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 :2رمیاھنپوا کرام

 یناھج سانشرس فوسلیف ؛تسا یپآ ماھارگ ام زورما نامھم .دیدمآ شوخ »هرمخ رد زغم«ٔ ھمانرب ھب

 لاحشوخ ،ماھارگ .تسا لوغشم 3شانوم هاگشناد رد و تسایلارتسا نکاس وا .نیدٔ ھفسلفٔ هزوح رد

 .ینک زاغآ ار ثحب ،دوخ یرکف شیامزآ اب میوشیم

 

 

 :یپآ ماھارگ

 دناوتیم ھچ نآ بقاوع مینک یسررب میناوتیم سپس و منکیم حرط ار یرکف شیامزآ ادتبا !بخ رایسب

 یھاشداپ نیا .دیوشیم ھناور هّرد تمسھب اھھپت زا .دینکیم رفس دیدج ِیھاشداپ کی ھب دینک روصت .دشاب

 نانیمطا مکاح نیا و دوشیم هرادا دنمتردق و دنمدرخ ،نابرھم یمکاح تسد ھب ھک تسا روھشم نادب

 یتقو ،تسین گرزب نیمزرس نیا ھکنیا اب .تسا یاھکرعم یاج شتیمکاح تحت نیمزرس دنکیم لصاح

 رایسب رودٔ ھلصاف زا و دینیبب دوخ ربارب رد ار نآ دیناوتیم ،دیوشیم ھناور نییاپ فرطھب اھھپت زا

 تاراظتنا ،نیاربانب .هریغ و باتفآ شبات اب ابیز یاھرھش ،زبسرس یاھنیمز ؛دسریم رظن ھب دنیاشوخ

 ،دیوشیم نآ دراو یتقو اما ،تسا نتفر الاب لاح رد نیمزرس نیا زرم زا ندرک رذگ اب امش تاعقوت و

 دیتفایم کش ھب دوخ شیپ سپ .تسا نازیوآ قربغارچ یاھریت زا ناکدوک و نانز ،نادرم داسجا دینیبیم

 دیاش دییوگیم دوخ اب .دوش هرادا دنمتردق و دنمدرخ ،نابرھم یمکاح طسوت دناوتیمن نیمزرس نیا ھک

 دیاش ،تسا هدشن یناسرعالطا یتسردھب مکاح ھب دیاش ای تسا یو تموکح رد هداتفارود یشخب نیا

 اھلتق و داسجا نیأ هرابرد ینعی ،تسین دنمتردق اھردقنآ دیاش ای تسین دنمدرخ میدرکیم رکف ھک ردقنآ

 

1. Graham Oppy 
2 Mark Oppenheimer 
3. Monash University  
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 دیاش .دشابن دنمتردقً اعقاو وا دیاش ،ھجیتن رد و تسا جراخ شناوت زا اھنآ زا یریگولج اما ،دراد یھاگآ

 ،یتلاح نینچ رد ھک دنکیمن نینچ یلو ،دنک یریگولج راک نیا زا دناوتیم و دنادیم داسجا دروم رد وا

 یتیمھا شیارب و تسا توافتیب یقالخا رظن زا دیاش ؛تسین بوخ مھ اھردقنآ وا میریگیم ھجیتنً الامتحا

 ھب و مینکن رارف نیمزرس نیا زا رگا .تساھلتق نیا ِسپ رد شدوخ و تسا مھم شیارب دیاش ای درادن

 ،ناوتراکھمھ یمکاح لرتنک تحتً اصخشم ھک دش دھاوخ مولعم نامیارب ،میھد ھمادا نآ رد تکرح

 دیاب ھک دوب نیا نآ رد هدشحرطمٔ هدیا و دوب یرکف شیامزآ کی نیا .تسین بوخً اقلطم و نادزیچھمھ

 ھجیتن نیا ھب دیاب ،دیشاب یطیارش نینچ رد مھ امش رگا .دینک تقفاوم ،مدیسر نآ ھب نم ھک یتواضق اب

 .درادن یناوخمھ ،دوب هدش حرط یھاشداپ ھب ناتدورو یادتبا رد ھک ییاھفیصوت اب مکاح ھک دیسرب

 

 :4فولبرو نوسیج

 دروم رد رگا یتح و تسا دنوادخ زا یلیثمت مکاح نآ ھک تسا نیا یرکف شیامزآ رد هدشحرطٔ هدیا سپ

 ھس نیا زا یکی مکتسد( تسین نادزیچھمھ و ناوتراکھمھ ،ریخً امامت ھک میسرب ھجیتن نیا ھب مکاح

