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 چکیذُ

ثبؿذ وِ دس ّؤ صهبى ّب، هَسد سَخرِ   هٖ ٗيساثغٔ ػلن ٍ د ٗي،اص هؼبئل هْن فلؼفٔ د ٗىٖ

ٍ ثرب   ٗحؿرذ. ثشرذس   ٘ـششٕثِ آى سَخِ ث ٗلٖثِ دال ٘شِثَدُ اػز اهب دس دٍسٓ هذسً ٗيد ٘لؼَفبىف

احؼبع وشد ٍ ؿرشٍع ثرِ    ٘شِهذسًّبٕ  سا دس آسهبىّبٖٗ  اًؼبى هذسى ًمق ٖ،گزؿز اًذن صهبً

دؼرز هرذسى ؿرذ. حربل ػرؤال       ٘زآهذى ٍضؼ ٗذاهش ثبػث دذ ٗيدٍثبسٓ آى ًوَد وِ ا ٖثبصخَاً

ؿَد ٍ ثش اػربع   هٖ ٘لدؼز هذسى، چگًَِ سحل ٘زدس ٍضؼ ٗياػز وِ ساثغٔ ػلن ٍ د ٗيا ٖاكل

 ٗيثرش آى ٍاسد اػرز ا   ٖٗچِ اًشمبدّرب  ٖآهل ٕاهلل خَاد ٗزثخلَف آ ٖاػاله ٗيهشفىش ٗذگبُد

ٖ سحل-٘فٖسٍؽ سَكر  ٘رك، مسح ٗيثبؿذ. سٍؽ ا هٖ ّؾدظٍ ٗيا ٖهؼئلِ هَضَ ع اكل ٍ سٍؽ  ٘لر

ٕ  – ٕا اعالػبر ثِ كَسر وشبثخبًِ ٕگشدآٍس ٖ  اػرٌبد ِ ثرش اػربع    ثبؿرذ.  هر  ٘رك سحمّربٕ   ٗبفشر

ثرِ   ٖؿٌبػر  ٖدس ّؼش ٌٗىٍِاسد ؿذُ اص خولِ ا ٘ؼندؼز هذسً ٖچٌذ ثش اكَل ٍ هجبً ٖاؿىبالس

 ّٖن ثرِ سلمر   ٗبىدبٍ دس اٗن  دشداخشِ ٖٗگشا ٘زٍ دس ثبة هؼشفز ثِ ًمذ ًؼج ٌٖ٘ػ ٘مزاثجبر حم

 ٗبثٖهَسد اسص ٗيٍاسد ؿذ ٍ ثش اػبع آى ساثغٔ ػلن ٍ د ٖاًشمبداس ٗياص ػلن ٍ دّب  ٘ؼزدؼز هذسً

 ٘شِسؼبسم دس آغبص هذسً ٘زدؼز هذسى، خشٍج اص ٍضؼ ٘زدس ٍضؼ ٗيلشاس گشفز. ساثغٔ ػلن ٍ د

 ٖػلرن ٍ خشافرِ ٍ سلمر    ٘يسفشي هشص ثر  ٘يٍ اص ث ّٖٗشج ٍ هشج گشا ٖاػز وِ ّوشاُ ثب لجَل ًَػ

                                              

  ؾايٍگاه بالكال١لىمفلىفه ؾیىاقٌؿ  یکاقًٌاوؾايً آهىؼحه ،. 
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هؼرلوبى   ٘لؼرَا ف ٗره  ٗشؽسَاًذ هَسد درز  ًوٖ ػٌَاى ٘چاػز؛ وِ ثِ ّ ٍٖ اًفؼ ٖؿخل ٗيد

سلَس،ػلن  ٗيداؿز ٍ ثب ا ٗياص ػلن ٍ د ٘شَاىه ٘حٖوِ چِ سلَس كح ٗنًـبى داد ٌٗدبثبؿذ.دس ا

ّشگًَرِ ساثغرٔ   .ٍ لرزا اهىربى   ٘نداًؼرش  ٗيًذاًؼشِ ثلىِ آًْب سا اص هٌبثغ د ٗيٍ ػمل سا خبسج اص د

ٖ حبل ثِ داهي ّشج ٍ هرشج گشا  ٘يؿَد دس ػ هٖ ٖاص اػبع هٌشف ٗيػلن ٍ د ٘يسؼبسم ث ّرن   ٗر

 افشبد. ٘نًخَاّ

 
 .ٖآهل ٕز اهلل خَادٗز، آٗوالى سٍا ٖي، ًفٗي، ػلن، ػلن ٍ دٗهذسى، د دؼزّبیولیذی:ٍاصُ
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 هقذهِ

: 1جاقیؽی ٠بىق کیكؾه اویث ۀآگىوث کًث ه١حمؿ اوث که ـهًیث بٍك ال وه ؾوق
ویىم،  ۀفلىیفی اویث و ؾوق ۀؾوم، هكظلی ۀقبايی و الهی اوثF ؾوق ۀاو ، هكظل ۀؾوق

هیاF بیه يٝیك  ى ؾوقهیک ال ایط هك ی. ظا  جى٠2ٔلن اذباجی و پىلیحىیىحی اوث ۀهكظل
اهیىق قا بیا يگیاه  ۀبٍك اوث. ؾق ایى ؾوقه ايىاو هم ۀکىؾکی ايؿیٍ ۀؾوقه او  ؾوق کًث

ؾومF  ۀؾیًی ؾقِؿؾ هىاشهه بیا ٘بی١یث اویث. ؾوقهای کًؿ و با قوي ىیك هیؾیًی جف
  قٌؿ ٠ماليی اي، یبلى٢ و يىشىايی بٍك اوث، ؾق ایى ؾوقه اوث که ايىاو به ؾل ۀؾوق

ٍؿ اٌیا  ٘بی١ی به همحٕای ـات ؼىؾ یايؿ ٌىؾ و هی بكای اٌیا  ٘بی١ی، ـات لا   هی
هىیا   ؾاوق  ۀ٠م  هٍیهىؾ اویث و ؾق همیاظیام  ۀکًؿ. ؾق ایى ؾوقه، ویٙك ٠م  هی

کیىؾکی و  ۀای اویث کیه بٍیكیث ؾوق ویىم F ؾوقه ۀ٠م  اویث يیه جصكبیه. ؾوق ییيها
بكؾ. ؼّىِیث ایى  يىشىايی قا وپكی کكؾه اوث و ؾق بمقگىالی و پؽحگی، به وك هی

های جصكبیی  اٌیا  ٘بی١ی قا با ٌیىه ۀ، غالب ٌؿه و هم3ؾوقه ایى اوث که جفیك ٠لمی
وىم، ظاکمییث ؾییى و فلىیفه پاییاو یافحیه  ۀؾوقؾق . 4کًًؿ هىو پفیك، وًصً هیو آل

کًؿ فمٗ و فمٗ ٠لن اوث. ؾییى  بمقگىالی بٍكیث قا الًاٞ هیؾق اوث و آو چیمی که 
ليؿگی، بیه ِیفك قوییؿه  ۀشهالث بٍكیث اوث و کاقکكؾ ؾیى ؾق ظىل ۀهكبىٖ به ؾوق

                                              
ى ییا گیفاقؾ. قا پٍیث ویك هی ى ویه هكظلیهیى باوق اوث که هك ايىايی ؾق قويؿ جیاه  ـهًی ؼىؾ ای. البحه وی بك ا;

 ىث.یىك يیاجی و فلىفی هیؿو به هكظلة ٠لن اذباجی بؿوو گفق ال هكظلة الهیقو
، BA=;ؿ ٘لى٠ی، جهكاو: يٍیك يیی، یمی و وظی، جكشمة بهكيگ ِؿػىاطی ک جامعهیهای کمط هیوظزن، یًی، جیلی. ق.ک. ؾ>

 َ>Bوظزیه، ٠بؿالم١بىؾ، / اؾیبی، ظىیى و ايّاقی جهكاو: ؾايژه، ػىاطیجامعه های ،;=B=َ ،کیىلق، ;@;، چیاپ ؾوم /
 .:=، َ:B=;، جكشمة هعىى ذالذی، چاپ يهن، جهكاو: ٠لمی، سودگی و اودیؼمىدان بشرگ جامعه ػىاطیلیى یه، 

3. Since. 
، جكشمة هعىى ذالذی، چاپ يهن، جهكاو: ٠لمی، سودگی و اودیؼمىدان بشرگ جامعه ػىاطی. ق.ک. کىلق، لیى یه، <

;=B: َ ،=:. 
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ٌیىؾ. بیه ٠بیاقت  هؿقو ؼىايؿه هی ۀوىم ال لعاٚ شاه١ه ًٌاوی ؾوق ۀایى ؾوق اوث.
ؾهؿ. ی١ًی هن  هؿقو ايىاو هؿقو ٠لىم جصكبی قا الگىی ؼىؾي لكاق هی ۀؾیگك ؾق ؾوق

های آلهىو هح١اقف و هحؿاو  ؾق ٠لىم جصكبی و هن به لعاٚ قويهای به لعاٚ قوي
، ٠لین جصكبیی ه١ییاق و ٠لین جصكبییهیای ن به لعاٚ هعؿوؾیثؾق ٠لىم جصكبی و ه

ٌیىؾ ییا بیه  کًؿ و اواوا آو چیمی که با ٠لین فهمییؿه يمی هىق ه١كفی هیا ۀوًصه هم
 ٌىؾ. ٌىؾ یا ؾق بهحكیى ظالث ؾق لبا  آو ویىت هی چًگ ٠لن ؾقيمی آیؿ، یا يفی هی

کیه ؾق هیایی به جؿقیس و ب١ؿ ال گفٌث ايؿک لهايی ايىاو هؿقو با جىشه به يمیُ
 ۀؼیىؾ کیكؾ و شًبیهیای آقهاو کكؾ ٌكوٞ به بالؼىايی ؾوباقه ٠لن جصكبی اظىان هی

 هؿقو پؿییؿالگىیی بىؾو ٠لن جصكبی قا لیك وىا  بكؾ. ؾق ایًصاوث که و١ٔیث پىث
هیؿقو ؾق آو شیا  ۀآیؿ. و١ٔیحی که با جىچه به ٌیكایٗ فكهًگیی و جیاقیؽی کیه ؾوقهی

ايؿ کیه هعّیى  ليیؿگی وال١یی و  هایی لؾه وپكی کكؾه اوث هحفیكاو ؾوث به يماؾی
هاهیث هؿقيیحه، پكوً هكکیمی بعید  ۀ  پكوً ؾقباقیو به همیى ؾل٠ملی آيهاوث. 

