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  .«فٌَهٌَلَطی» هتيِپشداصین ثِ خَدِ  هی ی ایي هجحث دس اداهِ

تشیي ٍ  ثؼیي وِ ٍ اثظُ ٍجَد داسدثشسػی، یه توبد ثیي ػَطُ  ثبیذ تَجِ داؿت وِ دس ّش ػپْش هَسدِ جب ایيدس 

 ،آیذ دػت هیِ ای وِ ث ؿَد ٍ ثٔذ ًتیجِحل  ، ایي توبددس ًْبیتِ آى ػپْش تب ػبصد سا هی ٌٓلش دٍ ثیي ایيدِ تشیي توب اثتذایی

دس خَدِ ایي ثبیذ وٌین،  هیدس ػپْش ثٔذی ثشسػی  یٌٔی توبدی وِ. ذی ثبؿذثبیؼت ؿىلی ثالٍاػٌِ ثشای گزاس، ثِ ػپْش ثٔ هی

  .ْش دیگش دًجبل وشدّویي توبد سا دس ػپثشسػیِ ًتیجِ هٔشفی ؿذُ ثبؿذ، تب ثتَاى 

ی هشوضی وِ لحِبت سا ًی  ، یب همَلِی هشکضی ایذُاػبػبً آى  ،«فٌَهٌَلَطی»دس  ذ،ؿسٍؿي  جب ایيتب وِ  ًَس ّوبى

 ، داساّگل ثبیؼت اكَال ًضد ایي همَالت هی وِ ؼتهمَالت هشوضی هـخلبتِایذُ ٍاجذ ّوبى  ؛ایذُوٌذ، ٓجبست اػت اص  هی

سا ّن ثشسػی  داسد وِ خَدِ رّيسا  ایي خبكیتیی وِ رّي جب آىی خَدؽ اػت؛ یٌٔی اص  ثظُا ـ چشاوِ ایذُ، ػَطُ .ثبؿٌذ

اص ایذُ، یب خَدِ جَّش یب ّؼتیِ اػت  ی هشوضی وِ ٓجبست آى ایذُ ثٌبثشایي. ٍالْ ؿَد ًیض ی خَد اثظُ تَاًذ هیرّي  پغ، وٌذ

ی  دس اٍلیي لحِِ ،ػپْش اٍلٍلی دس  .لشاس گیشد ی خَد اثظُػَطُ ـ تَاًذ  وِ هیسا داساػت  ی فٔبل، ایي خللت آى جبىِ ػَطُ

دس  خشد ؛ؿَد گزاسی هی اػن خشدثٌبم  وٌذ، ایي ػپْش ًی هیلحِبت هختلفؾ سا دس وِ هحَسی هفَْمآى ، ایذُحشوت ایي 

: وٌذ ًی هی ٍ ػِ لحِِ سا ؿَد وِ هتحمك هی اػت ای اكل هشوضی آى، (ػپْشی وِ هشثَى ثِ ٓمل اػت)ایي ػپْش اٍل

وِ دس  ثبؿذ ای لحِِ ّوبىی ػَم،  لحِِ ثبیؼت هی دس ّگلّوبًٌَس وِ لجالً گفتِ ؿذ،  .خشدٍ  خَدآگبّی، آگبّی بتِلحِ

ٍاػٌِ ٍ غیشهتٔیي ٍجَد داسد  دس ؿىل ثی ًخؼت چشاوِ ،تب ثتَاًذ دٍثبسُ ثخَد ثبصگشدد وٌذ سا ًی هیایي ػِ لحِِ  ،حشوتؾ

یبفتِ ثجیٌذ، ثبیؼتی ثب خَد ثیگبًِ ؿَد ٍ اص ؿىلِ ٓبمِ اًتضآی، دس ؿىل ولِ  سا دس ؿىلی تٔیيی خَد  وِ چْشُ ٍ ثشای ایي

ی ول  ی ثیبى وٌٌذُ دلت داؿتِ ثبؿیذ وِ ثشای ّگل ایي ول اػت وِ حمیمی اػت؛ جضء، فمي ثِ هثبثِ .هـخق، تجلی یبثذ

ثبیؼت اص  هی جضءایي ثبؿذ، ثبیذ ًفی ول ثبؿذ؛ یٌٔی  ؿتِوِ ٍجَد دا جضء، یب پذیذُ، یب هتٌبّی ثشای آى. اػت وِ َّیت داسد

ایِ  ؿىلِ لحِِ فقظجضء یب هتٌبّی  ، ٍول سا ًفی وٌذ تب تٔیي ٍ تـخق پیذا وٌذ، تب ثتَاًذ ثِ ؿٌبخت دسآیذ ول جذا ؿَد،

حشوتِ  دسٍالْ ی ػَم، كَست هٔمَل ثَد ٍ لحِِ دیذین وِ «هٌٌك» ّبی دسع ّوبًٌَس وِ دس .اػت یب ول ثشٍصِ ًبهتٌبّی

 .ػبخت هٌٌك سا هی هختلف كَستِ هٔمَل ثَد وِ ػپْشّبی

 

 ّبی آگبّی  لحظِ

 تشیي تشیي ٍ ثؼیي ْش اٍل، اثتذاییدس ػپ: ذًؿَ هتحمك هی گًَِ چِ دس ػپْش اٍلػقل  هختلفِ تبحشو ی لحِِ ثِ لحِِ ثجیٌین

 ثِ هٌٔبی یٌٔی هيِ اًؼبى، اهب ًِػَطُ،  ؛اػت ی ػبم ی ػبم ٍ یک اثظُ یک ػَطُ ثیيتضبد تَاًذ هٌشح ؿَد،  توبدی وِ هی

فىش  ّب خیلیگَیذ،  ّگل هی؛ ّؼتی ی هثبثِ ثِّؼتی  ، یٌٔیّش چیضی یٌٔی ّن اثظُ ٍ ،اًؼبى، ثلىِ ّش اًؼبًی هيِ هـخقِ

یب ثِ چِ دلیل،  ًؼجتِ ثِ اثظُ حمیمت داسد؟ هيِ ٓبم، یب ػَطُ، داًؾِ چشایٌٔی،  .ثبؿذ جب ّویي تَاًذ هی هجٌبی داًؾ وٌٌذ وِ هی

ی  لحِِ هختلف هشاتت جب ایيدلت وٌیذ وِ هب دس . ٍجَد داسدپغ  ،وِ اثظُ ّؼت ٍجَد داسد؟ ثذلیل ایي یمیٌی ًؼجت ثِ اثظُ،
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 یب ٍ، هٔتمذًذ وِ اثجبت ٍجَدّب  پغ ثٔوی. ّؼتین، یقیي حؼی ی دس هشحلٍِ فٔالً  دّین سا تَهیح هی ،آگبّییٌٔی  ،اٍل

ایي اػت وِ ؿئ ٍجَد  ٍجَدِ ؿئ ػتَىِ داًؾ ٍ ػتَىِ یمیي داؿتي ثِ حمیمت، ایي اػت وِ ؿئ ٍجَد داسد؛ ٓلتِ اكٌالح ثِ

اػت، یب دس آى چیضی اػت وِ دس  دس ؿئ ،؛ پغ ٓلتِ یمیي حؼین وِ ّؼتین ثگَییتَاًؼت ًویداسد، اگش ؿئ ٍجَد ًذاؿت، 

 ثیي ایي ٍ هؼٌی تضبدِ، جب ایيتوبد دس  یٌٔی؛ «هٌٔی»ٍ « ایي»اػت یب « یمیي حؼی» ٌَٓاى ایي ثحث دس ّگل، .همبثل هبػت

ی  ًوبیٌذُ ی ٓبم اػت، ب آى ػَطُوِ ؿٌبػب ٍ ی ّن ٍ وؼی ،چیضی وِ ّؼت یٌٔی هٌشح اػت« ایي» دس ؿىلِّؼتی،  .اػت

ثیي ػَطُ ٍ اثظُ سیـِ  ،یه توبد گًَِ چِدیذ وِ  تَاى جب هی ّویي گَیذ ّگل هی .ثبص دس هفَْم ٓبم خَداهب  اػت،« هٌٔی»یه 

سٍؿي  جب ایي پغ تب ایي توبد چیؼت؟ ثجیٌین .ؿَد ی هٌلك ًی هی وِ تب ًْبیتِ ایذُ ٍ دسٍالْ ػیش ایي توبد اػت گیشد هی

ی  لِّدس ٍ ٍ. ّؼتیفمي  ،چیضیّن یٌٔی ّش  ؿئ، ٍ ٌی ّش هٌیػبم یؼ ؿکل ثٍِلی  هيِ هٌفشدٓجبست اػت اص  ػَطُاػت وِ 

 .آیذ وِ ٓلتِ یمیي، دس ؿئ اػت هیًِش  ًَس ثِ اٍل ایي

ى ایي ؿئ، ّؼت، ّوبگَین  وِ، ٍلتی هی داسد؛ ٍ آى ایيٍجَد  یه توبد جب ایيثیٌین وِ  ثب ووی دلت، هیگَیذ  هی ّگل 

لحِِ، دلیمبً هٌَِس « ایي»گَین  یب ٍلتی هی. چیض دیگشی ؿذُ اػت ٍ ًیؼت« ایي» ،آى ؿئدیگش ، ؿئ «ایي»ای وِ گفتن  لحِِ

حشف  وِ دس همبثل هب لشاس گشفتِ ثبؿذ، یه چیض جبهذ، یب خبف،  ثِ  چشاوِ هب ساجْ .اػت وِ ػپشی ؿذُ ای لحِِ« آى»

 ثشایی هٌوئٌی  پبیِتَاًذ  ًوی ،خَدِ ؿئاًگبس  آیذ وِ پغ هٌـأیی ثَجَد هی .صًین حشف هی سًٍذثِ یه   صًین، ثلىِ ساجْ ًوی

 وِ گفتن ،«هي»وِ  ایيداسد، یٌٔی « هي»ثِ ثؼتگی  ّن همذاس صیبدی ،ایي اُْبساًگبس  اص ًشف دیگش، ٍ ؿَد بختؿٌ ثِ یقیي

  .لحِِ ثَد« ایي»گفتن وِ  ،«هي»ثَد،  االى«یيّو»

داسد، ثالٍاػٌگی ٍجَدؽ، دلیلِ یمیيِ وِ ایي ؿئ ٍجَد  ، ّویيگَیٌذ ّب هی خیلی :دّینهَهَّ سا ًَس دیگشی تَهیح 

ّگل  .ٍاػٌِ اػت پغ ٓلتِ ٍجَدؽ، ثیچشا ایي چیض ٍجَد داسد؟ چَى دس همبثل چـن هي ّؼت،  وِ یٌٔی ایي .حؼی اػت

هَجَد ٍ جلَی چـن هي  ،گَییذ ثِ ایي دلیل آیٌِ ّؼت، وِ ّؼت وٌیذ ٍ هی ؿوب ثِ آیٌِ ًگبُ هی. گَیذ، ثؼیبس خَة هی

 دیگش هججَسیذ ثگَییذ ّؼت، دسحبلی وِ ّؼت؟ آیٌِ تبى سا ثشگشداًیذ ٍ ثِ پٌجشُ ًگبُ وٌیذ، آیب ثبص ّن ، ٍلی كَستاػت

ثِ دلیل  یه چیض دیگشی، دلیل ایي ّؼتي، اػت؛ وِ ثشای ایيگَییذ ّؼت؟  همبثل چـوتبى ًیؼت، پغ چشا ٌَّص هی ای آیٌِ

 ثگَیین ثبیؼت هیپغ ؿوب هٌتمل ؿذُ،  آگبّیِیه جَسی ثِ ایي اًالّ،  ٍیه ٍلتی ثَدُ، ، ٍ دس هثبل هب آیٌِ ایي چیضوِ  ایي