 قلطم ریخ و ناوتراکھمھ ،نادزیچھمھ یدنوادخ طسوت ھک یناھج رد مینکیم رکف ،)درادن ار یگژیو

 ھک قربغارچ یاھریت زا داسجا ندش نازیوآ دننام یرورش ؛مینک هدھاشم یرورش دیابن دوشیم هرادا

 ناکدوک و نانز ،نادرم ھک مینیبیم ام .میتسھ ناشرظان ناھج رد هراومھ ھک تسا یرورش ھباشم

 میتسھ انورک ھب دایز رایسب یالتبا دراوم دھاش اما ،دنریمن یدایز ناکدوک رضاح لاح رد دیاش .دنریمیم

 تسرد .دشاب ھتشاد دوجو دناوتیمن یدنوادخ نینچ ،ھجیتن رد و میدھاش ار رورش زا یرگید عاونا و

  .دشاب ھتشاد دوجو دناوتیمن یمکاح نانچ میتفگیم یرکف شیامزآ نآ رد ھک روطنامھ

 

 

 :یپآ ماھارگ

 داسجا ندش نازیوآ ھب اھنت ھکنیا یاجھب 5،مدرکیم حرط ار یرکف شیامزآ نیا شیپ لاس ود ای کی رگا

 ؛مدرکیم هراشا هداد خر متسیبٔ هدس رد ھک ییاھیشکلسن عاونا ھب ،منک هراشا قربغارچ یاھریت زا

 رد ھک یرتشیب یاھیشکلسن رضاح لاح رد و ،متسیبٔ هدس یادتبا رد وگنک رد اھیکیژلب یشکلسن

 ،ناوتراکھمھ یمکاح ام ناھج میوش یعدم رگا :تسا نیا یلصأ هدیا ،ھلب اما .دراد دوجو ناھج رسارس

 روطنامھ تسرد ،دوشیم هدیشک شلاچ ھب انورک عویش دننام یدھاوش اب ،دراد قلطم ریخ و نادزیچھمھ

 
4 Jason Werbeloff 

 ٔھتشون ،دنوادخ ھیلع ناھرب نیرتھب باتک رد ،٢٠١٣ لاس رد ینعی ،وگوتفگ نیا زا شیپ لاس تفھ دودح ،یرکف شیامزآ نیا .۵
  .تسا هدش ھمجرت یسراف نابز ھب تسرپعون یرقاب ریھز طسوت ،١٣٩٩ لاس رد باتک نیا .تسا هدش حرط ،یپآ ماھارگ
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 ھک دھاش نیا اب ،تسا دنمتردق و بوخ ،دنمدرخ دوشیم ھتفگ یرکف شیامزآ نیا رد ھک یھاشداپ ھک

  .دوشیم هدیشک شلاچ ھب ،دننتسھ نازیوآ قربغارچ ریت زا داسجا

 

 

 :کرام

 یاراد نالماع ھک یرورش ،فرط کی زا ؛میدرک فیصوت ار رش زا توافتم عون ود دسریم رظن ھب

 رورش رگید فرط زا و ،دوشیم یشکلسن و زواجت و لتق لماش و دنوشیم اھنآ بکترم دازآٔ هدارا

 دازآٔ هدارا اھناسنا ھک تسا مھم دیوگب تسا نکمم روابادخ .دوشیم انورک و یمانوس لماش ھک یعیبط

 ،اھنآٔ هدارا رد و دنک هدروآرب ار یرتگرزب ریخ اھناسنا ھب دازآٔ هدارا ندیشخب اب دنوادخ و دنشاب ھتشاد

 رورش دروم رد یھباشم دروم ناروابادخ ایآ .دنکن تلاخد ،دنناسرب رش نارگید ھب دنھاوخیم یتقو

     ؟درادن دازآٔ هدارا یاراد نالماع ھب یطابترا دسریم رظن ھب ھک دنراد یعیبط

 

 

 :یپآ ماھارگ

 هدننکدعاقتم نادنچ رظن ھب .مزادرپب ،مدرک حرط ادتبا رد ھک یایرکف شیامزآ ھب یردق نانچمھ مھاوخیم

 ار شیولج مناوتیم ،تسا دب ،متسھ هاگآ ]رورش ھب تبسن[ ،ھلب« :تفگ دھاوخ مکاح مییوگب ھک دیآیمن

 .مھدیم هزاجا اھنآ ھب مھ نم سپ ،دننکب ار راک نیا دنھاوخیم ھک تسھ مدآ یرس کی یلو ،مریگب