 هؿقو اوث. ايؿیٍه پىث ۀؾقباق

ؾايیؿ. يی یه ه١حمیؿ  هی 1هیلیىینیبه ٠ًىاو يمىيه، يی ه ویژگی بكشىحه ؾيیای هؿقو قا ي
گیفاقؾ  وًحی ایى ؾیى اوث که جّىیك کلی ال شهاو قا ؾق اؼحیاق فكؾ هی ۀاوث که ؾق شاه١

بیًی ؾیًی اویث. اهیا ؾق ؾيییای هیؿقو، ؾییى  شهاو ۀو جىشیه يهایی قفحاق اؼاللی، به ٠هؿ
 .2ؾیگك هكشٟ يهایی يیىث بلیه به شای آو، ٠لن بك هىًؿ لؿقت يٍىحه اوث

ث که يی ه ه١حمؿ اوث که ٠لن کًؿ آو او اها ؾق ایى شا آو چیمی که ههن شلىه هی
ای ویژه يىبث به آو يیىث و به همیى  ای ال شهاو بك اوان يگكه چیمی شم جفىیك ویژه

ای  اویٙىقه ۀؼا٘ك همیحی بك ؾیى يؿاقؾ. بًابكایى ال يٝك يی ه اگك قولگاقی ٠لن به بهايی
ٌیىؾ.  هؿقو ؼىؾ ٠لن هن اوٙىقه ياهیؿه هی پىث ۀکكؾ ؾق ؾوق بىؾو، ؾیى قا جعمیك هی

                                              
1. Nihilism. 

گاه، خزدطتیشی گذار اس مدرویته؛می، ٌاهكغ، ی. ق. ک. ظم>  .A<;و  ?>، َ =C=;، جهكاو: ايحٍاقات آ
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ايؿال  ايؿ و بك اهمییث چٍین ً کكؾهیگىي ؼى ۀهؿقو پیام يی ه قا آویمهحفیكاو پىث
ای، ه١یاق لٕاوت ؼىؾ قا ؾاقاوث. پیام ایى  ايؿ و ه١حمؿ هىحًؿ که هك لهیًه جاکیؿ کكؾه

ٌیىؾ ؾقویث اویث و هیك  ای ايصیام هی ؿگاه شم ایى يیىث که هك چه ؾق هك لهیًیهیؾ
 یابؿ. ؼاَ ؼىؾ هٍكو٠یث یابؿ ظمیمث هی ۀباوقی که با ه١یاقهای لهیً

ايحمیاؾی  ۀجكیى ايؿیٍی ای ال بكشىحه که يمىيه -ای ال آذاق فىکى، لىیحاق، و ؾقیؿا  پاقه
ى قو به باوق آيیاو یکًًؿ. ال ا بك همیى هىٔىٞ جاکیؿ هی -قويؿ  ؾق ؾوقاو ها به ٌماق هی

های  ی ؼالَ ٌؿو ال جىهنايؿال ايحماؾی بكا ؾق ؾوقاو ها، ٌكٖ للم بكای ایصاؾ چٍن
 قوًٌگكی، آهاؾه ٌؿه اوث. ۀفیلىىفاو ؾوق

 ۀجكیى ج١كیف ؾق هیىقؾ ؾوق قا کىجاهD ها ياباوقی به فكاقوایثEبه ٠ًىاو يمىيه لىیحاق، 
مدرن:  ضالعی  سظال وم. کحیابی بیا ٠ًیىاو  0959ىجاق ؾق وا  یؾايؿ. ل هؿقو هی پىث

هىٔیىٞ اییى بكقویی، Eيىیىؿ:  هیF هًحٍك کكؾه اوث و ؾق آو گشارع در مىرد داوغ
 ۀقفحییه اوییث. هییى بییك آو ٌییؿه ام کییه واژ های بییه پیً ؾق شاه١ییه 1ؤیی١یث ؾايییً

Eهؿقو پىث Dقا بكای جىِیف ایى و١ٔیث بیاق ببكمD< او جاکیؿ ؾاقؾ که ؾق ایى گىيیه .
هايؿ للمكوهای گىيیاگىو  های کالو، آو چه بك شای هی شىاهٟ، با ال هیاو قفحى قوایث

ؼىؾ قا ؾاقيؿ، بی آو که هیچ چیم هٍیحكکی ؾق  ۀای اوث که هكیک لىا٠ؿ ویژ هو پكاکًؿ
ىجاق یقا به ییؿیگك پیىيؿ ؾهؿ، یگايه کًؿ و ِىقت کلی پؿیؿ آوقؾ. لها هیاو باٌؿ که آو

ویحگًٍیحایى، D 3های لبايی بالیEى ؾوم هحؤذك اوث، با جییه بك هفهىم یحگًٍحایکه ال و
هیا  ای هىحًؿ که به ؼیىؾ آو گىياگىو، هكیک ؾاقای لا٠ؿهال ياهمگى بىؾو للمكوهای 

 <کلی قویؿ. ۀجىاو به یک لا٠ؿ   يمییى ؾلیاؼحّاَ ؾاقؾ، و به هم

                                              
1. Knowledge. 

 .C: َ ،=AB=;، جهكاو: ايحٍاقات ٘هىقی، های فلظفی طدة بیظتم وگاهی به وگزعلاؾه، هیك٠بؿالعىیى،  بی. يم>
3. Language Games. 

 .:B=َ . هماو، <
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های هؿقيیىن یک اِ  اواوی ؾق يٝك بگیكین کیه بمییه  اگك بؽىاهین ؾق بیى هؤلفه
 ۀيیح >كؾ.اٌاقه ک ;ییگكا جىاو به ٠لن ٌىيؿ، هی ها جعث جاذیك آو اِ ، ه١ًاؾاق هی هؤلفه

ؾ. ٠لیىم جصكبیی ؾق ًی بیىیب جبؿی  ٌؿو ٠لىم جصكبی به شهاو ییگكا ههن ؾق ٠لن ۀيیح
پاقاؾایمی پیؿا کكؾيؿ.ؼّىِیث ٠لىم جصكبی ایى بىؾ که به  ۀفٕای هؿقيیىن یک شًب

های بالف١  هٍیهىؾ قا جبیییى کًیین و بیه ؾيبیا  آو،  ؾهًؿ، که پؿیؿه ها ایى اهیاو قا هی
کًین جا بحىايین، ظىاؾخ قا ههاق  ی بالف١  ياهٍهىؾ، قا پیؿا هیها ًی پؿیؿهیبً یلؿقت پ

كبیی بیه ؼیىؾی ؼیىؾ، صقیمی بكای آیًؿه قا پیؿا کًین. اها ٠لیىم ج کًین و لؿقت بكياهه
هیؿقو، کین و بییً  ۀاواوی، ٠الن هؿقو لكاق بگیكؾ، لیكا لب  ال ؾوق ۀجىايؿ، هؤلف يمی

 ۀٌؿ. آو چیمی که ٠لین جصكبیی ؾوق یبٍك ال فٕای جصكبی و ٠لن جصكبی، بهكه هًؿ ه
ايىاو هؿقو اویث. ايىیاو هیؿقو لّیؿ  ۀکًؿ، ايگیم هؿقو قا ال هالب  ؼىؾ هًفک هی

 ۀجغییك ٠الن کكؾ، لّؿ کكؾ جا اهیك ٘بی١ث ٌىؾ و يه همًىا با ٘بی١ث .ٌایؿ اییى شملی
گفیث،  گفث اویك ٘بی١ث ٌىیؿ جا اهیك ٘بی١ث ٌىیؿ یا هابكهان کیه هی بییى که هی

اٌاقه به همیى هٙلب ؾاٌیحه باٌیؿ. بیه  3او هؿقو، لّؿ جّكف ؾق شهاو قا ؾاقؾ .ايى
هك ظا  ايىاو هؿقو با یک گفق قوايًٍاؼحی و يه یک گفق هًٙمی بیه ٠لیىم جصكبیی، 

٠لىم جصكبیی و هین بیه های ای، پاقاؾایمی بؽٍیؿ. ی١ًی هن به لعاٚ هعؿوؾیث شًبه
آلهىو ؾق های بی و هن به لعاٚ قويهح١اقف و هحؿاو  ؾق ٠لىم جصكهای لعاٚ قوي

 ٠لىم قا به ایى ايگاقه ؾق بیاوقؾ.  ۀ٠لىم جصكبی، ؼىاوث هم

ايؿ، ؾق  های اواوی هؿقيیىن بكٌیمكؾه که بىیاقی آو قا شم  هؤلفه 4پیٍكفث ۀايؿیٍ
بالؼىايی ؾیى ؾق پاقاؾاین هیؿقو بیىؾ.  ییگكا اوث. ؾوهیى اذك ٠لن ییگكا ظمیمث اذك ٠لن

                                              
1. Scientism. 

جمكییك ٌیؿه ؾق ايصمیى اویالهی ؾايٍیگاه  ،AB=;، وا  درص گفتار طى  و تجدد، جلظة دو هّٙفی هلییاو، . >
 .A->ُِ ، ١ًِحی ٌكیف

 هماو، شلىة وىم.. =
4. Progress. 
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ؾق پاقاؾاین هؿقو، با جىشه به ٌاو و هًملث ٠لن، ؾییى بیه ظاٌییه قايیؿه ٌیؿ و ویاظث 
ًٌاویی کیه ال پیاقاؾاین ٠لین  لؿوی ال وٙط ليؿگی کمكيگ و کمكيگ جك ٌیؿ. ه١كفث

ه١ًا قا ال اوان بی های ؾیى  ى پكؾاؼث و گماقهیجصكبی به ؾوث آهؿه بىؾ، به چالً با ؾ
، وث کًث بكهی گكؾین که ٠میؿه ؾاٌیثه١كوف آگى ۀباق ؾیگك به شمل 1و پىچ ؾايىث.

ای  کىؾکی بٍك اوث و بٍكی که ؾق ؾوقاو بمقگىالی لیكاق ؾاقؾ ی١ًیی ؾوقه ۀؾیى ؾوق ۀؾوق
ليؿ، ال ؾیى ٠بىق کكؾه اوث و ؾیگك ؾیى بكای بمقگىیالو  که ٠لن ظكف او  و آؼك قا هی

جكجیب ؾق لكو هصؿه و يىلؾه و با به ٜهىق قوییؿو پیاقاؾاین هیؿقو  به ایى 2ظكفی يؿاقؾ. 
٠لن بكای بٍك به شای ؼؿا و ؾیًً يٍىث. هكچًؿ که ب١ؿها جالي کكؾيؿ وهمی بیكای 
ؾیى لا   ٌىيؿ اها بهحكیى ج١بیك ٌایؿ بكای ایى ؾوقاو بٍك لفه آهًیى وبیك باٌیؿ. لفیه 

ی١ًی افیكاؾی کیه بیا . بكؾ ه کاق هیآهًیى وِفی اوث که هاکه وبك بكای شهاو هحصؿؾ ب
پٍث کكؾو به اب١اؾ ه١ًىی هىیحی، لّیؿ جىیلٗ بیك اییى شهیاو قا ؾاقيیؿ، بیه جیؿقیس 

ای اشحما٠ی به وشیىؾ  ای قا با ٠ًىاو پؿیؿه هًاوبات، قوابٗ و یک يٝام بكياهه قیمی ٌؿه
 3کًؿ. اب١اؾ وشىؾ ايىاو قا اظا٘ه هی ۀآوقيؿ که هر  یک لفه آهًیى هم هی

 هذسى س ًظش هتفکّشاى پؼتي دید

هؿقو به چیه يعیى اویث، ابحیؿا بكای ایى که بؿايین، شایگاه ؾیى ؾق و١ٔیث پىث
کًًؿ.  هؿقو با چه قوییكؾی يىبث به ؾیى يگاه هیٍمًؿاو پىثیللم اوث بؿايین ايؿ

