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 ی فلسفِوتبة  .اؿ ولؿكٚط ايل ي يلأٖٛ فٌّفٝپ یٞبي ؿك ُٟل يٙب ؿكى 3881-6ٚ  3881-4 ٞبي ُ ؿك ًبٍَٞ

وٕبوبٖ ميل ( 3)بكحايٗ آ .يًٛتٝ ؿاُتپٚاك ٚ ٘ب بكٜپ یتأاًت وٝ ٞي 1اتاخالقی ًظام يل ٍٚل ؿيحا ي ؿ٘جبِٝ رٍح

ُ ٍٞ پيلأٖٛ یٜٔب٤ِبت ٔبكوٌيٌت .ولؿٜ ثٛؿ یٛ یيِتل ؿك التٔبؿ ًيبًپٍُ للاك ؿاك٘ـ وٝ ٞ ی٘فٛف تغٔيالت

ُ ؿك يٙب ٍٞ كٚط ی فلسفِ يٜ وٚي یٌثب ايٗ عبَ ٠٘بٔٛاك( 2).ٕٞٛاكٜ ايٗ ٘ىتٝ كا ٔٛكؿ اُبكٜ للاك ؿاؿٜ اًت

 يٞب ؿكى حبصٍفتبك ثٝ يِپوٝ ؿك  4وٕبوبٖ ثلؿاُت الًٖٛ .ٔٛكؿ ٣ٙبيت ٚال٢ ِ٘ـٜ اًت یتبوٖٙٛ ثٝ عـ وبف

 یي ٔمـٔبت ٔلعّٝ ي بثٝخٙبٖ ثٝ ٔضبك ٕٞحٍل تٌّٚ ؿاكؿ ٚ ايٗ آؿي يؿك يٙب اثلام ُـٜ، ثل ثلؿاُتٟب يٚ

ٔٛكؿ تبويـ للاك ٌلفت ُ ُىُ ٍٞي  وٝ ث٤ـٞب ؿك ا٘ـيِٝ یآٟ٘ب ثب ٠٘بٔ يُٛ٘ـ ٚ تٛام یٔ یتّم ُٙبًیـيـاكپ

ُ ؿك يٙب ٍٞ يٞب ؿكى ئجٙب اِقول ام ايٗ ٠٘ل ؿفب١ وٙٓ وٝ ٔٗ ٔبيّٓ ثلؽالف ثلؿاُت ٌّٔٚ فٛق .يلؿٌ یٔ

 .ٜ وٝ ث٤ـٞب فـا ٚ كٞب ُـٜ اًتواًت ٚي يا كٚط ٠٘ٓ ٚ لب٣ـٜ يبثی لآيٙـ ًبٔبٖيلأٖٛ فپ

 يیٕ٘ببمث: ا٘ـ یكٚاثٚ ؿيبِىتيىي ٞٓ اكم ام  ل ًٝ ٍِٕ٘ٛٝ٘٘ب٘ خاًَادُٚ  دست افسار، زباىٔمٛالت 

وبك ٚ  6ي آؽتٝ ثلٖٚٚ  1ي ؽٛيَ ٣بْ يُٜٛثٝ  هقيلٍ ٔتمبثُ، ٞل يپي  بيٝپوَٙ ثل  ٕ٘بؿيٗ، فلآيٙـ وبك ٚ ٔيبٖ

ام  یي ُىُ ؽبٓ ؿك ٞل عبِت ثٝ ٔٙنِٝ یي اؽالل مثبٖ، وبك ٚ كاثٜٝ ؿيبِىتيه .وٙٙـ یُٙبؽت كا ًٚبٛت ٔ

 یيٌت وٝ ثل اًبى ُىُ ٜٔٙمٝ ثل ًل ٔلاتت يب ٔلاعّی ٘ئّٞٙٛم ٌٔيبثـ؛ ؿك ايٙزب  یًٚبٛت ا٘ىِبف ٔ

ؿك ايٗ ٠٘ل اغلاق  یا٘ـو لٌا .ٖٛ ؽٛؿِ ًبؽتٕبٖ اًتٌٛ٘بًٌبؽتٝ ُـٜ ثبُٙـ، ثّىٝ ثل ًل اُىبَ  يٕٞب٘ٙـ

، ؽٛؿ كا ام رّٕٝ ؿك مثبٖ، ؿك وبك ٚ یط ٘يٌت وٝ ؿك رٙجَ ّٜٔك ؽٛؿا٘ـيِٛييٓ وٝ ايٗ كٍٚتٛا٘يٓ ث یوٙيٓ ٔ

وَٙ اًت وٝ  ، وبك ٚ ٔيبٖیمثب٘ يٕ٘بؿًبم ؿيبِىتيىیيٛ٘ـ پ٘ؾٌت ايٗ  ٕ٘بيب٘ـ، ثّىٝ یٔ یي اؽالل اثٜٝؿك ك

آٟ٘ب ٘ٝ  تٛا٘ـ ٤ٔبكٕ ايٗ أل ثبُـ، ميلا یٍبٜ ٠٘بٔٛاك ٔمٛالت يبؿ ُـٜ ٔأب ربي .وٙـ یي كٚط كا ت٤ييٗ ٔ ٔمِٛٝ

ٞٙٛم صٙبٖ  يىیل ؿك آٖ مٔبٖ كٚاثٚ ؿيبِىتٍؿي ًٛيام  .ُٛ٘ـ ٔیٟبٞل  7أل ٚال٢ي  ؿك ٜٔٙك، ثّىٝ ؿك فٌّفٝ

وٝ ِٔٙبء  اي ئبؿي  ثٝ تٙبًت مٔيٙٝ یٗ ٌٞتٙـ وٝ اُىبَ ٜٔٙمٍتزبكة ٘بٕٞي  اِٚيٝ يٞب آُىبكا ؿكثٙـ ٕ٘ٛٝ٘

 یٌٛ٘ٛ٘بٌؿالالت  یب٘ٝ ُـٖ، تٔلف ٚ آُتٍٞٙٛم ؽبكريت يبفتٗ ٚ ثي: ُٛ٘ـ ٕیل ٜٔٙجك ٍ٘ٞبًت ثل يىـي آٖ

اِزّٕٝ  یٔٛرٛؿ ف آٌبٞی ؿيبِىتيىیي  لايَ ٔىٖٙٛ اًت وٝ ًٝ ٌٕ٘ٛٝ٘وٓ ايٗ   يٙب ؿًت يٞب ؿك ؿكى .ؿاك٘ـ

 (1).وٙٙـ یٔ 8اٍ ُفبف ٚ تلإ٘ب يكٚط كا ؿك اًتؾٛا٘جٙـ

  

I. 
 

 ؿيبِىتيهثٙيبؿيٗ اٚ ام ي  تزلٝث يُٛؿ وٝ ٔغتٛ ٔیكا يبؿآٚك  ي«ٔٗ»ي  ٔمِٛٝ 9رٌّیهٌطق ُ ؿك ٔمـٔٝ ٝث ٍٞ

ام ٞل  ثالٚاًٜٝ، ثّىٝ ؿك ا٘تنا١ ايٝ ٌٛ٘ٝ ثؾٛؿ ٤ٜٔٛف اًت وٝ ٝ٘ ث ٘بة يٍبٍ٘یآٖ ٘ؾٌتيٗ [ ...]ٔٗ »: اًت

اًت؛  38ٙيٗ اًت وٝ ٔٗ ٣بٔيتص .ٌلؿؿ ٔب٢٘، ثؾٛؿ ثبمٔی یث يا یٌٕٞب٘ يٚ ؿك آماؿ یت٤يٗ ٚ ٔغتٛاي
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ی ـ ٌلؿؿ ٔیا٘تنا١ ٕ٘ٛؿاك  ٕٞضٖٛوٝ  ـ یًّج يوٝ تٟٙب ام ٛليك ٞٙزبك اي یٍبٍ٘ي ثب ؽٛيَ اًت ٚ ام  يٍبٍ٘

ثؾٛؿ ٤ٜٔٛف،  32یبثٝ ًبِجيتخٗ ثٝ ٕٔٞضٙيب٘يب ٔٗ ح .كا ؿك ؽٛيَ عُ ُـٜ ؿاكؿ 33ثٛؿٌیايٗ ٛليك ٔت٤يٗ 

ٚ ام ؽٛيَ  ٟ٘ـ ٔیكا ؿك ٔمبثُ ؽٛيَ  ؿيٍلياًت وٝ  یثٛؿٌی ّٜٔماًت، ٔت٤يٗ  31تفلؿيثٜٛك ثالٚاًٜٝ 

ًٜٝ تفلؿ ّٜٔك اًت ٚ ؿكؽٛؿ ٚ وٝ ؿك٣يٗ عبَ ثٜٛك ثالٚا یآٖ ٣بٔيت ّٜٔم .فلؿي ی؛ ُؾٔيتًبمؿ ٔیٔزنا 

 يؿكؽٛؿ ٚ ثلا ٚ تٟٙب ايٗ ثٛؿٌی ، ًلاًل لبٖ٘ٛثٛؿٌی ًت وٝ تٟٙب ام كاٜ ٚعـت ثب لبٖ٘ٛا يا ثٛؿٌیؽٛؿ يثلا

عبُٓ  ٔفٟٛٔی ؿيٍلييب ام آٖ  ه؛ ام ايٗ يًبمؿ ٔیاًت، ًلُت ٔٗ ٚ ًلُت ٔمِٛٝ كا  ثٛؿٌیؽٛؿ

بْ ؿك ٚعـت تبِٔبٖ ؿكيبفت ٍبْ ؿك ا٘تنا٣ِبٖ ٚ ٍٕٟٞٙٔفلٕٚ ٕٟٞٙي  ؿٚ ِغ٠ٝبٜ وٝ ٞل ٍ، آ٘آيـ ٕ٘ی

ٛاٖ ٚعـت آيُ تلويج ؿٞـ ٔیام ٔٗ للاك  ٔفٟٛٔی٣نيٕتَ كا آٖ ي  ُ ٘مٍٜٝٞ( 4)«.ُٛ٘ـ  یوٝ وب٘ت ميل ٣ٙ

فىل  ٔٗ»ي  ثٝ ٔٙنِٝ «٘بة ثؾٛؿ ٤ٜٔٛف يٍبٍ٘ی» ٕٞضٖٛؿك ايٙزب ٔٗ  .اًت ٛلط ولؿٜ اؿكان( 34يب ٕٟٞٙبؿيِٗ)

ي  تزلثٝ يٜ ٔٗ ثيبٖ وٙٙـي  ايٗ ٔمِٛٝ .ُٛؿ ٔی ٤ٔلفیتٔٛكات ٔٗ ثبُـ، ي  وٝ ثبيـ ٕٞلٜا ٕٞٝ ي«وٙٓ یٔ

ي  يب تزلثٝ ا٘ـيِٓ ٔیوٝ ثؾٛؿ  ٍٞٙبٔیب٘ٝ ؿاٌ٘تٗ ٔٗ ثب ؽٛؿ، ٍيي  اًت، ٕٞب٘ب تزلٝث 31تبُٔي  ثٙيبؿيٗ فٌّفٝ

تٟٙب  ٕٞضٖٛٚ ثؾٛؿ  وٙـ ٔیٕٔىٗ ٣بِٓ ا٘تنا١  يٌتبٞبثلايثلاي  وٝ ام ٕٞٝ ٍٞٙبٔیام ؽٛيَ،  ی٣بُٔ ُٙبًبي

٣بُٔ ي  كاثٜٝ يبثـ ٚ ٣جبكت ام یتبُٔ ت٤يٗ ٔ ي بٝثخٔٗ ثٝ ٔ 36تفٞٙي .ُٛؿ ٔیٚ ٤ٜٔٛف  ٌلؿؿ ٔیٌتب ثبمثلايثلا

وب٘ت  .ٌيلؿ ٔیُىُ  ؽٛؿآٌبٞی ٕٞضٖٛفٞٗ  يٍبٍ٘یت فٞٙيؿك ايٗ  .ؽٛيَ اًت تِٗؽٛؿُٙبى ثب ؽٛيِ

آغبميٗ كا  اؿكان؛ اٚ وٙـ ٔیُٙبؽت ؽٛؿ تفٌيل ي  ٠٘ليٝ فلٕ پيَكا ٕٞنٔبٖ تغت  یؽٛؿا٘ـيِي  ايٗ تزلثٝ

 .ًبمؿ ٔیٔٙنٜ  تزلثیثبُـ ام أل  37اًت٤اليی آٌبٞیوٝ ثبيـ ٗبٔٗ ٚعـت 

وٝ ا٘ـيِٝ ثبيـ ؿك ؽـٔت  یٟلٞبيپٞب ٚ ً ام تمٌيَٕ ثٝ ثؾَ پیشكا  یؽٛؿا٘ـيِي  فيؾتٝ ا٘ـيِٝ

ؿك  .ُٛؿ ٔیجبت ٔٗ كٚثلٚ حا ٟ٘بيیثب ٤ُٔ٘ ؿِيُ  ثٛيوٜجبت ٚ حٚ ثب ٤ُٔ٘ ا كا٘ـ ٔی پيَجبت آٟ٘ب ثبُـ، ثٝ حا

ُ ٍٞ( 1).وٙـ ٔی پيلٚي ِٙبًیـتِ ؽٛؿفٞٙي صبكصٛةٔٗ ٚ غيل ؿك ي  كاثٜٝ ؿيبِىتيهايٙزب فيؾتٝ ام 

 ٕٞضٖٛل ثب ؽٛيَ ٍكٚط، وٝ ؿك آٖ ٔٗ ٘ٝ ؿي فٞٙی ٔيبٖ صبكصٛةٔٗ ٚ غيل ؿك  هثل٣ىي، ثٝ ؿيبِىتي

 .ؿٞـ ٔی، تٗ ؿك وٙـ ٔیاكتجبٙ ثلللاك  ؿيٍلي ٕٞضٖٛل، ٍؿيي  «ٔٗ»غيليت ؽٛؿ، ثّىٝ ثب 

اًت ٔٗ ٓلفب ؽٛؿ  ٔـ٣یوٝ  3794ًبَ ٝ ُ٘ٛتٝ ُـٜ ث( ُٙبًیيب ُٙبؽت ) 38داًشی  آهَزُ هؿيبِىتي

ؽٛؿ ؿاكؿ  ٕٞضٖٛ یوٝ ٞٛيت غيلئٗ ؽٛؿ كا ام ٛليك : ٔب٘ـ ٔیٔميـ  ٟٙبيیتبُٔ ؿك تي  ، ثٝ كاثِٜٝ٘ب٘ـ ثلٔیكا 

اًتملاك ٔٗ ي  وٝ ام ايٗ ُيٜٛ یٞبي لًَپٚ  ن، ثٝ ُىٛخَدآگاّیی  ًظريِی  ابِثبِ هل فٛق ح، ٚ اُٙبًـ ٔی

ي  ًٛؿ كاثٜٝٝ كا ث ٟٙبيیتبُٔ ؿك تي  كاثٜٝ يُ ٔلمٞبٍٞ ؽٛؿآٌبٞی هؿيبِىتي .ؿٞـ ٔی پبًؼ، ُٛ٘ـ ٔی ٘بُی

آغبميٗ ٚ آيُ ا٣تجبك  اي تزلٝث ٕٞضٖٛل ٍؿي ؽٛؿآٌبٞیي  تزلثٝ .ٟ٘ـ ٔیًل  پِتٔىُٕ فلؿ ؽٛؿُٙبى 

 فٞٙیِٕبٖ صآٔٛمؿ ؽٛؿ كا ثب  یوٝ ؿك آٖ، ٔٗ ٔ ُٛؿ ٔیعبُٓ  یوِٙ ٔيبٖي  ُ ام تزلثٍٝ٘ـاكؿ، ثّىٝ ام ؿيـ ٞ

ٔتمبثُ اًت  39ُٙبًیثلي  بيٝپ٘ؾٌت ثل  .ا٘ـامٞبًت ِٓصام ٔغـٚؿيت  یآٌبٞی ٘في ٔٗ ِٔتم .ل ثجيٙـٍؿي

ل ل٤ٜيت ٍؿي فٞٙی آٌبٞیي  وٝ ثبيـ ؿك ثبمتبة تٔٛيل ٔٗ ؿك آيٙٝ اي ؽٛؿآٌبٞی، ٌيلؿ ٔیُىُ  ؽٛؿآٌبٞیوٝ 

جبت حلًَ ٘بٟل ثل ِٔٙبء ٞٛيت ٔٗ كا ٘ٝ ثب اپتٛا٘ـ ثلؽالف فيؾتٝ  ٔیُ ٍام ايٙلًٚت وٝ ٞ .يبثـ
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٘يٌت  اي ُبِٛؿٜللاك كٚط  ام ايٗ .ٛيـٌ پبًؼكٚط ي  ٠٘ليٝ هؽٛيَ، ثّىٝ تٟٙب ثب ي ٤ٜٔٛف ٝث اي ؽٛؿآٌبٞی

ٔلاٚؿٜ ؿاكؿ ٚ  ي«غيل»ثب  ي«ؽٛؿ»اًت وٝ ؿك آٖ  اي فٞٙيت ٘في ثبُـ، ثّىٝ ٚاًٜٝ ئجٙب ؽٛؿآٌبٞیوٝ ام آِٖ 

 .ٌيل٘ـ ٔیؿٚ ٣بُٔ وبك ٚ ُٙبؽت ُىُ  ٕٞضًٖٛٚبٛت ّٜٔك، ؽٛؿ ٚ غيل ٔتمبثال  ٕٞضٖٛآٖ،  يام ٔزلا

ل ٌا وٝ صٙبٖ، يبثٙـ ٔیل كا ٍؿاكؿ وٝ ٣بّٔيٗ ُٙبؽت ؿك آٖ يىـي یٌٞت يٚ ٔلون یتاللي  ٘مٜٝ ٕٞضٖٛ آٌبٞی

 .٣بُٔ ُٙبؽت ثبُٙـ تٛا٘ٙـ ٕ٘یل ٍل كا ٘يبثٙـ، ؿيٍيىـي

؛ ُٛؿ ٔیفيؾتٝ ثل ٕٞبٖ ٔٙٛاَ ؽٛيَ تٟٙب ت٤ٕيك  ي٘نؿ وب٘ت ام ًٛ ؽٛؿآٌبٞی اًت٤اليیٚعـت 

وٝ ؿك  یٚعـت ٕٞضٖٛوٝ ٚعـت تمبثُ ٔٗ ٚ غيل كا،  ُٛؿ ٔیآغبميٗ عُ  یؿك وِٙ 28ثلٟ٘بؿ ا٘تنا٣یٚعـت 

ٚفبؿاك  ،ٔٗ یتٟ یٕٞبُ٘ ثل ٣ىي، ثٝ ٍٞ .وٙـ ٔیُٙبًـ، تِٛيـ  یآٖ ٔٗ ؽٛؿ كا ٔ ؛ أب اٚ ايٗ ٔب٘ـ ٔی٘نؿ وب٘ت 

 ؽٛؿآٌبٞی ٕٞضٖٛٔٗ  .ؿٞـ ٔیتل تمّيُ  ٘بمَ يا ٣بٔيت، ثٝ ِغ٠ٝي  ٔٗ كا ام ٛليك للاك ؿاؿَ٘ تغت ٔمِٛٝ

بُٔ ُٙبًب يب ٔتٔٛكِ ٣ هي ثلاياًت وٝ  یٔغتٛاٞبي یلا ِٔٗ ٔزلؿ عبُٓ ا٘تنا١ ام تٕب٣ٔبْ اًت، مي يأل

ا٣يبٖ  یٌٍٛ٘ٙـصلت ٚ خيـ ثٝ ٕٞبٖ ٔٙٛاَ وٝ ام وٌجيـٜ اًت ثبص یب٘وٝ ثٝ ثبؽٛؿٕٞ ي«ٔٗ» .ا٘ـ ٔفلٕٚ

ام ٛليك  ًت وٝا ؿك ايٗ ا٘تنا٣ی٣بٔيت ِٔٗ  .٘ين ا٘تنا١ وٙـ یبت ؿكٚ٘تزلثيام عبالت ٚ  وٙـ ٔیا٘تنا١  یؽبكر

أب  .آيـ ٔیٔٗ ثِٕبك ي  وٝ ؽٛؿ كا ٔٗ ثٙبٔـ، ام ٔفلؿات ٔمِٛٝ یوٌ ّرٗ ثلايٚ ثٙب یهوكٌايٗ ٔمِٛٝ، ٞل فٞٗ 

ؽٛؿ،  اًت وٝ ام ٛليك ٔٗ ٘بٔيـٖ یٔٗ ؿك ٞل ٔٛكؿ ؿاَ ثل ٣بُٔ يب فٞٗ ٤ٔيٙي  ل ٕٞيٗ ٔمٍِٛٝؿي ًٛي ام

 ؽٛؿآٌبٞیٗ ٠ٙٔٛك ام ٞٛيت ٔٗ ٘ٝ تٟٙب ٣بٔيت ثلايثٙب .ؿا٘ـ ٔیفلؿ ٝ ٔٙغٔل ث یؽٛؿ كا ٔٔلا٘ٝ فٞٗ يب ٣بّٔ

قيل پتىلاك ُٙبًی٤ٔٙبي ثبمت اًت، ٝ٘ تٟٙب ثٝ فلؿئٗ  .٘ين ٌٞت 23يتئرني  بْ ٔمٍِٛٝ، ثّىٝ ٕٟٞٙوّیثٜٛك 

 یٍبفتفلؿيت ثل ٘بْ ؽٛيِتٗ وٝ ٓلفب ٤ٔٙبيثٝ  ٕٞضٙيٗلبثُ تٔٛك، ثّىٝ  یبٜ ٔؾتٔبت٤ٍٔيٗ ؿك ؿًت ئٛرٛؿ