 یصخشم یاھزیچ ».مھدب باختنا تردق دننکب دنھاوخیم ھک یراک دروم رد اھنآ ھب ھک تسا مھم

 ،دوشیم هداد دارفا ھب اھنآ اب ھطبار رد ھک یایدازآ نازیم یارب دیاب مینکیم رکفً اتعیبط ھک دراد دوجو

 چیھ ،دنک ینادنز ار یراکفالخ یھاگداد ھکنیا رد مینکیم رکفً الثم .تفرگ رظن رد ییاھتیدودحم

 امش ھک تسا نیا تسرد راک ،دینک نازیوآ قربغارچ ریت زا ار دارفا دیھاوخب رگا .درادن دوجو یلکشم

 عقاو رد ام ،نیاربانب .مینامب ظوفحم ناتتسد زا نامھیقب ات ]دوش دودحم امش یدازآ و[ مینک ینادنز ار

 یایفاک ریخ یدازآ .دشاب ھتشاد یشزرا نادنچ یدازآ ھک ــ ینیمز هاشداپ کی رظنم زا ــ مینکیمن رکف

 قداص مھ دنوادخ دروم رد رما نیمھ دینک رکف تسا نکمم .دنک ھیجوت ار هاشداپ لاعفنا دناوتب ھک تسین

 زا .دنک ھیجوت ار دنوادخ لاعفنا دھاوخب ھک تسین یفاک هدارا ِیدازآ ِریخ ،یشکلسن اب ھھجاوم رد .تسا

 نافوط ،دیدز ییاھلاثم ھچ تسین مدای .تسا حرطلباق یعیبط رورش دروم رد شسرپ نیا ،رگید فرط

 جنر و دناھتشاد ندیشک جنر ییاناوت ھک یتاناویح .منکیم رکف تاناویح جنر ھب نم .هریغ و دابدرگ و

 تسا دایز رایسب دناهدیشک جنر ھک یتاناویح دادعت .دناھتشاد دوجو لاس نویلیم جنپ ای ھسً الامتحا دناهدیشک

 ]نیمز یور[ لاس رازھ دصدنچ دیاش اھناسنا ام .میتسین اھجنر نآ زا یشخب چیھ لوئسمً ابیرقت ام و
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 طبترم جنر نازیم نآ ھب یرگید دازآ لماع رھ ای ام دازآٔ هدارا دسریمن رظن ھب سپ ،میاھتشاد روضح

 ار روما یتسھ مکاح ارچ دیوگب ام ھب دناوتب ھک دشاب ھتشاد دوجو یرگید ناتساد دیاب ،نیاربانب .دشاب

  .دراد دوجو جنر زا ینالوطٔ هداعلاقراخِ خیرات نیا ھک هدید کرادت نینچ

 

 

 :نوسیج

 دیاش .دشاب تسردان رظندروم لیثمت دیاش ،درادن میھاوخیم ھک ار یاییاراک نآ دازآٔ هدارا مینک ضرف

 ھتشاد دوجو دناوتب ھک یھاشداپ رھ زا دنوادخ نوچ ،تسین رارقرب هاشداپ و دنوادخ نیب یبوخ لیثمت

 دناوتیمن هاشداپ ھکیلاحرد ،تسا هاگآ اھجنر نیا مامت نداد خر لیالد زا ،شیپ زا وا و تسا رتاناد دشاب

 دراد دوجو تاناویح و اھناسنا ندیشک جنر یارب یزیمآرارسا لیالد دیاش سپ .دشاب هاگآ یلیالد نینچ زا

  .تسا هاگآ نآ زا دنوادخ یلو ،میربخیب نآ زا هاشداپ و ام ھک دوشیم رجنم یریخ ھب تیاھن رد ھک

 

 

 :یپآ ماھارگ

 ناتروظنم منکیمن رکف .دراد یرتشیب تیقفوم ِلامتحا ناروابادخ یارب لالدتسا نیا ذاختا منکیم رکف

 نیا رگا ھک دنراد دوجو ییاھریخ دییوگب دیھاوخیم اھنت ھکلب ،مینک یسررب ار اھریخ مامت ھک دشاب نیا

 تالکشم دنشاب دنناوتیم ھچ اھریخ نآ ھکنیا مھف رس رب .دنتشادن دوجو زین اھنآ ،دنتشادن دوجو اھجنر

 دوجو قلطم ریخ و نادزیچھمھ ،ناوتراکھمھ یدنوادخ ھک ییاجنآ زا اما ،دراد دوجو ام یارب یدایز