هیؿقو به ٠باقت بهحك، ولحی اؾ٠ا ایى اوث که ال پاقاؾاین هؿقو به ومث پاقاؾاین پىث
 هؿقو کكؾه اوث.هىحین، ؾیى چه جفاوت هاهىی ؾق پاقاؾاین پىثؾق ظكکث 

                                              
 .AC>َ  ،>@=; ،: هكکم يٍك ؾايٍگاهی، جكشمه بها الؿیى ؼكهٍاهی، چاپ وىم، جهكاوعلم و دیه، باقبىق، ایاو. ;
 .:=: يٝكیه شاه١ه ًٌاوی کالویک، َ کىلق، لیى یه، هماله. >
 .=@;، َ ;C=;، لن: کحاب فكؾا، اجتماعیهای جهانپاقوايیا، ظمیؿ، . =
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پیكؾالین،  ؾق ایى شا، ها ابحؿا به وه يٝكیه پكؾال اِلی ی١ًی يی ه، هاییؿگك و ؾقییؿا هی
هؿقو بیه ؾییى قا بیه ؾویث  اِیلی يگیكي پىیث ۀها، شىهكجا بحىايین بك اوان يٝكات آو

های هكگ ؼؿای يی ه و غیبث اهك همؿن هایؿگك و ؾیى بؿوو ؾیى ؾقییؿا، بیه  آوقین. آهىله
قا ؾق هىقؾ ؾییى و شایگیاه آو ؾقک کًیین. ها هؿقوکًؿ که ؾغؿغه اِلی پىث ها کمک هی

یه ههین ؾق  ۀین. يیحیپكؾال ؾیى و پىث هؿقيیحه هی ۀهای هؽحلف ؾق هىقؾ قابٙ وپه به فٔك
یه ییات هبحًیی بیك همییى يٝكگاه ۀها ایى اوث که هم هىقؾ ایى فٔك هیای اِیلی  اییى فٔك

باًٌؿ. ی١ًی بك اوان همیى جلمی اِلی پیام آوقاو پىث هؿقيیحه ال ؾیى، هیرالا شكییاو  هی
 الهیات پىث هؿقيیحه ٌی  گكفحه اوث که ؾق بعد ب١ؿی به آو ؼىاهین پكؾاؼث.

 خذا چِ ٍ ادػبی هشگیً

ای چكا٢ به ؾوث و ؾق هال  ٠ام و ؾق هیاو ؼیی  هلعیؿاو هیؿام  يؽىحیى باق ؾیىايه
ایمیاو او قا بیه  شما٠یث بیD شىین!  شىین! ؼؿا قا هی ؼؿا قا هیEآوقؾ که  بايگ بك هی

و ؾیىايه هحؤذك ال ایى بی  Dکىؾکی گن کكؾه قاه اوث؟Eگیكيؿ که هگك ؼؿایث  وؽكه هی
 آوقؾ:  وپه فكیاؾ بك هیيگكؾ و  هیقا ها ا٠حًایی، ؼیكه آو

هى هن ایًک به ٌما ؼىاهن گفث ؼؿا کصا قفحه اوث. هى و ٌما، ی١ًیی هیا، او قا 
 کٍحین. ها همه لاج  او هىحین! ولی ها چگىيه ایى کاق قا ايصام ؾاؾین؟

ؼیىاهین او قا  چگىيه هی! و ها لاج  لاجالو ؾ! ؼؿا هكؾه اوث! ها او قا کٍحینؼؿا هك
جكیى و همحؿقجكیى چیمی قا که ؾيیا جا همییى اهیكول ؟ کاقؾ ها ؼىو همؿننجىلی ؾهی

کیؿام آب آو قا ال  ...! چه کىی ایى ؼىو قا ال ؾوحاو ها ؼىاهیؿ لؾوؾ؟ؾاٌث، قیؽث
 1ها ؼىاهؿ ٌىث؟

                                              
، جكشمه شما  آ  اظمؿ، و١یؿ کاهكاو، ظاهؿ فىلؾويؿ، جهیكاو: شیاهی، ِیُ حکم  ػادان، ؿقیًيی ه، فكی. ;

;C=-;C<. 
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ای اوث ال ؼىؾ يی هF او  اوح١اقه DؾیىايهEهفىكاو بك ایى باوقيؿ که ؾق ایى ظیایث 
یابؿ، گاه ؾق شىیمی  آهىله هایً هی ۀای هحفاوت بكای واگىی که هك باقF لبايی و شاهه

قوؾ، ایى  هی DلقجٍثEکًؿ و گاه به پیاهبكی يام آوق چىو  بی شاو چىو پحک ظلى  هی
 1گىیؿ. باق هن قؾای شًىو بك جى کكؾه اوث و ؾیىايه واق وؽى هی

ی يی ه، ج١بیكهایی بىیاق هحفاوت اقا یه ٌیؿه اویثF و اییى اهیك D گ ؼؿاهكEؾق هىقؾ 
بكای کىی که ؼىؾي پایه گیفاق جفیاوت ج١بیكهیا ؾق جفیاوت افیك هاویث، ب١ییؿ بیه يٝیك 

جىِیفی جفىیك کكؾ که ؼبیك  ۀگماق ۀجىاو به هراب قا هن هیD ؼؿا هكؾه اوثEقوؿ. ج١بیك  يمی
، په بایؿ ايحٝاق جاوايی Dايىاو ؼؿا قا کٍثE ؾهؿ، ایى که ال وال١یحی هعمك ؾق هىحی هی

ای بیك اییى  جىاو بك ایى گماو بىؾ که هیؤت ؾویحىقی و جىِییههی وؽث ؾاٌحه باٌؿ و هن
٠باقت غلبه ؾاقؾ و ؾقوث آو اوث که به آو ؾق لالب فكهايی آهكايه يگاه کًیین و يیه ؼبیكی 

هم ًییى D ابیك ايىیاو بمییؿ!Eؼىايؿ که بیاییؿ ؼیؿا قا بیٍیین جیا  ؼًری. يی ه بؿاو فكا هی
جىاو قاه به هیايه گكفث و ه١حمؿ ٌؿ که يی یه بیه والیٟ ؾق ویىگ هیكگ ؼیؿای ظمیمیی  هی
هیای و هیىنهیا يٍیًؿ، ؼؿایی که ؾق ٘ى  جاقیػ هك که به يعىی او قا لكبايی ٘میٟ هی

با ٌكی١ث ؾقوغیى هىیعیث و ايىاو ٠ّیك  >ؼىیً کكؾ، ومكاٖ با ؼًصك فلىفه، پىلىن
کًیؿ، ؼیؿایی  هؿقيیىن. لقجٍث يیم ال وكوق هكگ ؼؿای ؾقوغیى پای کىبی هی ظأك با

 =کٍیٍايه و فیلىىفايه بىؾه اوث.های و شاه ٘لبیها که ظاِ  ؼیا  پكؾالی

                                              
های شىیحاق، هًیؿقز ؾق و پیاهؿهای آو ؾق فلىفة يی یه: هكگ ؼؿا همالههؿایث، ٠لىی جباق، و ویؿه آلاؾه، اهاهی، . ;

 .<َ  ،پاییم و لهىحاوفلىفة ؾیى، ايصمى ٠لمی فلىفة ؾیى ایكاو، وا  وىم، ٌماقه ؾوم، 
يی و ٌیاکله بیه لكا یث پىلىویی پىلىن ال يیمة ؾوم لكو ؾوم هیالؾی، لكا حی ال هىیعیث اٌا٠ه یافیث. بًیابك هبیا. >

ؾايؿ. ولفا لا   اوث که یک هی ه١كوف اوث.يی ه پىلىن قا بًیاو گفاق وال١ی هىیعیث و ؾق والٟ جعكیف کًًؿه او
يی ه ه١حمؿ اوث که پىلىن ؾق پی هؿفی بیىؾه اویث وبیماق او هین . هىیعی وشىؾ ؾاٌحه و بكوی ِلیب هكؾه اوث

ٞ بیٍحك قشىٞ ٌىؾ بیه: شیىاؾ اقییاق، هصییؿ بكای ا٘ال قوظايیث به لؿقت قویؿ.با پىلىن باق ؾیگك  هىیعیث ٌؿ. و
 ، يمؿی بك لكا ث پىلىی ال هىیعیث.هالیىوفی

 .Aهماو، َ. =
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کًؿ که يی ه هكگم يگفحه اوث که "ؼؿایی يیىث" و ییا هكگیم  یاوپكن اوحؿل  هی
گىیؿ "ؼؿا هكؾه اوث". یاویپكن  هیيگفحه اوث "هى به ؼؿا ایماو يؿاقم"، بلیه يی ه 

او بیه  ؾايؿ که بیايگك اهكی والٟ ال ٠ّیك ظأیك اویث و با ایى جىشه يی ه قا کىی هی
ؼیؿا ال ِیف  ۀؾق والٟ آي ه، يی ه قا ؾق هىاشهه بیا اییؿ ;ؾيبا  چكایی ایى اهك اوث.

والؾ ایى اوث که او هايًؿ ؾیگكاو هؿ٠ی يیىث که ؾق جیاقیػ و  ؾیگك هلعؿاو شؿا هی
ؾق اؾله به ؾيبا  ؼؿا گٍحه و او قا يیافحه اوث بلیه ویؽى او اییى اویث کیه آو چیه قا 

جّىق هىییعیث ال ؼیؿا، "جاکًىو ؾق همام ؼؿا هعحكم ٌمكؾه ايؿ، اواواا ؼؿا يیىث 
ؼؿاوث که بٍك بؿاو ؾوث یافحه اوث.ؾق ویك پیه  ۀقات ؾقباقییی ال جباه جكیى جّى

پىث جكیى هكظله باٌؿ. ؼیؿا بیه شیای  ۀيىٞ ؼؿا، ایى جّىق ٌایؿ يٍاو ؾهًؿ ۀقويؿ
ایى که ؾگكگىيی، یا آقی شاویؿ به ليؿگايی باٌؿ، به همام هحًالٓ ليؿگی جًم  کكؾ! ؾق 

ه به ليؿگی جصلی کكؾ! و به وشىؾ ؼؿا، ؾٌمًی يىبث به ليؿگايی، ٘بی١ث و يیكوی اقاؾ
آو شهاو بیؿ  ٌیؿ. ؾق وشیىؾ  ۀؾوحىقی بكای هك يىٞ بهحاو به ایى شهاو و ؾقو٢ ؾقباق

 2فث و اقاؾه به يیىحی جمؿیه ٌؿ...وی يیىحی، الىهیث یا

جىاو فهمیؿ آو ؼؿایی که يی ه هؿ٠ی هكؾه بىؾو، آو ٌیؿه اویث،  ال همیى شا، هی
یمی باٌؿ که اغلب هفىكاو يی ه، بیك ویك آو ؼؿای هىیعیث اوث. ٌایؿ ایى جًها چ

آیؿ که همّىؾ يی یه ال هیكگ  هن يٝكيؿ. به باوق هایؿگك ال لعى ایى وؽى چًیى بك هی
ییا  DؼیؿاE ۀؼؿا ِكفا هكگ ؼؿای هىیعی اوث، بؿیهی اوث کیه ولحیی يی یه، واژ