ال ت٤ـاؿ خٔتٙبٞی ام ٣ٙبٓل، ٔ ييت، تمّيُ ايٗ ٔمِٛٝ كا ثٝ ُٕبكئرني  بثٝ ٔمِٛٝخٔٗ ثٝ ٔ .آٖ ٔٛرٛؿ ؿالِت ؿاكؿ

 .ًبمؿ ٔی یا٘ـ، ٔٙتف ت وٝ تب ألٚمٜ ُٙبؽتٝ ُـٜحٚكا ٛٞلٌام ٣ٙبٓل  ی٤ٔيٙ

 ي بٝثخام ٕٞبٖ آغبم ثٝ ُٔ آ٘لا ٍ، ٞفٟٕـ ٔیٔٗ ٚ غيل ٔٗ  ٕٞب٘ی ٕٞضٖٛوٝ فيؾتٝ ٔفْٟٛ ٔٗ كا  یؿك عبِ

 يىیكٚط، ا٘ىِبف ؿيبِىت .ٔتغـ ؿك ٚاعـ اًت رنئيتٔٗ ٣بٔيت ٚ  .وٙـ ٔی یيت تّمئ٣بٔيت ٚ رن ٕٞب٘ی

، «كٚط» ي ٚاهٜنيٙـ، ميلا ٌ ُ ايٗ آٜالط كا ؽٛؿًلا٘ٝ ثلٕ٘یٍٞ .اًت اؽاللیت وّيايٗ ٚعـت اًت، ٕٞب٘ب 

 ـثليٓ  ٔیلٜٚ ثىبك ٌ يهؿٚكاٖ يب كٚط  هّٔت، كٚط ي هكٚط ي ٕٞضٖٛ یوٝ ألٚم ٔب آ٘لا ؿك تلويجبت ـ

 اؿكان مٔب٘یيت تٟٙب ئ٣بٔيت ٚ رن ٕٞب٘ی ٕٞضٖٛٔٗ  .كٚؿ یتٟٙب فلاتل ٔ ؽٛؿآٌبٞی يهت فٞٙيٕٞٛاكٜ ام 

٘يٌت، تغمك  يىیكا وٝ ثب ٔٗ  غيلئٗ ٚ  ٕٞب٘یوٝ  یُـٜ ثبُـ، كٚع ٘بُیوٝ ام ٚعـت كٚط  ُٛؿ ٔی

ُ ٌ٘جت خ٣بْ، ٚ ٌ٘جت ايٗ أل ٣بْ ثٝ آٖ افلاؿ ٔ ياكتجبٙ افلاؿ ثٝ ًٚبٛت ألكٚط ٣جبكت اًت ام  .ثؾِـ یٔ

افلاؿي ثٝ  ربكي ياًت ام ٞٙزبكٞب ٠٘بٔیٛيٙـ، يب ٌ٘جت ٌ یوٝ ثـاٖ مثبٖ ًؾٗ ٔ یؿًتٛك مثبٖ اًت ثٝ وٌب٘

، ؿٞـ ٔیيت كرغبٖ ئرني  ٣بٔيت كا ثٝ ِغ٠ٝ ي وٝ ِغ٠ٝ یلؿام٘ـ، ٘ٝ ٌ٘جتپ یوٝ ؿك ؿكٖٚ آٖ ٠٘بْ ثٝ ٣ُٕ ٔ

كٚ آ٘لا أل ِٔؾْ  ُ ام ٕٞيٍٗثٝ ًٚبٛت آٖ أل ٣بْ، وٝ ٞ .ؿاكؿ یآٟ٘ب كا ٔزبم ٔي ٜ ويٛ٘ـ ٚيپوٝ  یثّىٝ ٌ٘جت

 ؿيٍليبْ تِؾيْ ؿٞٙـ وٝ ثب ٍثِٙبًٙـ ٚ ٕٟٞٙ ؿيٍليتٛا٘ٙـ ٔتمبثال ؽٛؿ كا ؿك اكتجبٙ ثب  ی٘بٔـ، افلاؿ ٔ یٔ
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 ُٛؿ ٔی اؿكانلبثُ  مٔب٘یتٟٙب  ؽٛؿآٌبٞی ي بٝثخٔٗ ثٝ ٔوٝ  ُ ٣جبكت اًت ام ايٍٗٞ یثيَٙ آّ .٘يٌتٙـ يىی

اكتجبٙ ي  فلا كٚؿ وٝ ؿك آٖ، ٣بّٔيٗ ثل ُبِٛؿٜ یت ثٝ ٣يٙيتِ أل ٣بٔفٞٙيوٝ ام  مٔب٘ی ي٤ٙیوٝ كٚط ثبُـ، 

قيل پ ؿليمب تزٌٓ ی٤ٔٙبيثٝ  ،ام آ٘زب وٝ ٔٗ .ل ٔتغـ٘ـٍ٘يٌتٙـ ٚ ثب يىـي يىی ؿيٍليوٝ ثب  ؿا٘ٙـ ٔیٔتمبثُ 

ؿك  اي كعٓ ٔبؿك ٣جبكت ام ٔٛرٛؿ م٘ـٜ وٝ ؿك ـ٘ٛماؿ  يه یت يبثفلؿياًت،  ئیأل ٣بْ ٚ أل رن ٕٞب٘ی

آ٘لا ثب اتىبء ثٝ  تٛاٖ ٔی ُٙبًی ٔت٤ّك ثٝ ١ٛ٘ ثِل ٚ ام ِغبٝ ميٌتاًت  اي مثبٖ اًت ٚ ٕ٘ٛٝ٘ پيَؿٚكاٖ 

 .ٛؿُ اؿكان 22يقيلپ ام رب٤ٔٝ يكٚ٘ـي  بثٝخـ ثٝ ٔتٛا٘ ٔیتٟٙب  ـتٛٗيظ ؿاؿ  ٔىفی٣ٙبٓل ٤ٔيٗ ثٙغٛ  ثٌيبكي

ُـٖ ؽٛؿ  ارتٕب٣یٔفلٕٚ اُتجبٜ ولؿ، ميلا  فلؿي 21ُـٖ ارتٕب٣یكا ثب  يقيلپ ؿك ايٙزب ٌّٕٔب ٘جبيـ رب٤ٔٝ

 (6).ت يبفتٗ اًتفلؿئٛرت 

 

II . 
 

تي  بَ كاثٜٝخكا ؿك ٔ اخالقی ی رابطُِ رٛاٖ ٍٞ ؿك ٣ِك، ٤ِٔٛق »: ٣بُك ٚ ٤ِٔٛق كُٚٗ ولؿٜ ًا

ب٘ٝ؛ ٔٛرٛؿ م٘ـٜ ٔٛرٛؿ ٍي يام أل یـنئر ٕٞضٖٛ، ثّىٝ ؿيٍلي ٕٞضٖٛل ٍاًت، أب ٝ٘ ؿي ؿيٍلي ٕٞضٙبٖ

وٝ  ؿٞـ ٔیتٛٗيظ  یُٙبؽت ٕٞضٖٛيٙب ٣ِك كا  يٞب ؿكىي  ُ ؿك ؿٚٔيٗ ؿٚكٍٜٞ( 7)«.وٙـ ٔیم٘ـٜ كا عي 

 ی٤ٔٙبي»اٍ  وٝ ٚرٝ ِٔؾٔٝ ُٛؿ ٔیعبُٓ  یٖٛ، ؿاٌِ٘ٛ٘بٌام اتغبؿ ٣ٙبٓل  .ُٙبًـ ٔی ؿيٍليؽٛؿ كا ؿك 

ٗ ثلايثٙب .يىٌبٖ اًت ؿيٍليثب ؽٛؿ، ثب  ؿيٍليؿاؿٖ ، ام كاٜ ٔمبثُ للاكيىیؿك ايٗ ؿاَ٘، »: اًت «ٔ٘ب٣ف

[ ...]ام ايٙلًٚت وٝ  اًت؛ ٚ ُٙبؽتٗ ؿيٍليٕٞب٘ب ٌٕٞبٖ ؿاٌ٘تٗ ؽٛؿ ثب  ؿيٍلئتٕبين ؿاٌ٘تٗ ؽٛؿ ام 

، ؽٛؿ كا ؿيٍلييب ثب ؿيـٖ ؽٛؿ ؿك ، پقيلؿ ٔی یؽٛؿ اٚ ٓٛكت ٌٕٞب٘ ثلاي ؿيٍليلفتَٙ ثب ٌٔمبثُ للاك

ام أل  یٚعـت ي بٝثخٔٗ ٝث ٔي  وٝ ٔمِٛٝ)ُٙبؽتٗ كا ـ  ؿيٍليـ ؿكـ ؽٛؿي  ُ ٌّٕٔب كاثٍٜٝٞ( 8)«.ُٙبًـ یٔ

 یوٝ ؿك آٖ تٛافك تىٕيّ) اي فٞٙی ثٜٛك ٌٔتميٓ ام كاٜ ٔٙبًجبت ٔيبٖ( ثـاٖ ٚاثٌتٝ اًت ئیأل رن ٣بْ ٚ

 ٕٞضٖٛاٚ ٣ِك كا ثيِتل  .ؿٞـ ٕیتٛٗيظ ٘( ٟ٘ٙـ، تبٔيٗ ُـٜ اًت یثلاثل ؽٛؿ ٔل كا ؿكٍبٜ وٝ يىـيٌآ ی٣بّٔيٙ

ٔٗ وٝ ثل  ٕٞب٘یؽٛؿي ٜ ويٚ ٤ٔٙبي .وٙـ ٔی ٤ٔلفیي ام وِبوَ پ یآُت ٕٞضٖٛرٙجَ،  يهي  ٘تيزٝ

ؿك اتغبؿ  24يفتبكي ٌ وٝ كاثٜٝ ًبمؿ ٔیبٜ آُىبك ٌاًت تٟٙب ؽٛؿ كا ام ايٗ ؿيـ یٔتمبثُ ٔتى ُٙبًیثل

 م٘ـٌی ٚال٤یؿك رليبٖ  يا ؿك ٜٔٙك ٚ كاثٜٝ يا كاثٜٝ ٤ٔٙبيبْ ثٝ ٍبٜ ٚ ٔتمبثُ ٣ٌٟٕٙٞبّٔيٗ آي  وٙٙـٜ تىٕيُ

لط ٚ ثٌٚ آٖ ُ ثٝ  ُٙبًیثل ًل ثل ُ تغت ٣ٙٛاٖ ٔجبكمٍٜوٝ ٞ اؽاللیي ا كاثٜٝ ؿيبِىتيهايٗ ٘ىتٝ ؿك  .اًت

ي  كاثٜٝ ٕٞضٖٛٛ كا ٍفتٌٔزـؿ ٔٛل٤يت  ئنثٛك ًلوٛة ٚ ثلللاك ؿيبِىتيه .ُٛؿ ٔیلؿاؽتٝ اًت، آُىبك پ

 اكتجبٛی ی٘بٔيـٜ ُٛؿ، كٚاثٚ ٜٔٙم يىیؿيبِىت یـ رٙجِتٛا٘ ٔیؿك ايٗ رٙجَ وٝ تٟٙب  .وٙـ ٔی يثبمًبم اؽاللی

ايٗ ي  ٣ٙٛاٖ ٘تيزٝٝ تٟٙب ث .وٙٙـ ٔیكا ا٣ٕبَ  ٚال٤ی يٌيؾتٝ ُـٜ اًت، ؽٛؿ لٟلٌلـكت ام ٞٓ ي  وٝ ثًٛيّٝ

٣ِك ٕٞب٘ب : ُٛؿ ٔیام لٟل  ي٣بك يفتبكٌُٙبؽتِٗ ـ  ؿيٍليـ ؿكـ  ِ٘يٙـ ٚ ؽٛؿ یجَ اًت وٝ لٟل پي ٔرٙ

٘يٌت، ثّىٝ تبكيؼ ًلوٛة ٚ  يىیبٜ ؽٛؿ ؿيبِىتٌٔتمبثُ ٣بّٔيٗ آي  ام لٟل ثٛؿٖ كاثٜٝ ٣بكي .یصٖٛ آُت
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ٚاثٚ ٜٔٙم پيتزلثٝ ُـٜ ٚ ؿك  ي٣ّيت ٕ٘بؿٞب پيؿك  .اًت يىیٔزـؿٍ ؿيبِىت يثلللاك  ـُـٜ  ئُ یك

ام  ـل٘ـ حبْ ٍٔٛبٜ ٤ٔتجل ٚ ٣ٌٟٕٙٞبّٔيٗ آ يوٙـٜ ُـٜ ٚ تٟٙب ؿك لفب اكتجبٛیبٜ ٍٚ ربي پيٛ٘ـوٝ ام  یكٚاثٜ ي٤ٙی

 .ٌٛيـ ٔیُ رٛاٖ ام ٣ّيت ًلُ٘ٛت ًؾٗ ٍٞ .ٌتبؿٜ اًتاي يفتبكي ٌ كاثٜٝ یٌافتبؿ كيؾت

وٝ ٚيلاٖ  فلؿئزبمات  پيلأٖٛ یبِخٚ ؿك ٔ رٍح هسیحیت پيلأٖٛ يا اِقول كا ؿك ل٤ٜٝ ُ ٣ّيت فٛقٍٞ

وُ،  يرنء ثزب ٕٞضٖٛؿاؿٖ ؽٛؿ  وٝ ثب للاك ي«رٙبيتىبك» .ؿٞـ ٔیثبُـ، ٕ٘بيَ  اؽاللیت وّيي  وٙٙـٜ

، رليبٖ وٙـ ٔی یام لٟل ٚ اكٗبء ٔتمبثُ ٔٙبف٢ كا ٘ف ٣بكياكتجبٙ  ثٛؿٌی ٔىُٕ ٞٓ ي٤ٙی، اؽاللیي  ُبِٛؿٜ

ثب ٛلف  یُُٕٙـٜ ثيٗ ٛلفيٗ ٔتؾبٓٓ ٚ ؿٚك ٘جلؿ ٤ُّٝ .ؿاكؿ یًلُ٘ٛت كا ثٝ علوت ٚأي  وٛثٙـٜ پبًؼ

 م٘ـٌیرٙبيتىبك ثب لـكت  .وٙٙـ يٗ كا لبثُ ِٕي ٔیپيِ یام ؿًت كفتٝ ٚ ؿُٕٙ ثٛؿٌی ٔزلٚط ٚ ٠ّْٔٛ، ٔىُٕ

وٝ ام  اي یٌٙبٞىبك ثبيـ ميل ثبك لٟل م٘ـٌ .يبثـ یٙبٜ ؽٛيَ كا ؿك ٌٔٚ ثـيٗ تلتيت  ُٛؿ ٔیوبًت كٚثلٚ ٚ وٓلپ

ٛيَ ٚ ؿك كٚي یب٘ٝ، وبًتٍُـٜ آ٘مـك ك٘ذ ثلؿ تب ؿك ًلوٛة ثي يؽٛؿ اٚ ٜٔلٚؿ ٚ ٔٙنٚ ًٛي ام  یلؿاٍ٘ؽ

ًلوٛة ُـٜ  م٘ـٌیًلُ٘ٛت لـكت  ؿك ٣ّيتِ .ام ؽٛيِتٗ ؽٛيَ كا تزلثٝ وٙـ يٍبٍ٘یب٘ٝ، ثٍثي م٘ـٌی

بق يبفتٝ، ؿكى ُم م٘ـٌیًّجيت ي  لايـ وٝ ام تزلثٌٝ یـ ثٝ آُتتٛا٘ ٔی مٔب٘یف٤بَ اًت ٚ ايٗ لـكت تٟٙب 

ؽٛيِتٗ ا٘ىبك ُـٜ كا ؿك  ُٙبًیل ٚ ثبَ ؿٞـ ٚ ثبمپام ؿًت كفتٝ كا  یِم٘ـٌثبميبفتٗ  يآٔٛمؿ ٚ ٔيُ ٚ ٞٛا

 ٕٞضٖٛل كا ٍوٝ ٣ٛأُ ٔتؾبٓٓ ٔٛا٢ٗ ًؾت ؽٛيَ ٣ّيٝ يىـي صلا .ًبمؿ ٗلٚكيب٘ٝ ٍؽٔٓ ثي یٌٞت

 يفتبكي ٌ ُٙبًٙـ ٚ ؿك كاثٜٝ ٔیِٔتلوِبٖ  م٘ـٌی پيٛ٘ـل ٚ عبُٓ ا٘تنا١ ام ٍام يىـي یٌٍيؾتي ٌ ٘تيزٝ

 .وٙٙـ یِبٖ كا تزلثٝ ٔم٘ـٌئِتلن  يُٙبؽتٗ، ٔجٙب - ؿيٍلي -ؿك  -ؽٛؿ كا 

ي  ؛ ؿك ايٙزب ٘مُٜٝٛؿ ٔیرـا  «رٙبيت»ي  ام مٔيٙٝ ُٙبًی٘جلؿ ثل ًل ثل ؿيبِىتيهيٙب  يٞب ؿك ؿكى

ا٘ـ ٚاثٌتٝ  آٚكؿٜ صًٙوٝ ثٝ  یٔبيّٕى رنئيتاًت وٝ وُ ٚرٛؿُبٖ ثٝ  یعٌبى ٣بّٔيٙي  ٣نيٕت، كاثٜٝ

 ا٘تنا٣یاثلام ٚرٛؿ  .ثل٘ـ یٔ پيَثٝ  م٘ـٌیٚ  ئجبكمٜ ثل ًل ٔل ٕٞضٖٛكا  ُٙبًیآٟ٘ب ٔجبكمٜ ثل ًل ثل .اًت

ؽٛيَ كا ثؾٜل  م٘ـٌیيبثـ وٝ ٣بّٔيٗ ٘جلؿ،  یٛليك ا٘غالَ ٔ وٙٙـ ام ايٗ یل كا تغميل ٍٔوٝ يىـي یعليفب٘

ؿا٘يٓ، وٝ  ٔیايٗ، وٝ »: ؿٞٙـ یت ؽٛيَ كا ام ؿًت ٔوّييبفتٝ ثٝ  یت٤بِ رنئيتا٘ـام٘ـ ٚ ثـيٗ تلتيت  یٔ

٘في ؽٛؿ  آٌبٞیاًت؛  آٌبٞیقكؿ، ؽٛؿ ُٙبؽت ايٗ ٌٍٞت وٝ ام ؽٛؿ ث مٔب٘یوبُِٔ ثلُٙبؽتٝ تٟٙب  آٌبٞی

ٔغفٛٝ ثٕب٘ـ، ّٜٔمب ؽٛؿ  آٌبٞیت ؿك وّي ٕٞضٖٛ ؽٛاٞـ ٔیت ٔٙفلؿ وٝ وّيا٘ـيِـ وٝ  یٔ صٙيٗكا ؿك ؽٛؿ 

ت ؽٛؿ تٟٙب وّي .ؿٞـ وٝ ٞـفَ ثٛؿ ٔیكا ا٘زبْ  يوبكي  ٗ ٚاكٚٝ٘ثلايٚ ثٙب وٙـ ٔی ی، ٘فوٙـ ٔی یكا للثب٘

ٌٞتٙـٜ عفٞ وٙـ،  یتوّي ٕٞضٖٛـ ؽٛؿ كا تٛا٘ ٕیت ٘وّيُـٜ ٚرٛؿ ؿاُتٝ ثبُـ؛  ی٘ف یتوّي ٕٞضٖٛـ تٛا٘ ٔی

ًلُ٘ٛت ايٗ ٔجبكماٖ، اِجتٝ ٝ٘ ( 9) «.ُـٜ ٚ ثلِ٘ب٘ـٜ ُـٜ ٔغفٛٝ ثٕب٘ـ ی٘ف یتوّي ٕٞضٖٛـ تٛا٘ ٔیثّىٝ تٟٙب 

وٝ ام ٔتٗ  يأغبء اثلام ٚرٛؿ ي بٝثخبٖ ُيٜٛ، ثٝ ٕٔٞ ًلُ٘ٛت رٙبيتىبك وٝ ٔزبمات اًت، أب ثٝ  ٕٞضٖٛ

٘يٌت، ، ی، ٕٞب٘ب آُتؿيٍليؿك  يىیي  ثالٚاًٜٝ ُٙبًی٘تيزٝ ؽٛؿ .يبثـ ٔیرـا ُـٜ، تغمك  اؽاللیي  كاثٜٝ

ٗ ُٙبؽت وٝ ٞٛيت اي يثل ٔجٙب ي٤ٙیٔتمبثُ اًت؛  ُٙبًیثل يل ثل ٔجٙبٍبٜ ؿك ثلاثل يىـيٌثّىٝ آكايَ ٣بّٔيٗ آ

اًت، أىبٖ ٞٛيت ٔٗ ٚاثٌتٝ  ُٙبًی، وٝ ٞٛيت ؽٛؿ اٚ ٘ين تٟٙب ثٝ ثلؿيٍليٞٛيت  ُٙبًیٔٗ تٟٙب ام كاٜ ثل
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ٚ  رنئيت ٕٞب٘یٔٗ ؿك  ي بٝثخثٝ ٔ رنئيت، ٕٞب٘ب ٔٛرٛؿيت رنئيتُ ٘زبت ّٜٔك ٍايٗ كا ٞ( 38).ؿاكؿ

 ُيـٜ اًت ٚ امپٛ صِٓاًت وٝ ام ؽٛؿ  یتوّئٙفلؿ اًت،  یتوّي، آٌبٞی یايٗ ٌٞت»: ٘بٔـ ٔی٣بٔيت 