 ،عقاو رد .دنراد دوجو ییاھریخ نینچ تفای نانیمطا ناوتیم ،تسوا تسد رد یتسھ تاروما ھک دراد

 لالدتسا ،رما ودب رد مکتسد ،دسریم رظن ھب .مینکیم حرط سوکعم تروصھب ار لالدتسا یلکشھب

 رثا رد[ ھک نسمک کدوکٔ ھجنکش دننام یکانتشحو رایسب دروم ھب .دشاب راوشد عضوم نیا ھیلع ندرک

 نآ زا ھک دشاب ھتشاد دوجو کدوک نآ یارب یریخ تسا لمتحم ردقچ .دینک رکف ،دریمیم ]ھجنکش

 ،دشاب ھتشاد دوجو ]دادیور نیا رد[ یرگید صخش یارب یریخ ھکنیا .دیایب تسد ھب گرم و ھجنکش

 ھنوگچ و اجک کدوک نآ .دنک ھیجوت ار کدوک ندیشک جنر و ھجنکش دناوتیمن یریخ نینچ .تسین یفاک

 ھجنکش ھب ھک دشاب ھتشاد دوجو کدوک نآ یارب یریخ تسا نکمم ھنوگچ ؟دسریم رظندروم ریخ ھب

  .تسا راوشد رایسب رما نیا ھب رواب ،نم یارب ؟دشاب ھتسباو وا ندش ھتشک و
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 :کرام

 نیا زا .تسا رگید یعیبطارف تادوجوم ھب ندش لسوتم هار نیلوا .دراد هار دنچ روابادخ منکیم روصت

 دوجو یگرم زا سپ ناھج ،شابن نارگن اما ،دشاب جنر زا ولمم ناھج نیا دیاش دیوگب دناوتیم وا ،ور

 مامت و دراد دوجو ھنادواج ِلالج نآ رد ھک ییاج ،تفای تسد دنوادخ شزرمآ ھب نآ رد ناوتیم ھک دراد

 بوخ کدوک نآ یاربً اعقاو ،یلکٔ ھشقن نیا یانبم رب ،نیاربانب .تسا تیمھایب شربارب رد ایند نیا جنر

 زا یرایسب .دنک ذاختا قالخا ھب یرتبیجع درکیور ھک تسا نیا رگید هار .دریمب لکش نیا ھب ھک دوب

 ار دارفا ناوتیم ھکارچ ،تسا قالخا ھب روحمقح درکیور اب ضراعت رد رظن ھب دوشیم ھتفگ ھچنآ

 مییوگب ھک تسا نیا زین موس هار .دشاب ارگهدیاف یعون دنوادخ دیاش و دناسر لتق ھب رترب ِریخ رطاخھب

 ،]نآ شجنس یارب[ و تسا ھتفرگ تروص دنوادخ طسوت نوچ ،تسا ریخً اتاذ دنکب دنوادخ ھک یراک رھ

  .دش لسوتم یناسنا یقالخا یاھدرکیور ھب ناوتیمن

 

 

 :یپآ ماھارگ

 یبسانم خساپ »رتگرزب ریخ« منکیمن رکف و میریگب مکتسد ار کدوک جنر تشھد دیابن منکیم رکف

 ھنوگچ ]ریخ نآ[ میمھفب ھک تسا راوشد رایسب ،دشاب بوخً اعقاو دھدیم خرً ادعب ھچنآ رگا یتح .دشاب

 ریخ نآ زا ار کدوک ،]ندیسرن لتق ھب و ندشن ھجنکش[ و تسا ھتسباو کدوک لتق و ندش ھجنکش ھب

 رد یددعتم یاھشسرپ .تسا ھلئسم نیا ھب نداد خساپ یارب یبیجع رایسب ِشور نیا .دنکیم مورحم

 دوجو بوخ یاھزیچ اھنت و درادن دوجو یجنر اجنآ رد رگا اما ،تسا حرطم گرم زا سپ ِناھج دروم

 یردق ھیضق نیا کرد ؟دنزن ار ]شنیرفآ[ یقبام دیق و دنیرفاین ار ناھج نامھ طقف ]دنوادخ[ ارچ ،دراد

 ھنوگچ ھک تسا صخشمان ،مدرک حرط ھک یلیالد ھب ھجوت اب ،دوب ارگهدیاف دنوادخ رگا یتح .تسا راوشد

 رد یریخ دناوتیم ھنوگچ تسا صخشمان ھکارچ ،تفای یھیجوت کدوک لتق و ھجنکش یارب ناوتیم

 .دشاب ھتسباو کدوکٔ ھجنکش و لتق ھب ھک دیایب دوجو ھب گرم زا سپ تایح

 