تَاًذ  پغ یقیي حؼی، ًِ هی. آى ؿئ خَدِ ٍجَدِ ِ دلیلًِِ ث كَست گشفتِ ٍ ،ٍػبعتِ آگبّی ثِ، اثجبت ٍجَد ؿئ وِ

 . هتکی ثش ؿئ ثبؿذ ٍ ًِ هتکی ثش هي

ـ ذ، ٍ هي ًؼجت ثِ آى ثبًَی ثَدم، ؿ ی اٍل، اكلی تلمی هی لًِّگبُ ٍ ٍ وِ دس( یٌٔی اثظُ یب ؿئ)آى چیضی ، گفتینپغ 

ؿَد  ٍجَدایي ؿئ ثِ هي هشثَى ًویوِ ثِ آى ًگبُ وٌن یب ًِ ٍ ٓلت  گفتن ایي ؿئ، ٍجَد داسد، آن اص ایي چشا ثبًَی؟ چَى هی

چـوؾ ّن چیضی  ؿَد، چَى چِ وؼی اػت وِ ٍلتی جلَی ایٌٌَسّب ّن ًیؼت وِ ٓلت ٍجَدایي ؿئ ثِ هي هشثَى ًوی ـ

 ٍ کٌذ یقیي حؼی ایجبد ًوی، ؿئ ٍجَدِ پغ ثالٍاػغگیِ. ّؼتن هيدّذ؟ ایي  ًیؼت، ثبص ثِ ٍجَد آى چیض گَاّی هی

 .ؿَد هی هیبًجی، ی آگبّی ٍاػغِ ثِی اػتذالل ّگل دیذین  ًَس وِ دس پشٍػِ ّوبى
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ٍلی  .ٍجَد داسد وٌن وِ ؿئ ّؼتن وِ حىن هی هيؿئ ٍجَد ًذاسد ٍ فمي  اكالًوِ  ای ثگَیٌذ ایي هؼئلِ ثبٓث ؿذ ٓذُ

 پزیشؽِ ٍجَدِ ، دلیلِای ٍجَد داؿتِ ثبؿذ؟ یٌٔی چِ چیض ؿئ ثبیذ اػبػبًچشا وٌذ، حىن ثِ ٍجَد ؿئ هی ّؼتن وِ هياگش فمي 

ٍ  ؛هٌـبء یقیيِ حؼی ًِ دس ثالٍاػغگیِ ؿئ اػت ٍ ًِ دس ثالٍاػغگیِ هيگَیذ پغ،  ّگل هی ؟هيثیشٍى اص اػت چیضی 

گفت،  یؼتی وِ هیهثلِ دسنِ اهپش)هـىل حل ؿذُ،  وشدًذ ّبیی وِ فىش هی آى دس جَاة ثِ دس ًتیجِ. ثبیذ دس چیض دیگشی ثبؿذ

 ٍاػٌگی ایي ثی ٍ وٌذ چٌیي یمیٌی داؿت ٍ ایي دسن، هـىلی سا حل ًویتَاى  ًویوِ  ثبثت ؿذ (ؿئ ّؼت، چَى ّؼت

اٍلیي  جب ایيپغ دس  .اػت ٍػبًت ؿئ هحتبج آگبّی ّن ثِ ، ثبیذ گفت وِدیگش اهباص ًشف .ؿَد آگبّی هی ٍػبًتِ ثِ هحتبج

 ی هثبثِ ثٍِ هَهَّ  ی«هي»ّش  ی هثبثِ ثِؿَد؛ هي  ًشح هی ثیي هيِ ػبم ٍ هَضَعِ ػبم، تشیي ؿکل تضبد ثؼیظ یب ،ؿکلِ تضبد

 .ی«ایي»ّش 

ٍایي ًفْویذى سا ّن ثِ هٌٔبی ثذِ ولوِ ثىبس ) فْوذ داًذ، اكالً ًوی گَیذ وؼی وِ یمیي حؼی سا هٌلك هی ّگل هی

داًذ،  چشا؟ چَى وؼی وِ یمیي حؼی سا هٌلك هی. گَیذ وِ چِ هی (.اؿبسُ داسد  ٍ ثِ تبسیخ اًذیـِ، دس یه دٍسُ ثشد ًوی

آى وبغزی وِ هي سٍیؾ : ًَیؼن، ٍجَد داسد، دسحبلی وِ هٌَِسؽ ایي اػت وِ ایي وبغزی وِ هي سٍیؾ هی: گَیذ هی

ٍ ًبگضیش توبدِ ػَطُ ٍ اثظُ سا ثِ  ؿَد هیی یمیي حؼی  توبدِ هشحلِ آهذىثَجَدچِ ثبٓث  پغ آى. تن، ٍجَد داؿتًَؿ

، جب ایيگَیین  هٔشفی ؿذُ؛ ٍلتی هی «اکٌَى»ٍ « جب ایي»دیبلکتیکِ  صیش ٌَٓاىِتضبدی اػت کِ وٌذ،  ی دیگشی هٌتمل هی هشحلِ

 ؛ی تبسیخی داسًذ فلؼفِ، ػبثمِ دس گَیذ ایي دٍ ًگشؽ هی ّگل. ًیؼت جب ایيگَیین اوٌَى، دیگش  دیگش اوٌَى ًیؼت ٍ ٍلتی هی

گَیذ، چَى ؿئ ٍجَد داسد،  پزیشد ٍ هی هی« ؿئ»، ػٌتی اػت وِ یمیي حؼی سا ثِ آتجبس ؿَد ػٌتی وِ ثب پبسهٌیذع ؿشٍّ هی

ٍ  ،ی اكلی دسٍالْ ًٌفِایي تفىش  ٍثیشٍى اص خَد سا حغ وٌن، پغ آى ؿئ ٍجَد داسد؛  تَاًن ؿئِ غ ّؼتی داسد؛ چَى هیپ

« هي»ایي دسن، یٌٔی وؼی وِ تأویذ سا سٍی  ،ی همبثل دس ًمٌٍِ . وِ ثٔذاً ثَجَد آهذُ ای اػت ّبی اهپشیؼتی دسن یهبدس توبه

 .اًؼبى هٔیبس ّشچیضی اػتؿت، ًِش پشٍتبگَساع ثَد وِ گفت گزا

ایي ؿذ وِ  بدی وِ ثب آى دػت ثِ گشیجبى ؿذینتوٍ  .ی یمیي حؼی، سٍؿي ؿذ ػَطُ ٍ اثظُ دس هشحلِ ،جب ایيپغ تب 

ی دیگشی ٍاسد ؿَین تب ثجیٌین آیبایي توبد حل ؿذًی  ثبیؼت ثِ هشحلِ ٍ هب ًبچبساً هی .هٌـبء یمیي، ًِ دس ایي اػت ٍ ًِ دس هي

ن وِ ایي یادٓب وٌ یٌٔی، .یه چیض ٓبم ًجبؿذ، ثلىِ یه ؿئ خبف ثبؿذ تَاًذ هی گَیین وِ اثظُ، هیایي حبلت دس .ّؼت یب ًِ

 ایي خبًش اػت وِ فٔالً جلَی چـن ن، ٍجَد ًذاسد، ثِین ٍ ثگَییسا ثشگشداً بىٍ اگش ػشه ،ٍ ٍجَد داسد ،ّؼت ؿئ خبفْ

ی  پذیذُ ٍ ،ًِ، ؿئ ٓبماػت ٍ  هَسد ًِش ،خبف یی وِ ؿئِجب آىاص یٌٔی . نیگشد ن دًجبل چِ چیضی هییداً ًیؼت، ٍگشًِ هی

 ٍ ثِ آتجبسی دیگش، دّن سااص ثمیِ تویض  آى ،ٍ ّن ،ایي ؿئ خبف چیؼت ،ّن تَاًن ثگَین چـن هي اػت، پغ هیهٔیٌی جلَی 

ثبص هٌـبء ؿٌبخت، خَدِ ؿئ  ،یؼٌی .ؿَد اگش هَضَع سا، ثِ جبی ؿئ ػبم، ؿئ خبف دسًظش ثگیشین، تضبد حل هی

 .ؿَد هی

فشم وٌین )خبف،  ؿئِ تَاى ػؤال وشد وِ هٌَِسهبى اص هی: یه هـىل ٍجَد داسد ّن جب ایيلی ٍگَیذ  ّگل هی

 ،ؼتشآى حول ؿذُ؟ هثالً فٌجبى، چیضیّبی هختلفی ث ؟ آیب غیش اص ایي اػت وِ فٌجبى، چیضی اػت وِ هحوَلچیؼت (فٌجبى

ّبیی وِ ثشایي فٌجبى حول  ٍلی گشدی، ػفیذی ٍ دیگش هحوَل. داس ٍ ػفیذ اػت تْی، دػتِ اص جٌغ چیٌی، وِ گشد اػت، هیبى



5 
 

فٌجبى هشثَى  ّب ثِ خَدِ ایي هتٔلمِاًگبس پغ . ّن ّؼت یدس چیضّبی دیگش ٍ فٌجبى ًیؼت ایي هختق ثِ تٌْباًذ،  ؿذُ

ّبی خبف ِ ّؼتین وِ اًَاّ هتٔلم هباًذ؛ ٍ اًگبس ایي  ٍ ثِ چیض دیگشی هتٔلك ّؼتٌذجبی دیگشی ایي اختلبكبت  ًیؼتٌذ، اًگبس

ثخَدؽ هشثَى اػت، ٍلی  یی وِ فٌجبى چیض اػت،جب آىپغ تب  .گزاسین دّین ٍ ثٔذ ّن اػن سٍیؾ هی سا ثِ چیضی ًؼجت هی

ثیٌین هٌـبء یقیي، دیگش دس ؿئ  ثبص هی ثِ ایي تشتیت .ؿَد، ثِ هب هشثَى اػت ّبی هختلفی ثشآى حول هی یی وِ هحوَلجب آى

سا تَهیح  ادساکی  هشحلِ ،جب ایي وِ هب دلت وٌیذ .دّین ّب سا ثِ ؿئ ًؼجت هی ًیؼت ٍ ایي هب ّؼتین کِ یک ػشی هحوَل

کِ ؿَین  فشیت هیدچبس ایي  جب ایيگَیذ هب دس  اٍ هی ذ؛دّ هی« فشیت»ٍ « ؿئ» ی ، ٌَٓاىِ هشحلِ هشحلِایي  ّگل ثِ ٍدّین،  هی

ثیٌین  ثِ ایي تشتیت هی. ثِ ؿئ ًؼجت دادین ،ّب سا هب ، دسحبلی کِ دیذین کِ هحوَلاًذ ّبی خَدِ ؿئ ّب، هتؼلقِ اًگبس هحوَل

اگش گشد اػت، چشا؟ ثبیي خبًش وِ . دس خَدؽ ثبؿذ ،ّبیؾ خبًش هحوَل تَاًذ ثِ ، ًویٍالٔیت یب یمیٌی وِ دس فٌجبى ثَد

فٌجبى صهبًی  :گَیین ایي تشتیت هی ثِ ...ػفیذاًذ ٍ ،ضّبی دیگش ّنفیذ اػت، خَة چیاگش ػ. اًذ گشد ،چیضّبی دیگش ّن

یب  آگبّی جب ایي دس. ذخَد سا جذا وٌ ،یب اص غیش یب اص چیضّبی دیگش،فٌجبى جذا وٌذ، وِ اص چیضی،  ی هثبثِ ثِتَاًذ خَد سا  هی

یه ی ؿئ،  اًگبس دس دسًٍوبیِ .ّن ٍجَد داسد ای غیشؿئچیض ی ؿئ، یه  وِ اًگبس دس دسًٍوبیِ ؿَد چیضی آؿٌب هی ػَطُ، ثب