ُـٜ ؿك  ی٘ف یتوّي ٕٞضٖٛت ام ٛليك ٔٛرٛؿيتَ وّيايٗ [ ...] .ثيٙـ ٔیغيل ؽٛؿ كا  آٌبٞیكٚ ؿك  ٕٞيٗ

 رنئيتثـيٗ تلتيت  .ؽٛؿ ٘ين ٌٞت ثلاياًت وٝ ثٜٛك ثالٚاًٜٝ  صينيل ٕٞبٖ ٍؿي آٌبٞی، ؿك ٞل ؿيٍلي

 (33)«.ثٜٛك ّٜٔك ٘زبت يبفتٝ اًت

٘بة ٚ  آٌبٞی ا٘تنا٣یٔمبثُ ٚعـت ي  أل ٣بْ ٚ أل ؽبّ ٘مٜٝ ٕٞب٘ی ٕٞضٖٛٔٗ،  یٍّٞ ٔفْٟٛ

عبَ ٕٞبٜ٘ٛك  ثبايٗ .اًبًب ثـاٖ ٚاثٌتٝ ولؿٜ ثٛؿ كا آٌبٞی ٕٞب٘یاًت وٝ وب٘ت  یآغبميٙ اؿكانثؾٛؿ ٤ٜٔٛفِ 

 آٌبٞیي  ٝ٘ ام لّٕلٚ تزلثٝ ؿٞـ ٔیٔٗ ا٘ىِبف ي  ُ ؿك ٔمٍِٛٝوٝ ٞ يا يىیؿيبِىت يثٙيبؿي  تزلثٝ ثيٙيٓ ٔیوٝ 

تبمٜ ؿك ٘مـ  یعلوت يٞبپيبٔـُ رٛاٖ ٍكٚ ٞ ام ٕٞيٗ .ٌيلؿ ٔیِٔٙبء  ی٣ّٕ آٌبٞیي  ، ثّىٝ ام عٛمٜي٠٘ل

 .اؽالق وِب٘ـٜ ثٛؿي  وب٘ت كا ٣زبِتب ثٝ لّٕلٚ ٘مـِ آٔٛمٜ

عبُٓ  ٕٞضٙيٗآ٘لا  ي٤ٙی وٙـ ٔیوَٙ اًتٙتبد  كا ام ٣ُٕ ٔىُٕ ؿك ٔتٗ ٔيبٖ ؽٛؿآٌبٞیُ ٍام آ٘زب وٝ ٞ

ي  فٌّفٝ ٚال٤یٗبٔٗ اكد  كًـ ٔیوٝ ث٠ٙل  ـٔؾتبك كا ي  اكاؿٜي  ، ثبٛٗ ٔمِٛٝفٟٕـ ٔی ُٙبًیٔجبكمٜ ثل ًل ثل

وب٘ت  .ثيٙـ ٔی یل ثؾٛثٍافلاؿ ٔلتجٚ ثب يىـي اؽاللیي  ام كاثٜٝ ٚيوٜ ا٘تنا٣ی ٕٞضٖٛ ـاؽالق وب٘ت اًت 

ثٝ ٕٞبٖ  ی٣ّٕي  ؽٛاٞـ ؽٛؿ لبٖ٘ٛ ؽٛيَ ثبُـ، ؿك فٌّفٝ ٔیاكاؿٜ كا وٝ  ييب ؽبٓيت ؽٛؿًل يؽٛؿٔؾتبك

لفتٝ ثٛؿ ٌ فلٕ پيَ ي٠٘لي  كا ؿك فٌّفٝ ؽٛؿآٌبٞی ٘بپقيل ًبؿٜ ٚ ؽـُٝ ٕٞب٘یوٝ  ٌيلؿ ٔی فلٕ پئَيناٖ 

جيت خت پيَيىٌبٖ ثٛؿِٖ ام  ياٚ ٔٛل٤يت عـ .وٙـ ٔیكا ام لّٕلٚ اؽالق رـا  اؽاللیٚ ام ايٜٙليك اٚ وَٙ 

ٔتمبثُ ٚ  اكتجبٛی صبكصٛةٔٛرٛؿِ ٣بّٔيٗ وِٕٙٙـ ؿك  پيَتٙبٟل ام  .ٌيلؿ ٔی٣بّٔيٗ وِٕٙٙـ كا فلٕ ي  ُـٜ

اكتجبٙ  ٚ فمـاٖ 21یٛيتٞ كا وٝ ؿك ً٘ٛبٖ ثيٗ ثيَ یتفٞٙي ٘مَ ٔيبٖ ي٤ٙیبت كا، اؽاللي ي ٌٔئٌٌّٝت ٌ یث

كا ثل ٛجك ايٗ آُ ت٤ليف  اؽاللیوب٘ت ٣ُٕ ( 32).وٙـ ٔیاؽالق ٛلؿ ي  ٌٌتٝ ُـٜ اًت، ام لّٕلٚ آٔٛمٌٜ

١ٛٗٛٔ  ـ ؽٛؿتٛا٘ ٔی٣ٙٛاٖ لبٖ٘ٛ ٣بْ ٝ ث یل آٖ آُ وٝ عت٣ٍُٕ ٘ىٙيٓ ٔ یآّ ٞيشثل اًبى »: وٝ وٙـ ٔی

٘يٌت، ثّىٝ  وّیثٜٛك  26فٞٙی ؿك ايٙزب تٟٙب ت٤ٟـ ٔيبٖ اؽاللی٠ٙٔٛك ام ٣بٔيت لٛا٘يٗ ( 31)«.ؽٛيَ ثبُـ

ٞل فلؿ ثبيـ  .بٖ ٚاثٌتٝ اًتٍثٝ تٛافك ٕٞ تزلثیٔبلجُ  ي٘ين ٌٞت وٝ ثٙغٛ اي یبٍ٘ا٣تجبك ٕٞ ا٘تنا٣یُىُ 

ٖ ٣ٕٛٔ ٕٞضٖٛآَٛ ٣ُٕ ؽٛؿ كا ثب ايٗ ٤ٔيبك وٝ ثتٛا٘ـ  ثبُٙـ ثٌٙزـ ٚ ثب آَٛ ٣ُٕ فلؿ  ربكي یلبٛ٘

 یٔبؿاْ وٝ ؿِيّ[ ...]ؽٛؿ كا آماؿ ثـا٘يٓ ي  ٘يٌت اكاؿٜ یوبف»: ّوراُ كٌذل وٝ ثٝ ٕٞبٖ ٔيناٖ ا٣تجبك ؿاك٘ـ ٍؿي

ميلا ام  .ُٛيٓ لبئُل ٘ين ٍٔٛرٛؿات ٤ٔمَٛ ؿيي  ٕٞٝ ثلاييٓ تٛا٘ ٔیكا  يؿك ؿًت ٘ـاكيٓ وٝ ٕٞبٖ آماؿ یوبف

ٔٛرٛؿات ي  ٕٞٝ ثلايٗ ثبيـ ثلايعىٓ لبٖ٘ٛ كا ؿاكؿ، ثٙب ی٣مالي ئٛرٛؿ ٕٞضٖٛٔب  ثلايآ٘زب وٝ اؽالق 

ٔٗ  ثلاي صٖٛا٘ـ وٝ  ٣بْ ا٘تنا٣یثـيٗ ٤ٔٙب ثٜٛك  اؽاللیلٛا٘يٗ ( 34)«.ل ٘ين ا٣تجبك ؿاُتٝ ثبُـ٤ٍٔمَٛ ؿي

وَٙ  ٗ ٔيبٖثلايثٙب .ُٛ٘ـل ٤ٔتجل ُٙبؽتٝ ٍٔٛرٛؿات ٤ٔمَٛ ؿيي  ٕٞٝ ثلايؽٛؿ ثبيـ  يؿاك٘ـ، ثؾٛؿ وّیا٣تجبك 

٣ُٕ  صٙبٖام آٟ٘ب ثبيـ  يهوٝ ٞل  ُٛؿ ٔیعُ  يا ثٌٙـٜ ٣بّٔيٗ ٔٙفلؿ ٚ ؽٛؿ يٞب ؿك وَٙ یٙلٛا٘ي صٙيٗثيٗ 
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ا٣ٕبَِ تغت ي  ثبُـ وٝ ٕٞٝ ٜٕٔئٗـ تٛا٘ ٔیبْ ٍعبَ ٕٟٞٙ يٗأٛرٛؿ اًت ٚ ثب آٌبٞیتٟٙب  یٛيٌوٙـ وٝ 

 .ؿاك٘ـ يبكٌتٛافك ٚ ًبم پيَبپيِٗلٚكتب ٚ  ؿيٍليٞل ٣بُٔ ٕٔىٗ  اؽاللیثب ا٣ٕبَ  اؽاللیلٛا٘يٗ 

٤َٕٔٛ ُـٜ اًت تمّيُ  یؽلؿ ٣ّٕ ًٛيام  تزلثیوٝ ثٙغٛ ٔبلجُ  اؽاللیثٛؿٖ ا٣تجبك لٛا٘يٗ  فٞٙی ٔيبٖ

فلؿ ي  جت اكاؿٜ ثب اكاؿٜخٔي  ام ٞل اكتجبٙ ٕٔىٗ، كاثٜٝ .ًبمؿ ٔیٕغٛك كا ٔزبم ـثٝ وَٙ فلؿ اؽاللیوَٙ 

ٚ ٞـفٕٙـ تغت لٛا٘يٗ ا٘تنا٣ب ٣بْ  يا٣ٕبَ ٔٙنٚ ٗلٚكيآ٘لا تٛافك ٔت٤بِيب  يٚ رب ُٛؿ ٔیل عقف ٍؿي

ؽبّ اًت وٝ ألٚم ٔب، ثب  يل ٔٛكؿٍٕ٘بيب٘ یوب٘ت ٤ٔٙبيؿك  اؽاللیؿك ايٗ عـ، وَٙ  .ٌيلؿ ٔیٓٛكت 

 .٘بٔيٓ ٔی اًتلاتويهتغييلات ثبيٌتٝ، آ٘لا ٣ُٕ 

وٝ اتؾبف  ُٛؿ ٔیٛليك ِٔؾْ  تغت ًٙٗ ِٔتلن ام ايٗ 27اكتجبٛیٞبي  وَٙام  پيَ اًتلاتويه٣ُٕ 

ثـٖٚ  ي٤ٙیٚا٘ٝ، ك ته يـ ٚ ثبيـ اًبًب ثٙغٛتٛا٘ ٔیا٘تؾبة ٚرٛؿ ؿاكؿ،  ثلايوٝ  یتٕٔيٓ ثيٗ أىب٘بت ٔؾتّف

اًت ام  یٞل ٛلف اِنأ ثلايوٝ  یلٛا٣ـ كرغبٖ ٚ آِٛي  يلؿ، ميلا ٌٕٞٝتفٟيٓ ٚ تفبٞٓ ٚ ؿف٤تب ٓٛكت 

ي  آٔٛمٜ یؿك ًٜظ ٔت٤بِ اؽاللیلٛا٘يٗ  تزلثیٛ٘ٝ وٝ ا٣تجبك ٔبلجُ ٌ ٕٞبٖ .ا٘ـ ٌلفتٝٔٛكؿ تٛافك للاك  پيَ

ؿك ايٙزب ثٝ ت٤ليف  يثٛؿٖ وبُٔ ا٣تجبك لٛا٣ـ ثبم فٞٙی ، ٔيبُٖٛؿ ٔیتٕ٘يٗ  یوب٘ت ام ٛليك ؽلؿ ٣ّٕ اؽاللی

 ٘ٛپيـايي  ٟٟ٘ٛٛك ٚ ٔلاٚؿٜ اكتجبٛیيٚ بت وٝ تٟٙب ؿك ُلااؽالليٚ ٤ٔ٘الت  ٌٔبئُ .ت٤ّك ؿاكؿ ئٛل٤يت ثبم

 .ا٘ـ كفتٝآٚك٘ـ، ؿك ٞل ؿٚ ٔٛكؿ ام ٔيبٖ  یٔتمبثُ ًل ثلٔ ُٙبًیثلي  تٟـيـ ُٛ٘ـٜ ؿائٕبًٔٙـ ثل ثٌتل  ٣ٛأُ وَٙ

يليٓ وٝ ٍُٕبك ٘يبٚكيٓ ٚ ٘بؿيـٜ ثٝ كا ث یٍّٞ ٤ٔٙبيؿك  اؽاللیي  كايذ ثبيـ كاثٜٝ اؽاللیبٜ ٌثب ٣نيٕت ام ؿيـ

كا ؿك رليبٖ  آ٘ضٝثبيـ  .ا٘ـ ُـٜآٟ٘بًت، اؿغبْ  ییرگفرآيٌذ شكلوٝ ٕٞب٘ب  یوِٙ ٔيبٖ پيٛ٘ـبٜ ؿك ٣ٌبّٔيٗ آ

آٔـٞب ٚ  پیٗ ٘ؾٌت ام ثلاي، ام ٠٘ل ؿٚك ثـاكيٓ؛ ثٙبُٛؿ ٔیاًت ٚ ام آٖ ٘تيزٝ  ربكياكتجبٙ لٟلآٔين  يىیؿيبِىت

لايِٟب ٚ ٌام  پيا٘تنا١ وٙيٓ؛ ً ا٘ـ ُـِٜٔؾْ  اؽاللی٘يت  ي وٝ ثًٛيّٝ یٞبي ِٔؾْ وَٙ یبك رب٘جحآ

ؽبؿَٔ ثبُـ ا٘تنا١  یثٜٛك ٣يٙ تٛا٘ـ ٔیاًت ٚ  اؽاللیوٝ ٔغلوَ ٣ُٕ اي «یؽٍٛ ٘يت»، ام ٚيو٣ٜاليك 

ايٗ ( 31).ا٘تنا١ ٕ٘بييٓ ُٛؿ ٔیٔٛل٤يت ٔفلٕٚ ت٤ييٗ  يهوٝ تبمٜ ؿك  اي ٟٚيفٝوٙيٓ؛ ٚ ًلا٘زبْ ام ١ٛٗٛٔ 

ٔبؿاْ وٝ لٛا٘يٗ » :ا٘ـ ٌلفتُٝ رٛاٖ ٔٛكؿ ا٘تمبؿ للاك ٍميل ام ٞي  ام ايٗ ؿك رّٕٝ پيَب٘ٝ ٌا٘تنا٣بت ًٝ 

 (36)«.ثبيـ وِتٝ ُٛؿ ي٤ٙیلؿؿ، ٌأل ٣بْ  یثبيـ فلؿ للثب٘[ ...]ا٘ـ  ٚاالتليٗ ٔلر٢

 

III. 
 

ىٝ آ٘لا ام فلآيٙـٞبوٙـ ٕیِٔٗ تٟٙب ٔميـ ٘ یُ ًبؽتٕبٖ ثٙيبؿيٗ ٔٗ كا ثٝ ؽٛؿا٘ـيٍِام آ٘زب وٝ ٞ  ي، ّث

ؽٛؿ، ثّىٝ  ي، ٘نؿ اٚ ٘ٝ ا٘ـيِٝ ثؾٛؿٕ٘بيـ ٔیبٜ ٔتمبثُ اًتٙتبد ٣ٌبّٔيٗ آ اكتجبٛیام تٔلف  ي٤ٙی، ييلٍُىّ

وٝ  28«ئلون»ُ ام ٍٞ .، ت٤ييٗ وٙٙـٜ اًتُٛؿ ٔیثلللاك  رنئیأل ٣بْ ٚ أل  ٕٞب٘یوٝ ام ٛليك آٖ  اي ٚاًٜٝ

يٓ ا٘ت٠بك ؿاُتٝ ثبُٓي وٝ تٛا٘ ٔیؽٛؿ  یثل تبٔالت تبوٙٛ٘ثٙب .ٌٛيـ ٔی، ًؾٗ يبثـ ٔی یٌٞت آٌبٞیآٖ  يام ٔزلا

اِٛال٢ ٘ين اٚ  یف .وٙـ ٤ٔلفیبٜ ٌكٚط ؽٛؿآ ييلٍفلآيٙـ ُىّ ثلاي اي ٚاًٜٝ ي بثٝخكا ثٝ ٔ اكتجبٛیُ وَٙ ٍٞ
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 «ؽب٘ٛاؿٜ یٌٞت»وَٙ ؿكٖٚ ؽب٘ٛاؿٜ،  ، ؿك ٔيبٖاثتـايی یِٔتلن رٕب٣ت م٘ـٌیي  يٙب ٚ ؿك ٕ٘ٛ٘ٝ يٞب ؿك ؿكى

ل كا ٘ين ٍؿي ي ٣الٜٚ ثل ؽب٘ٛاؿٜ، ؿٚ ٔمِٛٝ .وٙـ ٔیٔتمبثُ ت٤ليف  ئلون ٔٛرٛؿ ا٘ٛا١ ٞٙزبكٞب ٕٞضٖٛكا 

ام  مٔب٘یكٚط ًب .مثبٖ ٚ وبك كا: ؿٞـ ٔی، ا٘ىِبف ييلٍفلآيٙـ ُىّ يٞب ٚاًٜٝ ي بٝثخبٖ ُيٜٛ ثٝ ٕٔٞ ُ ثٍٝٞ

 یافناك ٚ ٌٞتاٍ مثبٖ، وبك ٌٞتیٔلون آٌ٘ت ٚ  آٌبٞیوٝ  يآٖ ٘ؾٌتيٗ ٚرٛؿ ٔتغـ»: ٔلاون ٞٓ ِٔٙبء اًت

 یايٗ ًٝ ٕ٘ٛ٘ٝ آّ( 37).«عبف٠ٝ، وبك ٚ ؽب٘ٛاؿٜ: اًت ام یثٌيٜي  بٍٝ٘ي ٕٞضٖٛاًت، يب ( ؽب٘ٛاؿٜ)

ٔتمبثُ لبثُ  ُٙبًیوَٙ ٚ ثل ٔيبٖي  كٚط ثٝ تزلثٝي  ٚاًٜٝ ٕٞضٖٛمثبٖ ٚ وبك : ا٘ـ ٍٖٛ، ٘بٕٞيىیؿيبِىت

 .اكرب١ ٘يٌتٙـ

ٔٙـ ٚ ٕٞنيٌت ٘يٌت، ثّىٝ ٠ٙٔٛك ام آٖ تٟٙب وبكثلؿ  اكتجبٙ ٣بّٔيٗ وَٙي  يل٘ـٌٜؿكثل ،زباىؿك ايٙزب 

كٚط ٞٙٛم ثٜٛك  .ٌقاكؿ ٔیٛجي٤ت للاك ؿاكؿ ٚ ثل اُيبء ٘بْ  يكٚاًت وٝ كٚؿك فلؿياٌ٘بٖ ٔٙ ًٛيٕ٘بؿٞب ام 

ٛ٘ٝ، ٌ تٔٛكآفليٗ تٛٞٓ، ام لّٕلٚ ًيُ يٚ٘يلي  ُ ام تِٛيـ ُجبٍٝ٘ٞ .ؿاكؿ یعيٛا٘ یلٍُيب ٘ 29ثالٚاًٜٝ ًَٟ

ٛجي٤ت  یٚ ٌٞت آٌبٞی٘ؾٌت ثب مثبٖ ٚ ؿك مثبٖ اًت وٝ  .ٌٛيـ ٔیتٔبٚيل ًؾٗ ي  أب ٞٙٛم ًبمٔبٖ ٘يبفتٝ

پلؿام ام  ؽيبَ، كٚط ُٛ٘ـ ٔیٞب تلرٕٝ  بٜ وٝ لّٕلٚ تٔبٚيل ثٝ لّٕلٚ ٘بٍْآ٘ .ُٛ٘ـ ٔیلبثُ تٕين  آٌبٞی ثلاي

٣يٗ عبَ ٔتٕبين قاكؿ ٚ ؿكٍاٚ لبؿك اًت تٕبين ث: عبف٠ٝ اًت يُـٜ اوٖٙٛ ؿاكاكٚط ثيـاك .ؽينؿ ٔیؽٛاة ثل

ٕٟٞٙبؿ : ثيٙـ ٔیٕ٘بؿ  ٚال٤ی یكا وبكاي یثبمٕ٘بي 18ام فىل ِٞلؿِك پيلٚيُ ثٝ ٍٞ .بٖ كا ام ٘ٛ ثِٙبًـٌُـ

 .ًبم٘ـ یٚاثٌتٝ اًت وٝ تِؾيْ اُيبء كا ٕٔىٗ ٔ یٞبي ؽّٔتي  ثٝ وبكولؿ ثلٕ٘بيب٘ٙـٜ 13یٍٙـرب٘جص

، عبف٠ٝ اًت ٚ ؽٛؿِ ٚرٛؿٍ، آٌبٞیٗ ٚرٛؿِ اي  ي ايـٜ»: ٚاعـ٘ـ صينيٚ عبف٠ٝ ؿٚ ٚرٝ  يقاكٍ٘بٔ

 (38)«.مثبٖ

 صينيكا ؿاكؿ وٝ ثٝ  ثبمٕ٘بيیام يىٌٛ ٕ٘بؿ ايٗ لـكت  .ٔ٘ب٣ف ؿاكؿ ي٘بْ اُيبء وبكولؿ ي بثٝخٕ٘بؿ ثٝ ٔ

 ثلائٛرٛؿ اًت، ٘ٝ  صينيوٝ ؽٛؿ  یع٘ٛك ثؾِـ ٚ ؿك عبِ ؿيٍلي صينوٝ ثالٚاًٜٝ ٔٛرٛؿ ٘يٌت، ؿك 

