددن ضاُ

ٍ هددٖ َٗددس> قلددن بددِ اٌٗجددا ضؾدد٘س ٍ ؾددط بكکؿ د
14
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هددا ًباٗددس زض فلؿددفٔ ذَزهدداى اٗددي

عقلددٖ زاضٗددن بددطإ تب٘دد٘ي اضازُ تَيدد٘ زازُ ٍ فتددِ اؾدد > ؾددلٌُ
ضاُ اضّإ مسٗس ضا ًازٗسُ بگ٘طٗن
ظدداّطا تددا مبددط ٍ فلؿددفِ زقددإ ف٘ايددٖ هٌتكددط قددسُ اؾ د
هٌاقكِپصٗط اؾد

ٍ ًقدس دطزُ اؾد

ددِ توددام اٗددي ازدددِ

اٗكدداى هعتقددس اؾ د

بدِ تدا زٗد ا

ٍ بدط اٗدي باٍضًدس دِ اٗدي ًظطٗدٔ مبدط فلؿدفٖ اؾد

ؾ٘سحؿدد٘ي قددوؽ بددِ ًددام األهددط بدد٘ي األهددطٗي هطامعددِ بفطهاٗ٘ددس اٗك داى بددِّطحدداا قددا طز ف٘لؿددَفاى هعانددط
هاؾ د

ا ددط زض فلؿددفٖبددَزى اٗكدداى تطزٗددس زاضٗددس بددِ تددا تَح٘ددس ًددا اٗكدداى هطامعددِ ٌ٘ددس اٗكدداى ددِ

ًظطٗ دٔ تك دک٘

ٍ بدداالتط اظ تك دک٘

ضا قبددَا زاضًددس ًظطٗ دٔ ٍحددست قرهددٖ ضا ّددن حتددٖ قبددَا زاضًددس زض

تددا األهددط بدد٘ي األهددطٗي فهددل بددِ فهددل هددٖ ٌَٗددس> مبددط فالؾددفِ مبددط أقدداعطُ مبددط عطفددا اؾددتسالا
هٖ ٌٌس دِ مبدط اؾد
ضا اٗي ّن ٗد

حداا ا دط ؿدٖ پاؾدد زاضز هدي حدطفن اٗدي اؾد

ًظدط اؾد ؛ اهّدا ا دط ؿدٖ زهدس ًقدس دطز ٍ فد

بٖتفاٍت اظ ٌداضـ ًگدصضٗن ًگدَٗ٘ن اٗدي حدط

حدط

نددسض ًكؿددتِ ّوددٔ حددط ّددا ضا زٗددسُ ٍ ذَاًددسُ اؾ د
اؾد

ًودٖ دَٗن بپصٗطٗدس اٗدي حدط

دِ مبدط فلؿدفٖ اؾد
بگدَٗ٘ن ٗد

فلؿدفٖ ً٘ؿد

بددِ اقددکادف هتَمددِ قددسُ اؾ د

تعج٘دل ًکٌد٘ن ٍ

ًابغدِإ هاًٌدس قدْ٘س
ٍ ًظطٗ دٔ بددسٗل زازُ

چددطا ًظطٗدٔ بددسٗل نددسض ًباٗددس ب٘اٗددس ٍ زض فلؿددفٔ هددا مددا پ٘ددسا ٌددس چددطا هددا باٗددس ه ددل زقددإ ف٘ايددٖ ضا

هْجددَض ٌدد٘ن ٍ بگددَٗ٘ن هددتکلن اؾ د
هٖ ٌس چَى هعتقس اؾ

فلؿددفِ ًوددٖزاًددس چددطا؟؟ چددَى قاعددسٓ «ادكددٖء هددادن ٗجددب» ضا ًقددس

اضازُ زض فلؿفِ تَي٘ ًساضز ٍ باٗس ٗ

هددي ّو دٔ ًکتددِام زض تکاهددل فلؿددفِ اٗددي اؾ د
بگَٗن زىقدسض اٗدي قدبِْ ٍ اقدکاا قدَٕ اؾد