پغ فٌجبى ثِ ایي  .ذثبؿاػت وِ فمي هتٔلك ثِ فٌجبى  تش اص آى ثَدى یب ػفیذ ثَدى، ٓبم هذٍس هفَْم ولی ّن ٍجَد داسد، چشاوِ

 .دلیل خبف اػت وِ اص یه ٓبم جذا ؿذُ

ی دیگش استمبء پیذا  وشد وِ ثِ یه هشحلِ ، هب سا ًبگضیش هی«اوٌَى»ٍ « جب ایي»ی یمیي حؼی، توبد ثیي  اگش دس هشحلِ 

ی ادسان،اًذن اًذن،  پغ دس هشحلِ ثشد؛ ی ثبالتشی هی ، هب سا ثِ هشحلِ«ٓبم»ٍ « خبف»، توبد ثیي ادساکی  وٌین، دس هشحلِ

وٌین؛ ٍ آى همَلِ،  گزاس هی فْن، یٌٔی آگبّی ی ػَمِ لحظِاص ًشیك ایي همَلِ، ثِ  ِوٌذ و هٔشفی هی ثِ هب ای خَد سا همَلِ

وِ فٌجبى ثبؿذ، ثِ یه غیشِ فٌجبى، ثِ یه  ی ادسان ثِ ایي ًتیجِ سػیذین وِ فٌجبى، ثشای ایي چشا؟ هب دس هشحلِ .اػت« ًیشٍ»

ٍاسد ؿذ، هٔلَم  ساثغِ پغ ٍلتی وِ هفَْمِ. ؿَد هی ، فٌجبىؼت وِ فٌجبىثیي خَد ٍ دیگشی ی دس ساثٌِ. ًیبص داسد دیگشی

وِ فٌجبى ثبؿذ، ثبیذ خَد سا اص ٓبم جذا  دٍ، یه جذایی ٍ یه وـوىؾ ٍجَد داسد؛ ایي ؿئ خبف، ثشای ایي اػت وِ ثیي ایي

. ثیٌین هی کـبکؾ ثیي ؿئ خبف ٍ دیگشییه پغ . وِ فٌجبى ثَدًؾ سا ًفی وٌذ، ثبیذ اٍسا دسثشثگیشد وٌذ ٍ ٓبم، ثشای ایي

 ؟گًَِ چِثجیٌین . وٌین گزاس هی ،ی ثٔذی، یٌٔی فْن ثِ همَلِ جب ایيهب اص  ٍ دسًتیجِ گزاسد هی« ًیشٍ»اػن ایي وـبوؾ سا ّگل 

دس یٌٔی فْویذ وِ . كَستِ هٔمَل ٍجَد داسد اػت وِ ؿئایي وِ دس  فْویذ ػَطُی ادسان،  گَیذ دس هشحلِ ّگل هی

، جضئی اص (خَدِ ػَطُیٌٔی )ّن اٍ تَاًذ ثفْوذ وِ خَدِ ، اهب ٌَّص ًویکِ خبف ؿذُ هَجَد اػتای پیکش یبفتِ  ؿئ، کلی

وِ یه جَّش  هگش ًِ ایي: ، ایٌٌَس ثِ هَهَّ ًگبُ وٌینگَیذ ، ّگل هیوِ ایي توبد حل ؿَد ثشای ایي .كَستِ هٔمَل اػت

چیضی  ّب سا اص ایي جَّش ػلت وٌین، چِ ی هحوَل ؿًَذ، اگش هب ّوِ ّبی هختلفی ثشآى حول هی وِ هحوَلچشاٍجَد داسد 

ایي  ثِ هب .ٓبمِ ولی اػتیب هفَْمِ  چیضِ هبًذ ّوبى چِ ثبلی هیهبًذ ٍ ّش  ٍاهح اػت وِ ّیچ تٔیٌی ثبلی ًویهبًذ؟  ثبلی هی

ای  پذیذاس، پشدُ (ثشد ی پذیذاسؿٌبػی سا ثىبس هی ولوِ ِ ٓلتچ ثِ دقیقبً ّگل ،ِ ثبؿیذ وِتَجِ داؿت)؛ گَیین هی پذیذاسچیض، 

تَاى هثل  وٌین وِ آیب هی ػؤال هی. گَیذ هبٍساءحؼی هیدًیبی  ٍ ّگل ثِ آى، وـیذُ ؿذُ ت وِ ثیي هب ٍ دًیبی دسٍىِ آى ؿئاػ



6 
 

ؿىبل وبًت دس ایي اػت وِ گَیذ اِ ؟ ّگل هیاػت ٍ غیشلبثلِ ؿٌبخت ؟وبًت گفت وِ آى دًیبی دسٍى، یه ؿئِ دسخَد اػت

 ایي ثِ دًیبی دسًٍی ساُ ثجشد، دسحبلی وِ ًیؼتگیشد ٍ ٍاهح اػت وِ حغ، لبدس  ثل حغ لشاس هیوٌذ ؿئ، دسهمب فىش هی

ای وِ پـتِ  هبٍساءحؼیاهش تَاًین تَهیح دّین  اػت وِ هیكَست  ایيدس تٌْب ٍ ؛گیشد لشاس هی فْندس همبثل وِ  اػت پذیذاس

 .فْن ّؼت یب ًِ لبثل ،پذیذاس اػت، چیؼت، تب سٍؿي ؿَد وِ آیب ؿئِ دسخَد

وشدىِ  جوْ ّن ّبی هختلف؛ یٌٔی ثشسٍی اػت اص هحوَلای، تجوْ خبكی  تَاًین ثگَیین وِ ّش ؿئ ثِ ایي تشتیت هی

ػفیذی ٍ خیؼی، ثشف ثبؿذ یب ثیشًگی ٍ خیؼی، ثبساى  هٌَِس اص وِ ثگَیین هثل ایي .ػبصد تٔیٌبتِ هختلف، یه ٍالٔیت سا هی

ّگل . ػبصًذ ی سا هیهختلف ّبی ؿئ، ّبی هختلف ّبی هٔیٌی اص تٔیي پغ تجوْ. بم، دیَاس ثبؿذثبؿذ ٍ یب ػفیذی ٍ اػتحى

، ی ػَطُ ٍاػغِ ثِداسین وِ  هفَْم ًبهتٌبّیاػت؛ هب یه  هفَْمخَدؽ اكالً گَیین، ذ، چیضی وِ ثِ آى جَّش هیگَی هی

اكالً ؿًَذ ٍ  گزاسی هی اؿیبء هٔیٌی اػن كَست ثِوٌٌذ ٍ  ّبی هٔیٌی، دس ًمبى هختلف تجوْ پیذا هی ّبیی اص آى ثِ ؿیَُ ثخؾ

، ٍ ًبهتٌبّی یب هحوَلِ هفَْم یؼٌی ،جَّش. ؿًَذ ایٌٌَس ًیؼت وِ جَّشی ٍجَد داسد وِ یه ػشی هحوَل، ثشآى حول هی

هتٌبّی  كَست ثِ، وِ هَلٔی وِ اػت ص هفَْهی ًبهتٌبّیؿئِ دسخَد یب جَّشِ وبًت، ٓجبست ا ،پغ ؛هتٌبّی هفَْمِ ؿئ یؼٌی

ثلکِ ، ًبپزیش ًیؼت دًیبی دسًٍیِ فْنٍ یه  ،ای دس همبثل هي ، پشدُپذیذاسپغ  .فْوین پذیذاس هی كَست ثِسا  وٌذ، آى جلَُ هی

 هيت وِ پذیذاس، حذِ ٍاػيِ لیبػی اػت وِ یه ػشِ آى تَاى گف هی ثِ ایي تشتیت ؛پذیذاس ؿکلِ ثشٍصِ جَّش ًبهتٌبّی اػت

حبل اگش ایي . ّبی هختلفِ هٔیي پذیذاس یٌٔی تجوْ هحوَل دیگش، ٍ اص ًشفی ؛ؿئ دًیبی دسًٍیِلشاس داسد ٍ ػش دیگش آى، 

ن، ثِ ًبهتٌبّی ثَدىِ هفَْم، یٌٔی ثِ جَّش دسًٍی ین، یٌٔی هتٌبّی ثَدىِ هفَْم سا ًفی ٍ ًمن وٌیپشدُ سا اص همبثل خَد ثشداس

: گیشد کِ لی اػت، ًتیجِ هیهفَْم ک جَّشِ ؿئ، هحوَلِ کلی یب ،ای کِ دسیبفت دس هشحلِ ػَطُ آگبّیِپغ . سػین هی

کِ اػوؾ سا  یٍ جَّشِ آى چیض. اػت ّن آگبّیخَدِ اص جٌغ آگبّی، ًِ تٌْب یک ًَع آگبّی اػت، ثلکِ  هَضَعِ پغ

ٍ دس ایي  .اٍ اص جٌغ خَدِ کشد، دسٍاقغ چیضی اػت هی ، احؼبعاصخَد ٍ غیش ؿئِ ثیگبًِ ی هثبثِ ِثؿئ گزاؿتِ ثَد ٍ 

ی پذیذاس، ثِ  ی فْن، ثب ثشداؿتِ ؿذىِ پشدُ پغ دس پبیبى هشحلِ .وٌذ آگبّی گزاس هیـ ثِ خَد ،هشحلِ اػت وِ ػَطُ، اص آگبّی

، ٓوذی اػت ،خَدآگبّی ثیي ی تیشُخي )ؿَد ثذل هی آگبّیـ ثِ خَد ،تشتیت آگبّی ایي وٌین ٍ ثِ ًگبُ هی ،دًیبی دسًٍیِ ؿئ

 .(اػت «آگبّی»ٍ  «هي»آگبّی،  هَضَعِسٍؿي ثبؿذ وِ دس خَدآگبّی،  تب

؛ یٌٔی ٍلتی دسحبلِ می اػتٌَٓاى دلی، پذیذاسؿٌبػیِ رّي وِ، ٌَٓاى اٍل ایي .ثبیذ ثِ دٍ ًىتِ تَجِ وشد جب ایيدس 

وٌبس  ّبیؾ سا پشدُ گیشد، یىی یىی، پذیذُ دس همبثلوبى لشاس هی ی هثبثِ ثِؿٌبػیِ رّي ّؼتین، اًَاِّ هختلف رّي سا وِ  پذیذُ

ؿٌبػیِ  پذیذُؿٌبػیِ رّي اػت ٍ ٍاهح اػت وِ  ایي خبًش اػوؾ، پذیذُ ٍ ثِ .ثجشین رّي پی جَّشِ راتِ رّي یبصًین تب ثِ  هی

تضبدِ ثیي  ی آگبّی، ی فْن یب آخشیي لحِِ ثب سػیذى ثِ اًتْبی هشحلِ وِ، ی دٍم ایي ًتیجِ .هفَْمِ ّگلیِ پذیذُ ، ثِتاػ رّي

ٍ ّشدٍ اص جٌغِ آگبّی ؛ ؿَد حل هیؿئ ثبؿذ ـ  غـ ثِ ایي هٌٔی وِ ػَطُ اص جٌغ آگبّی ٍ اثظُ اص جٌ ػَطُ ٍ اثظُ

 .آگبّی، گزاس وشد ی خَدـ ثِ هشحلِ تَاى هی ٍ ثِ ّویي دلیل اػت وِ ؿًَذ هی
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ًبهتٌبّی ٍ هتٌبّی  هفَْموٌذ، توبد ثیي  آگبّی هٌتمل هی خَدـ فت توبدی وِ هبسا اص فْن ثِ تَاى گ آتجبس دیگش، هی ثِ

ثَد ٍ  كِشف ّؼتیِ، هَضَعِ یقیيِ حؼی یؼت؟چآگبّی،  خَدـ ی  دس هشحلِهَهَِّ آگبّی،  :پشػین هی .ثؼیبس خَةاػت؛ 