ل ٍؿي صيني ي بٝثخكا ثٝ ٔ یيب ٣ٛٗٛٔ ئل ٍُٕ٘بؿِ ٕ٘بيِ .ل ٚرٛؿ ؿاُتٝ ثبُـٍؿي صينيبٜ ٍؽٛؿ، ثّىٝ ؿك ربي

 .ايٓ آٚكؿٜ پـيـل ٔب ٕ٘بؿٞبيٕبٖ كا ؽٛؿ ٍؿي ًٛيام  .ًبمؿ ٔیٔب ِٔؾْ  ثلايآ٘لا  ٤ٔٙبيٚ  ؿٞـ ٔیِ٘بٖ 

بٜ تزلثٝ ٣ٌبُٔ آ ي ٔخبثٝآٟ٘ب ؽٛؿ كا ثٝ ي  ًٚيّٝٝ ٚ ث يبثـ ٔیؽٛؿ ٣يٙيت  ثلايٕ٘بؿٞب  ي٘بٛك ام ٔزلا آٌبٞی

 ثلاي .ولؿٜ ثٛؿ يثٙـ ؽٛؿ ؿك مثبٖ كا ِٞلؿِك لجال ؽّٔت بٜ ٝث٣ٌبُٔ آ یِت عٌٌثبمي  ٗ كاثٜٝاي یعت .وٙـ ٔی

: ًٚبٛت ٔ٘ب٣ف ؽٛؿ كا ا٘زبْ ؿٞـي  ٔٗ ثـَ ُٛؿ، ثبيـ مثبٖ ٟٚيفٝ يه ثلاي یوٝ ٛجي٤ت ثتٛا٘ـ ثٝ رٟب٘ آٖ

ٚ  آٌبٞیثيٗ  يا٘ـام ل فبٍّٓٝؿي ًٛياًت ٚ ام  صينٕ٘بؿ وٝ ٤ٔلف  يهِٟٔٛؿ ؿك  صينام يىٌٛ عُ ٚ عفٞ 

ؿك كاثٜٝ ثب  صٝبْ ٍوٝ ؽٛؿ تِٛيـ ولؿٜ اًت، ٕٟٞٙ یوٝ ٔٗ ام ٛليك ٕ٘بٞبي ي، ثٙغٛآٌبٞی يٌتبٞبثلايثلا

اًت وٝ تغت آٖ كٚط ٘ٝ ثٝ  اي ٔمِٛٝٗ مثبٖ ٘ؾٌتيٗ ثلايثٙب .ٚ ٕٞبٖ ثبُـ يىیؿك كاثٜٝ ثب ؽٛؿ،  صٝ اُيبء ٚ

ثـيٗ تلتيت كٚط  .ٌيلؿ ٔی ياًت، رب یٚ ٘ٝ ثيلٚ٘ یوٝ ٘ٝ ؿكٚ٘ اي ٚاًٜٝ ي ٔخبثٝ، ثّىٝ ثٝ یأل ؿكٚ٘ ي ٔخبثٝ

 .تٟٙب يا ؽٛؿآٌبٞی یرٟبٖ اًت، ٘ٝ ؽٛؿا٘ـيِ 13ٜ٘ك
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 .ًبمؿ ٔیوٝ كٚط ٔٛرٛؿ كا ام ٛجي٤ت ٔتٕبين  ؿا٘ـ ٔیغلاين  يام اكٗب یؽبٓي  كا آٖ ُيٜٛ كارُ ٍٞ

ٛ٘ٝ كا ؿك اُيبء ٌُىٙـ ٚ ٞلد ٚ ٔلد اؿكاوبت ثٌيبك  یفلٔبٖ ُٟٛؿ ثالٚاًٜٝ كا ؿك ٞٓ ٔ ٛ٘ٝ وٝ مثبٌٖ ٕٞبٖ

فلآيٙـ اكٗبء غلاين كا  ُىٙـ ٚ یثالٚاًٜٝ كا ؿك ٞٓ ٔ يٞب ثؾِـ، وبك ٘ين فلٔبٖ ؽٛاَٞ یلبثُ ُٙبؽت ٠٘ٓ ٔ

ي  ٔلون ٔٛرٛؿ ثٛؿ٘ـ ٚ ؿك وبك، اثناك وبك، وٝ تزبكة ت٤ٕٓي يبفتٝ یمثب٘ يؿك مثبٖ، ٕ٘بؿٞب .ثؾِـ یٔ یيىٙٛاؽت

 اؿكاني  ُٛ٘ـٜ پـيـ٘بي  ٕٞبٜ٘ٛك وٝ ٘بْ ؿك ٔمبيٌٝ ثب ِغ٠ٝ .، ٔلون ٔٛرٛؿ٘ـيبثٙـ ٔی یفلؿ وبكوٗ ؿك آٟ٘ب تزّ

ل ٣بْ اًت ؽٛاَٞي  ُٛ٘ـٜ پـيـاًت، وبكافناك ٘ين ؿك ليبى ثب ِغ٠بت ٘ب پبيـاكأل  وبكافناك، »: ٞب ٚ ِقات ٔا

 یٔب٘ـ ٚ ؿك آٖ اًت وٝ تٔبؿف ٔی يربًت وٝ ام وبكوٙبٖ ٚ وبكپقيلاٖ ثلا صينيوبكولؿٖ اًت، تٟٙب ي  وبُب٘ٝ

فلؿ ٚرٛؿ ؿاك٘ـ ٚ  ٕٞضٖٛ؛ ام آ٘زب وٝ ؽٛاٞٙـٜ ٚ ؽٛاًتٝ تٟٙب ُٛؿ ٔیربٚؿا٘ٝ  وبكپقيلاٖوبكوٙبٖ ٚ  ثٛؿٌی

ٚاعـ كا ٕٔىٗ  يأل ُٙبًیٕ٘بؿٞب ثبم( 39)«.ؿٞـ ٔیؽٛؿ اؿأٝ  یٞب ثٝ ٌٞت ، وبكافناك ؿك ًٙتيبثٙـ ٔیمٚاَ 

ٜ ؿِؾٛاٝ ـ ثتٛا٘ ٔیوٝ ثل اًبى آٟ٘ب غّجٝ ثل لٛا٘يٗ ٛجي٤ت  ًبم٘ـ ٔیكا ٤ٔيٗ  يٚ وبكافناكٞب لٛا٣ـ وٙٙـ ٔی

ـ ام ايٗ أل ٣بْ تمّيـ تٛا٘ ٔی؛ ٞل وي يبثـ ٔی٣بْ اكتمبء  يوبك ؿك وبكافناك ثٝ أل 12ی٘مَ فب٣ّ»: تىلاك ُٛؿ

 (28)«.وبك اًت پبيـاكي  ٕ٘بيـ ٚ وبك وٙـ؛ وبكافناك، ثـيٗ ٤ٔٙب، لب٣ـٜ

ؿك  .وٙـ ٕیًٚبٛت ٘ ثبمٕ٘بيی ؿيبِىتيهي  ، ٌّٕٔب ٣بُٔ ٚ ١ٛٗٛٔ وبك كا ثٝ ٕٞبٖ ُيٜٛكار ديالكتیک

وبك  .ا٘ـ یبٜ ٘يٌت، ثّىٝ ثل٣ىي ٣بّٔيٗ ٜٔي٢ لٟل ٛجي٤ت ؽبكر٣ٌبُٔ آي  آفليـٜ يآغبم ٛجي٤ت ٜٔي٢ ٕ٘بؿٞب

وٝ ثل ٔٗ ا٣ٕبَ  یوبكآٔـ لٛا٘يٙ يوٝ لٛا ُٛؿ ٔیغلاين اًت؛ وبك ٔٛرت ي  ثالٚاًٜٝ ئٌتّنْ ت٤ّيك اكٗب

ؽٛؿ كا  ،بٜ ؿك وبكٌٌت وٝ ٣بُٔ آآ٘ب٘ٝ ثلٌؿٚبٜ ٌُ ؿك ايٗ ؿيـٍٞ .، ٓلف ٣ُٕ ثل ١ٛٗٛٔ وبك ُٛ٘ـوٙـ ٔی

 يٕٞب٘ب تمٌيٓ ٔٗ غلين) يغلين ُِٔٗمبق ؿك  .اًت یرٟب٘ٗ اي يًبمـ ُئ ـ وبك، ؽٛؿ»: ًبمؿ ٔیثـَ  صينثٝ 

 -ل ٍؿي ًٛيغلاين ام ي  ُـٜ یاثتـاي ي ؿٚثبكٜ يٞب ت ام يىٌٛ ٚ ؽٛاَٞٚال٤يل ٌ ثٝ ِٔٗ ٔلر٢ ٚ آمٖٔٛ

وٝ ٔٗ كاٜ تٌّيٓ ثٝ ٣ّيت ٛجي٤ت كا  ٍٞٙبٔی( 23).«ـ ُئ ـ ًبميٕٞيٗ ؽٛؿ٣جبكت اًت ام ( ٞبثلٔبى

٣ىي ٛجي٤ت كا ٚاؿاك ٓ ثلتٛا٘ ٔیٞب  ام ٛليك آٖ ٙـ وٝيآ یؿكٔ یبتٓ ثٔٛكت وبكافناكٞبيتزلثييٓ، عبُٓ پٛ یٔ

ي  ِ٘ـٜ ٚ ٘بؽٛاًتٝ یثيٙ پيَ عبُِٓ یثب وٕه لٛا٣ـ فٙ آٌبٞی یثـيٗ تلتيت ٚلت .ٔٗ وبك وٙـ ثلايوٙٓ 

 ؿا٘ـ ٔیاًت وٝ  ئىبك آٌبٞیل ٍلؿؿ ٚ اوٖٙٛ ؿيٌ ٔیثؾٛؿ ثبم یٌُـ ُئ، ام عبِت ٚكؿآ ٔیوبكٍ كا ثـًت 

 .ِ٘يٙـ ٔی پيايٙزب غلينٜ وبٔال ام وبك »: ٞب ثىبك ثلؿ كا ٣ّيٝ ؽٛؿ آٖ یٛجي٤ يتٛاٖ فلآيٙـٞب ٔی يثب وَٙ اثناك

: كا٘ـ ٔیا٘ـن ثل وُ ل٘بيب فلٔبٖ  یلؿ ٚ تٟٙب ثب تالٍُ٘ ٔی یَ وبك وٙـ، ثٝ آكأثلايؿاكؿ وٝ  یاٚ ٛجي٤ت كا ٚأ

 (22)«.ُٛؿ ٔیآٔبد تيل فليت  ،فلاػ لٟل يٝ ًيٙ .فليت

اًت وٝ كٚط ام ٛليك آٖ ثٝ  ي[بٌٜيب ٔي٤بؿ]ام ٔمٛالت آٖ ٔلون  يىیٗ وبكافناك ٘ين ٔب٘ٙـ مثبٖ ثلايثٙب

ثؾِی  ؿك ٣يٙيت ،قاكٍ٘بٔ آٌبٞیبٜ ٍربي .اِزٟت ؿاك٘ـ يلي ٔؾتّفأب ايٗ ؿٚ علوت ٌٔ .يبثـ ٔیٌٞتی ؿًت 

 یتٟٙب ؿك ٔٛل٤يت ثيٙبثيٙ .وٝ عبُٓ فلآيٙـ وبك اًت، تفبٚت ؿاكؿ فريبكار آگاّیبٜ ٍثٝ كٚط ثب ربي

وبكٍ ثبُـ؛  يوبكوٗ ثب اثناكٞبي  ـ ُجيٝ كاثٜٝتٛا٘ ٔیٛ ثب ٕ٘بؿٞب ًٍؾٙي  اًت وٝ كاثٜٝ 11يللاكؿاؿًبم

 آٌبٞی٣ىي وٝ ثل یٚ ثل آٖ تٌّٚ ؿاك٘ـ، ؿك عبِ وٙٙـ ٔیا٘ـيِٙـٜ ٚ ُٔـكِن ٘فٛف  آٌبٞیمثبٖ ٣بٔٝ ؿك  يٕ٘بؿٞب
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 فٞٙی٣يٙيتِ مثبٖ التـاكٍ كا ثل كٚط  .ٛجي٤ت كا ؿك ؿًت ؿاكؿ يوبكافناكٞبيَ ٟٔبك كٚ٘ـٞبي  فليجىبك ثًٛيّٝ

؛ ميلا ؿٞـ ٔیلٍ ٌتٌكا  فٞٙی يوٝ فليت ؿاؿٖ ٛجي٤ت ام ٛليك التـاك كٚط ٣يٙی، آماؿ ی، ؿك عبِوٙـ ٔیعفٞ 

ام ؽٛؿ ٘يبمٞب  اي ُـٜ ٌٖٛلٌٚ ثٝ ت٤جيل ؿ یثٝ اكٗبء ًٚبٛت ُـٜ ثب ٔغٔٛالت ٔٔلف پبيبٖفلآيٙـ وبك ٘ين ؿك 

 (21).ُٛؿ ٔیؽتٓ 

ٜٔلط  آٌبٞیثيٗ ٣بُٔ ٚ ١ٛٗٛٔ وبك ٚ  يىیؿيبِىتي  كاثٜٝ ثلاييٙب  يٞب ُ ؿك ؿكىٍوٝ ٞ اي ًٕ٘ٛٝ٘ٝ 

 آٌبٞیفليجىبك ٚ  آٌبٞیقاك، ٍ٘بٔ آٌبٞیي  ٞٛيت تىٛيٗ يبثٙـٜ ييلٌ ُىُي  بًٌٝ٘ٝ  يولؿٜ اًت فلآيٙـٞب

وب٘ت ؿك  .ٔتٙبًت ثب ٘مـ اؽالق اًت ً٘مـ فلٞٙ .ؿٞـ ٔیوب٘ت للاك  ا٘تنا٣یثلُٙبؽتٝ ُـٜ كا ؿك ثلاثل ِٔٗ 

 ، ٔبؿاْ وٝ ٔب ٛجي٤ت كاوٙـ ٔی یٛجي٤ت تّم ٟ٘بيیكا غبيت  ًٔٙـ، فلٞٙ غبيت( 24) يؿاٚك ي٘يلٚ ُٙبًیكٍٚ 

 یٞل ٞـف ؿِؾٛاٞ ثلاي یٔٛرٛؿ ٣مالي يه یٍُبيٌت پلٚكٍكا  ًوب٘ت فلٞٙ .ٔٙـ ثـا٘يٓ ٠٘بْ غبيت

 ی٣مالي یكاٜ تبٔيٗ ٞـف ٔٙبًت ؿكي  نيَٙ ًٚيٌّٟٝٔبكت ؿك  ٤ٔٙبيثٝ  فٞٙیِغبٝ  ايٗ ت٤ليف ٝث .٘بٔـ ٔی

وٝ ؿك اؽالق، ٣ُٕ ٕٞبٜ٘ٛك  .ؿا٘ـ ٔیثل ٛجي٤ت  یكا ٓٛكت تبْ التـاك فٙ ًفلٞٙ یِغبٝ ٣يٙ اًت ٚ ٝث

 فٞٙی ٔيبٖي  كاثٜٝ ييلٌ كا ؿك ُىُ 14اؽاللیوٝ ٘مَ فٞٗ  ُٛؿ ٔیت٤ليف  یٞـفٕٙـ ثل اًبى آَٛ ٘بث

 یؿًتٛكات ي٤ٙی) یفٙ ي٣ُٕ ٞـفٕٙـ ثل اًبى لٛا٣ـ ٕٞضٖٛكا ٘ين  ً، وب٘ت ت٤ليف فلٌٞٙيلؿ ٔی٘بؿيـٜ 

كا وٝ  اي فلٞيؾتِٝٔٗ  .وٙٙـ ٔیبٜ ؿك فلآيٙـ وبك ا٘تنا١ ٣ٌبُٔ آي  ٞب ٘ين ام ٔـاؽّٝ وٝ آٖ وٙـ ٔی یٛلاع( ِٔلٚٙ

اًت،  ارتٕب٣یوٝ عبُٓ وبك  وٙـ ٔی یتّم اي ٘تيزٝ ٕٞضُٖٛ ٍ، ٞؿا٘ـ ٔی يوَٙ اثناكي  وب٘ت ُبيٌتٝ

ي  فٌّفٝ پيلأٖٛيٙب ي  بك ؿٚكٜحكٚ اٚ ؿك آ ام ٕٞيٗ .ؽٛيَي  ٌٛ٘بم٘ـٌٜلٌؿ یتبكيؾ ـ یِغبٝ رٟب٘ ٝث یعبّٓ

وبكثلؿ وبكافناك، فليجىبكِ ثلآٔـٜ ام  آٌبٞیكا ٔٛكؿ اُبكٜ للاك ؿٞـ وٝ  يكٚ٘ـ وٙـ ٕیفلأٍٛ ٘ن ٌكٚط ٞل

 (21).لفتٌؽٛاٞـ  پيَُـٖ وبك ؿك  ثـ٘جبَ ٔىب٘ينٜ

 ؿيبِىتيه .٘ين ا٣تجبك ؿاكؿ ي٠٘ل آٌبٞی ثلاي٤ٔتجل اًت، ِٔبثٟتب  یٚ فٙ اؽاللی آٌبٞی ثلاي آ٘ضٝ

ت وٝ وب٘ت ثٝ  يٞب یوبكايي  ٔمبثُ ٔمِٛٝي  ٘مٜٝ یمثب٘ يام ٛليك ٕ٘بؿٞب ثبمٕ٘بيی  آٌبٞیٕٟٞٙبؿا٘ٝ ًا

ٔمٛالت ٚ  ي ُٙبؽت كاثٜٝ ا٘تنا٣یميلا ٘مـ  .ؿٞـ ٔیٌ٘جت  آٌبٞی ييلٌ ُىُ يكٚ٘ـٞبي  فبلـ ٕٞٝ اًت٤اليی

لا٘ٝ ٌ اًبى ٔـَ ف٤بِيت ٤ٙٓتثل ــاًت پيٕٞبٜ٘ٛك وٝ ام ُىُ ثيبٖ  ـاُىبَ ِٔبٞـٜ كا ثب ١ٛٗٛٔ تزلثٝ 

ل ٕٟٞٙبؿِ ٌأب ا .فٟٕـ ٔی، ثؾِـ ٔیُىُ  اي ٔبؿٜوٝ اكًٜٛ لجال ٛلط ولؿٜ ثٛؿ ٚ ؿك آٖ ٣بُٔ وبكوٗ ثٝ 

 يٕ٘بؿٞب ثبمٕ٘بيی، ثّىٝ ٘ؾٌت ثٝ ٘مَ ُٛؿ ٕیعبُٓ ٘ اي ٔمِٛٝؿك اُىبَ  يقيلپ بٖ ام كٜا لبِتٌثٌيبك

وبك ٚ  يثبُـ ٚ ٝ٘ كٚ٘ـٞبـ ثل كٚ٘ـ ُٙبؽت ٔمـْ تٛا٘ ٔی٘ٝ ٞٛيت ٔٗ  پيؽٛؿًبؽتٝ ٚاثٌتٝ اًت، 

ٙـ ثل كٚ٘ـ ُٙبؽت تٛا٘ ٔی، ُٛ٘ـ ٔیماؿٜ  ،ُـٜ ثلُٙبؽتٝ آٌبٞیفليجىبك ٚ  آٌبٞیٞب  وَٙ، وٝ ام ؿكٖٚ آٖ ٔيبٖ

ُٙبؽتٝ ُـٜ ٘ؾٌت ؿك مثبٖ ُىُ  يايٌتبٞبُٙبًب ٔتٙبٟل ثب ٣يٙيت ثلاثل آٌبٞیٞٛيت  .ثبُٙـ تمـْ ؿاُتٝ

ٔٗ ي  بٍٝ٘رٟبٖ ي ٕٞضٖٛلِ ٔٗ ٚ ٛجي٤ت ٍرـا ُـٜ ام يىـيٚ ؿك مثبٖ اًت وٝ ٕٟٞٙبؿ ِغ٠بت  ٌيلؿ ٔی

 .ٕٔىٗ اًت
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IV. 
 