ًظطٗٔ زٗگطٕ زاز

ًوددٖذددَاّن فعددال اظ ٗ د

ًظطٗددِ زفددام ددٌن هددٖذددَاّن

دِ اضزٍ داُ فلؿدفٔ هدا ضا ً٘دع زض ٘دط دطزُ اؾد

بح دٖ دِ

زهسُ زض ذاًدِ ٍ زقد٘أً فلؿدفِ ف٘لؿدَفاى ًباٌٗدس بدٖاعتٌدا اظ ٌداضـ بگصضًدس هدا باٗدس تجسٗدسًظط ٌد٘ن ضٍٕ
اضازُ اض ٌ٘ن ا ط هبداًٖ لدٍ اؾد
زى هبٌددا ضا زضؾد

هبداًٖ ضا تهدح٘

ٌد٘ن ا دط هبٌدا زضؾد

اؾد

بٌدا لدٍ اؾد

بهٌ٘دد٘ن اٌٗکددِ تکددطاض ٌدد٘ن حددط ّددإ زٗگددطاى ضا بددِ ًظددط هددي اٗددي تفلؿد

ً٘ؿد

بٌدإ
اٗددي

ّن زٍتا بح زض حَظٓ اًؿاىقٌاؾٖ
ًکتٔ ؾَم ضا ّدن عدطو هدٖ دٌن زض حدَظٓ اذدال قٌاؾدٖ ٍ فطند

ضا بدِ زٍؾدتاى هدٖزّدن بداظ زٍؾدتاى

هي هدٖزاًٌدس هدي اظ ؿداًٖ ّؿدتن دِ ه٘دطا هعٌدَٕ ٍ فکدطٕ ف٘لؿدَفاى ذَزهداى ضا ٗکدٖ اظ زضذكداىتدطٗي
اضّددإ اهددط بكددط هددٖزاًددن اٗددي حددط

ضا ّددن اٌٗجددا ًوددٖظًدد٘ن ب٘ددطٍى اظ اٗددطاى ّددن هددٖظًدد٘ن ّطمددا اظ

زؾد هدداى ضؾدد٘سُ اٗددي فلؿددفِ ضا ًكددط زازُاٗددن بددطإ زى ؾددوٌ٘اض صاقددتِاٗددن هعطفددٖ ددطزُاٗددن بددا ذ٘لددٖ اظ
ؿدداًٖ ددِ اّددل فلؿددفِاًددس زض ب٘ددطٍى اٗددطاى ًكؿددتِاٗددن ّودد٘ي هُادددب ضا بددِ اٗكدداى فتد٘ن ٍ فتد٘ن ددِ قددوا
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باٗدس اٗديّددا ضا برَاً٘دس ًگداُ هدي بدِ ه٘دطا عقلددٖ فلؿدفٖ هدا اٗددي اؾد

ٍ ّود٘ي االى قدداٗس زٍؾدتاى اَددالم

ًساضًددس ددِ بددعض تددطٗي تابراً دٔ فلؿددفٖ ضا زض حددَظٓ عطبددٖ هٌتكددط هددٖ ددٌن ٍ هٌتكددط ذددَاّ٘ن ددطز؛ ٍدددٖ
هٖذَاّن بگَٗن زض ذاًدِ ٍ زقد٘أً فلؿدفِ دِ هدٖزٗد٘ن ًباٗدس زؾد٘بّدإ ذدَز ضا ًگدَٗ٘ن اقدکاالت ذدَز
ضا ًگَٗ٘ن ّطچٌس برَاّ٘ن زض ب٘طٍى ظاّط زضؾتٖ زاقتِ باق٘ن
اٗي فلؿفٔ هدا زض حدَظٓ اذدال قٌاؾدٖ ّدن زچداض هكدکل اؾد
اٗدي زؾدتگاُ فلؿدفٖ ًودٖتَاًدس پاٗدٔ ٗد
پاٗٔ ٗ