ّوبى چیضی وِ اص ًِش وبًت، هَهَّ ؿٌبخت .)ثَد تْی ّؼتیِ هیبى، هَضَعِ فْن ؛ثَد ادساک، فشد ثَدى ٍ ػبهیت هَضَعِ

ایي ِ ٍ ث. ّب، جَّش ًیؼتٌذ ٍ جَّش، خَدِ آگبّی اػت وذام اص ایي آگبّی، ثِ ایي ًتیجِ سػیذین وِ ّیچ خَدـ ی  دس هشحلِ .(ثَد

یقیي ی  لحِِ: ، ػِ لحِِ سا ًی وشدگبّیآ خَدـ تَاًین ثگَیین وِ  هی پغ. آگبّی گزاس وشدین خَدـ ی  تشتیت، ثِ هشحلِ

آگبّی، توبم ؿذُ ثبؿذ،  خَدـ ثبیؼت ثحث ّگل دس  هی جب ایيدس  .، تب ثِ خَدؽ سػیذفْنی  ٍ لحِِ ادساکی  ، لحِِحؼی

 .ثبؿذ ػقلوٌذ تب ػٌتضؽ  تضی دس همبثل آگبّی ًشح هی آًتی ی هثبثِ ثِآگبّی خَد سا  خَدـ  ثیٌین دسحبلی وِ هی

ؿَد ٍ ایي اًـمبق، حل توبد سا ثِ  سػین، ثیي ػَطُ ٍ اثظُ، اًـمبق پیذا هی ًَس وِ لجالً گفتین ثِ ّش هشحلِ وِ هی ّوبى

اػت  خَدِ آگبّیهَهَٓؾ، اص یه ًشف : دٍ هَضَع داسد، آگبّی خَدـ ی  آگبّی دس هشحلِ. ؿَد هشاحل دیگش، ساّجش هی

ی ایي  وِ جَّش جْبىِ حؼی، آگبّی اػت، اهب ٌَّص ّوِ اػت آگبّی دسیبفتِـ خَد . اػت جْبى حؼیٍ اص ًشف دیگش، 

ن دٍ هَهَّ داسد، اص یه ًشف یثیٌ ن، هییوٌ ًگبُ هی ، ٍلتی ثِ رّي،صثبًی دیگشِ یب ث. آگبّی سا اص آىِ خَد ًىشدُ اػت

آگبّی ـ  خَد ی  پغ ًیشٍی هحشوِ. اًذ هَهَٓبتی وِ ٌَّص ثِ رّي، دسًیبهذُ ،ٍ اص ًشف دیگش اًذ هَهَٓبتی وِ ثِ رّي دسآهذُ

ػت وِ جب ایيف دسًیبهذُ؛ ٍ اػت؛ هیل ثِ تلشف آى چیضی وِ ٌَّص ثِ تلش« هیل»دس ایي هشحلِ ثشای حشوت ثِ پیؾ، 

ٌَّص  دس چیضِ عشیقِ ػولِاص یب دس آًچِ ٌَّص ثیشًٍی اػت، تلشفثبیؼت ایي هیل سا اص ًشیك  ثیٌذ وِ هی آگبّی هیـ  خَد 

 .خَد دسآٍسد ثیشًٍی، ثِ تلشفِ

سػذ ٍ ثب  وٌذ ٍ ثِ ؿئِ هٌفشد هی اص ّؼتیِ ٓبم حشوت هی وِ، ّگل یىی ایي. اػت الصم ی هْن ثِ دٍ ًىتِاؿبسُ ّویي جب 

ثبؿذ،  خبف ٍجَد داؿتِ ؿئِ اػبػبًٍجَد داؿتِ ثبؿذ تب ،ساثغِبیؼت ث وٌذ وِ هی ثبثت هی دٍ هفَْم، ًـبى دادى تٌبلن دس ایي

خبف، ثذٍىِ ٍجَدِ ساثٌِ، هٌٔب ًذاسد؛ تأویذ سٍی ایي ًىتِ ثذیي خبًش اػت وِ ّگل ثٔذ اص ایي ّن،  ؿئِ پغ تـخق یبفتيِ

 ثِ ،یه خَدآگبّیِ هٌفشدوٌذ ثب ًـبى دادى تٌبلوبت  یه فشدِ خَدآگبُ سػیذ، ثبص ؿشٍّ هیثِ  گبّیِ ثؼیي، یٌٔیآ خَدـ ٍلتی ثِ 

كَست گَیذ  خَدِ ّگل هی .وِ ثبیذ ایي خَدآگبّی دسثشاثش خَدآگبّیِ دیگشی لشاس ثگیشد تب تـخق پیذا وٌذ وشدى ایيثبثت 

 ٍلیثِ ؿىل هٌفی،  ،دیگشیوِ ایي ایي . 3ثب دیگشی ٍ  توبیض داؿتيِ. 2هيِ هحن، . 1: هؼقَلِ خَدآگبّی ػِ لحظِ داسد

، الصم اػت وِ «هي»یٌٔی اص یه ًشف، ایي  ؛.(ینپشداص ثِ آى هی «خذایگبى ٍ ثٌذُ»هجحث وِ دس ).ِ ثبؿذ، ٍجَد داؿتهؼتمل

ّب  ایيٍ  ؛ثبیذ یه هٌفیِ هَجَد ٍ هؼتمل ثبؿذ ،ٍ آى دیگشی ؛ثبؿذٍجَد داؿتِ ّن  ای دسٓیي حبل، ثبیذ یه دیگشی ٍ ؛ثبؿذ

وِ ثشای گزاس اص ادسان ثِ فْن دیذین وِ اػوؾ سا ثبصی ًیشٍّب  ای هشحلِآى  .اًذ ی كَستِ هؼقَلِ خَدآگبّی ػِ لحظِ

تىشاس  ّن ی خَدآگبّی دس هشحلِ ًیشٍّب ـ ایي ثبصیِ توبیض لبیل ؿذین( غیش خَدؽیب )چیض یٌٔی ثیي چیض ٍ غیشِـ  گزاؿتین،

 دس تـخق یبفتيِ هَجَدِ هـخق ،ساثغِثشای  جبیگبّیهَسد اؿبسُ ایي اػت وِ ّگل چِ  ّهَهَاّویت پغ  .ؿَد هی

 .لبئل اػت
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 ثـىل لَیتشی ًضدٍ  ،هبسوغ ثخؾ ًِشاتی ًضد الْبم وِ ثٌب ثش آى، ایي ثحثٍجَد داسد اص ّگل فؼیشی ت :دٍمهْن  ی ًىتِ

اػبػبً وِ  ایيثشوٌٌذ تب  تىیِ هی ،غیشدس «ٓولِ تلشف» ثش یب ،«وبس»ثیـتش سٍی  ثٌب ثِ ایي تفؼیش، هبسوغ ٍ اًگلغ .اػت ،اًگلغ

ثشاػبع  هباهب  .داسًذ کوتش اص کبس تکیِ ،یؼٌی ثش ساثغِ ؛ٍجَد داؿتِ ثبؿذ تب ثتَاى دس آى تلشف وشدی «غیش»ثبیؼت  هی

گَیذ یه فشد فمي ثِ  ٍلتی ّگل هی یب ،گیشد ثب اؿیبء دیگش لشاس هی ساثغِؿئِ خبف اػت وِ دس  وِ ؿئ، فمي ثِ ایي هٌٔی ایي

ّگل اػبػبً جبهِٔ یب اًؼبى سا  :تَاًین ًتیجِ ثگیشین گیشد، هی لشاس هی ثب افشاد ساثغِوٌذ وِ دس  ایي دلیل تـخق فشدی پیذا هی

چشاوِ ، اػت ساثغِ سٍی ٌٓلش ؽتأویذیٌٔی  ؛اًؼبًی وِ دس جبهِٔ ًیؼت، تـخق ًذاسد. پزیشد هی اؽ اجتوبػیؿىل  دس

سٍی ساثٌِ ایي تأویذ  دلت داؿتِ ثبؿیذ وِ .ٍجَد داؿتِ ثبؿذ تَاًؼت ًوی ثِ ًبم جبهِٔ ٍ اًؼبى اػبػبً چیضیدسغیش ایٌلَست 

 .اػتهَجَد  ٍ ًضد هبسوغ ثِ ًحَ ثِ هشاتت آؿىبستشی ثِ ؿىل هٔیفیدس سٍایت اًگلغ 

ـ  ـ جْبى حؼی ٍ آگبّی یب جَّش خَدؽ ،داؿت آگبّی وِ دٍ هَهَّتوبدِ دسٍى خَد ثب حلِ .ثشگشدین ثِ ثحث اكلی

یه خَدآگبّیِ ثؼیي ٍ ثِ  اهب، ُ اػتسػیذ تَاًین ثگَیین ػَطُ ثِ خَدآگبّی ٍلتی توبم ایي جْبىِ حؼی ثِ آگبّی دسآهذ، هی

، گزاس ػقلی ػَم یٌٔی  هب ثِ همَلِ تبؿَد  ، ایجبد هیخَدآگبّی اًـمبلی، دس گًَِ چِ ادثبیذ ًـبى ددس لذم ثٔذی  ٍ هٌفشد؛

 .وٌین 

 

 خذایگبى ٍ ثٌذُ

ثِ یه دیگشی  گًَِ چِخَدآگبّی . 1وِ  ثِ ایي یٌٔی ثحث ساجْ ؿَد؛ هی «خذایگبى ٍ ثٌذُ»ثحث ّگل ٍاسد  ثِ ثٔذ، جب ایياص 

 .ؿَد آصاد هی گًَِ چِ خَدآگبّی. 2ٍ  وٌذ؛ احتیبج پیذا هی

 اػتقالل ٍ ٍاثؼتگیٌَِٓاى  صیشیىی هجحثی وِ ّگل : ؿَد ساجْ ثِ دٍ هَهَّ كحجت هی ی خَدآگبّی لحظِ دس

خذایگبى ٍ » هجحثی اػت وِ تحت ٌَٓاى، وِ ّوبى اتکبء ٍ ػذم اتکبء خَدآگبّیوٌذ یب ثِ آتجبسی  خَدآگبّی ًشح هی

هشاحل خَدآگبّیِ ثٌذُ هٔشٍف اػت؛ اّویت ایي  ٌَٓاى وِ اػبػبً ثِ آصادیِ خَدآگبّیاػت؛ ٍ دیگشی هجحث  هٔشٍف «ثشدُ

؛ چشاوِ فْنِ فٌَهٌَلَطی اػت کلیذًِحَی،  دسایي اػت وِ ثِ «فٌَهٌَلَطی»دس  آصادیِ خَدآگبّییب  «خذایگبى ٍ ثٌذُ»ثخؾِ 

ّبی  گبًِ ػِسا ثب  تٌبظشؽٍ  كَست دّین ّبیی هقبیؼِتَاًین  لحِبتی ّؼتٌذ وِ هب ثشاػبع آى هی لحِبت خَدآگبّیِ ثٌذُ

 .ثجیٌین .دس ػپْشّبی هختلف ًـبى دّین هختلف ّگلی

ی خَدآگبّی گزاس وشدین ٍ  ی ثحثِ فْن ثِ لحِِ هب دس اداهِ .وٌین اص اػتمالل ٍ ٍاثؼتگیِ خَدآگبّی ؿشٍّ هی اثتذا

وِ ایي توبد دس ٍلتی . آگبّی ٍ دًیبی حؼی ، ٍ هَهَِّوِ خَدؽ اػت ثیيِ جَّش، ی اػتدیذین وِ خَدآگبّی ٍاجذ توبد

هشاحل آگبّی ثب ول ػپْشّب دس  دسای  اگش لشاس ثبؿذ همبیؼِ یٌٔی. ی هٌفشد حل ؿَد، هب یه فشد داسین دس ػَطُ یٌٔی فشد