Eؼؿای هىیعیD بكؾ، هكاؾي  قا به کاق هیEشهاو فكا ٘بی١ی اوثD.3 

                                              
 .BA َ ،=BB=;. جكشمة ویاوي شماؾی، جهكاو، لمًىن، ویچه، درآمدی به فهم فلظفه ورسی اویاوپكن، . ;
گه، ، جكشمه ٠بؿال١لی ؾوحغیب، جهكادجاليی ه، .>  .?<، َ>?=;و: يٍك آ
 .B< َ ،<AA=;: هكههجهكاو ،ویچه سض اس هیدگز، دلىس و دریدأیمكاو، . =
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بًؿؾ و ؾق ٠یى ظا   ؾقها قا به قوی الىهیث يمی ۀ  اوث يی ه، همیاوپكن يیم لا 
ؼیؿا، هصیا  ٜهیىقی ؾوبیاقه  ؾهیؿ، بیه که ؼبك ال لح  ؼؿاويؿ ؾق ٠ّیك ظأیك هی

 1ؾهؿ. هی

جىاو گفث که ؾق هصمىٞ يی ه، به هكگ ؼؿایی ویىگىاق اویث و بیك  ظا  هیبه هك 
لهیاو ظأیك و جیاکًىو هكگ ؼؿایی ٌاؾهاو. ؾق ظمیمث يی ه ال هكگ ؼؿایی کیه ؾق 

ٌؿه اوث، ٌاؾهاو اوث و ظحی بك آو اوث که با جىكیٟ ایى قويؿ، کمک کًؿ جا يحایس 
آو چیه  ۀای اوث که بایؿ هم هیلیىن يی هیهًٙمی آو لوؾجك به باق بًٍیًؿ و ایى هماو ي

جب١یات آو قا هیا ال وًث و هیكاخ گفٌحه به شا هايؿه، جماهاا ویكاو ٌىؾ و باییؿ ايىیاو
و جعمك يٝمی شؿیؿ و ؾيیایی جیاله بكویین. اهیا يی یه  Dابك ايىاوEكيؿ جا به ٜهىق بپفی

وىگىاق اوث ال لح  ؼؿایی که ؾق اؾواق هؽحلف جاقیػ بیه ؾویث ايىیاو ايصیام ٌیؿه 
هؿقو و پاقاؾاین ه١كفحی آو  ۀيی ه ؾق لهاو ظأك، ؾق ؾوق ۀاوث.ایى لح  ؼؿا به ٠میؿ

جىايیؿ  هیؿقو هی ۀپه ال ؾوق ۀيی ه پیام آوق ؾوقی Dهكگ ؼؿاEايصام ٌؿه اوث. و لفا 
الهیییاجی ؾق لهییاو Eبا٠یید بییه وشییىؾ آهییؿو  "Dهییكگ ؼییؿاEباٌییؿ. چًییاو کییه ایییى 

ایى الهیؿاياو قا به يى٠ی واهؿاق هكگ ؼیؿای  ۀجىاو هم ٌؿه اوث که هی Dپىاهؿقيیمم
 ياهیؿ. Dهكگ ؼؿاEقا الهیات ها يی ه ؾايىث و الهیات آو

 بت اهش هقذّعیغذگش ٍ ادػبی یّب

ٌىؾ کیه هحافیمییک  هایؿگك با يگاه به جاقیػ هحافیمیک ؾق غكب هٍؽُ هیبه يٝك 
ال لهاو یىياو باوحاو جا ٠ّك قوًٌگكی ؾچاق غفلث ال وشىؾ ٌؿه اوث، لیكا پكویً 

اهیك D ،Eاهك اللیی٠D ،Eلث ال١ل ٠D ،Eلث اولیEال وشىؾ قا با جىو  به هفهىم ؼؿا )
ك يىٞ بكهاو فلىفی ؾیگك( هىقؾ بعد لكاق ؾاؾه اویث. اییى یا ه Dؼیك ا٠لیD ،Eهٙلك

ی١ًی هحافیمیک ؾق جفىیك وشىؾ به الهیات و ؾق جفىیك ؼؿا و هىٔیى٠ات الهییاجی، بیه 
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فلىفه و هفاهین آو جىو  شىحه اوث. ایى هماو چییمی اویث کیه هاییؿگك ال آو بیه 
حی به شای اییى گىیؿ. چًیى وً ٠ًىاو هاهیث آيحىجئىلىژیک هحافیمیک غكبی وؽى هی

که به پكوً ال وشىؾ بپكؾالؾ، به ؾيبا  ؾلی ، هبًا و جبییى وشىؾ قفحیه اویث: ؼیؿا بیه 
٠ًىاو ٠الی جكیى وشىؾ یا بًیاؾ وشىؾ ج١كیف و وشىؾ هن بك اوان ٠الی جكیى وشىؾ یا 

 1اوث. بًیاؾ وشىؾ )ؼؿا( جبییى ٌؿه

ٌىؾ، ال وشیىؾ  ات هیبًابكایى هحافیمیک هًگاهی که ؾق آو وشىؾًٌاوی ؾقگیك الهی
يٝكیه پكؾالی، بیه ؾيبیا  فهین  ۀپكؾالؾ و به واوٙ ٌىؾ. و به يٝكیه پكؾالی هی غاف  هی

ٌىؾ که به ؾيبا  ؾویث  قوؾ. هؿف اِلی هحافیمیک ایى هی اهك اللی، ٠یًی و ذابث هی
اهك هٙلك و  ۀیافحى به اهك هٙلك یا ًٌاؼث هٙلك باٌؿ. اها ال يٝك هایؿگك، جؤه  ؾقباق

وی ؾوث یافحى به ًٌاؼث هٙلك، یک جىهن ییا بیث اویث. او ه١حمیؿ اویث کیه آقل
ذابث اقٌمیؿوی به وشىؾ يگاه ؼىاهیؿ  ۀهحافیمیک با چًیى کاقی، همیٍه ال یک يمٙ

 2هًؿ بىؾو آو غاف  ؼىاهؿ بىؾ. کكؾ و ال لهاو

هایییؿگك ه١حمییؿ اوییث کییه ؾق چًیییى ؤیی١یحی، جًهییا بییا ؾيبییا  کییكؾو جؽكیییب 
هحافیمیک ویًحی( اویث کیه هىیئله وشیىؾ، وال١یاا ايٕیماهی و وشىؾًٌاوی وًحی )

گكؾؾ. هم ًايیه لىجك، الهیات هؿقوی قا به ؾلیی  غفلیث ال ایمیاو اولییه  هلمىن هی
هىیعی قا بیه ِیىقت ايٕیماهی و بیه  ۀکكؾ. جا ه١ًای ایماو اولی هىیعی جؽكیب هی

ث ال وشیىؾ ای اِی  جك بفهمؿ، هایؿگك يییم هحافیمییک غیكب قا بیه ٠لیث غفلی ٌیىه
ای اِی  جك بفهمیؿ.  کًؿ، جا ه١ًای وشىؾ قا به ِىقت ايٕماهی و به ٌیىه جؽكیب هی

که ؾقوث ؾق هماب  ؾالایى غیك اِییلی هحافیمییک D وشىؾ و لهاوEآقی، ؾالایى اِی  
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هىییعی  ۀاگمیىحايىیالیمم همیاو ایمیاو اولیی-وًحی لكاق ؾاقؾ، جعلی  پؿیؿاقًٌاوايه
 1اٌؽاِی هم ىو پىله، لىجك، وکیكکگاقؾ جىِیه ٌؿه اوث. ۀاوث که به واوٙ

فٍیكؾ کیه جؽكییب و ايهیؿام ؼیؿای  هایؿگك ب١یؿ ال يی یه، بیك اییى قأی پیای هی
هاب١ؿالٙبی١ه ال شايب يی ه، هىحلمم جیفیب و ايیاق ؾیگك ؼؿایاو يیىیث. بیك٠یه، 

ٌی١بؿه و هیا جىاو چىياو جالٌی ؾق شهث ؼًری والی و ابٙا  چٍین بًیؿی آو قا هی
بالیهای هاب١ؿالٙبی١ه غكبی يگكیىث. به ٠باقت ؾیگك، هاییؿگك، ب١یؿ ال ا٠یالم هیكگ 
ؼؿای يی ه، بك ایى ٠میؿه اوث که وؿ وحكگی که بك وك قاه ٜهىق اییمؾاو يٍىیحه، يیه 
کفك و يه العاؾ اوث بلیه ـهى هٍغىلی هاب١ؿالٙبی١ی اوث کیه بیكای هىیحی ؼیؿا، 

 کًؿ. بكهاو پكؾالي و ؾوث و پا هی

Eاویباب و  ۀبا وشیىؾ ویاؼحماو آو و همی-یک بكهاو الاهه ٌؿه بك هىحی ؼؿاويؿ
کًیؿ. لییكا آو ؼیؿایی کیه  لىالم یک هًٙك ِىقی وؽث و ؾلیك، چیمی قا اذبات يمی

بایؿ ؾق باؾی اهك اذبات گكؾؾ، ؾق جعلی  يهایی، ؼؿایی اوث بهیكه هًیؿ  هىحی اي هی
 D2 ايصاهؿ. فك هیال ال  الىهیث و بكهاو وشىؾي ؾق فكشام به ک

باٌؿ، بك ایى ٠میؿه اوث که بٍك اهكول  هایؿگك هحؤؼكکه به ٌؿت هحؤذك ال يی ه هی
يٍیًؿ. با ؼفای اهك هفیؿ، فٕیای  )هحصؿؾ( غیبث یا گمگٍحی ؼؿایاو قا به جصكبه هی

گكؾؾ. ايىؿاؾ اهك همؿن، هك پكجىی ال ٠الن لهیىت قا  گمٍؿه اهك همؿن هىؿوؾ هی
ؾاقؾ.  پىٌؿ و يهاو هی ؿ. و ایى جیكه والی، گمگٍحی و فمؿاو ؼؿا قا هیکً جیكه و جاق هی

ؾق ایى آٌیفحگی و  3يمایؿ. قا آواقه و بی هؤوا هیهىشىؾات  ۀآو غیبث جیكه و جاقیک، هم
جىايؿ یاؾآوق آو اهك همؿن فكاهىي ٌؿه باٌؿ؟ هایؿگك  بی ؼايمايی بٍك، چه کىی هی
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پكؾالؾ. او ه١حمؿ اوث فیلىىفاو  ه١اِك هی ۀؾق ایى شاوث که به يمً ٌا٠كاو ؾق ؾوق
با غلٙیؿو ؾق هحافیمیک با٠د به غیبث قفحى اییى اهیك همیؿن ٌیؿيؿ و اییى ٌیا٠كاو 

آو اهك  ۀهىحًؿ که با به قومیث ًٌاؼحى ایى غیبث، بٍكیث قا اهیؿواق به اظٕاق ؾوباق
هك یی و ای  ؾاقيؿ. به ٠باقت ؾیگك هیچ ؼیؿایی کیه ؼیىؾ قا بیه گىيیه همؿن، يگاه هی

لیؿ و هىحی يیؿاقؾ. ؾیگیك هییچ ؼیؿایی يیىیث کیه  پؿیؿاقًٌاؼحی به ها بًمایؿ، يمی
هًیؿ، آيصیایی کیه اهییاو ٌیا٠كايه  آؾهیاو و اٌیا  قا گكؾ هن آوقؾه و بیه ٠یالمی جاقیػ

يیىق Eلیىحى بهكه ؾاقيؿ، قوايه ٌاو والؾ.او ه١حمؿ اوث که با ٠میمث و گكیم ؼؿایاو، 
٠الن قؼث بكبىحه اوث. ایى ؾیؿگاه ؾلیماا همابی  کىیايی  ۀًاهك همؿن ال پهD ٌیىه و

کكؾيیؿ. هاییؿگك  اوث که ؾق ٠ّك جصؿؾ جالي ؼىؾ قا ؾق شهث قاللؾایی ال ٠الن هی
ه١حمؿ اوث که اجفالاا قالها ال ٠الن قؼث بكبىحه ايؿچىو بٍیكیث بیا جمیام لیؿقت ال 

ًؿ کیه ؾق اییى ٌیكایٗ هكچه که قال بىؾ، و١ی کكؾ قاللؾایی کًؿ. و ایى ٌیا٠كاو هىیح
جىايًؿ جىِیفی ال آو اهك همؿن که هًىل بیه ٌیی  ییک قال اویث،  وؽث جصؿؾ، هی

 بؿهًؿ.