ُ ثب ٍؿك ٔمبثُ، ٞ .وٙـ ٔی٣نيٕت  اًت٤اليی آٌبٞیٚعـت آغبميٗ  ي ٔخبٝثٔٗ ثٝ  ٕٞب٘یوب٘ت ام ٞٛيت يب 

 تٛاٖ ٔیثٝ ايٗ ثٔيلت كًيـٜ اًت وٝ  رنئیأل ٣بْ ٚ أل  ٕٞب٘ی ي ٔخبٝثثٙيبؿيٗ ٔٗ ٝث ي  تزلثٝي  ٔمِٛٝ

يٙب  يٞب ُ ؿك ؿكىٍٞ .تىٛيٗ يبفتٝ فٟٕيـ يآغبميٗ، ثّىٝ تٟٙب ٕٞب٘ٙـ أل يأل صٖٛكا ٘ٝ  ؽٛؿآٌبٞی ٕٞب٘ی

ٞب ثٝ  ايٗ ٞٛيت .وٙـ ٔیقاك كا ٛلط ٍ٘بٔ آٌبٞیفليجىبك ٚ  آٌبٞیثلُٙبؽتٝ ُـٜ،  آٌبٞیي  بٌ٘ٝٞٛيت ًٝ 

ٗ ثلايٚ ثٙب ٌيل٘ـ ٔیُىُ  ثبمٕ٘بيی ؿيبِىتيهوبك ٚ  ؿيبِىتيه، ُٙبًیٔجبكمٜ ثل ًل ثل ؿيبِىتيهتلتيت ؿك 

ٚ ٘مـ ؽلؿ  یٞب ٘مـ ؽلؿ ٣ّٕ آٖ ي ٚ فٟٓ كا وٝ وب٘ت ثًٛيّٝ یفٙي  ، اكاؿٜی٣ّٕي  اكاؿٜ ا٘تنا٣ی يٞب ٚعـت

ي  ُ ؿك يٙب كا ٣ٕال ٔمـٍٔٝٞ رٍحی  فلسفِتٛا٘يٓ  ٔیبٜ ٌام ايٗ ؿيـ .وٙٙـ ٔی٘بة كا آغبم ولؿٜ اًت، ا٘ىبك 

 صِٓاك ُٛ٘ـٜ، ٕٞب٘ب پـيـ آٌبٞیثؾِيـٖ ثٝ ٘مـ ُٙبؽت تغت ٣ٙٛاٖ ٣ّٓ  هكفبثـا٘يٓ، ميلا  ُٙبًیاكپـيـ

وٝ ؽٛؿ  اي یلايٌ ُه .ٌيلؿ ٔیفلٕ  «عبٗل ٚ آٔبؿٜ» پيَاًت وٝ ٣بُٔ ُٙبؽت كا ام  یبٌُٞيـٖ ام ؿيـپٛ

ٟبٞل كا، تب  ثلؿٖ ثٝ كام پی ي٤ٙیٚ تبُٔ كا،  ؿاكؿ ٕ٘یولؿٖ كا، ام اًتئبَ ٖٔٔٛ  ُه ي٤ٙی٘مـ كا، 

 يٞب يقاكٌكاؿيىبَ ام ايٗ ماٚيٝ ٘ين ٌٞت وٝ ٔب ؽٛؿ تٕبين ي، ٌٔتّنْ آغبمكا٘ـ ٔی پيَ ثٝ آٌبٞی يًبم ٚاكٚ٘ٝ

 زبكيغبٝ ِٞٙ ٚ تٕٔيٕبت ثٝ یعميم یِغبٝ تٛٓيف ثٝ ي، ثيٗ ل٘بيبيٚ ؽلؿ ٠٘ل یثيٗ ؽلؿ ٣ّٕ يثٙيبؿ

؛ ا يا11قاكيٓ ٚ اًبًب ثـٖٚ ٞل فلٕ ٚ اًتب٘ـٍٜؿكًت كا وٙبك ث  يِغبٝ ٠٘ل ايٗ آغبمِ ثٝ صٝلٌُل١ٚ وٙٓي

٘ـث یٛجي٤ آٌبٞیّٜٔك ثبُـ، ثّىٝ ثبيـ ثٝ  يـ آغبمتٛا٘ ٕی، ٘فلٕ پيَثـٖٚ  ل ام ايٗ ٠ٙٔل ثٝ ٌأب ا .ؿپٛي

ي  وٝ ؽٛؿ ثًٛيّٝ اي ییرگ ٍحذت فرآيٌذ شكلٔلثٛٙ ثٝ  پلًَنيل ٌبٜ ٘بٍليٓ، آٍ٘ثٙ یيٙبي رٍحی  فلسفِ

 يٞبپيٛ٘ـٔلثٛٙ ثٝ  پلًَ یعت .ُٛؿ ٔیت٤يٗ يبفتٝ اًت، ٜٔلط  ییرگ شكل َىگًاّوی  سِ ًوًَِٚعـت 

ُ كا ثيبؿ آٚكيٓ ٚ ٍٞي  يلات فٌّفٝحتب ييبثـ وٝ ٔب ٔبرلا ٔیفٛكيت  مٔب٘یام ٔلاون،  مٔب٘یًب صٙبٖ یؿكٚ٘

كا  یآّ يىیؿيبِىتي  ام ايٗ ًٝ ٕ٘ٛ٘ٝ يىی ه،ثلاثل ؽٛؿ ٔزٌٓ وٙيٓ وٝ ٞل يام ايٗ فٌّفٝ كا ؿك یبثيل ٔتجبيٙت٤

تفٌيل  یكا ثٝ ٔغٛك آّ ثبمٕ٘بيی ؿيبِىتيه 16وبًيلك .ُ اكتمبء ؿاؿ٘ـٍٞي  تفٌيل وُ فٌّفٝ یاًبً يثٝ ٔجٙب

 17سب؛ ِٛوؿا٘ـ ٔیاُىبَ ٕ٘بؿيٗ ي  فٌّفٝ يثٙب ًبْ ٘ؾٌتيٗ ًٍٙٚ آ٘لا ٕٟٞٙ وٙـ ٔیام وب٘ت ثـَ  یٍّٞ

 ئقوٛك ٔغتٛ ؿيبِىتيهآٌ٘ت وٝ ٚ ثل وٙـ ٔیوبك تفٌيل  ؿيبِىتيه پلتُٛ كا ؿك ٍعلوت ا٘ـيِٝ ام وب٘ت تب ٞ

اًت؛ ٚ ٟ٘بيتب [ یاٌ٘ب٘]١ٛ٘  ييلٌ ُىُ یتبكيؾ ـ یؿك فلآيٙـ رٟب٘ آٌبٞیٚعـت ٣بُٔ ٚ ١ٛٗٛٔ وبك ٚ 

وٝ ام  ُٛؿ ٔیؽٛؿ كٚط كاٞجل ي  ًٚيّٝٝ كٚط ث يثٙـ كا ثٝ ٛلط ؿكرٝ 18ؿٚك ِيتتئٛ صٖٛ یوٌ يلٌ یٍّ٘ٛٞ

ؿك  يلٌ ی٢ٍّٗٛٔٞ كٍٚ ٘ٛ فُٔ ِٔتلن ايٗ ًٝ .وٙـ ٔی پيلٚي ُٙبًیٔجبكمٜ ثل ًل ثل ؿيبِىتيهي  ٕ٘ٛٝ٘

وبك كفتٝ ٝ كٚط ٚ ٛجي٤ت ؿك ؿاَ٘ ّٜٔك ث يولؿٖ ٚعـت اؿ٣ب یثٝ ليٕت للثب٘ وٝ یُ اًت، كٍُٚؿكن ٞ

 ثلاي يآٟ٘ب كا تٟٙب ًٙـ تٛاٖ ٔیاًت وٝ  يقُتٝ، تٕبين ًٝ ٢ٗٛٔ فٛق ثغـٌام ايٗ فُٔ اُتلان  .اًت

ٗ ٚعـت فلآيٙـ ثلايثٙب .آٟ٘بًت، ؿاٌ٘ت یتّم يوٝ ٔجٙب ؿيبِىتيهبٜ يب ًٝ ثلؿاُت ام ًٌٝ ؿيـ یلايٍ٘بٕٞ
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مثبٖ، وبك ٚ وَٙ ٔتمبثُ اًت،  ؿيبِىتيه، ٔغٛك يٌا یّا درسُ ؿك ٍكا وٝ ثٙب ثل ثلؿاُت ٞ ييلٌ ُىُ

 تٔٛك ولؿ؟ تٛاٖ ٔی صٍٛ٘ٝ

٘ؾٌتيٗ ت٤يٗ كٚط  ي ٔخبثٝثٝ  یكا ثـكًت[ ٔفبٞيٓ ي]ثيبٖ وٙٙـٜ  ي، وبكثلؿ ٕ٘بؿٞبزباىُ تغت ٣ٙٛاٖ ٍٞ

، ٚال٤یكٚط ي  ؿك ٔلتجٝ .ٌيل٘ـ ٔی فلٕ پيَل ٗلٚكتب ايٗ ت٤يٗ ٘ؾٌتيٗ كا ٍؿي یؿٚ ت٤يٗ تبِ .وٙـ ٔیٛلط 

رٛؿ اًت ّٔت ٔٛ يهمثبٖ  ٕٞضٖٛمثبٖ تٟٙب »: يبثـ ٔی یٌٞت یٍٔت٤يٗ فلٞٙ ثام ٔيلا ٠٘بٔی ٕٞضٖٛمثبٖ 

 آٌبٞیاًت؛ ٞل  آٌبٞیا٘ـام ؿك ٞل  اي يىٌبٖ ٛٙيٗ ُيٜٛكًٕيت ُٙبؽتٝ ُـٜ ٚ ثٝ  ٣بْ، ٝث يمثبٖ أل[ ...]

ؽٛيَ تٟٙب  يام ٔغتٛا پيلٚيمثبٖ ثٝ  .ُٛؿ ٔیثـَ  ؿيٍلي آٌبٞیٛٛك ثالٚاًٜٝ ثٝ ٝ ٘بٛك ام ٛليك مثبٖ ٚ ث

 ي ٔخبٝثمثبٖ ثٝ ( 26)«.ٌلؿؿ ٔیٔلاؿ ٚ ٠ٙٔٛك افلاؿ، ٔجـَ ي  ، يب ثٝ ثيبٖ وٙٙـٜیّٔت ثٝ مثبٖ عميم يهؿك ؿكٖٚ 

ي  ٘ـ ٚ آفليـٜپبيـاك٤ٔتجل ٚ  فٞٙی غبٝ ٔيبِٖ وٝ ثٝ اي ی؛ ميلا تٟٙب ٤ٔبُ٘ٛؿ ٔی اكتجبٛیٚاكؿ وَٙ  یٍفلٞٙ یحٔيلا

أب  .ؿاك٘ـ یل كا ٔزبم ٍٔٔىُٕ يىـي يا٘ت٠بكات كفتبك ي٤ٙیثل اكتجبٙ ٔتمبثُ،  یٔجتٙ يٞب ييلٌ ا٘ـ رٟت ًٙت

ام وَٙ  يا يلؿ، ؿك ُجىٌٝللاك  ٚال٤یكٚط ي  تغت ٔمِٛٝ ارتٕب٣یٙٛاٖ وبك ٣ وٝ ثٝ ٔزلؿ آٖ ٘ين، ثٝ يوَٙ اثناك

 یٕٔىٙ ئغيٚ ؿك ٞل ٕٞىبك اكتجبٛیؽٛؿ ثٝ ُلايٚ ي  ٗ ثٙٛثٝثلايٚ ثٙب ُٛؿ ٔیٔتمبثُ تٙيـٜ  يٚ ٚاوِٟٙب

ٙ اًت ميلا  ارتٕب٣یقُتٝ ام وبك ٌوَٙ ٔٙفلؿ وبكثلؿ وبكافناك،  .ٚاثٌتٝ اًت ثٝ وبكثٌت ٕ٘بؿٞب ٔٛٙ

 .ُٛؿ ٕیٌٌتٝ ٌ٘ یقاك ام اُيبء لبثُ ُٙبًبيٍ٘بٔ آٌبٞیلفتٗ ٌغلاين ثـٖٚ فبّٓٝ  یاكٗبء عيٛا٘ یٍثالٚاًٜ

 .ٔغٛك اًت ـعبَ وَٙ فلؿ تٟٙب، ثٟل یوِٙ ي ٔخبثٝثٝ  یعت يوَٙ اثناك

اي  ثب ٞٓ، كاثٜٝ وَٙ وبك ٚ ٔيبٖ ي كاثٜٝل، ٕٞب٘ب ٍثب يىـي ا٘تنا٣یل كٚط ٍؿٚ ت٤يٗ ؿيي  عبَ كاثٜٝ ٣يٗؿك

ًٛ،  ام يه .٘يٌت یوَٙ آُىبك ٚ ثـيٟ وبكثٌت ٕ٘بؿ ثب ٔيبٖي  ٔب٘ٙـ كاثٜٝ يكٚ يشٞٝ تل ٚ ث اًت ربِت

ٚ  ُٛ٘ـ ٔی٘ؾٌت ٟ٘بؿيٗ  یٍفلٞٙ ثٔيلا صبكصٛةل ؿك ٍٔىُٕ يىـي يٞب ٞب وَٙ وٝ تغت آٖ یٞٙزبكٞبي

، أب ٌيل٘ـ ٔیُىُ  یتغت ُلايٚ اكتجبٙ مثب٘ یٌّٕٔب لٛا٣ـ فٙ .ا٘ـ ٌٔتمُ يام وَٙ اثناك، يبثٙـ ٔی یبيپؿيل

 .وَٙ ٘ـاك٘ـ ؿك ٔيبٖ اكتجبٛیثب لٛا٣ـ  یآٟ٘ب ٚرٝ اُتلاو

٘تيزٝ  يوَٙ اثناك تزلثیٞبًت ٚ ؽٛؿ ام لّٕلٚ  آٖ یتبِ يوٝ وَٙ اثناك 19یؿك اعىبْ ِٔلٚٛ

وَٙ ثٝ وبك يب اًتٙتبد وبك ام  اكرب١ ٔيبٖ .٣ّيت ًلُ٘ٛت ، تٟٙب ٣ّيت ٛجي٤ت ٜٔلط اًت ُ٘ٝٛ٘ـ ٔی

 ُٙبًیثل ثل یٔجتٙ ارتٕب٣یي  ، وٝ ٔلاٚؿٜیعمٛل يُ ثيٗ ٞٙزبكٞبٍل ٍٞؿي ًٛيام  .وَٙ ٕٔىٗ ٘يٌت ٔيبٖ

 .وٙـ ٔیاكتجبٙ ثلللاك  ی، ٚ فلآيٙـ وبك ثؾٛثُٛؿ ٔیجيت خؿك آٟ٘ب ت ئتمبثُ ٘ؾٌت ثٜٛك ٓٛك

ثيٗ  یعمٛلي  ٔتمبثُ ؿك لبِت ٔلاٚؿٜي  ثل كاثٜٝ یٔجتٙ يٞب وَٙ ٔيبٖ، ٚال٤یكٚط ي  تغت ٔمِٛٝ

ٔتمبثُِ  ُٙبًیثلي  ؿليمب ثًٛيّٝ یُؾْ عمٛل ي ٔخبثٝايٗ اُؾبّ ثٝ ي  ٚ ٔلتجٝ ُٛ٘ـ ٔیاُؾبّ ٟبٞل 

 يیام اُيب ٘بُیام ٞٛيت غيل ٘يٌت، ثّىٝ  ٘بُیٌٔتميٕب  ُٙبًیٗ ثلاي یٔٙتٟ .لؿؿٌ ٔیٟ٘بؿيٗ ُـٜ ت٤ليف 

وٝ افلاؿ ام ٛليك  ت ٟ٘بؿيٗ ٞٛيت ٔٗ ٣جبكت اًت ام ايٗٚال٤ي .اؽتيبك اٚ ٚرٛؿ ؿاك٘ـي  اًت وٝ ؿك ًيٜلٜ

٘ٝ تٟٙب » .ُٙبًٙـ ٔیٔبِه ثلًٕيت  ي ٔخبثٝل كا ثٝ ٍآٚك٘ـ، يىـي یوبك يب ٔجبؿِٝ ثـًت ٔ ي وٝ ؿك ٘تيزٝ یٔبيّٕى

 ـٔٗ اًت  یٌٞت وٝ تٕبٔيت ٔٗ ؿك صلا ـلٚت ٔٗ ثّىٝ ُؾٔيت ٔٗ يب ُلافت ٚ عيبت ٔٗ حٚ  یؿاكاي
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ٔبِىيت ثٝ  .ٔبِىيت كًٕيت ؿاك٘ـ ي٘بپقيل یُلافت ٚ عيبت تٟٙب ؿك تؾٜ( 27)«.يبثٙـ ٔیايٙزب اًتملاك ؿك

وبك وَٙ ي  ؿك ٔغَٔٛ ثلًٕيت ُٙبؽتٝ ُـٜ .ُٛؿ ٔیام فلآيٙـ وبك ٘تيزٝ  یعمٛل ُٙبًیاًبى ثل ي ٔخبثٝ

 .ا٘ـ ؽٛكؿٜ پيٛ٘ـوَٙ ثٟٓ  ٚ ٔيبٖ ياثناك

ي  تمٌيٓ فلآيٙـ وبك ٚ ٔجبؿِٝ .وٙـ ٔیوبٔال ًبؿٜ ثلللاك  ي٘غٛٝ يٙب ث يٞب كا ؿك ؿكى پيٛ٘ـُ ايٗ ٍٞ

ميلا وبك ٞل  .ٚ ٞٓ ٘يبمٞب يبثـ ٔیام ايٗ ٛليك ٞٓ وبك ٣ٕٛٔيت  .ؿاك٘ـ يرب ارتٕب٣یٔغٔٛالت ؿك ٠٘بْ وبك 

، ٔغَٔٛ ا٘تنا٣ی ي٘يبمٞب ثلاي ا٘تنا٣یوبك  .٣بْ اًت يل ألٍافلاؿ ؿي ي٘يبمٞب ثلايآٖ  يفلؿ ام ِغبٝ ٔغتٛا

 يَ ُىُ ٚرٛؿپٛ .آيـ ٔیٔغَٔٛ تِٛيـ ثٔٛكت اكمٍ ٔجبؿِٝ ؿك ا٘تنا٣یكٚ اكمٍ  ٚ ام ٕٞيٗ وٙـ ٔیتِٛيـ 

ٔجبؿِٝ، للاكؿاؿ ي  ُىُ ٟ٘بؿيٗ ُـٜ .ٞٙزبك ٔتمبثُ اًت يٍٛاكمٞب اِ ٞٓي  ٔجبؿِٝ .اكمٍ ٔجبؿِٝ اًتي  ٔمِٛٝ

للاكؿاؿ  .ٔتمبثُي  اًبى كاثٜٝٚاك ثل ٕ٘ٛٝ٘ یوِٙ يجيت ٓٛكخكٚ للاكؿاؿ ٣جبكت اًت ام ت اًت ٚ ام ٕٞيٗ

ٕبٖ ا٘ـامٜ ا٣تجبك ٞ اُيبء، أب ثٝي  ٞبًت، ٘ٝ ٔجبؿِٝ ا٣الْ تٛافكي  ، ٔجبؿ48ِٝئيٙٛ ي ٕٞبٖ ٔجبؿِٝ اًت، أب ٔجبؿِٝ»

ؿك ٔجبؿِٝ تغمك يبفتٝ ام  وٝ یٔتمبثّ ي كاثٜٝ( 28)«.ُٛؿ ٔیغيل ثلًٕيت ُٙبؽتٝ ي  ؿك ٞل ؿٚ، اكاؿٜ .ؿاكؿ

 ی؛ وَٙ ٔىُٕ ام ٛليك ٕ٘بؿٞبييبثـ ٔی زبكيٞٙ يوٝ والْ ثل مثبٖ كا٘ـٜ ُـٜ ٘يلٚ ُٛؿ ٔیٛليك ٟ٘بؿيٗ  ايٗ

ٞٓ  ًؾٗ ٔٗ ثبيـ ا٣تجبك ؿاُتٝ ثبُـ، آٖ»: وٙٙـ ٔیتٕ٘يٗ  یكا ثٜٛك ل٤ٜ یوٝ ا٘ت٠بك كفتبك ٤ٔيٙ ٌيلؿ ٔیٓٛكت 

 ...اْ ٚ ثٕب٘ٓ، يب ٘جبيـ ٔلأٓ، ٣ميـٜ یام ايٗ ؿًت وٝ ٔٗ ثبيـ ؿك ؿكٖٚ ؽٛيَ يىٌبٖ ثبل اؽاللی ی٘ٝ ثٝ ؿاليّ

تٟٙب ٣بُٔ ثلًٕيت ُٙبؽتٝ ُـٜ  ٕٞضٖٛٔٗ ي  ٓ تغييل ؿٞٓ؛ أب اكاؿٜتٛا٘ ٔیٞب كا  ايٗي  كا تغييل ؿٞٓ، ميلا ٕٞٝ

ٔٗ ثلًٕيت ُٙبؽتٝ ُـٜ اًت كا ٘ين ٘مٖ ي  ٔٗ ٘ٝ تٟٙب ؽٛؿ كا، ثّىٝ ايٗ أل وٝ اكاؿٜ .ٔب٘ـ ٔی یتغييل ثبل یث

ي  ٔٙفلؿ ٚ ثليـٜ ام اكاؿٜ ي اكاؿٜ ي ٔخبثٝ٘بة ٘ٝ ثٝ  ثٛؿٌیؽٛؿ  ثلايٗ ُؾْ ثٛؿٖ يب ثلايثٙب[ ...] .وٙٓ ٔی

 ُٙبًیثلي  ثـيٗ تلتيت كاثٜٝ( 29)«.ٌيلؿ ٔیٔٛكؿ اعتلاْ للاك  ن،ِٔتلي  اكاؿٜي  ِٔتلن، ثّىٝ تٟٙب ثٝ ٔٙنِٝ

ٔغٔٛالت وبك  ي وٝ عبُٓ ٔجبؿِٝ یّٔتمبثي  ٟ٘بؿيٗ ُـٖ كاثٜٝٛليك  وَٙ اًتٛاك اًت، ام ٔتمبثُ وٝ ثل ٔيبٖ

 .ُٛؿ ٔیٔجـَ ( ٘ٛكْ)ثبُـ ثٝ ٞٙزبك  یٔ

كٚ٘ـ : ؿٚ كٚ٘ـ اًتٞل ي جيت ُـٜ، ٘تيزٝخت یِغبٝ عمٛلٝ ث ؽٛؿآٌبٞی ي٤ٙیٟ٘بؿيٗ ُـٖ ٞٛيت ٔٗ، 

آٟ٘ب ؽٛؿ كا ام فلٔبٖ ٌٔتميٓ لٟل  يوٝ ٔب ام ٔزلا يوبك يٗ كٚ٘ـٞبثلايثٙب .شٌاسیهبارزُ بر سر برٚ كٚ٘ـ  كار

ٗ ٔجبكمٜ، ٕٞب٘ب ؿك اي ي ا٘ـ وٝ ؿك ٘تيزٝ ؿؽيُ ُٙبًیوٙيٓ تب آ٘زب ؿك ٔجبكمٜ ثل ًل ثل یٛجي٤ت كٞب ٔ