ی خبف وِ  ٍ ثٔذ ثِ لحِِ ،یٌٔی یمیي حؼی وٌین هب اص ٓبم حشوت هی ،ثیٌین وِ دس آگبّی داؿتِ ثبؿین، هی «فٌَهٌَلَطی»
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پغ . ثیٌین ٔذ دٍثبسُ ثبصگـت یب حل ؿذى ایي خبف ٍ ٓبم، دس یه هفَْم ًبهتٌبّی، یٌٔی فْن سا هیٍ ث سػین ادسان اػت، هی

تَاًین  هی ی خبف ؿذى ٍ هٌفشد ؿذى، ثَد؛ حبال دٌّذُ ی دٍم ًـبى ثیٌین وِ لحِِ دس هشاحل خَدِ آگبّی، ػِ لحِِ سا هی

 ؿذى جضءی  ی دٍم اػت، ثبیذ ًوبیٌذُ وِ همَلِ خَدآگبّیاػت ٍ ًجٔبً  ػبهیتی  ، ًوبیٌذُآگبّیی  ثگَیین وِ ولِ همَلِ

یه جضء، حشوت وٌین،  ی هثبثِ ثًِبچبسین اص خَدآگبّی  هٌٔی، پغ ثِ ایي. شفتيًِشلشاسگ كَست خبف هَسدِ ثبؿذ، یٌٔی ثِ

ٍالف ٍ  ی هَهَّ سا ثِ تلشف خَد دسآٍسدُ اػت ٍ ّوِ یب ی اثظُ سا یٌٔی ثگَیین یه خَدآگبّیِ ٍاحذِ ثؼیي داسین وِ ّوِ

 ؛ یٌٔی هَهَِّ آگبّی، خَدِ آگبّیاص جٌغ خَدؽ اػتهَهَّ : وِ ایيثِ  ،وِ هَهَّ ثب اٍ ثیگبًِ ًیؼت ثِ ایي آگبُ ؿذُ

 .اػت آگبّی سػیذُ-ٍ دسًتیجِ ثِ خَد اػت

ی  داًذ وِ ػَطُ وِ ػَطُ اػت، هی داًذ خَد هی خَدآگبّی، .آیذ ی خَدآگبّی پیؾ هی دس هشحلِ اًـمبق گًَِ چِثجیٌین 

وِ تـخق  ًَس خَد دسآٍسدُ اػت ـ اهب ّوبى داًذ وِ اثظُ ثب اٍ ثیگبًِ ًیؼت، ـ چشا وِ اثظُ سا ثِ تلشف اػت، هی ؿٌبػب

خَدآگبّیِ ثؼیيِ هٌفشدی ّن وِ االى  ، لبثل تحمك ثَد،چیضِ ثیشٍى اص جضء یه یب غیش ی یه ٍاػٌِ ثِیبفتي یه جضء، فمي 

اهب  .دس همبثل خَد داؿتِ ثبؿذ وِ آى غیش، ثِ ایي تـخق آتشاف داؿتِ ثبؿذ« یشغ»هَسد ًِش هبػت ّن ًبگضیش اػت وِ یه 

 خَدآگبّیِّش  یٌٔی. ، ّویي هـخلبت سا داسدّش خَدآگبّیِ دیگش ّن ػت وِ ٍلتی ثِ خَدآگبّی ًگبُ وٌین،جب ایيهؼئلِ 

ذ، اهب وؼی ؿٌبػ هی ی دس اثظُ تلشف وٌٌذُ ی هثبثِ ثِخَد سا  ّن ذ، ٍؿٌبػ هی  ػَطُ ی هثبثِ ثِّن  ،خَد سا دسٓیي حبل ،یدیگش

وشدین،  كحجت هی آگبّیثخؾ ی  هب ٍلتی دسثبسُثیٌین وِ  اگش دلت وٌین، هی .وٌذ ٍجَد اٍ آتشاف ًوی یب ٓبهلی دسثیشٍى، ثِ

هٌفی ٍجَد داسد، اهب ثشای تـخق ثخـیذى  ی هثبثِ ثِدسػت اػت وِ ػَطُ ٍجَد داسد ٍ دسػت اػت وِ اثظُ،  گفتین وِ اگش

 ٍاسًٍِ ی قضیِیک خَدآگبّی، حبال هب دس  ؛ی هٌفی ًگبُ کٌذ دس چْشُ ی فؼبل، ػَطُثِ ایي اثظُ یب ثِ ایي هٌفی، ثبیذ یه 

 .ثتَاًذ خَد سا ثشًـبًذ ػَطُ تب کٌذی ػَطُ ًگبُ  یک اثظُ ثبیذ دس چْشُیٌٔی . ثیٌین هی

ثِ اثظُ، حمیمت ٍ آى چِ ٍ  ظُ دس هقبثل ػَطُ قشاس داؿتاثی آگبّی،  دس هشحلِ: پغ فشق لویِ ثبیذ سٍؿي ثبؿذ

ٍلی اگش . ی هٌفی ًگبُ وٌذ جبى ثَد وِ ایي تَاى سا داؿت وِ دس چْشُ لذستٍِ ایي هٌفی ثَد،   اثظُ. ذ، ػَطُ ثَدثخـی ّؼتی هی

یه ػَطُ لبدس اػت ثِ ػَطُ ثَدىِ خَد  ثیٌین وِ چشا یه هَجَد یب وٌین، هی ای وِ ًی ؿذ، دلت دس پشٍػِ جب ىبّودس 

تَاًذ ثِ تلشفِ  ًِ سا هیآى ؿئ ثیگب ٍ یبػت، ٍ آى ٍجَد ٍا ثشػذ وِ آى ٍجَد، اص جٌغِ خَدِ ٍ ثِ ایي ًتیجِ آتشاف وٌذ

ؿَد وِ ایي ػَطُ، ثشای  ثیٌین؛ یٌٔی دیذُ هی ن، ّوبى ثبصیِ ًیشٍّب سا هیی خَدآگبّی ّ ٍ هب حبال دس هشحلِ .دسآٍسد خَد

یه  جب ایي ،ی خَدآگبّی وٌذ، ٍلی اثظُ تلشفاؽ اػت،  ثخـذ، ثبیذ دس چیضی وِ اثظُ تـخقوِ ثتَاًذ ثِ خَد  ایي

ای  ثِ تـخقِ ایي خَدآگبّی ایي خَدآگبّیِ دیگش ّن، ایي تَاًبیی سا داسد وِ تَاى گفت وِ ، پغ هیخَدآگبّیِ دیگش اػت

ایي  ّن اًؼبىِ دیگشثشای  وِ ثگَیین ثِ توثیل ثِ ٓجبست دیگش هی تَاًین .، آتشاف وٌذوِ دس جؼتجَی تـخق یبفتي اػت

ٍجَدؽ  ثِ دس جؼتجَی ایي اػت وِ یه غیش ،اًؼبىِ همبثل ّنآى . وٌذ فشلی ًوی ّویي ٍیظگی سا داسد ٍتـخق یبفتي 

ای ثب یک خَدآگبّیِ دیگش  هجبسصُ اكغالح ثِثبیؼت دسگیش  کٌذ، هی تحقق پیذا ،کِ ایي ٍجَد ایي ثشایپغ . آتشاف وٌذ

 اكغالح ثِ تب  هجبسصُیه  ثذیي تشتیت هب ؿبّذ .اػتشاف کٌذ، خَدآگبّی ی هثبثِ ثِؿَد تب اٍ سا ٍاداس کٌذ کِ ثِ تـخلؾ 

اهب تَجِ داؿتِ ثبؿیذ وِ  .ؿَد هی تش لبثل فْن سًِش ثگیشین،ثیي دٍ اًؼبى د یه توثیل ی هثبثِ ثِ ّؼتین وِ اگش آى سا پبی جبى
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یه اص  ّشوذام اگش دٍ خَدآگبّی داسًذ، یٌٔی تب پبی جبى، یٌٔی ّویي هجبسصُ تب پبی َّیتی وِ ایي هجبسصُ ؿَد ٍلتی گفتِ هی

، خَدآگبّی ی هثبثِ ثَِّیت خَد سا یب دّذ،  خَدآگبّی، اص دػت هی ی هثبثِ ثِایي دٍػش، ثِ هجبسصُ اداهِ ًذّذ، َّیت خَد سا 

، تب پبی جبى ی دٍ فشد گَیین هجبسصُ هیدس توثیل اًؼبى، ٍلتی ).ای داسین تب پبی حفظ َّیت هجبسصُدس ًتیجِ . ذـو ثٌذ هیدس

 .( دّذ اؽ سا اص دػت هی َّیت اًؼبًیدّذ، یٌٔی  یٌٔی وؼی حبهش اػت جبًؾ سا دػت ثذّذ، ٍ ٍلتی جبًؾ سا دػت هی

اگش ؿىؼت ؿًَذ، چشاوِ  تب پبی جبى دَٓت هی ای ثِ هجبسصُ اكٌالح ثِاًذ،  پغ دٍ خَدآگبّی وِ سٍدسسٍی ّن

 .ؿَد ؿبى دسثٌذ هی خَدآگبّی ٍ دٌّذ ثخَسًذ، َّیت خَد سا اصدػت هی

اگش یىی اص ایي  ای اػت تب پبی جبى، هجبسصُ ایي هجبسصُ،اگش : ؿَین هب ثب یه تٌبلن سٍثشٍ هی جب ایي دس گَیذ هیّگل 

 ـ ثیي ثجشداص، سااؽ یب دیگشی  اثظُ خَاّذ هی، ػَطُ ثگیشینوِ یٌٔی ّشوذام سا ـ ّب، دیگشی سا اص ثیي ثجشد،  خَدآگبّی

 .ٍجَدؽ آتشاف وٌذِ ث وِ هبًذ ویً ثبلی وؼیدسآًلَست 

ػَطُ دس  جب آىٍالٔیت یب  ثـش دس تلشفِ. ّن دًجبل وٌین آگبّیی  تَاًین دس هشحلِ ی اػتذالل سا هی یي پشٍػِّوهب 

سا ثِ تلشف خَد دسآٍسد، چشاوِ اگش  ٍالٔیت سا سام وٌذ تب ثتَاًذ آى ثبیذ ثلىِ م وٌذ،تَاًذ ٍالٔیت سا هٌْذ ف ٍالٔیت، ًویتلش

هجبسصُ تب پبی جبى، هفَْهؾ سا اص  اكٌالح ثِ ّن جب ایيثِ ّویي خبًش . اػت وٌذ، چیضی ثِ تلشفؾ دسًیبهذُهٌْذم ٍالٔیت سا 

 .دداسثش هیبىاصسا ًشفیي  ایي تَاًذ یىی اص وِ ًویچشا ،دّذ ایي صاٍیِ اصدػت هی

  :اسائِ وشد دٍ تؼجیشتَاى  هی جب ایي

: یٌٔی دٍ جَس خَدآگبّی داسین .خبف اص خَدآگبّی اػت راتبً ٍاجذ یه ًَِّ ،همبثل خَدآگبّیِ :وِ ایي یکی

پغ اگش دٍ خَدآگبّیِ اص ًَّ اٍل دس همبثل ّن . پزیش اػت تؼلینای وِ راتبً  خَدآگبّی ٍ ًیؼت پزیش تؼلینای وِ  خَدآگبّی

 . حبهش ثِ تؼلین ًیؼتٌذ وذام ّیچ وٌٌذ ٍ تب پبی جبى هجبسصُ هی ،وِ ّشدٍ ؿَد، ثشای ایي لشاس ثگیشًذ، تـخلی حبكل ًوی

  پزیش ثبؿذ تؼلین اػبػبً ایي اهىبى دس رات ٍ ػشؿتؾ ّؼت وِوِ اص ًَٓی  ـ خَدآگبّییه  پغ ساُ حل ایي اػت وِ