با ایى جىِیفات، هایؿگك بكای ٠بىق ال اییى فٕیای بیی ؼايمیاو بٍیك، فمیٗ ییک 
گىییؿ:  هاییؿگك هی 1پیًٍهاؾ ؾاقؾ: ؾق ا٘الی يٍىحى و پایاو هؿقيیحه قا چٍین ؾاٌیحى.

Eايحٝیاق  ۀهیى، فلىیف ۀگیىین. فلىیف ، بلیه ال غیبث او وؽى هیهى هًیك ؼؿا يیىحن
و ٌیا٠كاو کىیايی هىیحًؿ کیه بیا D ٜهىقؼؿاويؿ اوث. هٍی  شهاو ها ایى شاوث.

قوؾققویی ؾقوث با ایى فٕای جیكه و جاق، با جهی ؾوحی و ٠ىكت هؿقيیحه آًٌا ٌیؿه و 
آوقايیه، ٠بیىق  بٍك فىه١ٙىف به لؿقت  ۀآو قا ؾاقيؿ که ال ایى ايايیث و اقاؾ "ٌهاهث"

جىاو ٌهاهث آو ٌا٠كی قا که اهیك همیؿن قا ؾق کیايىو ٠یالن  کًًؿ. و ؾق ایى ه١ًا، هی
 2ياهؿ، اهكی پىاهؿقو جىِیف کكؾ. يالؿوی هی
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ٌایؿ بحىاو گفث که هایؿگك هحمؿم و شىاو، هكوز یک يىٞ الهیات جؽكیب اویث، 
الهییات و هحافیمییک ویًحی هىیعی به جؽكییب  ۀاولی ۀالهیاجی که بال په گیكی جصكب

پكؾالؾ و با جعلی  پؿیؿاقًٌاؼحی هىٔى٠ات ههمی چىو، ویمىٖ، وشیؿاو،  غكب هی
ؾوم جفییك ؼیىؾ، بیه  ۀپكؾالؾ. اها هایؿگك ؾق ؾوق جّمین، هىحی به وىی هكگ و ... هی

هحصؿؾ، ال اهیك همیؿن ِیعبث کیكؾ يااهییؿ اویث و  ۀکلی ال ایى که بحىاو ؾق شاه١
صاجی بكای ایى و١ٔیث جىوٗ ٌا٠كاو فكاهن ٌىؾ و ایى جلمیی او ال کٍؿ جا ي ايحٝاق هی

کًؿ که ؾیى ؾق و١ٔیث پىاهؿقو، با بیه  ؾیى ؾق و١ٔیث پىاهؿقو قا کاهالا قوٌى هی
جىاو هًییك آو هین بیىؾ،  قومیث ًٌاؼحى غیبث ؼؿاويؿ گكه ؼىقؾه اوث. و البحه يمی

ؿاقؾ و بٍك پىاهؿقو ؾق ایى ولی پیًٍهاؾی هن بكای قویؿو به ایى اهك همؿن، وشىؾ ي
 جىايؿ، به ايحٝاق بًٍیًؿ و به. و١ٔیث فمٗ هی

 يیي بذٍى دیذا ٍ ادػبی دیدس

ج١بیكی کیه  ٌىؾ. ییی گكفحه هی ;DواوالیEقهیافث ؾقیؿا به فلىفه اِىلا با ج١بیك 
بیا ٌییلی ال  DواویالیEهای لیاؾی ايصاهیؿه اوث. ؾق بىییاقی هیىاقؾ، به کژفهمی

بكؾ همكاه بیىؾه اویث اهیا ؾقییؿا چًییى  يیهیلیىن که ال ؾلبؽىاهی بىؾو لباو لفت هی
واوالی ظّاقی ؾق پیىچی Eؾهؿ:  کًؿ بلیه ؾق شىاب پاوػ هی جّىیكهایی قا قؾ هی

 D2ث بلیه گٍىؾگی به وىی ؾیگكی اوث.يیى

EؾیگكیD ًؾیگیكی ؾق  : يؽىیثجىايؿ ؾاٌحه باٌؿ ا هیؾق آذاق ؾقیؿا ظؿال  وه ه١
که ؾق هایی ٌىؾ، ؾوم : ؾق قابٙه با گىىث وٙط چًؿ ه١ًا بىؾو کلمه یا هحى ٜاهك هی

کًؿ و ویىم ؾق  فكٔیات هكبىٖ به هىیث ؼىیٍحى )ایى همايی با ؼىیٍحى( ایصاؾ هی
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به ٜاهك بی ولفه ولیی ؾق يهاییث ياکاقآهیؿ بیكای فكاگیكفحى های بى بىحی که با جالي
 ;ٌىؾ. هی ؾیگكی هٙلك )ؼؿا( ایصاؾ

ؾايؿ که هكگىيیه اهییاو بیكای  ؾقیؿا، ؼؿاويؿ قا ؾیگكی هٙلك و ؾوحكوی ياپفیك هی
جىاو بیه  پفیك هی قوؿ و فمٗ ال ٘كیك، واوالی اهك واوالی ؾوحكوی آو به بى بىث هی

 آو پی بكؾ.

بكای جىٔیط ایى هٙلب بایؿ گفث که واؼحاقهای هفهىهی ؾق بكابیك جعلیی  جیىاو 
يؿاقيؿ و جعلی  گك همىاقه هیحىايؿ ٠ًّكی قا ؾق واؼحاق بیابؿ که  ظفٛ ايىصام ؼىؾ قا

ٌىؾ. ؾقیؿا ه١حمؿ  جىشه به آو هىشب آٌیاق ٌؿو جًالٓ ؾق واؼحاق و واژگىيی آو هی
اوث که اهیاو پفیك بىؾو واوالی به ایى ه١ًا اوث که اهیكی واویالی ياپیفیك وشیىؾ 

اقؾ ویاؼحاق ايىیصاهً قا ظفیٛ گیف ؾاقؾ. ایى اهك واوالی ياپفیك هماو اوث که يمی
ای وشیىؾ  ٌىؾ، ایى بؿاو ه١ًاوث که فاِله کًؿ. ولحی یک يٝام هفهىهی واوالی هی

آو اوث. اهك واوالی ياپیفیك همیاو ظمیمیث يٝیام  ۀؾاقؾ هیاو يٝام و آي ه يٝام ؾقباق
گیفاقؾ کیه آو قا ٌییافؿاق  اوث. ایى ظمیمث بك قوی يٝام هفهىهی، قؾی به شای هی

ٌىین. بیه ٠بیاقت  ها ِكفاا ال ٘كیك همیى قؾ و ٌیاف ال ظمیمث باؼبك هیوالؾ.  هی
ؾق  فهمین اهكی واویالی ياپیفیك وشیىؾ ؾاقؾ. ؾیگك فمٗ ال ٘كیك واوالی اوث که هی

ٌیىؾ.  ایى شا، اگك همیى ظكف قا با ؾیى جٙبیك ؾهین، قوییكؾ ؾقیؿا به ؾیى فهمیؿه هی
الىهی به ٠ًىاو اهیك واویالی ياپیفیك کیه  قوییكؾ ؾقیؿا به ؾیى، ٠باقجىث ال جلمی اهك

ؾهؿ. او ال ٘كیك جعلی  جصكبه ابیكاهین  هكگم ؾق شهاو واوالی پفیك جى به ظٕىق يمی
 >یابؿ. یى جلمی ؼىؾ ال ؼؿا ؾوث هیؾق ؾو فّ  آؼك هىهبث هكگ به ا
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ؾايؿ بلییه ؾق  كکگىق ؾق جعلی  ٠م  ابكاهین، ٠م  او قا يه جًها غیكاؼاللی هییکی 
ؾايؿ. و ه١حمؿ اوث که اییى يٍیاو ؾهًیؿه اییى هٙلیب  با هىئىلیث اؼاللی هیجماب  

اؼاللی هاو لكاق ؾاقؾ. ؾقیؿا، ه١حمؿ اوث که های اوث که ایماو ؾق جماب  با هىئىلیث
٠م  ابكاهین يٍاو گك، ٌیافی ؾق ؼىؾ اهك اؼاللی اوث يه ٌیافی هیاو اهك اؼاللیی 

کیكؾ. ابیكاهین بیه اییى ؾلیی  ال هىیئىلیث  یو اهك ایمايی آي ًاو که کیكکگىق گمیاو ه
هايؿ که هىئىلیث اؼاللی ؾیگكی قا بكای ؼىؾ بكگمیؿه اوث و آو  اؼاللی ؼىؾ بال هی

اشكای وظی الهی اوث و ٠اه  اِلی اییى ؤی١یث اییى اویث کیه لیايىو اؼاللیی 
ایى با هاوث که جّمین Eهٙلمی که ا٠ما  ها قا به ٘ىق ؾلیك گماقي کًؿ وشىؾ يؿاقؾ. 

 ۀهایماو قا اقلیابی کًین. جّمین ها ال آو ؼىؾ هاوث يه يحیصبگیكین چگىيه هىئىلیث
ایى واوالی اؼیالق اییى اویث کیه ولحیی يٝیام  ۀيحیص D1هالظٝات ٠ماليی بیكويی.
ؾهیؿ کیه ؾق پیه آو  ؾهؿ، يٍاو ال اهك واوالی ياپفیكی هی اؼاللی جى به واوالی هی

 ۀؾوحكویی ياپیفیك ايؿیٍی ۀاوث و آو ایى اوث که اقلي اؼاللی، بیه هرابیه هعیؿوؾ
 بٍكی اوث.