هدي ٗد

هكدکل اؾاؾدٖ ضا عدطو دٌن

اذدال اًؿداًٖ د زٌٗدٖ قدطاض بگ٘دطز؛ زٌٗدٖ زى ضا ّدن حدص

اذال ادْٖ قطاض بگ٘دطز؛ پاٗدٔ ٗد

اذدال بدِعٌدَاى ٗد

ٌد٘ن

حدَظٓ هؿدتقل اًؿداًٖ قدطاض بگ٘دطز ؾدِ تدا

اقکاا بِ ًظدط هدي بدِ اذدال قٌاؾدٖ فلؿدفٖ ٍمدَز زاضز> ٗکدٖ ضا عدطو هدٖ دٌن زٍتدإ زٗگدط باقدس بدطإ
ملؿ دٔ زٗگددطٕ اٗددي زؾددتگاُ فلؿددفٖ ًوددٖتَاًددس اضظـ اذالقددٖ ضا تَيدد٘ زّددس ععٗددعاى ب دا فلؿددفٔ اذددال
زقددٌا ّؿددتٌس اٍّددد٘ي ؾ دؤاا فلؿددفٔ اذددال

ذددَ ٍ بددس ٍ باٗددس ٍ ًباٗددس اؾ د

تعطٗ د

اذددال هددا اٗددي اؾ د

ددِ هددا ٍقتددٖ هددٖ ددَٗ٘ن> زضؾ د

هٖ َٗ٘ن> باٗس بِ عساد

ضفتاض طز اٗي باٗس ٗعٌٖ چِ؟

ذددَ اؾ د

ددَٖٗ ذددَ اؾ د

اٍّددد٘ي ؾ دؤاا ف٘لؿددَ

اٗددي ذددَ ٗعٌددٖ چددِ؟ ٍقتددٖ

اٗددي ضا عددطو ددٌن هددي ٗکددٖ اظ زالٗددل انددطاضم بددط بدداظًگطٕ فلؿددفِ قسض ددصاضٕ بددط دداض

ف٘لؿَفاى هعانط اؾد ؛ ٗعٌدٖ هدي هعتقدسم ظحود ّدإ هطحدَم ندسض ًازٗدسُ طفتدِ قدس؛ چدَى هدا حايدط بدِ
تجسٗددسًظط ً٘ؿددت٘ن تددالـّددإ هطحددَم قددْ٘س هُْددطٕ زض باظاًسٗكددٖ ه٘ددطا فلؿددفٖ هددا ًازٗددسُ طفتددِ قددسُ
اؾدد

ٍ هددي زض زٍ پدد٘ف ّودداٗف زض ّودداٗف بدد٘يادوللددٖ اًسٗكددٔ هُْددط زٍ بحدد

يدبٍ ّددن قددسُ اؾد

ٍ ضٍبددطٍٕ هددا ّددن اؾدتازاى فلؿدفِ بَزًددس زًجددا عددطو ددطزم هطحددَم هُْددطٕ حددساقل

زض زٍ ما تدالـ دطزُ اؾد
زىّددا ّددن ّودد٘ي بح د

ضا زض قددن زاقددتِام ددِ

اظ هؿد٘ط حدَظٓ فلؿدفٖ هدا مدسا قدَز ٍ ٗد

هبٌدإ مسٗدسٕ بگدصاضز ٗکدٖ اظ

هددا چددَى بددِ ه٘ددطا

صقددتِ بؿددٌسُ ددطزُاٗددن ٍ زاضٗددن

اضظـّددإ اذالقددٖ اؾ د

تکددطاض هددٖ ٌدد٘ن ًوددٖزاً د٘ن ٍقتددٖ قددْ٘س هُْددطٕ قلددن بطهددٖزاضز ٍ ًقددس مددسٕ ٍ ماًاًددِ ٍ تٌددس اظ اؾددتازـ
عالهددِ َباَبدداٖٗ زض ّودد٘ي بح د