 .جيت ُـٜ اًتخام ٛليك وبك، ت یثلًٕيت ُٙبؽتٝ ُـٜ، ِغ٠ٝ يب ٚرٝ كٞبي یِغبٝ عمٛلٝ وٝ ث يا ؽٛؿآٌبٞی

وبك  وَٙ كا ثٝ اٚ ٘ٝ ٔيبٖ .م٘ـ یٔ پيٛ٘ـٛجي٤ت  یٚ ؿكٚ٘ یام لٟل ثلٚ٘ یكٞبيي  وَٙ كا ام ماٚيٝ ُ وبك ٚ ٔيبٍٖٞ

كا تب آ٘زب ؿك ٠٘ل ؿاكؿ وٝ  يپيٛ٘ـ صٙيٗ؛ أب اٚ وٙـ ٔیوَٙ كف٢ ٚ اِغب  ٚ ٘ٝ وبك كا ؿك ٔيبٖ ؿٞـ ٔیتمّيُ 

 ي ٘تيزٝ .ىبن ٘يٌتففليجىبك لبثُ ا٘ آٌبٞی يبثی ٚ ام ًبٔبٖ يام ٣ِك ٚ ٔجبكمٜ، ام ٘تبيذ وَٙ اثناك ؿيبِىتيه

 .وٙيٓ یوٝ ٔب ام ٛليك آٟ٘ب ثٙغٛ ٔىُٕ ٣ُٕ ٔ ُٛؿ ٔیٚاكؿ  یوبك ؿك ٞٙزبكٞبيي  ثًٛيّٝ یكٞبي

٘ـوَٙ كا ؿك  ثيٗ وبك ٚ ٔيبٖ يىیُ اكتجبٙ ؿيبِىتٍٞ ٌّٕٔبً بت ٛلط ولؿٜ اؽالليثب ٠٘لي وٝ ؿك ٠٘بْ  پٛي

 ُٙبًیثلي  كاثٜٝ: فٞٗ ِٔلٚعب ثٌٚ ؿاؿٜ اًت ُٙبًیاكپـيـٞٓ ؿك ثؾِی ام  ثبك، آٖ يه، فمٚ (18)اًت
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 .ُٛؿ ٔیوٝ ثٙـٜ ثل ٛجي٤ت ثـًت آٚكؿٜ اًت، ٚاكٚ٘ٝ  يا بٖ ٚ ثٙـٜ ام ٛليك التـاك يىزب٘جٍٝؽـايي  يىزب٘جٝ

ٚ  ٌقاكؿ ٔیل حبٖ ٚ ثٙـٜ اٍؽـاي یسیاس یٍٚاثٌتي  ام ٛليك وبك اًت ثل كاثٜٝ یٚكؿ كٞبيآ وٝ كٜ یٔٛفميت فٙ

اِجتٝ  .ثؾِـ ٔی یا٘ـ، ٌٞت ل كا ثلًٕيت ُٙبؽتٍٝوٝ يىـي پقيل٘ـ ٔیوٝ  ثل ايٗ یٞب، ٔجٙ ٌٔتمُ آٖ ؽٛؿآٌبٞی ثٝ

 ا٤ِٕبكفيل٠ؿك ؿا .٘ين كاٜ يبفتٝ اًت فٞٙیكٚط ي  ثٝ فٌّفٝ ُٙبًیاكپـيـبٖ ٚ ثٙـٜ ام ٛليك ٍؽـايي  كاثٜٝ

عبَ ٔمبْ  يٗاثب .اًت «كٚط» ٌٛيث «آٌبٞی»ٗ علوت ثلاي٣بْ ٚ ثٙب ؽٛؿآٌبٞیقاك ثٝ ٌايٗ كاثٜٝ ُبؽْ ( 13)

ام ٕٞبٖ آغبم  ُٙبًیاكپـيـيٙب ؿاكا ثٛؿ ؿك  يٞب وَٙ ثٜٛك ٠٘بٔٛاك ؿك ؿكى وبك ٚ ٔيبٖ ؿيبِىتيهوٝ  يا ٚيوٜ

 .تٙنَ يبفتٝ اًت

 ا٤ِٕبكف ؿايل٠ يثٙـ يٙب كا كٞب ولؿ ٚ تمٌٓي يٞب مٚؿ ٠٘بْ ؿكى یُ ؽيٍّايٗ اًت وٝ ٞ ٌٔئّٝتٛٗيظ 

يٙب مثبٖ، ي  وٝ ؿك ؿٚكٜ یؿك عبِ .ٚ كٚط ّٜٔك كا ربِ٘يٗ آٖ ًبؽت ی، كٚط ٣يٙفٞٙیثٔٛكت كٚط  يا ٌٛ٘ٝ

كٚط، ثّىٝ ٘ٛأيي ًبؽتٕبَ٘ كا تِىيُ  ييلٌ ٔتمبثُ، ٘ٝ تٟٙب ٔلاعُ كٚ٘ـ ُىُي  وبك ٚ وَٙ ثل اًبى كاثٜٝ

 ٚال٤یثٛؿ٘ـ، ثٝ كٚاثٚ  يىیًبؽتٕبٖ رٙجَ ؿيبِىت يٞبٍٛاِ مٔب٘یمثبٖ ٚ وبك وٝ  ا٤ِٕبكف ؿايل٠ؿاؿ٘ـ، ؿك  یٔ

ثٝ عبف٠ٝ، ٔٛكؿ  43بكٍٍا٘ يقاك ام ٘يلٚي ٌ ؿك ٔلعّٝ فٞٙیكٚط ي  مثبٖ ؿك فٌّفٝ: ثـَ ُـ٘ـ یفلٚؿًت

ٚ ؿك  ُٛؿ ٔیعقف  يوَٙ اثناك ي ٔخبٝثوٝ وبك ثٝ  ی، ؿكعبٌِيلؿ ٔیللاك ( 419لاف ٌبكاپ) يتل ٔفُٔي  اُبكٜ

كا ِٔؾْ  یفٟٓ ؿك تىٛيٗ كٚط ٣يٙي  تغت ٣ٙٛاٖ ٠٘بْ ٘يبمٞب ٔلعّٝ ارتٕب٣یوبك  ي ٔخبٝث٣ٕٛ ثٝ 

ؿك  ٕٞضٙبٖيٙب، ي  اًت وٝ ٕٞب٘ٙـ ؿٚكٜ اؽاللیي  ا كاثٜٝ ؿيبِىتيهتٟٙب ( 124لاف ٌبكاپ) .ًبمؿ ٔی

 ؿيبِىتيهليٓ، ٍثٙ يهل آ٘زب ٘ين ٌ٘أب ا .وٙـ ٔیًبؽتٕبٖ كٚط عفٞ  ي ٔخبثٝٔمبْ ؽٛؿ كا ثٝ  الوعارف دايرة

رٙجَ  ي ٔخبٝثثٝ  یعك ٛجي٤ پيلأُٖٛ ؿك ٔمبِٝ ٍوٝ ٞ ثيٙيٓ ٔیكا  يىیٓ، ثّىٝ ؿيبِىتيبثي ٕی٣ِك ٚ ٔجبكمٜ كا ٘

 .بت ّٜٔك ٛلط ولؿٜ اًتاؽاللي

 

V. 
 

٘ـكٚط ؿك  ييلٌ ٚعـت فلآيٙـ ُىُ پیٔب ؿك   ثبمٕ٘بيی، ٕٞب٘ب كٚاثٚ ثيٗ يىیؿيبِىت یآّي  ًٝ ٕ٘ٛٝ٘ پٛي

بٖ ٚ ٍل ؿك كٚاثٚ ثيٗ ؽـائٍغـٚؿ يىجبك ؿي يا وٝ ؿك ٔلعّٝ ٚيوٜ پيٛ٘ـايٗ  .وَٙ ثٛؿيٓ ٕ٘بؿيٗ، وبك ٚ ٔيبٖ

 يفىل یبٍٞٔقوٛك ثٝ ؿًت پيٛ٘ـ كًـ ٔیث٠ٙل  .ُٛؿ ٕیل ؿيـٜ ٍ٘ام آٖ ؿي پي، ٌيلؿ ٔیثٙـٜ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك 

 یلايٌِيٙب ٘ين  يٞب ٌّٕٔب ؿك ؿكى .يٙب ٔٛكؿ آمٔبيَ للاك ؿاؿٜ ثٛؿ يٞب ُ تٟٙب ؿك ؿكىٍٚاثٌتٝ اًت وٝ ٞ

 ٕٞب٘یميلا  .ؿٞـ ٔیوَٙ إٞيت ؽٛؿ كا ام ؿًت  وبك ٚ ٔيبٖي  ٚيوٜ پيٛ٘ـ صلا وٙـ ٔیٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ كُٚٗ 

 اي ُيٜٛكٚط كا ثٝ  ييلٌ اًت وٝ ٚعـت فلآيٙـ ُىُ ي٘غٛٝ يٙب ٘ين ث يٞب ّٜٔك كٚط ٚ ٛجي٤ت ؿك ؿكى

 ي٘غٛ كٚط كا ٝثي  ٛجي٤ت ثٝ فٌّفٝي  قاك ام فٌّفٌُٝ ٍيٙب، ٞ يام ٕٞبٖ ؿكًٟب .وٙـ ٔیت٤ييٗ  پي٤َٔيٗ ام 

ؽٛؿ كا ؿك  یكٚط، ٣يٙيت وبُٔ ٚ ثلٚ٘: ٘ـاكؿ یتفبٚت الوعارف دايرةٛلط آٖ ؿك ي  وٝ ثب ُيٜٛ ٌقاكؿ ٔیثٙيبؿ 

ثـيٗ تلتيت كٚط  .يبثـ ٔیاًت وٝ ٞٛيتَ كا  یٌُـ ايٗ ثلٖٚ 42يٗ ؿك كف٢ ٚ اِغبثلايٛجي٤ت ؿاكؿ ٚ ثٙب



16 
 

 یآُىبك ُـٖ كٚع ي ٔخبثٝتىٛيٗ ٛجي٤ت اًت، ثٝ [ ...]وٝ  یآشكار شذً»: ٛجي٤ت اًت، 41ّٜٔك ي ٘ؾٌتيٙٝ

 44یؽٛؿا٘ـيِ ي ٔخبثٝوٝ ٝث  یرٟبٖ اًٚت؛ ثلِ٘ب٘ـ٘ ٕٞضٖٛآماؿ اًت، ثلِ٘ب٘ـٖ ٛجي٤ت ( ؿك تبكيؼ)وٝ 

45ًشاًذى پیش بٍْٕٟٞٙ
 (12)«.ٌٔتمُ اًت یٛجي٤تي  ٔٙنِٝٝ رٟبٖ ث 

 ي٘ين تفٌيل ثبمٕ٘بيی هٞٛيت، ٕٞيِٝ ام ؿيبِىتيي  ؿكثبكٜ ي٠٘ل صٙيٗلفتٗ ٌ فلٕ پيَُ ثب ٍٞ

 آ٘ضٕٝٞيٗ تلتيت ؿك وبكافناك،  وٙيٓ ٚ ثٝ یٌتبٞب كا ثيبٖ ٔثلايثلا یٔب ثب ٘بٟٔب ٌٞت: ؿاُتٝ اًت 46لٚاٌ٘ٝٔيٙٛ

ٟب ؿك وِبوَ ثب اٌ٘بٖ ؽٛؿ كٚط اًت، ميلا ٛجي٤ت تٙ ،ٛجي٤ت 47بٍٖؿكٚ٘ .ُٛؿ ٔیٛجي٤ت اًت كف٢ ٚ اِغبء 

 يام ٘بٟٔب ٚ ؿك لٛا٣ـ وبك يا بٖ ٛجي٤ت ٘ؾٌت ؿك ًٌٍّّٝؿكٚ٘: آيـ ٔیؽٛؿ ٝ ٚ ث ُٛؿ ٔی یيبفتٙ اًت وٝ ؿًت

كا يبفت ( ًٛثووتيٛ) فٞٙیأل  تٛاٖ ٔیٕٞٛاكٜ  يبثی ل ؿك ٣يٙيتٌأب ا .يبثـ ٔی، ًبٔبٖ ٌيلؿ ٔیوٝ ثل آٖ ٓٛكت 

 یآّ يٞب ٕ٘ٛٝ٘ پيوِف ولؿ،  يعليف ثبم ٕٞضٖٛٛجي٤ت كا  تٛاٖ ٔیاُيبء ٕٞٛاكٜ  هٓٛكت پِتٚ 

 .ٔؾلد ِٔتلن ؿاُتٝ ثبُٙـ يه اؽاللیوَٙ  ؿيبِىتيهتٛا٘ٙـ ثب  ٔیوبك ٘ين  ؿيبِىتيهٚ  ثبمٕ٘بيی هؿيبِىتي

 ُٙبًیثلي  ثب ٛجي٤ت كا ميل ٔمِٛٝ قاك ٚ ٣بُٔ وبكو٣ٍٗبُٔ ٘بٔي  كاثٜٝ تٛاٖ ٔیميلا ؿك آٖ عبِت اًت وٝ 

ثيٗ ؽٛؿ  ٕٞب٘یآ٘ىٝ ٘ب یل ثِٙبًـ، ثٍؿي ِٔٗـ ؽٛؿ كا ثب تٛا٘ ٔیوٝ ام ٛليك آٖ ٔٗ  یتفٞٙي ٔيبٖ .ٔتمبثُ للاك ؿاؿ

ٛ ٚ وبكوٗ ٍوٝ ٣بُٔ ًؾٙ ُيئیيلؿ وٝ ٍـ ؿك مثبٖ ٚ ؿك وبك ُىُ ثتٛا٘ ٔی مٔب٘یلِ ؽٛؿ كا كٞب وٙـ، تٟٙب ٍٚ ؿي

وَٙ ثب آٖ  ٛلف ٔمبثُ ؿكيبفت ُٛؿ وٝ ٔيبٖ ٕٞضٖٛلٚا٘ٝ ٌٔيٙٛ ي٘غٛٝ ث پيَاكؿ ام ؿك ثلاثلٍ للاك ؿ

، عليف ُئ: يب] 49طرف هقابلثبُـ ٝ٘  48یطرف باز، ُئايٗ ُلٙ وٝ  ٝث ي٤ٙی: ٣بّٔيٗ ٕٔىٗ اًتي  ُيٜٛ ثٝ

ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ؿٞيٓ،  ٟٙبيیت كا ثٝ ا٘تنا٣یام ت٤يٙبت كٚط  يهٔبؿاْ وٝ ٔب ٞل  .[ثيزبٖ ُئثبُـ ٘ٝ  يثبم

ثيٗ ٣بُٔ ُٙبًب ٚ  يا كاثٜٝ ٕٞضٖٛوبك  ؿيبِىتيهٚ  ثبمٕ٘بيی ؿيبِىتيه .ؽٛاٞـ ٔب٘ـ يثلرب ٚيوٜ يتٕبين

ل، ٍؿي ًٛيٜ ام هٓٛكت تبْ أل ٘بٔت٤ّك ثٝ ًٛ ي ٔخبثٝثٝ  آٌبٞیٔٙـ ام يىٌٛ ٚ ١ٛٗٛٔ وبك ٚ  ٣بُٔ وَٙ

يب  يبثی فلآيٙـ ؽبكريت ٕٞضٖٛٔلاون مثبٖ يب وبكافناك،  يًٚبٛت ثيٗ ايٗ ؿٚ ٚرٝ، ام ٔزلا .يبثـ ٔیا٘ىِبف 

ام آِٖ ]يب تٔلف ( يبثی تُيئي) يبثی فلآيٙـ ؽبكريت ٕٞضٖٛ؛ آيـ ٔیٔٛك ؿكت ٝث آٌبٞیتجبكم ٣بُٔ وبك ٚ 

 يٍٛاِ يٗ ربثلايثٙب .ت اًتفٞٙي ؿك ًٜظ ٔيبٖ ی٣ِك ٚ ٔجبكمٜ، رٙجِ ؿيبِىتيهؿك ٔمبثُ،  .[يؽٛؿًبم

يبفتٝ  أل ٣يٙيت 13يؽٛؿًبم ل امآٍِٖرٙجَ ؿيي  ٚ ٘تيزٝ ٌيلؿ ٔی يٍبٍ٘یٚ ث 18اِ٘مبق يٍٛكا اِ يبثی ؽبكريت

لٚا٘ٝ تٕبين ثيٗ ا٣يبٖ ثٝ ٌٔيٙٛ يكف٢ ٚ اِغب .ٚيلاٖ ُـٜ اًت یٔزـؿ ؿًٚت يبًبمپاًت، ثل ی٘يٌت، ثّىٝ آُت

: ًبمؿ ٔیٖٛ كا ٕٔىٗ ٍ٘بٕٞ يٍٛاِ يًبم ل، يىٙٛاؽتٍؿي ًٛيام  ُئي  ًٛ ٚ ثٝ ٔٙنِٝ عليف ام يه ي ٔخبثٝ

ٚ ام آِٖ  يبثی ي ؽبكريتٔىٖٙٛ ؿك ٘مَ غيلٕٔىٗ ثبُـ، فلآيٙـٞب ی٣بّٔ ٕٞضٖٛوَٙ ثب ٛجي٤ت  بٜ وٝ ٔيبٍٖآ٘

وٝ ام  اي ييلٌ ٚعـت كٚ٘ـ ُىُ .ُٛ٘ـ ٔیٜٔٙجك  یٚ آُت يٍبٍ٘یث يثل فلآيٙـٞب يٓٛك ي٘غٛٝ ث يؽٛؿًبم

٘ـ٘ـاكؿ ثٝ  يل ٘يبمٍقكؿ، ؿيٌ یٔ اؽاللیي  ٔلاون مثبٖ، وبكافناك ٚ كاثٜٝ ئزلا وَٙ وٝ ؿك  ٔيبٖ وبك ٚ ٔيبٖ پٛي

ؽٛؿ  ؿيبِىتيهؿك  پيَبپيِؿاُت، ٔميـ ثبُـ، ميلا ٚعـت ٔقوٛك  ئغٛكي  رٙجٝ یؿٚكاٖ يٙبي رٍحی  فلسفِ
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 ؿيبِىتيهٙـ ثب تٛا٘ ٔیمثبٖ ٚ وبك ٘ين  ؿيبِىتيه، ؿيبِىتيهُٙبؽتٗ ٔٛرٛؿ اًت ٚ ؿك ايٗ  ـ ؿيٍلي ـؿك  ـكا 

 .ا٘ـ ٍٖٛتٟٙب ٟبٞلا ٘بٕٞ ؿيبِىتيهٞٛيت ايٗ ؿٚ ي  ؿك ٔمـٔبت فٌّفٝ: لا ُٛ٘ـٍبت ٕٞاؽاللي

آٛال ٌٕٞبٖ  یوَٙ ثيٗ عليفب٘ ٔيبٖي  ُٙبؽتٗ ثٝ كاثٜٝ - ؿيٍلي -ؿك  -ؽٛؿ كا  ؿيبِىتيهٌّٕٔب 

ي  اكتمبء يبثـ، كاثٜٝ ت ؽٛؿ ثٝ عليف ٣بّٔيٗ ٔتغـ ٚ ٔتفكوّيوٝ ٛجي٤ت ؿك  ٔزلؿ آٖٝ أب ث .ٚاثٌتٝ اًت

ٛ ثيٗ آٟ٘ب ٚ ٔجبكمٜ ثل ٍفتٌثيٗ كٚط ٚ ٛجي٤ت، فِبك ٔٛل٤يت  يٍٛفتٌل ٍ؛ ايٙزب ؿيُٛؿ ٔیعقف  12يٕٞجل

 .ٚرٛؿ ؿاُتٝ ثبُـ؛ كٚط ّٜٔك تٟٙبًت تٛا٘ـ ٕی٘ ُٛؿ ٔیٌٔتمل ٔٙزل  اؽاللیي  وٝ ٝث كاثٜٝ ُٙبًیًل ثل

ل ٍ، ؿيوٙـ ٔیؽٛؿ ٔتٕبين  ؿيٍلي ٕٞضٖٛكا ام اٚ  وٝ ؽٛؿ یٟ٘بيتب ٚعـت كٚط ّٜٔك ثب ؽٛؿ ٚ ثب ٛجي٤ت

اًت  یٛيٍتٔٛك ؿكآيـ؛ ٚ ايٗ اِ ٛ ٝثٍٔٙـ ٚ ًؾٙ ثيٗ ٣بّٔيٗ وَٙ فٞٙی اكتجبٙ ٔيبٖ يٍٛـ ثل اًبى اِتٛا٘ ٕی٘

ؿك ٚعـت  .كا ام آٖ ثيلٖٚ وِيـٜ ثٛؿ رنئیأل ٣بْ ٚ أل  ٕٞب٘ی ٕٞضٖٛٔٗ ي  ُ ؿك آغبم، ٔمٍِٛٝوٝ ٞ

ٛجي٤ت عليف اٚ ثبُـ، ثّىٝ تٟٙب  وٝ صٙبٖ، ٘ٝ ُٙبًـ ٔیكٚط ٚ ٛجي٤ت، كٚط ؽٛؿ كا ؿك ٛجي٤ت  يىیؿيبِىت

 آٌبٞیؽٛؿا٘ـيَ ي  ؿك تزلثٝ پيَبپيِٗ ٚعـت اي یيبث ًبٔبٖ .يبثـ ٔیوٝ ؽٛؿ كا ؿك آٖ ثبم  اًت يتٔٛيل

ٛ٘ٝ وٝ ٌ ثـاٖ ، أبوٙـ ٔیؽٛؿا٘ـيَ فىل  يٍُٛ ثٝ رٙجَ كٚط ّٜٔك ثل ٛجك اٍِٗ ٞثلايثٙب .ٔيٌل اًت