 كَست ثِؿَد خَد سا ًفی وٌذ ٍ  ؿَد ٍ حبهش هی دس همبثل دیگشی تؼلین هی اٍ. ای اص ًَّ اٍل سٍثشٍ ؿَد َدآگبّیثب خ ـ

 .اثجبت وٌذ خَدآگبّی ثَدىِ ًشفِ همبثل سا تَاًذ هی هٌفی دسآیذ ٍ یبهَهَّ 

ثشدُ ؿذىِ ، ٓلت ّگل، ثِ راتِ ثشدگی لبئل ثَد؛ یٌٔی هٔتمذ ثَد ثگَیٌذ ایي اػتٌتبج ؿذُ وِ هَجت تؼجیشًَع ایي 

. دّذ وٌذ ٍ ّشگض تي ثِ ثشدگی ًوی آصادُ، تب پبی هشي هجبسصُ هی اًؼبىِ. داًؼت  ّب خَد آى اًؼبى راتِدس ًْفتِ  ثبیذ سا ّب اًؼبى

گَیٌذ هٌـبء تفىش  ٍ هی .اًؼبى ثَدًذ ٍ پزیشؽِ ثشدگی دس ػشؿتـبى لشاس داؿت ِ تي ثِ ثشدگی دادًذ، ًَّ خبكیوؼبًی و

 .ش اص ّگل ثَدُ اػتفؼیایي ًَّ تدس فبؿیؼتی

اػت  قبّش ػشؿتیًثِ لحبٍ اگش هب ثپزیشین وِ یه خَدآگبّی،  لٌگذ، صیشا الل، یه پبیؾ هیاػتذًَّ اص ثِ ًِش هي ایي 

دسحبلی وِ  .، ثٌذُدٍهیاین وِ یىی خذایگبى اػت ٍ  سا فشم گشفتِ ایي اص پیؾ، هقَْس ػشؿتیً ثِ لحبٍ خَدآگبّی دیگشٍ 



11 
 

خذایگبًی ٍجَد ٍ ٌَّص ًِ  هب دٍ خَدآگبّیِ همبثلِ ّن داسین. ی خذایگبى ٍ ثٌذُ سا اػتٌتبج وٌذ خَاّذ همَلِ هی تبصُ ّگل

  .ای داسد ٍ ًِ ثٌذُ

 «تشع»ّب اص دیگشی دچبس  یىی اص خَدآگبّی گَیین هی وٌین؟ایي توبد سا حل  تؼجیش دیگشیتَاًین ثب  آیب هیثجیٌین 

تشع  دلیل ثِ .ؿَد ٍاسد ایي هشحلِ هی« تشع»ی  همَلِتشػذ،  یىی اص دیگشی هی وِ دلیلایي ثِ فقظ  ؿَد ٍ ثِ ایي تشتیت هی

ایي خبًش  ثِ ى، خذابدیادس  اػبػبً .ؿَد خذایگبى وِ ثبٓثِ تشع ؿذُ، هی ؿَد ٍ آى وِ تشػیذُ اػت، ثٌذُ هی آى اػت وِ

سا دس  ّگل سا تَهیح دّذ ٍ آى «فٌَهٌَلَطی»ی تشع دس  تَاًذ جبیگبُِ همَلِ تٔجیش اٍل، ًوی .ذٌتشػ اص اٍ هی گبىوِ ثٌذ خذاػت

 .وٌذ هیثٌذُ ٍ خذایگبى هٔشفی خَدِ  رات

اؽ  وِ جبىِ خَد ٍ ّؼتیِ صهیٌی ی ثیي دٍ خَدآگبّی، یه خَدآگبّی، ثشای ایي گیشین وِ دس همبثلِ پغ ایٌٌَس دسًِش هی

 اص دػتیب وٌذ ، ًفی هیاؽ اص خَدآگبّیِ دیگش، ؿشافتِ خَدآگبّی ثَدى سا ثخبًش حفَ صًذگیِ صهیٌی «تشعِ»سا حفَ وٌذ، اص 

ٍ  ّشیه اص ایي دٍ خَدآگبّی ًگبُ وٌین ثِحبال ثب دلت  .وٌذ آیذ ٍ ٍجَد خَد سا ًفی هی هٌفی دسهی كَست ثِ ّذ ٍ خَدد هی

وِ دس همبثل ّن  ای دٍ خَدآگبّی :ّبی هب چِ ثَد ایي دٍ خَدآگبّی، فشمی  هجبسصُ اكٌالح ثِثجیٌین پیؾ اص ؿشٍِّ 

پغ اگش دلیلی  .جبىِ صًذُ، ثشػویت ؿٌبختِ ؿًَذ ی هثبثِ ثِخَاٌّذ  هی اًذ ٍ دسٓیيِ حبل ّش دٍ ذُاًذ، ّشدٍ، جبىِ صً لشاسگشفتِ

  .هٌٔی اػت ّب ثی ؿبى، ػلت ؿَد، آًَلت تـخق آى وِ صًذگی ٍجَد داؿتِ ثبؿذ، ثشای ایي

اؽ سا حفَ وٌذ، ثذٍى  ؿًَذ، ایي اهىبى ٍجَد داسد وِ یىی ثخَاّذ جبىِ صًذُ هی  ٍاسد هجبسصُ ٍلتی ایي دٍ خَدآگبّی

ی  ّگل همَلِ جب ایي. گزاسد، اهب جبىِ صًذُ سا حفَ وٌذثسا اص دػت   یي هٌٔی وِ تـخقثذ ؛اؽ ؿٌبختِ ؿَد وِ تـخق ایي

دلت وٌیذ وِ  ؼبصد؛ثثٌذُ ٍ خذایگبى سا  ثٔذاً ،ایي همَلِاػبع ثشخَاّذ  هی ّگل وِ ثخبًش ایي ؟چشا .وٌذ سا ًشح هی« تشع»

تَاى گفت وِ لفَ خذایگبى ثِ دسػتی تشجوِ  اهب هی. اػت حتی ثِ هٌٔی اسثبة ّن ثىبس سفتِ ، ثٌَٓیدس ّگل خذایگبى ثَدى

 .دس تشػی وِ دس دلِ ثٌذُ اػت، ٍجَد داسد ّوَاسُ خذا،. گیشد ؿذُ، چشا وِ اسثبة یب آى خَدآگبّیِ اٍل، جبی خذا سا هی

اثظُ ٍ  كَست ثِحفَ ؿَد ٍ  اؽ ٍ جبىِ صًذُ  صًذگی لیٍ ،اؽ ًفی ؿَد خَدآگبّی پزیشد وِ هیپغ یىی اص ًشفیي  

آگبّی ایي اػت وِ یه خَدآگبّی خَد یىی اص ایي دٍ ی اػتذالل ّگل ثشای ؿٌبختِ ؿذى َّیتِ پشٍػِ. آیذ دسهی هٌفی

یه  تٌْبی داسد، آگبّ ،اٍ ثِ خَد چشاوِ ٍلتی فمي خَدِ ،ثِ تأییذ ثشػبًذ، اص خَد ثیشٍى اص جبًیسا اػت وِ َّیتؾ  ًبگضیش

ّبی  ًذ ٍ ایي خَدآگبّیا ّبی دیگش خَدآگبّی ِّوخَدآگبّی ٍجَد داسد،  ایي چِ ثیشٍى اص آى اهبخَدآگبّیِ ثؼیي اػت، 

ثشای : ایي اػتاػتذاللؾ پغ  .ّبی دیگش ّن ّویي ٍیظگی سا داسًذ خَدآگبّی ٍلی .ٍجَدؽ ؿْبدت دٌّذِ دیگشاًذ وِ ثبیذ ث

جبىِ  ،ثبیؼت هشٍستبً خَدآگبّیِ دیگشی پزیشفتِ ؿَد، هی  خَدآگبّی ٌَٓاى ثِ ّب یىی اص ایي خَدآگبّی اكٌالح ثِوِ  ایي

فمي ٍلتی  پزیش اػت؟ چٌَس چٌیي چیضی اهىبى. ی خَد سا حفَ وٌذ، ٍلی اص تـخقِ خَدآگبّی ثَدىِ خَد ثگزسد صًذُ

جبىِ صًذُ  ی هثبثِ ثِخَد سا  ٍ ثذیي خبًش ثتشػذذ، اصدػت ثذّاؽ سا وِ جبىِ صًذُ ص ایياپزیش اػت وِ یىی اص ًشفیي  اهىبى

 كَست ثِای کِ  خَدآگبّی ی،چٌیي اًـقبق اصثؼذ .گزسد دسهی، یبفتِ ثبؿذ وِ خَدآگبّیِ َّیت  اص ایي وٌذ ٍ حفَ هی

ی خَد سا ثب هَضَػؾ اص دػت  ٍاػغِ ی خَد کشدُ اػت، استجبط ثی سا ثٌذُ خذایگبى دسآهذُ ٍ خَدآگبّیِ دیگش
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چَى هَهَّ، چشا؟  .گیشد بى هؼتمین ثب هَهَّ لشاس هیثشدُ یب ثٌذُ اػت وِ دس استجایي ثِ ثٔذ،  جب ایياص  چشاوِ ،دّذ هی

ی  تَاًذ اداهِ دیگش ًوی ،ی حشکت خَدآگبّی اداهِثِ ثٔذ  جب ایياص . اػت ٍ ثشدُ ّن هٌفی اػت( یب ٍاجذ ػلجیت)اػبػبً هٌفی 

تضبد خذایگبى ٍ تَاى گفت  ثذیي تشتیت هی .وٌذ ًوی حشوتِ خَدآگبّیِ خذایگبى ثبؿذ، چشا وِ دیگش توبدی سا ثبخَد حول

ٍ ایي ثٌذُ اػت وِ هٌـبء . چشاوِ ثٌذُ سا ثِ هَهَِّ خَد ثذل وشدُ ؛بىخذایگ حل ؿذُ اص عشفِ دسٍاقغ تضبدی اػت ثٌذُ،

ایي ٓبهلِ  .ؿَد هیػلجیت اػت وِ ثبٓث حشوت  یب چشاوِ اص ًِش ّگل، ّویـِ ایي هٌفی دس دل خَد داسد،ی توبد سا  ًٌفِ

 .وٌذ حشوت سا هوىي هی جب آىهٌفی اػت وِ توبد سا هوىي ٍ اص 

 

 خَدآگبّی ثٌذُ

سا تَهیح دّین ٍ ثٔذ ثگَیین وِ چشا ایي هجحث،  هختلفِ خَدآگبّی ثٌذُوٌین لحِبت  ی اٍل ػٔی هی لِّدس ٍ جب ایيهب دس 

 .لذس اّویت داسد دس ّگل ایي

 وٌذ، احؼبع هی، ؿذُ تؼلین خَد ساثٌذُ اػت وِ ای  لحِِ، دس همبثل خذایگبى ثٌذُ ی آگبّیِ اٍلیي لحِِگَیذ  ّگل هی

 .ثیٌذ هی ،ثیشٍى اص خَد ای وِ خَد سا هؼتمل اص ٌٔی آى لحِِی

ًبگفتِ ًوبًذُ وٌین،  ای سا ثگَین وِ ٍلتی ثِ آى هشاجِٔ هی پیؾ اص ٍاسد ؿذى ثِ هشاحل خَدآگبّی ثشدُ، خَاػتن ًىتِ

 ای اص خَد گزؿتِ ٍ چِ خَدآگبّی. ای ثشًـبًذُ ؿذ؟ خَدآگبّیِ خذایگبى خَدآگبّی وذام جب ایيتب  :وٌن ػؤال هی .ثبؿذ

اًذن اًذن ایي هؼئلِ سٍؿي  اهب .یبفتِ، خَدآگبّیِ خذایگبى اػت خَدآگبّیِ َّیتثِ ایي تشتیت، . ؟ خَدآگبّیِ ثٌذُاػت