اضظـّددإ اذالقددٖ هددًَٖٗؿددس هددا انددال زى ضا ًوددٖذددَاً٘ن چددطا؟ چددَى

فکط هٖ ٌ٘ن زًهِ عالهدٔ َباَبداٖٗ فطهدَزُاًدس عد٘ي حدط
ابسام زاقدتٌس زض اٗدي ًظطٗدِ ؾدعٖ دطزُ اؾد

فالؾدفٔ صقدتِ بدَزُ اؾد

زضحدادٖ دِ اٗكداى

اظ ندَضت فلؿدفٖ فاندلِ بگ٘دطز ٍ ًقدس هطحدَم هُْدطٕ دام

زٍم فانلِ ٘طٕ ٍ پاِٗ صاضٕ اؾ
هدا چدَى ًقدس فلؿدفِ ضا بدِ ضؾدو٘

ًودٖقٌاؾدد٘ن اضّدإ مسٗدس ف٘لؿدَفاىهداى ضا ّدن ًازٗدسُ هدٖ ٘ددطٗن

زض ّودد٘ي بح د قدداٗس اظ ظهدداى ابدديؾددٌ٘ا تددا ظهدداى عالهددِ َباَبدداٖٗ « -قدداٗس» ددِ هددٖ ددَٗن چددَى زض حددس
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بًدداع

ذددَزم تفحددم ددطزُام؛ اؾ دتازاى ّؿددتٌس ٍ ا ددط چ٘ددع زٗگددطٕ زاضًددس بگٌَٗددس -اظ ظهدداى ابدديؾددٌ٘ا ٍ

حکو د

عولددٖ ابدديؾددٌ٘ا ددِ هفهددلتددطٗي دداض ًرؿددت٘ي ف٘لؿددَفاى هاؾ د زض حددَظٓ اذددال عولددٖ تددا ظهدداى

عالهددِ َباَبدداٖٗ ٍ ادبتددِ انددل حددط

هدداا اؾددتاز علّاهددِ هطحددَم حددا هحوسحؿدد٘ي انددفْاًٖ اؾ د

ذددَ ٍ بددس ٍ باٗددس ٍ ًباٗددس ّدد٘ض تب٘دد٘ي فلؿددفٖ ضٍقددٌٖ پ٘ددسا ًکددطزُ اؾدد

ًظطٗ دٔ

هطحددَم حددا هحوسحؿدد٘ي

انفْاًٖ قطٍم هٖ ٌٌس ادبتدِ هدي بدا ًظدط هطحدَم هُْدطٕ هَافدق ً٘ؿدتن اٗكداى هدٖ ٌَٗدس دِ اٗديّدا ؾدٌّ
اندَدٖ اؾد ؛ چدَى ٗکددٖ اظ ًقدسّاٖٗ دِ هطحددَم هُْدطٕ بدِ عالهددِ َباَبداٖٗ زاضًدس اٗددي اؾد
َباَبدداٖٗ زض ًظطٗددٔ اعتباضٗددات بددِ زثدداض ف٘لؿددَفاى صقددتِ هطامعددِ ًکددطزُ اؾدد
اًگك د

اؾددتفازُ ددطزُ اؾ د

اقدداضُ ضا ّددن بددِؾددو

انددفْاًٖ زًهددِ تب٘دد٘ي ددطزُ اؾدد
ؾٌّ

زاضًس ِ اٗي ؾٌّ

ٍ اظ ؾ دٌّ

دِ عالهددِ

انددَدٖ اٗكدداى

هطحددَم انددفْاًٖ هددٖبطًددس اٗددي لددٍ اؾ د

زٗددس اُ فالؾددفِ ضا تب٘دد٘ي ددطزُ اؾدد

هطحددَم

ٍ هطحددَم عالهددِ دداهال تَمددِ

فلؿفٖ اؾ

چددطا اٗددي پ٘كددٌِ٘ زض ًظددط هطحددَم قددْ٘س هُْددطٕ زٗددسُ ًوددٖقددَز؛ چددَى دداض ًكددسُ اؾ د