: فلٚ كٚؿ یيلؿ، ؿك ايٗ ؽٛؿا٘ـيٌِ ٔیام آٖ ِٔٙبء  رنئیأل ٣بْ ٚ أل  ٕٞب٘ی، وٝ اؽاللیي  كاثٜٝ ؿيبِىتيه

ٛ٘ٝ ٌ ٕٞبٖ «رٙبيتىبك»وٝ ٣ّيت ًلُ٘ٛت كا ثل  اؽاللیي  كاثٜٝ ؿيبِىتيه .بت ّٜٔك اًتاؽالليكٚط ّٜٔك 

وٝ كٚط  ُٛؿ ٔیٕ٘ٛؿاك  یرٙجِ صٖٛ ايٙه، وٙٙـ ٔیٔجبكمٜ  ُٙبًیوٝ ثل ًل ثل ٟ٘بيیوٝ ثل آ وٙـ ٔیا٣ٕبَ 

 .ا٘ـيِـ یّٜٔك ؽٛؿ كا ؿك آٖ ثبم ٔ

( اؽاللیت وّي يه يبٜ ا٣٘بٌلٍام ٘) یؿٚكاٖ رٛا٘ي  فلآيٙـ ًلُ٘ٛت وٝ ؿك ٔىتٛثبت ٔتبِٟبٝ٘

اًت،  ُـٜ ٘بُی ،ثيٗ ٣بّٔيٗ 11يفتبكي ٌ لفتٝ ُـٜ وٝ ؽٛؿثؾٛؿ ام فِبك كاثٌٜٝؿك٠٘ل  یٚاوِٙي  ٔٙنِٝ ثٝ

تل ؽٛؿا٘ـيِ يـ ث٤ـا ثب ًِٟٛت ثيِتلتٛا٘ ٔی ـ ثـيٗ تٛا٘ ٔیُ ٍت تغييل ٤ٔٙب ؿٞـ ٚ ٞوّي یثٝ ؽٛؿرٙج یثل ٌث

 يميلا ٘يلٚ»: يلؿٍاٍ ٛلط ولؿٜ ثٛؿ، ث لاوٙـٜپ يٞب كا وٝ ؿك ٘ؾٌتيٗ ُ٘ٛتٝ 14یللثب٘ ؿيبِىتيهي  تلتيت ؿ٘جبِٝ

وٝ  یلٍُ٘ صٙبٖٟ٘فتٝ اًت؛ ام كاٜ  اكٌب٘يهثب أل غيل یٌؽٛكؿ لٌٜليٌتٗ ٚ ٣يٙيت ثؾِيـٖ ثٝ ٍؿك ٘ یللثب٘

ًٚيّٝ ؽٛؿ  ُٙبؽتٝ ٚ ثـيٗ اكٌب٘يهأل غيل ي ٔخبثٝكا ٔزنا ًبؽتٝ ٚ آ٘لا ثٝ  اكٌب٘يهِٛؿٜ، أل غيلٌلٜ كا ٌايٗ 

ام ؽٛيِتٗ ؽٛيَ  رنئیكا  آ٘ضٝكًٚت وٝ  م٘ـٜ اًت، أب م٘ـٜ ثٛؿَ٘ ام ايٗ یفلٚ كفتٝ، للثب٘ يتٕبين یؿك ث

بن ولؿٜ پبْ عمَ كا ثلُٙبؽتٝ ٚ ؽٛؿ كا ام اٚ ٍلؿٜ وٝ ٕٟٞٙپً يٟ٘بؿٜ ٚ ثـًت ٔل صينيؿاٌ٘تٝ ؿك  یٔ

 .يبثـ ٔی، ثيِتل تغمك وٙـ ٔی یوٝ ؽٛؿ كا للثب٘ یتٟٙب ًلُ٘ٛت أل ّٜٔم اؽاللیت وّيؿك اِ٘مبق ( 11)«.اًت

ٕ٘بيَ  ثلايام آٖ  یٔلثٛٙ ثٝ عك ٛجي٤ي  ؿك ٔمبُِٝ ٘ؾٌت ٍبت ّٜٔك وٝ ٞاؽاللي يٍٛام ايٗ اِ پيلٚيثٝ 

ٚ  ُٛؿ ٔیاٚ ٛلط  ؿيٍليِ ي ٔخبثٝكٚط ثب ٛجي٤ت ثٝ  ٕٞب٘یاًتفبؿٜ ولؿٜ اًت،  اؽاللیؿك أل  يؿهتلا

 یل ؿًتٛك مثبِٖ مثبٍ٘ٓلفب ٕ٘بيب٘ «ٜٔٙك» .يبثٙـ ٔیٚعـت  اؽاللیي  كاثٜٝ ؿيبِىتيهثب  ؽٛؿآٌبٞی ؿيبِىتيه

 يمايَ ًلٔـ»: ثب ؽٛيَ اًت يلْ ثبمٌٚ ؿك آٖ أل ّٜٔك ربٚؿاٝ٘ ًل ُٛؿ ٔیثـاٖ ُ٘ٛتٝ  يؿهاًت وٝ تلا

بٖ ٍؽـاي .ثلآٔـٖ یلؿٖ ٚ ام ؽبوٌتل ؽٛيَ ثٝ اٚد ؽـايپً يىلٜ ؽٛؿ كا ثٝ ك٘ذ ٚ ٔلپيؿك ٣يٙيت، ؿك ايٗ 
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ّٜٔك ايٗ  يٍبٍ٘یَ ٣جبكت اًت ام م٘ـٌيب٘ٝ ؿاكؿ ٚ ٌؿٚ یت ٚ ٣يٙيت ؽٛيَ ٌٔتميٕب ًلُتئؿك ٞي

 (14)«.ٞب ًلُت

رٍح ی  فلسفِي  ؿك ًٝ ل٤ٜٝ .وٙـ ٕیٔتـاْٚ ثٝ ٜٔٙك وجيل ٔتُٔ ٘ يكا ًيل یعك ٛجي٤ي  أب ٔمبِٝ ؿكثبكٜ

 ٚال٤یؿاكؿ وٝ علوت  ييلحتب صٙب٣ّٖٓ التٔبؿ ٤ٔبٓلٍ  پيلأُٖٛ ٍٞي  ٔب ثٛؿ ٜٔب٤ِٝ جؿك يٙب وٝ ٔٛكؿ ثغ

 پيٛ٘ـ ي ٔخبٝثكٚط كا ٝث  يُـٖ أل ّٜٔك ٘يٌت، ثّىٝ ًبؽتبكٞب یللثب٘ي  لٚمٔٙـاٝ٘پيرليبٖ ي  ثبمتبة ؿٞٙـٜ

وبك ؽٛؿ كا آماؿا٘ٝ ؿك  ؿيبِىتيه .ؿٞـ ٔیًٚبٛت ٕ٘بؿٞب ثلللاك ُـٜ اًت، ام ٘ٛ ا٘ىِبف  وَٙ وٝ ثٝ وبك ٚ ٔيبٖ

كا  يثبمًبم یٗ ٣ٛ٘ثلايًبمؿ ٚ ثٙب ٕیبت ّٜٔك ؿكيبفتٝ ُـٜ اًت، ٚاكؿ ٘اؽاللي ٕٞضٖٛوٝ  یرٙجَ كٚع

 .ٔب٘ـ يثلرب ٕٞضٙبٖآٖ  يبپام ؿٚكاٖ يٙب كٞب ًبؽت، أب كؿ  پيُ ٍايٗ ثلؿاُت كا ٘ين ٞ .ٕ٘بيـ ٔیتغٕيُ 

ؿك  .ُٛؿ ٕی٘ ٘بُی اؽاللی، ٌٔتميٕب ام ٔفْٟٛ كٚط وٙـ ٔیاؽتيبك [ اٚي  تبمٜ]وٝ عك ّٜٔك ؿك ٠٘بْ  یبٍٞربي

وٝ ؿك يٙب  اي ٔمِٛٝل ٍؿي يٞب أب رٙجٝ .ا٘ـ ُـٜعفٞ  یيٙبي رٍحی  فلسفِام  ثٌيبكي يٞب بٜ رٙجٍٝايٗ ربي

 .ٔفِْٟٛ عك عفٞ ِ٘ـ٘ـ يلؿاؽتٝ ُـٜ ثٛؿ، ؿك ًبؽتٕبٖ ث٤ـپ

يجٖٛ ام ٌكا، ثب اتىبء ثٝ كٚايت  يٓٛك یعمٛلي  لّٕلٚ كاثٜٝ یعك ٛجي٤ي  ُ تب ٔمبِٝ ؿكثبكٍٜٞ

ولؿ ؿك لبٖ٘ٛ  یاٍ فىل ٔ یرٛا٘فٟٕـ وٝ ؿك ؿٚكاٖ  ٔیآماؿ  یتاؽاللي یبُپفلٚي  ٘تيزٝ ي ٔخبثٝكْ، ثٝ  يلاتٛكپأ

ٞٙٛم ثل آٌ٘ت وٝ عك  يٚ 3882تب ًبَ  یعت .تغمك يبفتٝ ثٛؿ یيٛ٘ب٘ 55ُٟل ـؿِٚت  ي ُـٜ یآكٔب٘ یاًبً

فٌبؿ »ام ُٟلٚ٘ـاٖ ٚ ؿٚكاٖ  یمؿاي بك ًيبًتٌؿك كٚم یت عمٛق كٔئ٘ؾٌت ؿك ٞي یِغبٝ تبكيؾ ٝث یؽٔٛٓ

ؿك ليبى  یٔلًْٛ ثيٗ افلاؿ ثلؽٛكؿاك ام عمٛق ؽٔٛٓ یعمٛلي  ٔلاٚؿٜ: اًتآٚكؿٜ ًلثل «یٚ تغميل ٣ٕٛٔ

ت٤ّك ؿاكؿ وٝ ؿك آٖ أل  يا بت ّٜٔك ثٝ ٔلعّٝاؽالليعك ؿك رٙجَ  .اًت یٚيلاٖ ُـٜ، ٔٙف اؽاللیي  ثب كاثٜٝ

كٚط ي  فٌّفٝؿك ٔمبثُ، ؿك  .ًبمؿ ٔی «یمٔيٙ يلـكتٟب» یآٔينؿ ٚ ؽٛؿ كا للثب٘ یٔ اكٌب٘يه ثب أل غيل اؽاللی

بٖ صٛ٘ل ٘ٝ ٍ، ؿيُٛؿ ٔیٔـكٖ ِٔؾْ  یٔـ٘ یوٝ ايٙزب ٘ين ثب ت٤يٙبت عمٛق ؽٔٛٓ ی، ٤ٗٚيت عمٛلیيٙبي

ٌٔتمل ُـٜ،  اؽاللیي  ت كاثٜٝئ٘ؾٌتيٗ ٞيي  بت ّٜٔك، ثّىٝ ثل٣ىي ثٝ ٔٙنِٝاؽاللي یبُپفلٚ ٔغَٔٛ

ثل  یٚ ٔجتٙ پبيـاك يا ٞٓ ٔلاٚؿٜ آٖل ؿاك٘ـ، ٍٔتٕٓ يىـي یوٝ وِٙ افلاؿيي  اثتـا ٔلاٚؿٜ .ٌلؿؿ ٔیاك پـيـ

كا، ثٝ  ُٙبًـ ٔیل ٍؿي ؽٛؿآٌبٞیوٝ ؽٛؿ كا ؿك  يا ؽٛؿآٌبٞی ي٤ٙیاًت وٝ ٞٛيت ٔٗ كا،  یعمٛل يٞٙزبكٞب

 یثيٗ اُؾبّ عمٛل يٓٛكي  كاثٜٝ ئتمبثُ تبمٜ ام ٔزلا ُٙبًیثلي  بيٝپ٣ُٕ ثل  .وٙـ ٔیٟ٘بؿ ٔجـَ  يه

ؿك ايٗ  ينيٗ ًبمؿ، ميلا ٍٚجت ربيخٔ یكا ثب ت٤يٙ ا٘تنا٣یعك  یـ ت٤يٗ ٔٙفتٛا٘ ٔیُ ٍٞ .ُٛؿ ٔیتٕ٘يٗ 

ٔـكٖ كا ُٙبؽتٝ اًت ٚ ؿيـٜ اًت وٝ ؿك ايٗ  یٚايهثٛكي  ثب رب٤ٔٝ یعك ؽٔٛٓ يفبّٓٝ اكتجبٙ التٔبؿ

ُٟٔل ٚ ِ٘بٖ  ا٘تنا٣یعك  .٘ين عفٞ ُـٜ اًت ارتٕب٣یؽٛيَ ام ٛليك وبك  يؿًتبٚكؿ كٞبًبم ی٣ٙبٚيٗ عمٛل

 (11).وبك ثـًت آٔـٜ اًتي  ؿليك وّٕٝ، ؿك ٘تيزٝ ٤ٔٙبيكا ؿاكؿ وٝ ثٝ  يا یكٞبي

 .ؿٞـ ٔیبٜ ٚ ٔمبَٔ كا تغييل ٍربي ا٘تنا٣یل عك ٍعك يىجبك ؿيي  ٚ ؿك فٌّفٝ الوعارف دايرةًلا٘زبْ ؿك 

ـ ٣يٙيتِ تٛا٘ ٔی٣بْ  يآماؿ تٟٙب ؿك ٠٘بْ ايٗ ٞٙزبكٞبي  وٝ اكاؿٜ صلاآٚكؿ،  ٔیجت ثـًت خٔ یت٤يٙبت ا٘تنا٣یعك 

ؽٛيَ، تغت ي  ؿك ٚاالتليٗ ٔلتجٝ فٞٙیبٜ ٚ آماؿ، ٕٞب٘ب كٚط ٌؽٛؿآي  اكاؿٜ .آٚكؿ ضًٙكا ث یثيلٚ٘ یثلربٌٞت
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ثيٗ وبك ٚ  پيٛ٘ـعبَ اكتجبٙ ٚ  ثب ايٗ .ُٛؿ ٔیٟبٞل  یبٖ ُؾْ ؽٔٛٓصٛ٘، یت٤يٙبت اًتٛاكتل كٚط ٣يٙ

 یللثب٘ یٙبيي؛ ًبؽتٕبٖ يبثـ ٔیؽٛيَ كا ٔـيٖٛ آٌ٘ت، ا٘غالَ  یٍ، ُبيٌتا٘تنا٣یوٝ عك  يپيٛ٘ـوَٙ،  ٔيبٖ

 .ٌلؿؿ ٔیبت ّٜٔك فٟٕيـٜ ُـٜ اًت، اؿغبْ اؽالليبٖ صٛ٘كٚط، وٝ  یثب ؽٛؿا٘ـيِ ا٘تنا٣یٚ عك  ُٛؿ ٔی

٘يبمٞب ٔمٛالت ي  ٌيؾتٌٝؿك ٠٘بْ ام ٞٓ  .ُٛؿ ٔی یبُيـٜ تّمپبت فلٚاؽالليٟل پً ي ٔخبثٝثٝ  یٚايهثٛكي  رب٤ٔٝ

 ئزلؿ ثيٗ كلجب يا ٔزلؿ تغت ُلايٚ ٔلاٚؿٜ ي٘يبم ثلائزلؿ  ي، تمٌٓ وبك ٚ ٔجبؿِٝ وٝ وبكارتٕب٣یوبك 

كا ت٤ييٗ  ارتٕب٣یي  ُىُ ٔلاٚؿٜ صٝل ٌ، اا٘تنا٣یأب عك  .ؽٛيَ كا ؿاك٘ـ يًبم٘ـ، رب ٔیٔٙفلؿ كا ٕٔىٗ 

ٌٔتمُ ام ٔمٛالت  ا٘تنا٣یثـيٗ تلتيت عك  .ُٛؿ ٔیٚاكؿ ٠٘بْ  یَُ عمٛلپٛ، ام ثيلٖٚ ٚ تغت ٣ٙٛاٖ وٙـ ٔی

كا ثٝ  ي، ٚرٝ آماؿیوٝ ؿك ؿٚكاٖ يٙبي وٙـ ٔیكاثٜٝ ثلللاك  یثب كٚ٘ـٞبي پيٚ ً يبثـ ٔیاًتملاك  ارتٕب٣یوبك 

ي  ام اكاؿٜ «قاكٌ» ٟٙبيیبت ثٝ تاؽاللي ؿيبِىتيه .ٞب ٔـيٖٛ ثٛؿ ثٝ آٖ ارتٕب٣یام ٛليك وبك  یكٞبي ي ٔخبثٝ

 .ؽٛيَ كا ام ؿًت ؿاؿٜ اًت يوبك ٔمبْ ٔلون ؿيبِىتيه .وٙـ ٔیثٝ ٣يٙيت عك كا تٕ٘يٗ  یوٕبوبٖ ؿكٚ٘
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لؿاَ٘ كا ٔـيٖٛ اٚ ٌٞتيٓ ٌُ ٚ ٘ؾٌتيٗ ٌُ٘ ُبٌٌٍت فنايٙـٜ ثيٗ ٌٞلتليٗ تغّيُ حوبكَ ِٛيت، وٝ ٔٛ

ٔٛكؿ اُبكٜ للاك ُ رٛاٖ كا ٍٞي  ؿك ا٘ـيِٝ یٞبي لايٌَرٛاٖ ٚ  يٞب یٍّثيٗ ٔٛا٢ٗ ٞ ي٘ين ؽٛيِبٚ٘ـ( 16)

ِٔٛـٜ ٚ ٔٙبًجبت  ي٘يلٚٞب ؿيبِىتيهيٙب ٢ّٜٔ ثبُـ، ؿك  يٞب آ٘ىٝ ام ؿًتُٙٛتٝ یٗ ٔبكوي ثثلايثٙب .ؿاؿٜ اًت

٘ـتِٛيـ ٕٞبٖ  ي  ام آٖ، ٣اللٝ پيَٙـيٗ ًبَ صوَٙ كا ؿٚثبكٜ وِف ولؿٜ اًت وٝ  ثيٗ وبك ٚ ٔيبٖ يپٛي

ٔبكوي ؿك ٘مـ آؽليٗ ثؾَ  .، ثؾٛؿ رّت ولؿٜ ثٛؿييل ٜٔب٤ِبت التٔبؿحُ كا، تغت تبٍٞ یفٌّف

ُ وبك ٍٔـكٖ اًت ميلا ٞ یُ ٕٞبٖ ٢ٗٛٔ التٔبؿ ٍُّٔـٜ اًت وٝ ٢ٗٛٔ ٞ ٔـ٣یُ ٍفٞٗ ٞ ُٙبًیاكپـيـ

 يٞب ؿًتُٙٛتٝ]بكيي پ يٞب ُٛتٝٙؿك ٕٞيٗ ثؾَ ام ؿًت .ـٜ اًتاٌ٘بٖ فٟٕي پبيـاكرٛٞل، رٛٞل  ٕٞضٖٛكا 

 ُٙبًیاكپـيـ٠٣ٕت »: ِٟٔٛك ؽٛؿ كا ٛلط ولؿٜ اًت ياًت وٝ ٔبكوي ؿاٚك[ 3844 یفٌّف ـ يالتٔبؿ

فلآيٙـ، ٣يٙيت يبفتٗ كا ثٝ  يه ي ٔخبثٝاٌ٘بٖ كا ثٝ  یؿك ايٗ اًت وٝ ؽٛؿآفليٙ[ ...]اٍ  ٟ٘بيیُ ٚ عبُٓ ٍٞ

یث ي ٔخبثٝ، ثٝ ی٣يٙيت مؿاي ي ٔخبثٝ ؿكن ولؿٜ ٚ ام ايٗ كٚ اٚ رٛٞل وبك كا فٟٕيـٜ ٚ  يٍبٍ٘یٚ كف٢ ايٗ ث يٍبٍ٘

 «.ٌيلؿ ٔیعبُٓ وبك ؽٛيَ ؿك٠٘ل  ي ٔخبثٝكا ثٝ  ـاًت  ٚال٤یوٝ  صلاـ  ی، اٌ٘بٖ عميمیاٌ٘بٖ ٣يٙ

١ٛ٘ اٌ٘بٖ كا ثٙب ثل لٛا٘يٗ  ييلٌ ُىُ یتبكيؾ ـ یبٜ ٔبكوي ؽٛؿ وُٛيـٜ اًت فلآيٙـ رٟبٌ٘ام ايٗ ؿيـ

كا ؿك ت٘بؿ ثب تٌّٚ  ارتٕب٣یتغييل ٠٘بْ وبك ( ٔىب٘يٌٓ)اٚ ًبم ٚ وبك  .وٙـ يثبمًبم ارتٕب٣ی م٘ـٌیثبمتِٛيـ 

ؽٛؿثؾٛؿ  يٞب وَٙ ٟ٘بؿيٗ ٔيبٖ صبكصٛةام ٛليك وبك ٚ ؿك تٙبلٖ ثب  یٛجي٤ ياٌ٘بٖ ثل كٚ٘ـٞبي  ُـٜ ا٘جٜٛ

اِٛال٢  یوٝ ٔبكوي ف ؿٞـ ٔیِ٘بٖ  ٟٙبيیت ٝث یآلواً یشَلَئايذتغّيُ ؿليك ٘ؾٌتيٗ ثؾَ  .ثيٙـ ٔیت٠ٙيٓ ُـٜ، 

 ؿيٍليكا ٝث  يىی، ارتٕب٣ی يهلاتپ، ثّىٝ تغت ٣ٙٛاٖ ٣بْ وٙـ ٕیوَٙ ٚ وبك كا ثلرٌتٝ ٘ اكتجبٙ ثيٗ ٔيبٖ