چشاوِ خَدآگبّیِ خذایگبى تٌْب  ،خذایگبى خَدآگبّیِ ٍ ًِ خَدآگبّیِ حقیقی، خَدآگبّیِ ثٌذُ اػتخَاّذ ؿذ وِ 

اگش صهبًی ثشػذ کِ ٍ .وٌذ اٍ هیخَدآگبّیِ ٍجَدِ ایي آگبّیِ ثٌذُ اػت وِ آتشاف ثِ . ثٌذُ هوىي اػتآگبّیِ ٍػبًتِ  ثِ

ٍ ّگل اػنِ  .فی کشدُ اػتخَدآگبّیِ خذایگبى ساً، اهب آٍسدُ دػت ثِثٌذُ دیگش چٌیي اػتشافی ًکٌذ، خَدآگبّیِ خَد سا 

 .گزاسد هی ی آصادیِ خَدآگبّی پشٍػِسا  پشٍػِایي 

، ی اٍل ایي پشٍػِ،آگبّیِ ثٌذُ گَیذ، لحِِ اٍ هی .دّذ سا تَهیح هی ی خَدآگبّیِ ثٌذُ پشٍػِ گًَِ چِثجیٌین ّگل 

ی  لحِِؽ، ا خَدآگبّی دس خَدآگبّیِ ثٌذُ، اٍلیي لحِِ پغ .اػت سٍاقیثٌذُ، آصادیِ ًَِّ  آصادیٍ  اػت سٍاقی ًَِّ آگبّیِ

 آصادوِ ثٌذُ خَد سا، دس دسٍىِ خَد ـ هؼتمل اص ثیشٍى ٍ هؼتمل اص آًچِ دس خبسجِ اٍػت ـ  اػت ای لحِِ ٍ آى سٍالی اػت،

دس  ٍ وٌذ ، تشدیذوٌذ، حبهش ًیؼت دس خذایگبًیِ خذایگبى تشدیذحبهش ًیؼت وِ دس ٍجَدِ ثیشٍى اص خَد، . وٌذ احؼبع هی

 .وٌذ هی آصادیی خَد، احؼبع  ًذیـًِتیجِ دس پیؾِ خَد ٍ دس ا

ای اػت وِ ٌَّص خَد  آصادی، آصادیِ دس اًذیـِ اػت .كَستِ هٔمَلِ آصادی اػتدسٍالْ گَیذ، آصادیِ سٍالی،  ّگل هی

ی  ًِ ٍالٔیتِ صًذُ ػت،ا ـِ، تٌْب كَستِ هٔمَلِ آصادیآصادیِ دس اًذی»: گَیذ اٍ هی .اػت سا دس ثیشٍى اص خَد، هتحمك ًىشدُ
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 ؛دس دًیبی رّي دلخَؿیِ رّي اػت ؛هحتَایِ ػیٌی ثی ای اػت آصادی ی،ی سٍاقِ آصادیِ خَدآگبّی دس هشحل «.خَدِ آصادی

 ثِ ایي خبًش وِثپزیشد، خَاّذ  ًویٍجَدِ ثٌذّب سا  اكالً وِ وٌذ، ثخبًش ایي ب، سّب احؼبع هیّ اص ثٌذ خَد سا ،آصادیِ دس اًذیـِ

وِ ثب فشاهَؽ وشدىِ ٍالٔیتِ  اػت ای خلؼِ .وٌذ آصادی هیاء ٓیٌی، احؼبع دس یه جْبىِ هبٍس. ّب آتمبد ًذاسد ثِ ٍجَد ثٌذ

ی آگبّیِ ثٌذُ،  ی سٍالی، خَدآگبّیِ خذایگبى، ثَػیلِ دس لحِِ .وٌذ خَد سا سّب احؼبع هی جب آىٍ دس  آٍسد، هی دػت ثِ ،ٓیٌی

 . ؿَد ٍ ّیچ هـىلی ّن ٍجَد ًذاسد ٍػبًت هی

خَدآگبّیِ ثشدُ ثِ ٍجَد یب  ای اػت وِ ، لحِِآصادیِ ؿکبکثِ آگبّی یب  اص آگبّی یب آصادیِ سٍالی ی گزاس لحظِاهب 

اًگبسد،  ثیٌذ وِ ٍجَدِ جْبى سا ثِ ّیچ هی ثشدُ هی .ایي ؿه وجبػتٍ ثجیٌین هٌـبء ثجیٌین چشا. وٌذ َدِ هَهَّ ؿه هیٓذمِ ٍج

وٌذ وِ جْبى ّیچ  یٌٔی اگش فىش هی .ّیچ ثگیشدثِ دیگش تَاًذ  اًگبسد ـ سا ًوی ـ وِ ٍجَد جْبى سا ثِ ّیچ هیایي فىش خَدِ اهب

ثیٌذ  ثِ ایي تشتیت هی .تَاًذ ّیچ ثبؿذ، چشا وِ اگش خَدِ ایي فىش ّیچ ثبؿذ، پغ جْبى چیضیؼت دیگش ًوی ،اػت، خَدِایي فىش

ثِ ایي تشتیت ایي فىش وِ خذایگبى، . ثِ ّیچ ثَدىِ هَهَٓؾ ٍ خَدِ ّیچ ثَدىِ جْبى، یه تٌبلن ٍجَد داسد ثیيِ فىشِ

تَاى گفت  یب ثِ آتجبس دیگش هی. وٌذ هی تشدیذ ایي خذایگبى، خذایگبىِ اٍػت، اٍ سا دچبس ٍالٔبً وِ آیب خذایگبىِ اٍػت ثب ایي

گشی،  تحمك آى چیضی اػت وِ سٍالی ،گشایی ؿه» یب ثِ لَل ّگل. ؿَد قل هیثٌذُ هٌتتضبد ثیي خذایگبى ٍ ثٌذُ ثِ دسٍىِ 

، آگبّی ثٌذُ یب ػیش ؿکبکیتی  دس هشحلِ «.دس اًذیـِ اػت ّوبى چیضیؼت وِ آصادیِ ی ٓولیِ یب تجشثِ كَستِ هٔمَل آًؼت

اػت  تٌبلوی تٌبلن، تٌبلوی اػت اػبػی ٍ داًذ وِ ایي ثشد، اهب ٌَّص ًوی ثِ تٌبلن دس ٍجَدِ خَد پی هی ،آصادیِ خَدآگبّی

ایي تٌبلوی سا ای گزاس ًىشدُ وِ  وٌذ، ٌَّص ثِ هشحلِ تجشثِ هی فمي تٌبلن سا دس ٍجَدِ خَد ٌَّص .هشثَى ثِ راتِ خَدآگبّی

ًِ ٍ  تٌبقض، تٌبقضِ راتِ خَدآگبّیؼتثفْوذ وِ ایي ٍ ثفْوذ وٌذ،  احؼبع هی ثیي اًذیـِ ثِ خبسج ٍ خَدِ خبسج وِ

 . ؿَد ی ؿىبویت، ثٌَیت خذایگبى ٍ ثٌذُ، ثِ دسٍى ثٌذُ هٌتمل هی دس هشحلِپغ . اٍ تٌبقض خَدِ

: ؿبّذ ًی ؿذىِ دٍ لحِِ ثَدین جب ایيتب  هب .گیشد كَست هی گًَِ چِ ی ػَم لحِِثِ  تىبهل ایي حشوتحبل ثجیٌین وِ 

ثذٍى  وِ ای ثَد دس اًذیـِ ، آصادیسٍاقیی  آصادیِ خَدآگبّی دس هشحلِ. ی ٓبهیت ثَد ی ثؼبًت ثَد، ًـبًِ ًـبًِ گشی سٍاقی

تضی دس همبثلِ سٍالیت ًشح  آًتی ٌَٓاى ثِ ؿکبکیت .وشد صاد احؼبع هیآخَد سا ثبؿذ،  ِثِ ّیچ ٍالٔیتی تَجِ داؿت وِ ایي

 . ؿَد هی

ثِ جَّش خَدآگبّی یب ی ثٌذُ اص توبد، ثِ اكلِ خَدآگبّی،  تجشثِ ،گزاس وٌذ وِ دس آىای  حبل خَدآگبّی ثبیذ ثِ هشحلِ

هتٌبّی ٍ گزسا  كَست ثِهَهَّ سا ثبیؼت،  هی ػت وِ خَدآگبّیا ای ایي هشحلِ. ثبالتش گزاس وٌذ احلثذل ؿَد تب ثتَاًذ ثِ هش

 ًظًذ یبثخت  ًگَى یبآگبّیِ ًبخَؽ ی  پغ ثِ هشحلِ .ثجیٌذ ًبهتٌبّی كَست ثٍِ تلَسی وِ ًؼجت ثِ هَهَّ داسد سا  ثجیٌذ

؟ خَدآگبّی ثِ چِ چیضی ًبخَؽچشا آگبّیِ  اهب(. اًذ تشجوِ وشدُ« ٍجذاى هؼزة»ثشخی ایي اكٌالح سا ثِ . )وٌین گزاس هی

ًبهتٌبّی فمي دس ٍجَد هتٌبّی هوىي اػت ٍ هتٌبّی  :وِ ثِ ایي آیٌذ اػت؟ ثِ چِ چیضی ثذل ؿذ وِ ًبخَؽیب دػت یبفت، 

سػذ وِ اًؼبى، اص  ثِ ایي ًتیجِ هی ی آگبّی ًبخَؽ خَدآگبّی دس هشحلِ. حتوبً ثبیذ اص خَد ثگزسد تب دس ًبهتٌبّی غشق ؿَد

ٌبّیِ جبٍداى ای اػت اص یک ًبهت لحظِ ،سٍح ی هثبثِ ثِ ؛کبلجذ هیشًذُداسد ٍ اص ًشف دیگش یه  سٍحِ جبٍداىیه ًشف یه 
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ؿَد؛  ایي تٌبلن راتیِ اًؼبى اػت وِ دس آگبّی ًبخَؽ ًـبى دادُ هی. کبلجذ، هَجَدیؼت هحذٍد ی هثبثِ ثٍِ جبسی، ٍ 

. دیبلکتیکیاػت  یتضبد، هتٌبّیًبهتٌبّی ٍ تضبد ثیي خذا ٍ اًؼبى، ثیي  ،تضبد ثیي جبٍداًگیِ سٍح ٍ هیشًذگی جؼن

پزیشفتِ ٍ  ای اص ًبهتٌبّی ؿذ، وبلجذْ ای اص ًبهتٌبّی ثبؿذ، ٍلی ٍلتی لحِِ لحِِ ثبیؼت هی، خَاّذ اًؼبى ثبؿذ اًؼبى اگش هی صیشا

اًؼبى ثِ  ثِ ایي تشتیت .اٍ ٍثبسُ دس الیتٌبّی غشق ؿذىِدػذی اػت دسثشاثش اصخَدگزؿتي ٍ  ،ثِ ؿئ ثذل ؿذُ ٍ ایي وبلجذ

وِ  ٍ ثِ ایي ًتیجِ سػیذُ ؛ای اػت وِ خَدآگبّیِ ثٌذُ، دیگش خذایگبى سا لجَل ًذاسد لحِِیب  .ثشد توبدِ ٍجَدِ خَد پی هی

َدِ ٍج آتشاف ثٌذُ ثِتٌْب، ،ُسػبًذخذایگبى  ثِ همبم ، یٌٔی وؼی وِ خذایگبى سا،اػت ثَدُ ی ٍجَدیِ خذایگبى، خَدِ اٍ ٍاػٌِ

سػیذ ٍ ایي تٌبلن سا دسیبفت وِ ثِ ایي دلیل، ثٌذُ ؿذُ وِ ٍجَد پغ ٍلتی خَدآگبّیِ ثٌذُ ثِ ایي ًتیجِ  .اػت خذایگبى ثَدُ