َقددِ َقددِ

ًکتددِّدداٖٗ فتددِ قددسُ اؾد

ٍ صقددتِاًددس ؿددٖ هد ال بددا هطحددَم انددفْاًٖ بطذددَضز ددطزُ اؾد زض انددَا

تقطٗددط اضائددِ زازُ اؾ د

ًظطٗ دٔ ذ٘لددٖ ظٗبددا ٍ عقالًددٖ اٗكدداى

ٗد

ٍ هطحددَم عالهددِ تکو٘ددل ددطزُاًددس ٍ ٗ د

ب٘طٍى ك٘سًس اظ ًظطٗٔ باٗس ٍ ًباٗس ٍ حُؿي ٍ قُب
ذَ ؾؤاا اٗدي اؾد

دِ اٗدي ًظطٗدِ بدا ّودٔ بدساع

زى بدا ّودٔ تالقدٖ دِ دطزُ اؾد

زٗدا تَاًؿدتِ

اؾ د هفْددَم حُؿددي اذالقددٖ ضا تَيدد٘ زّددس؟ تَاًؿددتِ هفْددَم «باٗددس» اذالقددٖ ضا «باٗددس»ٕ ددِ هددا زض فلؿددفٔ
اذال زًبادف ّؿت٘ن تَي٘ زّس؟
زٍؾدتاى تَمددِ زاضًددس ددِ «باٗددس» اذالقددٖ ٍ حُؿددي اذالقددٖ اظ زٗددس اُ ف٘لؿددَفاى اذددال ٗد
اؾ ؛ ٘دط اظ «باٗدس»ٕ اؾد

دِ هدا زض عدط

ٗدا زض ًظدام ؾ٘اؾدٖ هدٖ دَٗ٘ن؛ ٘دط اظ باٗدسّاٖٗ اؾد

علددن هددٖ ددَٗ٘ن علددن ّددن «باٗددس» زاضز؛ ماهعددِقٌاؾددٖ ّددن باٗددس ٍ ًباٗددس زاضز ف٘عٗ د
ف٘لؿَ

باٗددس هؿددتقل
دِ زض

ً٘ددع باٗددس ٍ ًباٗددس زاضز

اذال ها هٖذَاّس بگَٗس «باٗس» اذالقٖ بِ هعٌإ زق٘ق اذالقٖ بِ چِ هعٌاؾ

ؾ دؤاا اٗددي اؾ د
تَاًؿددتِ اؾدد

ددِ زٗددا ًظطٗ دٔ اعتباضٗ دات زٗ د ا َباَبدداٖٗ ددِ زذددطٗي تقطٗددط فلؿددفٔ اؾددالهٖ اؾ د

اٗددي «باٗددس» ضا تَيدد٘ زّددس حُؿددي اذالقددٖ ضا تَاًؿددتِ اؾدد

تَيدد٘ بسّددس؟ هددي اٌٗجددا

اؾددتسالا ًوددٖ ددٌن اضمددام ٍ اؾددتٌاز هددٖزّددن زٍؾددتاى هطامعددِ ٌٌددس ٍ ًقددسّإ تٌددس هطحددَم قددْ٘س هُْددطٕ
ًؿددب

بددِ اٗددي ًظطٗددِ ّددن زض تعل٘قددات چددا ًكددسٓ بددط اٗددي قؿددو

ٍ ّددن زض زى برددف تددا ًقددسٕ ب دط

هاض ؿ٘ؿددن ببٌٌ٘ددس بددِ تعب٘ددط قددْ٘س هُْددطٕ ؾددِ اقددکاا زض اٗددي ًظطٗددِ ٍمددَز زاضز> ٗکددٖ اٌٗکددِ مدداٍزاًگٖ
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اذددال ضا تَيدد٘ ًوددٖزّددس اٗددي ًظطٗ دٔ مدداٍزاًگٖ اذددال ً٘ؿ د
اذال ً٘ؿد

زض مداٖٗ هدٖ ٌَٗدس اٗدي ًظطٗدٔ ّ٘دَم اؾد

زض زٍضٓ قبددل اظ اًقددال اؾ د

د هددٖذَاٌّددس بگٌَٗددس هددا ّددن حطفددٖ زاضٗددن بددِ اًددساظٓ ّ٘ددَم ٍدددٖ زٍؾددتاى