 

 :کرام

 یخالس ای ندیسر لتق ھب ،دتفایم کدوک یارب یدب قافتا دییوگیم یتقو ھک تسا نیا ]روابادخ[ لالدتسا

 ،هداد خر زین دنوادخ تراظن تحت و هداد خر ھک اجنآ زا .تسا ریخ ھب یتسردان درکیور نیا ،ندش

 ھکنانچ ،مییوگیم نخس دنوادخ تیریخ زا یتقو .میراد قالخا زا یناسنا یمھف ام .تسا ریخً اترورض

  .تسا قالخا ھب یھلا یدرکیور نامروظنم ،دیوگیم نخس روابادخ
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 :یپآ ماھارگ

 یھلا قالخا رگا .تسا کانتشحو کدوک کی لتق و ھجنکش مینادیم امٔ ھمھ ھک تسا نیا نم سدح

 ریخً الماک دناوتیمن رگید دنوادخ و تسا دنوادخ ھیلع یاھتکن دوخ نیا هاگنآ ،دراد یرگید ]تواضق[

 زا دیناوتب ھک دیشاب یھاگیاج رد رگا .تسا رورش دنوادخ دیاش .تسا توافتم دنوادخ قالخا دیاش .دشاب

 رتمک ام .دینکب ار راک نیا دیاب هاگنآ ،دینک یریگولج یاھنیزھ ھنوگچیھ نودب کدوک کیٔ ھجنکش و لتق

 مرظن ھب ،نیاربانب .دوشیم ییامنزاب میراد ھک یتواضق رد رما نیا .میرادن عقوت اھناسنا زا ار نیا زا

 زاجم ار کدوک لتق و ھجنکش ھک دشاب یلکشھب وا قالخا رگا ،میمانب ریخ ار دنوادخ تسا راوشد

    .درامشرب

 

 

 :نوسیج

 قبط دیوگب و دنک تیوقت ار دوخ عضوم ،درک حرطم رتشیپ کرام ھک یاهدیا اب روابادخ مینک ضرف

 یناسنا نھذ اب یناوتیمنً افرص ،یرشب لقع فعض لیلد ھب و تسا بوخ دنکب یراک رھ دنوادخ ،فیرعت

 ھجنکش کدوک نآ ھک هدرک ررقم نوچ ،فیرعت قبط و تسا ملاع دنوادخ .یوشب ھیضق نیا ھجوتم دوخ

  .تسا ریخ سپ ،دسرب لتق ھب و دوش

 

 

 :یپآ ماھارگ

 دنکیم حرط ار یلالدتسا نینچ ھک یسک زا مھاوخیم ھک یتالأوس زا یکی .تسین یندش نیا منکیم نامگ

 ؟دراد دوجو ناھج رد جنر دح زا شیب یوش دعاقتم ات دھد خر دیاب جنر نازیم ھچ ھک تسا نیا مسرپب

 دنسرب لتق ھب و دنوش ھجنکش دیاب رگید کدوک دنچ ای تسا مزال یناویح جنر رگید لاس نویلیم دصدنچ

 ]یدب نیا[ ،دشاب یدب یاج مھ ردقرھ ناھج ینکیم نامگ ایآ ؟یدرگزاب یاھتفرگ ھک یعضوم زا ات

  ؟دور رامش ھب ریخ یقلاخ دوجو ھیلع یدھاش ناونعھب دناوتیمن

 

 

 :کرام

 دوجو دناوتیم لالدتسا کی ناونعھب رشٔ ھلئسم ھک تسا نیا دیدرک هراشا نآ ھب ھک یلئاسم زا یکی

 .دربب لأوس ریز ار دنوادخ زا یصاخ عون دوجو تسا نکمم یلو ،دربب لأوس ریز لامکھب ار دنوادخ
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 دیوگیم و دنیشنیم سپ سپس و دنکیم قلخ ار زیچھمھ ھک دشاب یتسیئد ییادخ رظندم یادخ تسا نکمم

 مدرم ای دشورخیم ناشفشتآ ،دتفایم قافتا کانتشحو یاھزیچ رگا .ماهداد ماجنا ار مدوخ مھس نم ،بخ«

 مییوگب تسا نکمم ،تلاح نیا رد .»منک یزاب اھنآ رد یشقن چیھ مھاوخیمن ،دنشکیم ار رگیدمھ

  .تسادخ نانچمھ لاح نیا اب ،تسین قلطم ریخ دنوادخ

 

 