گیشد کِ ایي تضبد، تضبدِ ٍاقؼیتِ اًؼبًیِ  ٍ ًتیجِ هی کٌذ ٍجَد خذایگبى سا ًفی هی ثِ ایي تشتیت،سا ثبثت وٌذ،  یخذایگبً

 .خَدِ اٍػت

ثالٍاػٌِ ثب ًجیٔت دساستجبى اػت،  كَست ثِثٌذُ هَجَدی اػت وِ  .اص ساُ کبسسػذ؟  هی ثٌذُ اص چِ ساّی ثِ ایي ًتیجِ

گشی، ایي  ی سٍاقی اٍ دس لحظِ .آٍسد شف خَد دسهیتل ثٌَس ٍالٔی، هَهَّ سا ثِ اتفبلبً ثب ؿئ دساستجبى اػت، اٍػت وِ

سػذ  ًتیجِ هی ی آگبّی ًبخَؽ ثِ ایي کٌذ ٍ دس لحظِ ی ؿکبکیت ثِ ایي هؼئلِ ؿک هی ؿٌبػذ، دس لحظِ هؼئلِ سا ًوی

 ،پغ اصًِش ّگل، حشوتِ خَدآگبّی. دّذ ػبصد، اٍػت کِ هَضَع سا ثغَس ٍاقؼی تغییش هی کِ ایي اٍػت کِ جْبى سا هی

 آى ، یٌٔیحشوتی اػت وِ ثش دٍؽِ ثبس هٌفیِ خَدآگبّی یٌٔی ثٌذُ، گزاؿتِ ؿذُ، سػبلتی اػت وِ ثٌذُ ثبیذ ثِ ْٓذُ ثگیشد

 پغ .اٍػت وِ توبدِ هشوضی خَدآگبّی یب توبد هشوضی اًؼبى سا، دس دسٍىِ خَد داسد .ػبصد هیوٌذ، جْبى سا  وِ وبس هی وؼی 

ثشػین تب  ایي توبد اػبػی ثِ ّویي دلیل اٍل ثبیذ ثِ. ی آگبّیِ ًبخَؽ یٌٔی، سػیذىِ ثِ توبد اػبػیِ اًؼبى ػیذى ثِ هشحلِس

 .سا اص آى ًتیجِ ثگیشین ػقلثتَاًین ثٔذ ، تب داؿتِ ثبؿین اًؼبى ٍاقؼییه 

هبًین، تب ثٔذاً ثتَاًین  ی آخش خَدآگبّیِ ثٌذُ ثبلی هی ؿَین ٍ ّوچٌبى دس هشحلِ ی ٓمل ًوی اهب هب ٓجبلتبً ٍاسد هشحلِ

 . چگًَگی گزاس ثِ ٓمل سا تَهیح دّین

، خذا .تـجیِ وشد یتهؼیحثِ لحِبت  ی خَدآگبّی ثٌذُ سا، ا ی ػِ هشحلِ ٍ ساثٌِ آگبّی کبرةخَدتَاى  هی جب ایيدس 

هتٌبّی، حلَل وٌذ ٍ تٔیي  دس تَاًذ هَجَد ثبؿذ وِ الیتٌبّی تٌْب صهبًی هی .تَاًذ هَجَد ثبؿذ ب الیتٌبّی ًویالیتٌبّی اػت، اه

 ،ًبهتٌبّی تضِ هؼیح ثذلیل هتٌبّی ثَدى، آًتیاهب . آیذ دسهی هؼیح كَست ثِدّذ ٍ  دس هتٌبّی ًـبى هی ، خَد ساپغ خذا .یبثذ

ای حل ؿَد وِ ّشدٍ سا دسثشگیشد، یٌٔی توبد هتٌبّی ٍ  ثبیؼت دس همَلِ خذاػت، هی تضِ آًتیوِ  یٌٔی خذاػت ٍ ثِ دلیل ایي

. حل ؿَد القُذُع سٍحثِ ّویي دلیل هؼیح ًبگضیش اػت وِ اص وبلجذ هبدیؾ ثگزسد ٍ دس . ًبهتٌبّی دس ٍجَدؽ حل ؿًَذ

یٌٔی  ،ی آگبّی هؼزة اػت بیٌذُالقُذُع ًو سٍح تَاى گفت وِ هی .ّن دسثشداسدخذا ٍ هؼیح سا ثب ،دیگش المُذُػی وِ سٍح

  .ی هتٌبّی ٍ ًبهتٌبّی سا دسخَد داؿتِ ثبؿذ ثبیؼت دٍ لحِِ هی ٍ اػت ایي آگبّی ثَجَد آهذُ وِ جبیی

دٍلحِِ دس ػپْش  ٍ، وٌین ثؼٌذُ هی ثخؾ خذایگبى ٍ ثٌذُ دسای اص لحِبت آصادیِ خَدآگبّی  خالكِی  ثِ اسائِ جب ایيتب 

ثخؾِ  ،وٌین ٍ ّوبًٌَسی وِ لجالً گفتن اص ایي جْت همبیؼِ « فٌَهٌَلَطی»ّبی ّگلی دس  گبًِ اٍلِ خذایگبى ٍ ثٌذُ سا ثب ػِ
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ی  ػِ گبًِ ثب ی ثٔذی ّن،ػپْشّب دس ّوَاسُ ثبیذ ایي همبیؼِ سا ٍ ؛اًذ ولیذی« فٌَهٌَلَطی»، دس ؿٌبخت ولِ «خذایگبى ٍ ثٌذُ»

 .دًجبل وشد ،ؿىبویت ٍ آگبّی ًبخَؽسٍالیت، 

ی دسٍىِ آگبّی اػت؛ یٌٔی، حغ  ای وِ تبثحبل ًشح ؿذُ، ػِ گبًِ گبًِ تٌْب ػِ :سا داسین هقبیؼِایي اهىبى  جب تب ّویيهب 

 .ىبویت ٍ آگبّی ًبخَؽ ّؼتٌذ یب ًِسٍالیت، ؿ همَالتِ پغ ثجیٌین آیب حغ ٍ ادسان ٍ فْن، هتٌبُش ثب .ٍ ادسان ٍ فْن

ای وِ ٍجَد سا  آگبّی ػٌحی اص آصادیِ خَدآگبّی ثَد؟ چِ ای ثَد؟ یٌٔی آگبّی گًَِ چِای یب  آصادی گًَِ چِ سٍاقیت

وِ  وشد فىش هی ؛وشد وِ ٍجَد، چیضیؼت وِ ّؼت فىش هی .دیذ چیض توبیضًبیبفتِ هییه  ی هثبثِ ثِیه ول، ٍجَد سا  ی هثبثِ ثِ

. تفىیىی ٍ اجضائی هوىي ًیؼت لبئل ؿَد، دس ٍجَد تَاًذ توبیضی ًویدس ٍجَد، كَست دّذ،  تلشفی تَاًذ دس ٍجَد، ًوی

 ،حغی  دس هشحلِ. ٓبم ٍ تـخق ًبیبفتِ ٍ اًتضآی ٍ ٓبم دس همبثل ثیشٍىِ اًتضآی یه هبی هٌفشدِ ی هثبثِ ثِ چیضی ثَدٍجَد، 

 .اػت آگبّی ی اٍل لحِِ بظشِهتٌ، خَدآگبّیاٍل ی  ثیٌیذ وِ لحِِ هیپغ . چٌیي ٍهٔیتی ثشای آگبّی داؿتین

ٓبم  «هٌٔیِ»یه  .یب یه ؿئِ اًتضآی ٍجَد داؿت ی یمیي حؼی ّن، یه هيِ اًتضآی دس همبثلِ دیگشیِ اًتضآی دس هشحلِ

 .ٓبم ٍجَد داؿت «ایيِ»دس همبثلِ یه 

ایي هـىل  ٓبم جذا وشد، اهب دائوبً اكٌالح ثِاص ولِ  ، خَد ساخبف ی هثبثِ ثِچِ اتفبلی افتبد؟ ؿئ،  ادساکی  دس هشحلِ

  .دیگشی ًیبص داؿت ٍ ّویٌٌَس ثشٓىغوِ خَد ثبؿذ ثِ  خَد هٌوئي ًجَد، یٌٔی ثشای ایيِ ٍجَد داؿت وِ ث

ب ایي لحِِ اص خَدآگبّی، هتٌبُش ث .ّن ثب چٌیي ٍهٔیتی هَاجْین ؿکبکیتی  ی آصادیِ خَدآگبّی دس هشحلِ دس هشحلٍِ 

كَست هٔمَل  ی هثبثِ ثِثشد، اهب ٌَّص خَد سا  ػَطُ ثِ ٍجَد كَست هٔمَل دس اثظُ پی هیبّی، گی ادسان دس آ لحِِدس 

  .ؿٌبػذ ًوی

ثب ووی  .ؿٌبػذ اكلِ تٌبلن ثـشی ًوی ی هثبثِ ثِوٌذ، اهب آى سا  تجشثِ هی ، تٌبلن سا دس خَدی ؿىبویت هشحلِثشدُ دس 

 .ی ادسان دس آگبّی آؿىبس هی ؿَد دس خَدآگبّی ٍ هشحلِ ویتی ؿىب یٌٔی هشحلِ، ثیي ایي هشاحل تٌبظشّبیدلت، 

وِ ؿئ ؿَد،  هفَْم ًبهتٌبّی ٍ هتٌبّی؛ یٌٔی ًبهتٌبّی ثشای ایي ، چِ تٌبلوی ٍجَد داؿت؟ تٌبلن ثیيفْنی  دس هشحلِ

 هتٌبّیؿَد ٍ  هتٌبّیثبیؼت  هی وِ ثبؿذ، ثشای ایي هتٌبّیًبپغ . ّبی هختلف دسآیذ اص تٔیيتـىل هٔیٌی  كَست ثِ ثبیؼت هی

سا دسن  آگبّی ی فْن، تٌبلنِ ٍجَدیِ خَدِ یٌٔی آگبّی دس هشحلِ .ثذل ؿَد، ثبیذ اص خَد ثگزسد هتٌبّیًب ثِ وِ ثشای ایي

 .فْوذ تٌبلن ثیي هفَْم ًبهتٌبّی ٍ هتٌبّی سا هی وشد یب هی

سػیذ وِ توبد ثیي جبٍداًگی ٍ  جب آىآگبّی ًبخَؽ ّن خَدآگبّی ثِ ی  دس هشحلِهتٌبُش ثب ایي هشحلِ اص آگبّی، 

 ثیٌین وِ هی پغ .وٌذ جَّشِ تغییشپزیش سا پیذا هی فْوذ؛ توبد ثیي خذا ٍ اًؼبى، توبد ثیي جَّشِ تغییشًبپزیش ٍ هیشایی سا هی

 .اػت فْنی آگبّی، یٌٔی  ثب آخشیي لحِِ هتٌبظشای اص خَدآگبّی اػت وِ  حبل لحِِ ، دسٓیيآگبّی ًبخَؽی  هشحلِ
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ٍ  تضی  ثِ هثبثِ آگبّیای وِ دس ػپْش اٍل ًشح وشدین یٌٔی  ی دٍلحِِ هب ثب تَهیح ساثٌِ: ی ثٔذی جلؼِ ٌَٓاى

ی خَدآگبّی وِ  اص آخشیي همَلِ ػٌتضی  ثِ هثبثِ گًَِ چِ، خشد هفَْمِ تَهیح دّین وِ، ثبیذ تض آًتیی  ثِ هثبثِ خَدآگبّی

 .وٌین كحجت هی ی ثٔذ ایي ثبسُ، دس جلؼِدس. اػت، لبثل اػتٌتبج اػت ًبخَؽ آگبّی