عالهددِ َباَبدداٖٗ ّودداى ًظطٗ دٔ ّ٘ددَم اؾ د
ددِ اٗددي ّودداى حددط

ًظطٗٔ انل تٌاظم اؾ

مدداٖٗ ٗ د

حداال اٗكداى زض زًجدا د چدَى زض ًقدس هاض ؿ٘ؿدن

هددٖزاًددس ددِ ًظطٗدٔ اذالقددٖ ّ٘ددَم اهددطٍظ هددَضز اًتقدداز ّودٔ هاؾد

تٌدداظم بقاؾ د

تعب٘ددطٕ زاضًددس ددِ انددال

اٗكداى هددٖفطهاٌٗددس ددِ ًظطٗدٔ اعتباضٗددات

ٍ اقددکاا ؾددَم اٗددي اؾ د
حددط

تکدداهلَ٘ى اؾ د

ددِ ًظطٗ دٔ عاله دٔ َباَبدداٖٗ ًظطٗ دٔ

هاض ؿ٘ؿ د ّددا اؾ د

ددِ الظه دٔ اٗددي ًظطٗددِ

حاال تَي٘ هٖزّن چطا؟

حدداا ببٌ٘٘ددس ذددَز هطحددَم هُْددطٕ زض هقابددل ًظطٗ دٔ عالهددِ زٍ ت ددَضٕ ضق٘ددب هددٖ ددصاضز هددي ًسٗددسم زض
زثاض اؾدتازاى فلؿدفٔ هدا زض حدَظُّدإ فلؿدفٖ ؿدٖ اٗدي زٍ ًظطٗدٔ هطحدَم هُْدطٕ ضا بحد
اظ اٗدي ًظطٗددِ چ٘ددعٕ ب٘داٍضز ٍ ضٍقددي ٌددس دِ زقددا اٗددي ّددن ٗد

ًظطٗددِ اؾد

ٍ تب٘د٘ي ٌدس ٍ

َلدب ٍ اضازُ ضا هددٖتددَاى بددط

اؾاؼ اٗي ًظطِٗ ّن تَي٘ زاز
اقکاالت زى چ٘ؿ ؟ بٌسُ زٍ ؾِ اقکاا عطو هٖ ٌن>
ً 5ظطٗٔ اعتباضٗات ِ زق٘قا هبتٌٖ بط ؾٌّ

هفْدَم اضظـّدإ اذالقدٖ ضا

تاضٗرٖ فلؿدفٔ هدا بٌدا قدسُ اؾد

تَي٘ ًوٖزّس؛ ًوٖتَاًس بگَٗس ذَ زض اٌٗجا ٍ ذَ زض مإ زٗگط چِ فطقٖ هٖ ٌس ٍقتٖ هي اٗي تدابلَٕ
ظٗبا ضا هٖبٌ٘ن ٍ هٖ َٗن ذَ اؾ
ذَ اؾ

تا ٍقتٖ ِ نس ضا هٖبٌ٘ن ٍ هدٖ دَٗن

ٗعٌٖ ذَ ِ ظٗباٖٗقٌاذتٖ اؾ

اٗي زٍ چِ فطقٖ هٖ ٌس زض زؾتگاُ فلؿفٖ هدا ادبتدِ ٘دط اظ ت دَضّٕداٖٗ دِ ذدَز قدْ٘س هُْدطٕ

هٖزٌّس ٍ هٖذَاٌّس حل ٌٌس اٗيّا پاؾد ًساضًس پاؾد حساقل ضٍقٌٖ ًساضز ٍ ً٘اظهٌس بح
 6اٗي ًظطٗٔ اذالقٖ ِ ضٗكِاـ بِ ؾٌّ