 :یپآ ماھارگ

 نازیم میناوتیم .میراد ھنیزگ دنچ ،دش حرط ھک یلکش ھب ،لالدتسا نیا اب ھھجاوم رد دسریم رظن ھب

 تبسن دنوادخ ھب ھک یشناد نازیم زا میناوتیم ،مینک رتمک دوشیم هداد تبسن دنوادخ ھب ھک ار یتردق

 و ،میھد شھاک میھدیم تبسن دنوادخ ھب ھک ار یایبوخ و ریخ نازیم میناوتیم ای میھاکب دوشیم هداد

 شھاک  ار ]یھلأ ھصیصخ[ ھس رھ رگا ای ،دریگ تروص شھاک ھس نیا زا مادکرھ یارب یفاک دح ھب رگا

 تسا ییادخ امش ِیتسیئد ِدنوادخ ،نیاربانب .دوشیم ناوخمھ ]ناھج ھب تبسن[ ام یاھهداد اب دنوادخ ،میھد

 یتسیئد ِدنوادخ ھک تسین انعم نیدب نیا .دوشیم لوغشم یرگید ِراک ھب سپس و دنیرفآیم ار ناھج ھک

 یرگید زا سپ یکی ار ییاھناھج ھک تسا نیمھ شراک ھک تسانعم نیدب اھنت ھکلب ،تسا دب رایسب

 دیاش ھک تسا نیا رگیدٔ هدیا .دوب دنھاوخ یلکش ھچ ھب اھناھج نیا دنیبب ات دنکن فقوت هاگچیھ و دنیرفایب

 یناھج ،ھجیتن رد .تسا ربارب مھ ابً اتبسن اھنآ ناوت و تسا رش یرگید و ریخ یکی ھک میراد دنوادخ ود

 رد ادخ ود نیا اریز .دراد دوجو یرایسب ِدب یاھزیچ نینچمھ و یرایسب ِبوخ یاھزیچ نآ رد ھک میراد

 .تسین یلوادتمریغ ِهاگدید نیا ،یخیرات رظن زا .دنرگیدکی ھیلع گنج رد یعونھب دننیرفآیم ھک یناھج

 رد ھکیلاحرد ،داتفا قنور زا و دش ریبعت دادترا ھب هاگدید نیا ،]اپورا رد[ تیحیسم ییاھن یزوریپ اب

 دنوادخ ]دنیوگب ینعی[ ؛دنھاکب دنوادخ تردق زا دنرضاح یرتمک دارفا .دوب لوادتم یھاگدید نھک نارود

 نیأ ھمھ .دنکب یراک دناوتیمن یلو ،تسا مھم شیارب ]یقالخا رظن زا[ و تساناد دھدیم یور ھچنآ ھب

 رگید ،ناھج رد رش عاونا و نازیم دروم رد یایسررب چیھ دسریمن رظن ھب و دراد دوجو اھھنیزگ

 در اجنیا رد تسا رارق ھچنآ ،دیتفگ ھک روطنامھ .دنک در ،دینک حرطم تسا نکمم ھک ار ییاھھیضرف

  .تسا قلطم ریخ و ناوتراکھمھ ،نادزیچھمھ دنوادخ دوجو دوش
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 :نوسیج

 کی و صخش کی ادخ ،یروابادخٔ هدیا ساسا رب .تسا 6ھناروابادخھمھ لحهار نم یحیجرت لحهار

 ییاھراک رش اب ھطبار رد دناوتیم نیاربانب و تسا ناوتراکھمھ و نادزیچھمھ ،قلطم ریخ ھک تسا لماع

 نیاربانب .تسا نادزیچھمھ و قلطم ریخ نوچ ،دنک نینچ دھاوخیم ،دراد ار راک نیا تردق وا .دنکب

ٔ ھخسن رد اما .دنک یراک رش اب ھطبار رد دیاب ھک تسا نیا شاھجیتن و دراد یھاگآ رش ھب تبسن

 و ناھج ھجیتن رد و تسا ناھج ِدوخ ھکلب ،هدیرفاین ار ناھج و تسین صخش کی ادخ ،ھناروابادخھمھ

 رد یلو ،دنراد یناشوپمھ ھک دنتسھ هریاد ود ناھج و ادخ ،نو رادومن ساسا رب .دنتسھ یکی دنوادخ

 زا .تسا هریاد نآ نورد یرتکچوکٔ هریاد یکیزیف ناھج و تسا رتگرزبٔ هریاد دنوادخ ،یروابادخ

 اب ،دراد دوجو ھک یرگید زیچ رھ دننام رش ھکارچ ،درادن یلکشم رش دوجو ،ھناروابادخھمھ رظنم