وٝ ت٠ٙٓي  يف٤بِيت تِٛيـ .ؿٞـ ٔیاكرب١  يكا ثٝ وَٙ اثناك اكتجبٛیل اٚ وَٙ ٍجبكت ؿي٣ ؛ ٝثؿٞـ ٔیتمّيُ 
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، یكٚط يٙبيي  ٕٞب٘ٙـ وبكثلؿ افناك ؿك فٌّفٝ ـاًٚت  یپيلأٛ٘ثيٗ ١ٛ٘ اٌ٘بٖ ٚ ٛجي٤ت  ئبؿي  ٔجبؿِٝي  وٙٙـٜ

ٔجـَ  یآّ یٛيٍثٝ اِ ي، ٕٞب٘ب ايٗ وَٙ اثناكـ  وٙـ ٔیكا ًٚبٛت  ی٣بُٔ وبكوٗ ٚ ا٣يبٖ ٛجي٤ي  وٝ كاثٜٝ

( 17).ُٛؿ ٔیتِٛيـ عُ  56یؿك ؽٛؿرٙج صين؛ ٕٞٝ ُٛ٘ـ ٔیل ام ؿَ آٖ ماؿٜ ٍٔمٛالت ؿيي  وٝ ٕٞٝ ُٛؿ ٔی

٘ـٔبكوي ٌ٘جت ثٝ  يآًب لٍ ٘ج٥ٍٛؿليمب ام ٕٞيٗ كًٚت وٝ ٘ ِٔٛـ ٚ ٔٙبًجبت تِٛيـ  ي٘يلٚٞب يىیؿيبِىت پٛي

 .ثيبثـ یٔىب٘يٌت يت٤جيلمٚؿ ًٛء یٌ٘ت ؽيّتٛا

ٛٛك ٝ كا وٝ ث ٞبيیٖ آ یعت ـٞب كا  وَٙ ٔيبٖ اكتجبٛی يٞبپيٛ٘ـ ُٛؿ ٔیألٚمٜ ام آ٘زب وٝ تالٍ 

ٔٙـ  ٞـف یوَٙ ٣مالي يٞب ٠٘بْي  لفتٝپيِ یِغبٝ فٙ ٝث يٍٛام اِ پيلٚيثٝ  ـ ا٘ـ ُـٜتغىيٓ  يؽٛؿثؾٛؿ

ـا ولؿٖ ؿليك ايٗ ٚرٝ ؿك ؿًت اًت ثلاي یوٙٙـ، ؿِيُ وبف یٔزـؿا ًبمٔب٘ـٞ  يًبم ی٣ماليي  ثٝ ايـٜ .ر

ثل ؿٚ ًْٛ ٔلؿْ رٟبٖ  یٍلًٌٙ صٝل ٌا .ٌجيـٜ اًتص یتبكيؾ یام تٔٛكات ؽيبِ يا وبك، تٛؿٜي  فنايٙـٜ

 یفٙي  ِٔٛـٜ ي٘يلٚٞب يبپِٛؿٖ ام ٌأب ثٙـ  .ٚ ْٔٛٞٛ ٘يٌت یؽيبِ یآكٔب٘ یٍلًٌٙ ي، اِغبكا٘ـ ٔیفلٔبٖ 

٤ٜٔٛف  یوَٙ ٣مالي ي ٣ُٕ تىبُٔ يبفتٝي  وٙٙـٜ وٝ عٛمٜ يقيل ٚ كاٞجلپت٤ّيٓ  ٞبيیٗ ٕٞلاٜ ثب ًبؽتٗ ٔبُي

، ُٛ٘ـ ٔی يثِل يٞب ینيٗ وبكآيٍكا٘ٙـ ٚ ؽٛؿ ربي یٔ یٛجي٤ آٌبٞیثٝ ٞـف كا ثٕلاتت فلاتل ام ٟلفيت 

ام ًّٜٝ ٚ  ٣بكي یوِٙ كا ؿك ٔيبٖ اؽاللیي  كاثٜٝ ؿيبِىتيهٌتٙـ تٛا٘ ٔی٘يٌت وٝ  یٔتلاؿف ثب ايزبؿ ٞٙزبكٞبي

ٍ  یگاز برد یرّايٗلٚكتب ثب  ٍ رًج یگرسٌگام  یكٞبي .وٕبَ كًب٘ٙـ قيلٍ آماؿا٘ٝ ٚ ٔتمبثُ ثٝپي  ثل ُبِٛؿٜ

 .لفت عبُٓ ُٛؿ، ٚرٛؿ ٘ـاكؿپيِل حوٝ ؽٛؿثؾٛؿ ؿك ا يپيٛ٘ـوَٙ  لا ٘يٌت، ميلا ثيٗ وبك ٚ ٔيبٍٖٕٞ تحقیر

 ي٘غٛٝ كا ث پيٛ٘ـايٗ  دٍراى يٌا اهر ٍاقع ی فلسفِأب ٘ٝ  .ؿٚ ٚرٝ ٔٛرٛؿ اًت ثيٗ ايٗ يپيٛ٘ـاِجتٝ 

ٙـ ٔب كا ٌ٘جت ثٝ إٞيت تٛا٘ ٔیٞب  عبَ آٖ ثب ايٗ .یآلواً یشَلَئايذثؾَ تٛٗيظ ؿاؿٜ اًت ٚ ٘ٝ  كٗبيت

ٔيبٖ وبك  يپيٛ٘ـكٚط ٚ ١ٛ٘ اٌ٘بٖ اًبًب ثٝ  ييلٌ فلآيٙـ ُىُ: لؿاؽتٗ ثـاٖ ٔتمب٣ـ ًبم٘ـپٚ ٗلٚكت  ٌٔئّٝ

 .وَٙ ٚاثٌتٝ اًت ٚ ٔيبٖ

 
1967 
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 اّ تشًَ یپ
 

1-Interaktion 

2-Jena 

3-System der Sittlichkeit 

4-Lasson 

5-Subjekt 
6-Objekt 
7-Realphilosophie 
8-durchsichtig 

9-subjektiv 

10-Allgemenheit 

11-Bestimmtsein 

12-Negativität 

13-Einzelheit 

14-synthetisch 

15-Reflexionsphilosophie 

16-Subjektivität 

17-transzendental 

18-Wissenschaftslehre 

19-Anerkennung 

20-Synthesis 

21-Einzelheit 

22-Sozialisierung 

23-Vergesellschaftung 

24-dialogisch 

25-Überidentifikation 

26-intersubjektiv 

27-kommunikative Handlungen 

28-Mitte 

29-Anschauung 

30-Herder 

31-Logos 

32-Subjektivität 

33-Konventionalisierung 

34-sittlich 

35-Standard 

36-Cassirer 

37-Luka´cs 

38-Theodor Litt 

39-bedingte Imperative 

40-ideller Tausch 

41-Einbildungskraft 
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42-Aufhebung 

43-das absolut Erste 

44-Reflexion 

45-Voraussetzen 

46-idealistisch 

47-das Innere 

48-Gegenspieler 

49-Gegenstand 

50-Entzweiung 

51-Aneignung 

52-paritätisch 

53-dialogisches Verhältnis 

54-Dialektik des Opfers 

55-Polis 

56-Selbstbewegung 

 

 

 ِفي ٍ علن بِ »ی يَرگي ّابرهاس تحت عٌَاى  ايي ًَشتِ بخش ًخست از كتاب در دست ترجو

 .است «ی ايذئَلَشی هثابِ
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 ّا يادداشت

  

 الًٖٛي  ام ٌ٘ؾٝ (System der Sittlichkeit) بتاؽالليفتبٚكؿٞب ام ٠٘بْ ٌـ  3

(Lasson) لفتٝ ُـٜ اًتٌثب ِٔؾٔبت ميل ثل: 

Hegels Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie, S. 

W. Bd. 7, Leipzig, 1923, S. 419 - 499. 

  :؛ ثٝ ُلط ميلا٘ـ ُـٜالًٖٛ ِٔٙل  ًٛيكٚط ٘ين ام ي  يٙب تغت ٣ٙٛاٖ فٌّفٝ يٞب ؿكىي  ٞل ؿٚ ٌ٘ؾٝ

 

Jenenser Realpilosophie I, S. W. Bd. 19, S. 195 ff. 

ٚ: 

Jenenser Realphilosophie II, S.W.Bd. 20, S. 177 ff. 

2 - G. Luka`cs ; Der Junge Hegel , Berlin 1954. 

ب٘ٛاؿٜ ٘بٟل ثل ث٤ُـ ؽ یٔمٛالت مثبٖ، وبكفناك ٚ ٌٞت .يٙب ٔٛيـ ايٗ ٠٘ل اًت يٞب ٣الٜٚ ًبؽتٕبٖ ؿكىٝ ث ـ 1

ثب  .ت٤ّك ؿاُتٙـ یٚ ٔٛؽل ٠٘بْ، ثٝ ًبؽتٕبٖ كٚط ٣يٙ یل٤ٜ يثٙـ ثل ثؾَ ا٘ـ ٚ ؿك ٘تيزٝ ثٙب یثيلٚ٘ یٌٞت

ٙـ، ثّىٝ ؿك ٘ؾٌتيٗ لٌٕت يآ یٕ٘ ٚال٤یايٙغبَ ٔمٛالت ٔقوٛك ؿك ؿٚكاٖ يٙب تغت ٣ٙٛاٖ ٔتٙبٟل كٚط 

اِجتٝ ثٙب ثٝ وبكثلؿ  .نيـٜ اًتٌَ ثلثلايكا  فٞٙیوٝ ٘بُل ٣ٙٛاٖ ٠٘بٔٛاك كٚط  ٌيل٘ـ ٔیكٚط للاك ي  فٌّفٝ

ٔٙـ كا  ٣بُٔ ُٙبًب ٚ ٣بُٔ وَٙي  اًت وٝ كاثٜٝ یتٟٙب ٣جبكت ام ت٤ليف فٞٙیمثبٖ كٚط  یا٤ِٕبكف ؿايل٠

ٚ وَٙ ثل ( ِٔٛـ ي٘يلٚٞب)، وبك (قُتٌٝٔب٘ـٜ ام  يثلرب يٕ٘بؿٞب)مثبٖ  يبثی ٣يٙيت .وٙٙـ ٔی یٕ٘بي ؽّٔت

ٔمٛالت فٛق ي  ًٚيّٝٝ ُ ثٍأب ٞ .ا٘ـ ف ٔت٤ّك٤بكيٛ٘ٝ تٌ ثٝ ايٗ( ارتٕب٣ی يٞب ٘مَ)ٔتمبثُ ي  اًبى كاثٜٝ

وٝ  یبٜ ٠ٍٙٔٛٔآُىبكا ٞٙٛم ام ؿًت یيٙبيي ٝ ئُىُ اكا .ؿٞـ ٔیام ٔلاون ِ٘بٖ  مٔب٘یًب ٕٞضٖٛٔبٞيت كٚط كا 

تمـْ ٘ـاكؿ، ثّىٝ ٔمـْ ثل آٖ  «ٚال٤یكٚط »ثل ثؾَ  فٞٙیكٚط  ي ٔلعّٝ .وٙـ ٕیلفت تج٤يت ٌ٘ث٤ـا ُىُ 

كٚط  ا٘تنا٣یُ ت٤يٙبت ٍآ٘زب ٞ: كا عُٕ وٙـ «ا٘تنا٣یكٚط »ٌت ٣ٙٛاٖ تٛا٘ ٔی یؽٛثٝ آٔـٜ اًت وٝ ث یثؾِ

وَٙ ُىُ  ثٙيبؿيٗ ام ٕ٘بيَ ٕ٘بؿيٗ، وبك ٚ ٔيبٖ يٚ اكاؿٜ وٝ ثل ثٌتل( يب ٣مُ)ام ٍٞٛ  یٚعـت ٤ٔٙبيكا ؿك 

 ييلٌ ٚ ُىُـايَ پيكٚ٘ـ  يٞب يبثی ٣يٙيتي  ل ٔب ٌٕٞٝوٝ ا یا٘تنا٣بت ٤ٔٙبيؿٞـ، ٘ٝ ؿك  ٔیلفتٝ اًت ثـًت ٌ

 .ٔب٘ٙـ یٔ يثلرب فٞٙیكٚط  ٕٞضٖٛا٘ـ ام آٖ عقف وٙيٓ  كٚط یثيلٚ٘ یٌٞتي  كٚط كا وٝ رّٜٛ

4 - Hegel; Sämtliche Werke, BD. 5, S. 14. 

 :كر١ٛ وٙيـ ثٝ ـ 5

D. Heinrich; Fichtes ursprüngliche Einsicht, Frankfurt 

a. M. 1967. 

ي  ٘ٛثٝٝ ٚ ايٗ ٘ين ث يقيلپ ارتٕب١ ٕٞضٖٛتٟٙب  يبثی تفلؿي٠٘ل وٝ رليبٖ ي  أيُ ؿٚكوٟبيٓ ام ايٗ ٘مٜٝ ـ6 

تمٌيٓ وبك  ي ل ٠٣يَٕ ؿكثبكٜحلبثُ تٔٛك اًت، ام ٕٞبٖ ٘ؾٌتيٗ ا يبثی تفلؿيي   ٔخبثٝؽٛؿ تٟٙب ثٝ 
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ي  ؽٜٛٙ ٣ٕـٜ 3891ؿك  (De la division du travail social)ارتٕب٣ی

 .وَٙ كا تلًيٓ ولؿٜ اًت یُٙبؽت رب٤ٔٝي  ٠٘ليٝ

7 - Jugendschriften, ed. Nohl, S. 379. 

8 - Realphilosophie II, S. 201. 

9 - Realphilosophie I, S. 230. 

 فٞٗ، ٘في، رب٤ٔٝل ؽٛيَ تغت ٣ٙٛاٖ حؿك ا ( G. H. Mead) ٔيـ .ٜ .ي ـ 38
 (Mind, Self, Society) (1934)  

، ايٗ ؿيـ (ٕبتيٌٌٓلاپ)آبِت ٣ُٕ ي  لايبٌ٘ٝ ٛجي٤ت يٞب ُلٙ پيََ ا٘تِبك يبفت ام رّٕٝ ٌام ٔل پيوٝ 

تٕليٗ ؿك  ي٤ٙی، ارتٕب٣ی يٞب ـ ام ٛليك تٕليٗ ؿك ٘مَتٛا٘ ٔیٔٗ تٟٙب  ٕٞب٘یوٝ ؽٛؿ وٙـ ٔیكا تىلاك  یٍّٞ

 .قيلؿپٔتمبثُ ًبٔبٖ  ُٙبًیثل ي بيٝپثل  يا٘ت٠بكات كفتبك ثٛؿٌیٔىُٕ ٞٓ 

11 – Realphilosophie I, S. 230. 

 :كر١ٛ وٙيـ ثٝ ـ 32

K. Heinrich; Von der Schwirigkeit Nein zu Sagen, 

Frankfurt a. M. 1965. 

13 - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 98. 

 .ٚ اؿأٝ 388ٕٞب٘زب، ّ  ـ 34

15 - Enzyklopädy, §§ 504 ff. 

16 - Nohl, S. 278. 

17 - Realphilosophie I, S. 205. 

 :كر١ٛ وٙيـ ثٝ ٕٞضٙيٗ .233ٕٞبٖ، ّ ـ  38

K. Löwith; "Hegel und die Sprache", in: Zur Kritik der 

christlichen Beliferung, Stuttgart 1966, S. 97 ff. 

19 - Realphilosophie I, S. 221. 

20 - System der Sittlichkeit, in: Lasson schriften z. 

Pol. , S. 428. 

21 - Realphilosophie II, S. 197. 

 .399ٕٞبٖ، ّ  ـ 22

ثؾَ ٜٔٙجك ٘يٌت،  تغمك ؽٛؿ طِكٚ ُٙبًی ثب غبيت يكٚ ٞيشٝ ايٗ كاثٜٝ وٝ ث ثلايُ، ٍؿك ٜٔٙك ٞ ـ 21

 .ٚرٛؿ ٘ـاكؿ یٔٙبًجي  ٔمِٛٝ

24 - Kritik der Urteilskraft B., S. 388 ff. 

[ ...]ؿك وبكافناك [ ...]ؿاكؿ، أب ف٤بِيت اٌ٘بٖ  یٖٔٔٛ ٔ ئبؿ ياٌ٘بٖ كا ام ٘بثٛؿؽٛؿ  يوبكافناك ثؾٛؿ»ـ  21

وٝ ثٜٛك  ؿاكؿ ٚأیٚ ٔبُيٗ كا  وٙـ ٔیؽٛيَ كا ٘ين كف٢  يٓٛك اٌ٘بٖ ؿك ٔبُيٗ ٕٞيٗ ف٤بِيت .ٔب٘ـ ٔی یثبل

؛ ٞل ا٘ـامٜ ٌيلؿ ٔیا٘تمبْ ؽٛؿ كا ام اٌ٘بٖ [ ...]ٌ٘جت ثٝ ٛجي٤ت  یفليج صٙيٗأب ا٣ٕبَ  .اٚ وبك وٙـ ثلايوبُٔ 

 .ُٛؿ ٔیتل  تپٌٕٞبٖ ٌ٘جت ؽٛؿ ٝ ثيِتل آ٘لا ميل ي٥ٛ ؽٛيَ وِـ، ث صٝوٝ اٌ٘بٖ ام ٛجي٤ت ثٌتب٘ـ ٚ ٞل 

 ٛليك ٗلٚكت وبك ولؿٖ َ وبك وٙـ، أب اٚ ثـيٗثلايتب  ؿاكؿ ٚأیٞب ٛجي٤ت كا  ٔبُيٗ یثلؽي  ًٚيّٝٝ اٌ٘بٖ ث

ل ٍلؿٍ ٌ٘جت ثٝ ٛجي٤ت ؿيىا٘ـامؿ ٚ كٚي یٝ تٟٙب ثيٗ ؽٛؿ ٚ ٛجي٤ت فبّٓٝ ٔ، ثّىًبمؿ ٕی٘ یؽٛؿ كا ٔٙتف
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لينؿ ٚ وبك ٌ یاٚ ام ايٗ عيبت ٔٙفی ٔ .٘يٌت ؿيٍليي  م٘ـٜ ٌ٘جت ثٝ ٔٛرٛؿ م٘ـٜ يكٚيىلؿ ٔٛرٛؿ ٕٞضٖٛ

أل ٚال٢، رّـ اَٚ، ي  فٌّفٝ) «.ٌلؿؿ ٔیثيِتل ثٝ وبك ٔبُيٗ ٕٞب٘ٙـتل  صٝ، ٞل ٔب٘ـ ٔی یَ ثبلثلايوٝ  یولؿ٘

وٝ  يا ٔلعّٝ .فلاتل كفتٝ اًت یٌلػ ثبفٙـص یثٝ ٔلاتت ام ٔلاعُ اثتـاي یلفت فٙپيِؿك ايٗ فبّٓٝ ( 217ّ 

؛ ُٛؿ ٔی٤ٜٔٛف ثٝ ٞـف ِٔؾْ  یوَٙ ٣مالي يٞب ٠٘بْي  ت٠ٙيٓ وٙٙـٜ يكاٞجلي  ًٚيّٝٝ ٔبًت، ث يكٚ پيَ

ؽٛؿ ثٝ ؿاْ عيّٝ  يين٘ـ كٚمٍا٘ یكا ثلٔ آٌبٞی يٞب یيوٝ وبكا ٞبيیٗ فليجىبك ٔبُي آٌبٞیٚ ٤ّْٔٛ ٘يٌت وٝ آيب 

 يؿاُت ثٟب یٕ٘ يل ٘يبمٍام آٖ ؿي پي ـوٝ ٟٔبك وبك كا ام ؿًت ؿاؿٜ اًت  صلا ـل فلؿ وبكوٗ ٌا یعت .٘يفتٙـ

 .ُـ یٔ نـ ٚ ٔتلٚئؽٛؿ ما لؿامؿ ٚ وبكپٝ وٙـ، ثٌٛيب٘ٝ تٍوبك ثي ي نيل ثٛؿ ثٝ ًىٌٝكا، وٝ ٘ب یالتـاك فلآيٙـ فٙ

26 - Realphilosophie I, S. 235. 

27 - Realphilosophie II, S. 221. 

 .238ٕٞبٖ، ّ  ـ 28

 .ٚ اؿأٝ 239ٕٞبٖ، ّ  ـ 29

30 - System der Sittlichkeit, a. a. O., S. 442.  

 .ٚ ث٤ـ 411 يلافٟبٌبكاـ پ 13

 .184لاف ٌبكاپ، ا٤ِٕبكف ؿايل٠ ـ 12
33 - Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des 

Naturrechts, Jubiläumsausgabe Bd. I, S. 500. 

 .ٕٞب٘زب ـ 14

 :، ؿك«ُ ام ا٘مالة فلاٌٍ٘ٝا٘تمبؿ ٞ»: ٔٗ تغت ٣ٙٛاٖي  كر١ٛ وٙيـ ثٝ ٔمبِٝ ـ 11

Theorie und Praxis (2), Neuwied 1967; 

 ُ:ٍٞ یًيبً يٞب فتبكْ ثٝ ُ٘ٛتٍٝپٌٚ 

Hegels politische Schriften, Frankfurt a. M. 1966. 

36 - Karl Löwith, Vom Hegel zu Nitzsche (1961); 

 :ي ِٛيت ثٝ ٔز٣ٕٛٝي  كر١ٛ وٙيـ ثٝ ٔمـٔٝ ٕٞضٙيٗ

Die Hegelsche Linke, Stuttgart 1962. 

 :كر١ٛ وٙيـ ثٝ تغميمبت ٔٗ تغت ٣ٙٛاٖ ـ 17

Erkenntnis und Interesse, Frankfurt a. M. 1968; 

  .ْثؾَ ًٛ ثٛيوٜ