اضؾَُٖٗ ّدن اظ ٗد

اضؾَُٖٗ زٍ پاٗٔ انلٖ زاضز ٗکٖ اظ پاِّٗداٗف زض ؾدٌّ
ا َئ٘ؿتٖ اؾ ؛ ذَز طٍ اؾ

مْد

بطهدٖ دطزز؛ ٗعٌدٖ اًسٗكدٔ اذالقدٖ
بدِقدست بدِ قدَا اهدطٍظّٕدا

اؾدالهٖ زهدسُ اؾد

زى ّن اظ ًَم افطاَٖ ذَز طٍٕ ًظطٗٔ اعتباضٗدات عالهدِ ضا د بدا ٗد

ذَز هطحَم هُْطٕ ّن زاضز ِ زى ضا ّن با اؾتٌاز بِ فلؿفِ اذالقٖ هٖ َٗن د ٗ
اؾ

ا َئ٘ؿن ضٍاًكٌاذتٖ ّو٘ي ضا هٖ َٗس هٖ َٗس ذَ ٍ بس زض ًْاٗ

ضٍاى قوا زى چ٘عٕ ِ هالئن اؾ
اؾ

اؾ

ًظطٗٔ ا َئ٘ؿن ضٍاًكدٌاذتٖ

بطهدٖ دطز بدِ زضٍىهاٗدٔ ٍمدَز ٍ

با ؾاذتاض ضٍاًكٌاذتٖ قوا اٗي ذَ اؾ

هي ًوٖذَاّن بگَٗن ًظطٗٔ ا َئ٘عم ٗا ذَز طٍٕ هُلقا لٍ اؾ

زًهدِ بدا زى هغداٗطت زاضز بدس

هٖذَاّن بگَٗن ا َئ٘ؿنّا زض ظهاى

هعانط بطإ ًجات ًظطٗٔ ذَزقاى ٍ بطإ اٌٗکِ ًكاى زٌّس ًظطٗٔ ذَز طٍٕ تقطٗطات هرتل
طزُاًس
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زض ؾددٌّ

فلؿددفٔ هددا ٘ددط اظ دداضٕ ددِ هطحددَم قددْ٘س هُْددطٕ اًجددام زازُاًددس ٍ بعًددٖ اظ اؾددات٘س ّددن
فلؿددفِ هددا ا ددط هددٖذَاّددس تکاهددل پ٘ددسا ٌددس

تعل٘قددٖ بددط زى ظزُاًددس بح د زٗگددطٕ نددَضت ًگطفتددِ اؾ د
ٗکٖ اظ بح ّاٗف اٗي اؾ
 7اقکاا ؾَم ِ بِ ًظط هي اظ ّوِ بستط اؾ

اٗي اؾ

هٖ ٘طز اٗي ضا هطحَم هُْطٕ با تعب٘طٕ ذ٘لٖ ظطٗ

دِ اضظـّدا ٍ اندَا اذالقدٖ امتوداعٖ ضا ًازٗدسُ

زض زٍؾِ ماٖٗ ب٘داى دطزُاًدس ًظطٗدٔ اعتباضٗدات عالهدِ

ًظطٗٔ ؾٌّتٖ فلؿفٔ ها اضظـّإ اذالقٖ ضا تابع تواٗالت ًفؿاًٖ هٖزاًس؛ ٗعٌٖ تابع ؾاذتاض ٍمَزٕ زضًٍٖ اًؿاى
هٖزاًس هطحَم عالهِ تهطٗ هٖ ٌٌس ِ زًهِ ها اظ َطٗق هالئو

زى فعل زض ًفؽ ذَز هٖبٌ٘٘ن ذدَ تلقدٖ

هٖ ٌ٘ن ٍ «باٗس» ضا اًتعام هٖ ٌ٘ن ٍ زًجاٖٗ ِ قٖء ضا هٌافٖ با ًفؽ ذَز هٖبٌ٘٘ن «ًباٗس» ضا اًتعام هدٖ ٌد٘ن ٗدا
«باٗس» ضا اًتعام ًوٖ ٌ٘ن ؾؤادٖ ِ اٗكاى هُط هٖ ٌٌس اٗي اؾ
هٖ َٗس> انل اؾترسام اؾ
چ٘ع ضا زض ذسه
اؾ