 میرادن ار ،تسا قلطم ریخ و ناوتراکھمھ و نادزیچھمھ دنوادخ ھک ،لکشم نیا و تسا یکی دنوادخ

 دھاوخن دوجو رشٔ ھلئسم و تساھھصیصخ ھنوگنیا دقاف دنوادخ نیاربانب .تسین صخش کی دنوادخ نوچ

  .تشاد

 

 :یپآ ماھارگ

 رد صخشتمریغ ار ادخ ناوتیم .درک ذاختا ار اھنآ ناوتیم ھک دراد دوجو زین یرگید یاھهاگدید ،ھلب

 نایدا رد ادخ یاھهراگنا رگید ای 7نمھرب دننامھ .میروایب یور یروابادخھمھ ھب ھکنآ نودب ،تفرگ رظن

 ٔھلئسم یاھھخسن اب ]اھهراگنا[ ھنوگنیا .دنشاب صاخشا ھیبش ھکنیا ات دنالوصا ھیبش رتشیب ھک یقرش ددعتم

 .دنوشیمن دیدھت ،میاھتخادرپ نادب ھک یرش

 

 :نوسیج

 منکیم نامگ ؛مییوگیم نخس رورش دروم رد ام ھکنیا لوا .مراد یزاسفافش یارب شسرپ ود نم

 .دنربیم راک ھب ،دوشیم هدافتسا هرمزور لکشھب ھچنآ اب ھسیاقم رد یتوافتم لکشھب ار »رش« ْنافوسلیف

 رش دوجو دینکیم رکف ایآ ھک تسا نیا ممود لأوس .دوب ملوا لأوس نیا .دییوگب رتشیب دروم نیا ردً افطل

 :تسا ھناروابادخ یانعم رد دنوادخ مروظنم ؟تسا راگزاسان دنوادخ دوجو اب یقطنم ظاحل ھب

 ؟تسا دنوادخ ھیلع یاھنیرق یدھاش ،رش دوجو دینکیم نامگ ای .قلطم ریخ و ناوتراکھمھ ،نادزیچھمھ

  .یجاتنتسا و نقتم یدھاش ھن ،دنکیم رتلمتحم ار هاگدید کی ھک تسا یدھاش یاھنیرق دھاش زا مروظنم

 

 

6. Pantheism 
7. Brahman 
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 :یپآ ماھارگ

 هدش فیرعت دنوادخ اب ییورایور یعون ناونعھب رش دننک رکف تسا نکمم یخرب :لوا شسرپ دروم رد

 رکف رشٔ هرابرد لکش نیدب نافوسلیفً انئمطم .درادن دوجو یدنوادخ ،دراد دوجو رش رگا نیاربانب .تسا

 دنتسھ یدب تدشھب یاھزیچ رورش ]تفگ و[ درک رکف هراب نیا رد ناوتیم زین یرگید لکشھب .دننکیمن

 نیا نافوسلیف درکیور ندیمھف یارب هار کی .دننکیمن رکف لکش نیدب زین ھنیمز نیا رد نافوسلیف ھک

 چیھ و تشاد دوجو لامک ،میتسھ نآ ھب نتخادرپ لاح رد ھک ھناروابادخ ناتساد ساسا رب ،ادتبا رد :تسا

 .میراد صقن ،دھدیم یور تقلخ ھک ینامز ،یدعب لحارم رد لاح نیا اب .تشادن دوجو یرگید ِزیچ

 زا ناصقن تسا نکمم ھنوگچ ھک دراد دوجو امعم نیا هاگنآ ،تسا رش ناصقن دینک نامگ تسا نکمم

 نکمم یرما نینچ ھنوگچ ھکنیا مھف .تسا هدش ھتفرگ مکتسد ھک تسا یاھلئسم نیا ؟دیایب دوجو ھب لامک

 لامک دقاف ھک تسا یزیچ رھ رش ؛تسانعم ھچ ھب رش ھک دیوگیم ام ھب نیا اما ،تسا راوشد رایسب تسا

 یضعب نایم ھک دناهدوب نامگ نیا رب یخرب .تسا لالدتسا لکش دروم رد مود شسرپ یلو .تسا

 دراد دوجو رش دح زا شیب ای دراد دوجو ھفازگ رورش ای دراد دوجو رش ھکنیا( رش دروم رد اھتیعقاو

 )تسا قلطم ریخ و ناوتراکھمھ ،نادزیچھمھ دنوادخ( دنوادخ دروم رد اھتیعقاو یضعب و )...و