ؿایی کیه پفیكؾ اهیا ؼی ؾقیؿا ؼؿای ؾوحكوی ياپفیك و به کاه  ؾیگكی هٙلك قا هی
پیفیكؾ. لییكا اییى ؼیؿای  ؾهؿ قا يمی هٍؽّات ه١یى ؾاقؾ و ا٠ما  ؼاِی ايصام هی

هحٍؽُ اؾیاو، یک ظٕىق اوث و ؾوحكوی بیه آو اهییاو پیفیك اویث. او اؾییاو بیا 
والیٟ  ۀؾايؿ. په اجفالی که ؾق ِعً پكوحی هی ؼؿای باليمایی ٌؿه قا ٌی  يهایی بث

اویث. يىیبث ؾاؾو ییک ظٕیىق بیه غییاب  افحاؾه اوث، هعّىق ٌؿو اهك ياهحًاهی
گیكيؿ. ؾیى به هرابیه جصكبیه  هٙلك اوث. ؾق ایى شاوث که ؾو ؾیى ؾق بكابك هن لكاق هی

ق بكابك ؾیى هلبه به لبان کٍییً و هفحیی و... اهك ياهحًاهی، به هرابه وكظؿ جصكبه، ؾ
یی کیه گیكؾ. آي ه که ؾق ِعًه والٟ قغ ؾاؾه اوث ياهگفاقی ؼیؿا بیىؾ، ؼیؿا لكاق هی

ؼؿا يام ایى فكو قیؽحى بی ايحهاوث، يام ایى Eبایىث ؾاٌحه باٌؿ:  ياهی يؿاٌث و يمی
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ىاقه ؾق بكابیك ؾقیؿا ه١حمؿ اوث که بٍكیث همیD;بیاباو والی بی پایاو ال لباو اوث.
این؟ و به کصا ؼىاهین قفث؟ لكاق گكفحیه  ؟ چكا آهؿهاین: ال کصا آهؿهال لبی هایی وىا 

وكیٟ، پاوػ های و ییی ال همیى پاوػ به وك٠ث به آو ؾاؾه اوثیی هااوػپ اوث و
اهك جصكبه ياپیفیك  ۀآیؿ. یک جصكب ؾق ظالی که ؾیًی ؾق واوالی بؿوث هی ؾیًی اوث.

و بىیاق هحفاوت اوث با ؾیًی که پاوؽی آٌیاق و قوٌى و هحمایم به ؾٌىاقجكیى  اوث.
اق ؾو جلمی ال ؾیى قا ؾق بكابك هن لیكجىاو گفث که ؾقیؿا،  ؾهؿ. په هی ها هیهای وىا 

هماو ؾیًی  Dؾیى بؿوو ؾیىEظٕىق. هفهىم  ۀغیاب و ؾیى به هراب ۀؾهؿ، ؾیى به هراب هی
ؾیى بؿوو ؾییى ؾقییؿا قا  ۀاوث که ال آو ظٕىقلؾایی ٌؿه اوث .کاپىجى ؾق آذاقي ایؿ

ؾايیؿ و ايىیاو  هكکمی ؾیى و ؾیًؿاقی قا ٠ٍك هی ۀبه ؼىبی پكوقايؿه اوث. کاپىجى يمٙ
ايؿیٍؿ. ایى  وقلؾ و جًها به ؼىؾ هی ؾايؿ که به هیچ چیم ٠ٍك يمی بی ؾیى قا ايىايی هی

پفیكؾ. ایى ٠ٍك به ؼیؿا  ٠ٍك یک ٌكٖ ؾاقؾ و آو ایى اوث که هیچ لیؿ و ٌك٘ی يمی
جىايین بفهمین کیه ؼیؿا  یگیكؾ. ؾق ایى شا کاپىجى ه١حمؿ اوث که ها يم او قا ال ج١لك هی

چیىث؟ بلیه او همیٍه قال بالی ؼىاهؿ هايؿ. به ٠باقت ؾیگك، کاپىجى، ٠باقت ؾقییؿا 
هیاو ؾهؿ که اِالا بیؿوو اهیك يیاهمیى، ش ؾق اهیاو اهك ياهمیى قا ایى گىيه ٌكض هی

اهك ياهمیى ؾق شهاو همیًات همیٍه يیاهمیى ؼىاهیؿ بیىؾ و همیًات وشىؾ يؿاقؾ. 
كهال يؽىاهؿ ٌؿ. لیكا لهايی که اهیك يیاهمیى همییى و قال بیكهال ٌیىؾ هیچ گاه قال ب

ؾیگك آو اهك قال يؽىاهؿ بىؾ. کاپىجى، ؾیى قا ٠ٍیك بیه اهییاو يیاهمیى و ٠ٍیك بیه قال 
گفاقؾ با کىايی که همیى اوث ؾیى ؾاق باٌیًؿ ی١ًیی  ؾايؿ. و ؾق ایى شا جفاوت هی هی

هیا ایى ه١ًا يباًٌؿ. او ه١حمؿ اوث ایى آؾاب و قوىم ؾیًی قا ق٠ایث کًًؿ اها ٠اٌك به
ؾق ظمیمث ؾیى ؾاق يیىحًؿ و بك٠یه همیى اوث کىايی پیؿا ٌىيؿ که بىییاق ٠اٌیك 

ؾق ظمیمیث ؾییى هیا ایى قال باًٌؿ اها به آؾاب و قوىم ؼاِی گكؾو يًهًؿ، ولیی اییى
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ؾییى به ٠باقت ؾیگك بایؿ ال ؼىؾ ؾیى، ؾیى لؾایی کكؾ و ایى ه١ًیای ؾییى بیؿوو . ؾاقيؿ
 ;اوث. ؾقیؿا

ای ؾیگك، ؾیى به ٠ًىاو پكویً قا ؾق همابی  ؾییى بیه هرابیه  هم ًیى کاپىجى ؾق ایؿه
کًؿ و ال ؾیى ؾیى لؾاییی  ؾهؿ و به ایى جكجیب ؾیى بؿوو ؾیؿو قا جمكیك هی ػ لكاق هیپاو
پكوٍیی اویث بیؿوو  Dال آو قالEکًؿ. او به جب١یث ال ؾقیؿا، ه١حمؿ اوث، پكوً  هی

هايیؿ و هییچ  اوث که فكؾ هىهى همىاقه ؾق هىیك پاوػ به آو بیالی هیپاوػ. پكوٍی 
گاه ایى ٘ىق يیىث که با یافحى پاوؽی ه١یى به آقاهٍی شاوؾاو ؾوث یابؿ. و ایى گىيه 

بًؿؾ. لیكا هىهى همیٍه ؾق  ایماو به کاق هی ۀاو ؾیى بؿوو ؾیى قا جىٔیط و آو قا ؾق همىل
ؾ   Dاهییاو پیفیكی اهیك يیاهمیىEه اییى اوث و بی Dاهك ياهمیىEپی همیى واؼحى 

 >.بًؿؾ هی

 هذسى ًقذ ػلن هذسى اص ػَی هتفکّشاى پؼت

یكاو پىیث هؿقو، قفحیه قفحیه  په ال گىحكي يگكي هؿقو به ٠لن و با ٜهیىق هحفیل
كاو پىث يگاه افث. ؾق اؾاهیه بیه یگاه ٠لن ٜهىق و بكول یهؿقو به شا های ايحماؾی هحفیل
 ن.یپكؾال ٠لن هیهؿقو به  های پىث ط يگكيیجىٔ

چِثِػلنهذرىیًمذً

. الؾج هی به ه١اِكاو ؼىیً ؾق لكو يىلؾهن ،های ٠لن شؿیؿ يی ه ٔمى يمؿ قیٍه
 به لعاٜی بكهیىم جىاو گفث  هی .اوث هپكؾاؼح ؿ ٠لناولیى کىی يیىث که به يم يی ه

 پییً ال بیً قول هك ؾوحاوقؾهایً که يىلؾهن ؾق لكو اها ظمله به ٠لن .و جمؿم ؾاقؾا
اهك ؼٙیكی بىؾ و  ،وقؾ و ؾلیلی بك پیكولی جفیك هؿقو بىؾآهی وشىؾ به قا هؿقو ايىاو
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کیه هایی ییی ال پیً فكْ .ميؿبکكؾ به چًیى الؿاهی ؾوث  کمحك هحفیكی شكأت هی
بیًیی ٌیؿه  و شهیاو ال لیىايیى لابی  پیً  کًؿ ایى اوث که اٌیا يی ه به آو ظمله هی

 يىیىؿ: هی ؾق ایى باقه .کًؿ پیكوی هی

E ایىEلايىيمًؿی ٘بی١ثD  ؿ،ليیی ال آو ؾق هی چًییى هغكوقايیهکه ٌما فیمییؿاياو 
بیىؾو  توشىؾ ایى لايىيمًؿی وابىحه به جفىیك ٌما ال ٘بی١یث و پیك ...که گىیی چًاو

 ،يیىیث يّیهیچ  ،هیچ وال١یحی يیىثایى لايىيمًؿی  .اوث Dلباو ًٌاویEٌما ال 
کیه  ،ه ؾویث بٍیكبای اوث  لىظايه كیف ه١ًای واؾهعو ج وبًؿی کكؾ بلیه جًها وكهن

 ;!Dکًیؿ که بایؿ ویكاب هی واو آو ،غكایم ؾهىکكاجیک قوض هؿقو قا ،ٌما با آو

جفىیك اویث و بًیابكایى فیمییک يیى٠ی ال جفىییك شهیاو  ،يٝك يی ه هك ًٌاؼحیال 
ال آو  وویالؾ  هی (٘بی١یث)هایی قا بكای جّىیك کیكؾو يیُ  ؿاو اوح١اقهیمیفی .اوث

هایی کیه او  گیكؾ که لاب  لیان با چیمی ؾق جصاقب ؼىؾ او باٌؿ و ایى اوح١اقه بهكه هی
ال يٝك يی ه ایى  .اقلٌهای اؼاللی او هىحًؿ بهو وابىحه  هگیكؾ بالجاب ؾهًؿ به کاق هی

اظىان  ۀؾهًؿ ١مینها کاقکكؾ ًٌاؼحاقی يؿاقيؿ بلیه ِكفاا گىحكي ؾهًؿه و ج اوح١اقه
و اقلٌیهای او بك همیى اوان  .یؿاو اوث که آو قا ههن جلمی کكؾه اوثاؼاللی فیمی

 2کًؿ. کًؿ و ٘بی١ث قا جفىیك هی هی عمی اؼاللی ؼىؾ قا بك ٘بی١ث ج

و ا .ؾايیؿ هًٍا  باوق به ٠لیث قا واؼحاقهای لبیايی هی ،يی ه ٔمى قؾ اِ  ٠لیث
 ،هحفیاوت ؾاقؾ های چىو ايىاو گكایً به ٘بمه بًؿی هىشىؾات با اقلي ،ه١حمؿ اوث

ه١حمؿ اوث که ایى جفىییك هیا ال شهیاو البحه و  .او قا به باوق اِ  ٠لیث قوايؿه اوث
 =ؾهین. کًین و آو قا ال قوی ٠اؾت ايصام هی جییه هی ماوث که ؾا ماا بك ایى جمای
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همیى اوث کیه ٠لین هیؿقو  ،آو چیمی که به يٝك يی ه ؾق ٠لن هؿقو غایب اوث
ايؿالها و  کاهالا بی جىشه اوث يىبث به ابهام ٘بی١یث و ال همییى قوی اهییاو چٍین