انل اؾترسام باظ اظ انَا زٗگط اٗي زؾتگاُ فلؿفٖ هٖقَز ِ هدٖذَاّدس ّودِ

تواٗالت ًفؿاًٖ ذَز قطاض زّس حاا اٗي تواٗل هٖتَاًس هتعادٖ باقس هْن ً٘ؿ ؛ ٍدٖ هاا هي

هي چَى عكق بِ اٗي چ٘ع زاضم ٍ چَى هسًٖ بادُبع ّؿتن زٗگطاى ضا اؾترسام هٖ ٌن تدا بدِ ذَاؾدتِّدإ

ذَزم بطؾن اظ زٗس اُ فلؿفٖ انل عساد

ٗ

انل اؾترسام طاٗاًِ اؾ ؛ ٗعٌٖ هدي ظهداًٖ عدساد

هٖ ٌن ِ هٌافع قرهٖ ذَزم زض ذُط باقس هي چطا قاعسٓ عساد
ا ط عساد
زؾ

ِ اًؿاىّا چطا انال «باٗس» اًتدعام هدٖ ٌٌدس

بِنطاح

ضا اعتباض هٖ ٌن ٍ هٖپصٗطم؛ چَى هدٖب٘دٌن

ضا ًپصٗطم حقن ياٗع هٖقَز ا ط ّطما احؿاؼ ٌن با ظٗطپا صاقتي قاًَى ٍ عساد

پ٘سا ٌن َبق اٗي هبٌإ فلؿفٔ اذالقٖ عدساد
زض ادو٘عاى هٖفطهاٌٗس> بح

عساد

ضا اعتبداض

ب٘كتط بِ هٌافعن

ضا هدٖ دصاضم ٌداض زد٘دل زى ّدن اٗدي اؾد

هطبٌَ بِ ماهعِ اؾد

ٍ ماهعدِ زض اٗدي زً٘اؾد

دِ اٗكداى

ٍ هدا زض ق٘اهد

چ٘عٕ بِ ًام «باٗس» ٍ «ًباٗس» امتواعٖ ًساضٗن
ًظطٗٔ اذالقِٖ بطزهسُ اظ ؾٌّ

فلؿفٔ ها اٗي اقکاا ضا زاضز اٗي ضا ّن عطو ٌن بطذال

چ٘عٕ ِ بعًٖ اظ

ًَٗؿٌس اى هعانط هٖ ٌَٗس اظ زٗس اُ فلؿفٖ ّواىََض ِ هطحَم عالهِ ّن هٖفطهاٌٗس انَا اذالقٖ هعقَا
ً٘ؿتٌس عقلٖ ً٘ؿتٌس ّ٘ض ف٘لؿَفٖ ًگفتِ اؾ

ِ انَا اذالقٖ عقلٖ ّؿتٌس زض هٌُق توام انَا اذالقدٖ زض

هكَْضات ش ط هٖقًَس ٍ هكَْضات اظ زٗس اُ ف٘لؿَفاى ها ٗقٌٖ٘ ً٘ؿتٌس
ّ٘ض ف٘لؿَفٖ زض تاضٗد اظ ٗ

انل اذالقٖ بِعٌَاى هقسهٔ اؾتسالا اؾتفازُ ًکطزُ اؾ

هتکلواى ًِتٌْا انَا اذالقٖ ضا زض اؾتسالا هٖزٍضًس بلکِ انل عساد
اظ اٗي زٗس اُ فلؿفٖ انل عساد

ضا بِعٌَاى أُماالنَا اذالقٖ هٖزاًٌدس

انال انل اذالقٖ ٍ اضظقٖ ً٘ؿ ؛ انل اؾترساهٖ اؾ

اضظـّاٖٗ قطاض بگ٘طز ِ ها ضا بِ ًت٘جِ بطؾاًس
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حاا قدوا هدٖبٌ٘٘دس

ٍ باٗدس زض ذدسه