کًؿ و به ل٠ن ؼىؾي یگايه جفىیك همییى اویث  جفاویك ؾیگك ال شهاو ٘بی١ی قا قؾ هی
همییى  ،ؾهؿ بًابكایى ییی ال هٍیالت اواوی يی یه بیا ٠لین هیؿقو شهاو قا اقا ه هی
ؾیگیك ٌیًاؼحه های يگاه ايعّاقی هىشب ال بیى قفحى اهیاو . و ایىلغیك بىؾو اوث

آو گىيیه )هًیك ظمیمث يمایی ٠لن  اواواا  که يی ه بك همیى اوان بایؿ گفث .ٌىؾ هی
جىايیؿ جىِییفی يهیایی ال  و ه١حمؿ اوث که ٠لین يمیا .باٌؿ هی (که ؼىؾي اؾ٠ا ؾاقؾ
و ایًهیا بیه ؼیا٘ك آو  .ؿکً هیِیف شهاو قا آيگىيه که هىث جىيه شهاو قا اقا ه کًؿ و 

ؾق چٍین  .جاکییؿ ؾاقؾ 1گكایی اوث که يی ه ؾق جمام ظیات فیكی اي بك چٍین ايیؿال
بلیه همیٍیه ٌیًاؼث آهیؽحیه بیه ؼیاَ و  ،ًٌاؼث هٙلك وشىؾ يؿاقؾ ،گكایی ايؿال

ؾايٍمًؿاو يیم بكای بك٘یكف  .همیى يیحه ؾق هىقؾ ٠لن يیم ِاؾق اوث .٠ىا٘ف اوث
اِٙالظات ٠لمی قا  ،٠لمی و ؾق قاوحای ٠ىا٘ف و ؼىاوث ؼىؾٌاو کكؾو يیالهای

و لفا یییی  .ای يؿاقؾ قابٙه ،ایى اِٙالظات به هیچ وشه با ؼىؾ شهاو .کًًؿ هی ١ ش
هىحًؿ  هیکٍیؿو هفاهیمی اوث که ؾق بىحك فیمیک بىیاق بؿی يمؿال کاقهای يی ه به 

 >.ظكکث هفهىم فٍاق و هفهىم هاٌیًی ،ـقه یا اجن ،هر  شاـبه
و ا .٠لن ییک جفىییك هم١ٙیی ال شهیاو اویث ،جىاو گفث ال يٝك يی ه بًابكایى هی

های ٠لن قا شؿی بگیكین و هكگم بك ایى باوق يباٌیین کیه  کًؿ که هعؿوؾیث جىِیه هی
ال يٝك يی ه ؾیى و ٠لین هیك .جىايؿ به يعىی ظمایك اللی و ابؿی قا کٍف کًؿ  ٠لن هی

  هیك ؾوی اییى لوابىؾه اویث ي ِیهايؿ که هكگم لاب  جى ؾاٌحهآهیم  ؾو اؾ٠اهایی هبالغه
 =.گكایی و ايمكاْ شهاو هحصؿؾ ؼىاهؿ ٌؿ های ا٠حماؾی به لوؾی هًصك به پىچ يٝام
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 .ؾايؿ هی لهؿالجكیى ِىقت آقهاو و٠لن شؿیؿ قا جاله جكیى و يی ه ؾق همیى قاوحا 
و اقلي لا   ٌؿو بیكای  ؾق جماهی اٌیالً ؾق پی يفی ليؿگی ایى شهايی هؿآقهاو ل

اقلي وشىؾ ٘بی١ی ايىاو ؾق ایى ؾيیا قا به يفٟ ییک  آقهاو لهؿ .اوث ؾیگكای گی ليؿ
بیا ؼىاویث ظمیمیث  ،ظا  ایى آقهاو لاهؿايه ؾق يٝك يی یه .کًؿ هی یليؿگی ؾیگك يف

یهیىؾی ؾق پیی ؼىاویث ظمیمیث -ه١حمؿ اوث که ؾییى هىییعیث او .افحؿ اجفاق هی
 .و اوثآ اها ٠لن هن ِىقت ؾیگك .اوث هحّىق آقهاو لاهؿايییی ال ِىق ه و .اوث

جمام غكایم ٘بی١ی اي قا فؿای ؼىاوث ظمیمیث کیكؾه اویث و ؼىاویث  ،هكؾ ٠لمی
شهیاو ؾیگیك  ییک ٘لبؿ و لیفا ؼىاویث شهايی شم ایى شهاو قا هی ،ظمیمث ؾق والٟ

 هیلیىنیي هماو ایى و شهايی ایى ليؿگی يفی با اوث هىاوی ؾیگك و ایى شهاو .اوث
ن قا ٌیی  ياهمیؿ جرلیید يیى٠ی شؿییؿ ٠ّیك فلىفه و ؾیى ٠لن، يی ه يٝك ال اوث.

 1.هؿقو همّكيؿ ۀؾوقهیلیىن یؾهًؿ که هك یک به وهن ؼىؾ ؾق جباهی و ي هی

ذگزثِػلنهذرىیًمذّب

بیه  0925بیه آلمیايی و ؾق ویا   0922که ؾق وا   D؟چیىث ی Eٌهایؿگك ؾق کحاب 
هایی که ها بیى ٠لن شؿیؿ و ٠لن کهى و لكوو وویٙا گفاٌیحه  جفاوت ،ايگلیىی جكشمه ٌؿ

 .کًیؿ گفحه بىؾيؿ که ٠لن هؿقو ال اهىق والٟ کاق ؼىؾ قا آغیال هی ب١ٕی .ٌؿه بىؾ قا قؾ کكؾ
ها و هفیاهین کلیی ویك و  ؾق ظالی که ٠لن یىيايی و لكوو ووٙایی جصكیؿی اوث و با گماقه

اییى بیىؾ کیه ٠لین  ،به گماو هایؿگك پًؿاٌیحه بىؾيیؿ جفاوت ؾوم و وىم که ب١ٕی .کاق ؾاقؾ
 .ليیؿ ویًصً و هعاویبه هی بیه شىیؿ و بك اییى اویان ؾویث شؿیؿ به آلهىو جىو  هی

٠لین لیكوو  هن هن ٠لن یىيايی و هایؿگك هك وه ایى اؾ٠اها قا قؾ کكؾ و هؿ٠ی ٌؿ که اجفالاا 
 >ًٌؿ.با هی ؾاقا ؿ،اي گكفحه يٝك ؾق شؿیؿهك وه ؼّىِیحی قا که بكای ٠لن  ،ووٙایی

                                              
 .:٠A=-Aلن شؿیؿ، َ  ، يمؿهای يی ه بهکكیمی قوض الله .;
، ايحٍیاقات ٘یكض يیى، خالزد جامعاله ػىاطالییىوف، اباـقی، هماله یاؾاٌحی ؾقباق  ٠ّك جّىیك شهاو، هًؿقز ؾق کحیاب  .>
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اِیلی ٠لیىم هیؿقو و  ۀبك آو اوث کیه هٍؽّی ،جفاوتوه هایؿگك په ال قؾ ایى 
Eta-mathemata D ال واژه یىيیايی ،هحیییا  هآو اویث. هحی وبىؾ ;هحه هحییا  ،شؿیؿ

گكفحه ٌؿه اوث که ٠باقت اوث ال آي ه آؾهی ؾق شكیاو بكؼیىقؾ ٠ملیی و يٝیكی بیا 
کیك ـای کیه هاییؿگك ؾق جىٔییط اییى اِیٙالض  يیحه .ايؿؾ ال لب  ؾقباقه آو هی ،چیمی

به  ،ها يمؾ یىيايیاو بىؾ باقلجكیى ال لب  ؾايىحه  کًؿ ایى اوث که ال آيصا که ٠ؿؾ شم هی
  هحیییاه ؾق والٟ يى٠ی ؼیاَ ال هحی ؾاها ٠ؿ .هحییا  ا٘الق گكؾیؿهحه جؿقیس به ک  

 ویهايىیحه باٌیین کیه ؾاگك به وه ویب قوی هیم بكؼىقؾ کًین بایؿ ال لبی   هرالا اوث. 
هیا ویه بیىؾو قا ال ؼیىؾ وییب ها .قوی هیم اوث وه ویبچیىث جا بحىايین بگىیین 

 >.ٌىؾ کًین بلیه ؾايٍی اوث که به آيها ا٘الق هی کٍف يمی

  کیه هایؿگك هؿ٠ی اوث که هحه هحییا  ی١ًی به کاق بىحى ج١یى بؽٍیؿيی به ٌیی
اوحًحاز يٍؿه اوث. اها با ایى همه ؾق بًیاو هیك يیىٞ ج١ییى   به ٘ىق جصكبی ال آو ٌی

 =.بالکكؾو بكای آيها يهفحه اوث و همیى واؼحى آيها و شا  بؽٍیؿيی به اٌیا

اییى ٘یكض  .بیىؾو اویث  یک يىٞ ٘كض افیًؿو ٌیی ،به ٠باقت ؾیگك هحه هحییا 
اهىق والٟ ؼىؾ قا يٍاو ؾهًیؿ و اواویاا ؾق اییى یا   کًؿ که ؾق آو اٌیا فٕایی قا بال هی

٘كض همكق ٌؿه اوث که کؿام اهىق والٟ ؾق يٝیك آیًیؿ و ال لبی  اقلییابی چیه بیىؾو و 
بك همیى اوان اوث کیه بییى ٠لین يییىجًی و  .چگىيه بىؾو آيها ؾق ٘كض هًؿقز اوث

ال بییى  ال: آیؿ که بكؼی ال آيها ٠باقجًؿ هایی اواوی به وشىؾ هی ٠لن اقوٙىیی جفاوت
ای بیك ظكکیث  ؿاٌیحى ظكکیث ؾاییكهيبكجیكی  قٔیی،قفحى جفییک اشىام وماوی و ا

                                              
1. Mathematical. 

 .?B@-<B>هماو، َ  .>
 .BB>هماو، َ .=



  6=7   ویژه فلىفه و کالم، 0999 لهىحاو، 44ٌماقه  فّلًاهه  

 بیه و ٘بی١یث ه١ًای ؾگكگىيی شبكی، ظكکث و ٘ب١ی جفاوت يؿاٌحى ظكکث ،هىحمین
 ;.ٌىؾ بٟ آو جغییك پكوً ال ٘بی١ث به ٘ىقی که گاهی ٔؿ گفٌحه هیج

٠ّیك  ۀکالو ذابث اویث کیه هاییؿگك ؾق همالی ۀبكياه ه هحییا  هماو فكا افیًؿوهح
 ،هاییؿگك ؾق ٠ّیك جّیىیك شهیاو .جّىیك شهاو ال آو به ایى ٠ًىاو ییاؾ کیكؾه اویث

 ؾايؿ: ؾايؿ و جعمیك قا ؾاقای وه ویژگی هاهىی هی هاهیث ٠لن شؿیؿ قا جعمیك هی

ًٌاویی کیه  ًٌاویی و ف١الییث هیؿاوم ؾق قوي قوي ،فكا افیًؿو بكياهه کالو ذابث
لايىيی  ،یابًؿ یا يٝن هیاهىق والٟ هحغیك لا٠ؿه  ،اوث (بكياهه کالو ذابث)ه ال ٘كض بكآهؿ

 ،ٌىؾ و بیا ياؾايىیحه هیا ها جبییى هی ها ياؾايىحه با ؾايىحه ،آیؿ بك ذبات و جغییك به ؾوث هی
بیه ٠بیاقت  .ؾٌیى یىیك هیؾق چًیى هىل١یحی اوث که آلهیىو ه يؿ.ٌى ییؿ هیؤها ج ؾايىحه

آلهیىو بیكای  ،ٌیىؾ ٠لن بیه جعمییك ؾلیی  هی ،ك اوان فكا افیًؿو ٘كضؾیگك ولحی که ب
 >.آیؿ لايىيی به ؾوث هی ،ّؿیك ٌؿجگیكؾ و اگك قابٙه  جّؿیك قابٙه قیأی ِىقت هی

ف١الیث هؿاوم  ،ٌىؾ حّىق هیهاها آؼكیى ؼّىِیث هاهىی که هایؿگك بكای ٠لن 
 اا ٔیكوقج ،ظا  جغییك اویث حىشه اهىق وال١ی اوث که هؿام ؾقهال آيصا که ٠لن  .اوث

جماهی اهىق  ،و ال آيصا که ٠لن .ف١الیحی پىیا و هؿاوم اوث جا بحىايؿ اهىق والٟ قا بفهمؿ
پیفیكؾ کیه قهیم و قالی ؾق ٘بی١یث  يمی ،ؿيؾا قیأی لاب  هعاوبه هی ۀوالٟ قا به ٌیى

فمٗ للم اوث  .های ؼىؾ بگٍایؿ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ که او يحىايؿ آو قا با جىو  به ٌیىه
جؽّّی ٌؿو بیك اذیك شمیٟ  .جك و هعاوبات ؾلیك جكی ايصام ؾهؿ جعمیمات پی یؿه

های شؿییؿ بیه  بلیه جؽّّی ٌؿو اوث که هؿام ؾاؾه ،آیؿ ها به وشىؾ يمی ٌؿو ؾاؾه
كا فی ضؾق ٘یك بی و ایى به ؼا٘ك آو اوث که جؽّّی بیىؾو ٠لین ال ل. آوقؾ وشىؾ هی

 ؽّّی ٌؿو ٠لن اوث که هًصك به پیٍكفث ٠لنهمیى ج .هًؿقز اوث ،افیًؿه ٌؿه

                                              
/ یىویف ابیاـقی ِیُ  Bظىى، هیايؿاقی، همالة فلىفة ٠لن هایؿگك و اؾ٠ای جمؿم آو بك فلىفة ٠لن کىهى، َ  .;
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يهیاؾی  .آییؿ يیم ال ف١الیث هؿاوم آو به ؾوث هی ٠لن،و ؾق آؼك يهاؾی ٌؿو  .ؾٌى هی
 بؿٌىؾ که ٠لن جى به هؿیكیث بؿهؿ و ؼّىِیث جصاقی هآب بیا ٌؿو ٠لن با٠د هی

ن بیه جیًىلیىژی کیاقایی ٠لی .کًؿ و گكه ؼىقؾو ٠لن با جیًىلىژی ایى اهك قا جمىیث هی
 ;.کًؿ ٠ًىاو جعمیك قا جٕمیى هی

ؼیىاهین  ال ایًصیا هی .جا ایًصا ها هبايی ٠لىم شؿیؿ قا ال ؾیؿگاه هایؿگك ٌكض ؾاؾین
 به بكقوی و يمؿ ٠لن شؿیؿ با ایى جفىیكی که هایؿگك ال ٠لن هؿقو ؾاقؾ بپكؾالین:

 بىؾو ٠ًّك اِلی ٠لین شؿییؿ اویث و اییى  هحییاه هح ،بك ٘بك هبًای هایؿگك. 0
پیاقاؾاین ییک يیىٞ هحیییا   ، هحیهبه ٠بیاقت ؾیگیك .هماو پاقاؾاین جىهان کىهى اوث

اها جفاوت آو ؾو بیك  .گیكؾ ؼاَ اوث که ؾق بكابك ٠لن کهى و ٠لن لكوو ووٙا لكاق هی
ٜهىق اهیك وال١یی ، ؾايؿ آي ه قا که ٠لث ايمالب ٠لمی هی کىهى ایى اوث که جىهان

ی کیه هاییؿگك ال ٠لین ِیفاها با و .قا جعلی  کًؿجىايؿ آو  اوث که ٠لن به هًصاق يمی
اهیا ايمیالب ٠لمیی  .ٌیماقؾ ؾهؿ بكول چًیى هىاقؾ ؼالفی قا هكؾوؾ هی شؿیؿ اقا ه هی
ؾهؿ که بًیاؾی شؿیؿ بكای هك ؾوقه افیًؿه ٌىؾ و ایى افیًؿه ٌؿو بًییاو  لهايی قغ هی

>.شؿیؿ به ِىقت یک قهم و قال بالی ؼىاهؿ هايؿ
 

 ،٠لیىم ۀيىیاو ٠لن شؿییؿ: هاییؿگك ه١حمیؿ اویث کیه همی ؼّىِیث غفلث و. 2
ٌىؾ هىحی قا ؾق  کًًؿ و ایى با٠د هی جفىیك هی (کحیىبژا)هىحی قا به ٠ًىاو ظٕىق ٠یًی 
ـاجی ؼّلث یک  لفاو  ن.فهن کًی٠لن ؾاؼ  چاقچىب ؼاَ هماو  غفلث و يىیاو که 

=.ٌىؾ ؾاٌحه هیآیؿ که فمٗ با ايؿیٍیؿو ظمیمی و اِی  بك ٠لن شؿیؿ اوث پؿیؿ هی
 

ؾوث یابًؿ ولی چىو ایى ؾویحیابی ها هایی ال هىحىهًؿ جىايًؿ به ظىله ٠لىم هی. 9
جىايًؿ ٜاهك ٌیىيؿ و بیه  هعحىای ٠لىم يمی وث،با ؼّىِیث غفلث و يىیاو همكاه ا

                                              
 .>:=-CB>، یاؾؾاٌحی ؾقباق  ٠ّك جّىیك شهاو، َ اباـقی، یىوف .;
 .:;=-:>=هماو، ُِ  .>
 .Cاٌاقجی به يمؿ هایؿگك ال ٠لن شؿیؿ، َهعمؿ، ؼاجمی، همالة  .=
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آٌییاق ییا يیاه١لىم ؾاقؾ کیه ؼیىؾ ٠لین هكگیم يااِٙالض هایؿگك ٠لن ییک هعحیىای 
قا هیا به ٠باقت ؾیگك ال آيصا که ٠لىم همىاقه هىحىهًؿ .ًؿجىايؿ به آو ؾوث پیؿا ک يمی

 ،ؾهًییؿ هییىقؾ هٙال١ییه لییكاق هی (٠یًیییث بؽٍیییؿوهییای قوٌییًی)ؾقوو چهییاقچىب 
ؾللث ؾاقؾ بكای ٠لىم لاب  ؾوحكوی يیىیث  هًؿهاىهىحظمیمث ایى  كهایی که ب ظىله

ه ؼیا٘ك ث ظمیمث اوث کیه ٠لیىم بیظو ایى ؾق والٟ یک يىٞ يیًؿیٍیؿو به همیى وا
;.ايؿ قوض افىىيگك قیأی بك آو ؾچاق ٌؿه

 

به ها گیكيؿ ی١ًی با ؾکاقت همه هىحىهًؿ ٠لىم ؾق بىحك وىبژکحیىیىن ٌی  هی. 4
و اییى بیه اییى  .ٌىؾ و هكچه ابژکحیىیحه يؿاقؾ ال هىحی هین بهیكه يیؿاقؾ ابژه جبؿی  هی

 (اگمیىیحايه)ـاجیی وشیىؾ  وشه ،آؾهی (اگمیىحايه)ه١ًاوث که وشه ٠لمی وشىؾ 
 >.آؾهی قا ايیاق کًؿ

ايىیاو قا ؾق ؾوقاو شؿییؿ بیه غفلیث ال  ،با ایى يیىالُ ، ٠لنهایؿگك ه١حمؿ اوث
ؾهیؿ و  هیى هیؤى ظا  قهیافث ؼىؾ قا به همه ٌئىو ليؿگی جیؾق ایکٍايؿ و  هىحی هی

جعیث الٍی١اٞ لیكاق  ،جىايىیث ؾاٌیحه باٌیؿ او هیايىاهیايات ؾیگكی قا که  ۀلفا هم
 =.ل ایى قووث که ؾق ؾوقاو شؿیؿ غكوب هىحی و ظمیمث فكاقویؿه اوثا .ؾهؿ هی
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 گیشیجًِتی

ای بكقویی کًیین، او  ال همیه ها اگك بؽىاهین قابٙه بیى ٠لن و ؾیى قا ؾق هیك ؾوقه
 همالهبایؿ جّىیكی قوٌى ال هك یک ال ٠لن و ؾیى ؾق آو ؾوقه ؾاٌحه باٌین. لفا ؾق ایى 

ابحؿا به و١ٔیث ؾیى ؾق ؾوقه پىث هؿقو پكؾاؼحین و بكای ٌكض ایى هٙلب او  ال ویه 
وپه گفحیه ٌیؿ کیه  هىله هكگ ؼؿا،ؾیى بؿوو ؾیى و غیبث اهك همؿن ٌكوٞ کكؾین.آ

ٌیىؾ هیی ؾايًؿ و لا   هىیحًًؿ کیهب١ٕی قابٙه بیى ؾیى وپىث هؿقو قا والگاقی هی
ث هؿقو بیال ؼیىايی کیكؾ و همییى اهیك هىلهای وظیايی کحاب همؿن قا ؾق ؾوقه پىآ

ؾق هماب  ب١ٕی بك ایى يٝكيیؿ کیه اواویا  با٠د ٌی  گیكی الهیات پىث هؿقو ٌؿ.
هیه بیه ابیى ؾیى به ه١ًای وًحی آو و پىث هؿقيیحه هیچ همؽىايی وشیىؾ يیؿاقؾ. ؾق اؾ

جبییى ٠لن ؾق پىث هؿقيیحه پكؾاؼحه ٌؿ.٠لن ؾق جلمی ايؿیٍمًؿاو پىث هیؿقو ؾیگیك 
به ؾاهى يىیبی گكاییی افحیاؾه شهاو هؿقو ؾاٌحه ال ؾوحه ؾاؾه و ؿاق ؼىؾ قا که ؾق آو الح

اوث. ال بیى قفحى هكل بیى ٠لن و غیك ٠لن، هكز وهیكز گكاییی، آياقٌیی ه١كفیث، ال 
ایى يىٞ يگاه به ٠لن اوث. ها يگاه يماؾايه پىث هؿقيیحه به ٠لن قا ال يٝك های هٍؽُ

 لىیحاق يٍاو ؾاؾین. ، هایؿگك وايؿیٍمًؿايی هر  يی ه
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