 و رش دوجو ِفرص درکیم نامگ 8یکم .لا .یج :منزب یلاثم دیراذگب .دراد دوجو یقطنم یراگزاسان

 یتیدودحم چیھ ]دیوگیم اھنیا لیمکت رد[ .دراد ضقانت قلطم ریخ و ناوتراکھمھ ،نادزیچھمھ ِدنوادخ

 ات قلطم ریخ دوجوم کی و درادن دوجو دھد ماجنا دناوتیم ناوتراکھمھ دوجوم کی ھک ییاھراک یارب

 ھب یضقانت و میراذگیم مھ رانک رد ار اھنیا .درب دھاوخ نایم زا ار رورش ،دشاب شناوت رد ھک ییاج

 ھفاضا یرتشیب یاھھصیصخ اھنآ ھب ھک درک ھئارا ناوتیم زین یرتهدیچیپ یاھلالدتسا .دمآ دھاوخ تسد

 ؛میوگب یرگید لالدتسا دروم رد دیراذگب .میشخبب تردق یردق زین ار رش ھب طوبرم تیعقاو و مینک

 و عاونا یارب نییبت عون نیرتھب ،درادن دوجو یقطنم یضقانت ھکیلاحرد ھک تسا نیا رگید لالدتسا

 ریخ و ناوتراکھمھ ،نادزیچھمھ یدنوادخ نآ رد ھک تسا ینییبت میباییم ناھج رد ھک یرورش نازیم

 دنوادخ ھب ار ام نییبت نیرتھب جاتنتسا ،مینیبیم ھک یرورش ھب ھجوت اب .دشاب ھتشاد دوجو دناوتیمن قلطم

 دوجو تسھ ھک یلکش ھب ناھج رد ریخ و رورش عیزوت ارچ ھک نییبت زا یرگید عون ھب ھکلب ،دناسریمن

 منکیم نامگ ،مدرک ھئارا ھک یصوصخب ِلاثم رد .مدرگزاب یقطنم لالدتسا ھب دیراذگب .دناسریم ،دراد

 کیچیھ ھب ناروابادخ ،لومعم روطھب .دنتسین تسرد مھ اب ترواجم رد درک ھئارا یکم ھک یاھمدقم ود

 .دیآرب نآ سپ زا دناوتیم یتحارھب روابادخ ،دشاب نیا ]روابانادخ[ لالدتسا رگا و دنرادن رواب ودنیا زا

 

8. J. L. Mackie  
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 دوجو دھد ماجنا دناوتیم ناوتراکھمھ یدوجوم ھچنآ یارب ییاھتیدودحم دنیوگب دنناوتیم ]ناروابادخ[

 ،رش نودب دنناوتیمن ھک دنراد دوجو یصوصخب یاھریخ و دھد ماجنا نکممریغ راک دناوتیمن وا ،دراد

 تالکشم رب ندمآ قئاف و ،تسین نکمم تالکشم دوجو نودب تالکشم رب ندمآ قئاف .دنشاب ھتشاد دوجو

 اب ھسیاقم رد ،دشاب یرتھب یاج ایند ،میشاب ھتشاد ار اھنیا یود رھ رگا دیاش ؛دشاب یریخ رما دناوتیم

 لالدتسا کی ناونعھب لالدتسا نیا .لکشم رب ندمآ قئاف ھن و دراد دوجو لکشم ھن نآ رد ھک یناھج

 .دشاب رتھب لالدتسا نیا زا ھک میشاب ھتشاد یرگید یقطنم لالدتسا منکیمن نامگ .تسین دمآراک ،یقطنم

  .دنشاب دمآراک ناشمادکچیھ منکیمن نامگ یلو ،دنراد دوجو یکم لالدتسا زا رتھب ییاھلالدتسا

 

 

 :کرام

 یگدنز نآ رد ھک یناھج نییبت یارب یتوافتم یاھهار ھک تسا نیا دیدرک هراشا نآ ھب ھچنآ زا یشخب

 دراد دوجو نآ رد یرایسب یاھجنر ھک مینکیم یگدنز یناھج رد میریذپب میناوتیم .دراد دوجو مینکیم

 ضرف ار یعیبطارف دنوادخ کی ھک میراد ار باختنا نیا ام و دراد دوجو نآ رد زین اھتذل یخرب و

 ھک دراد دوجو یلیلد ایآ .درادن دوجو یدنوادخ نینچ مییوگب ھک تسا نیا مھ رگید باختنا کی .میریگب

 ؟میھد حیجرت یرگید رب ار تلاح ود نیا زا یکی

 

 

 :یپآ ماھارگ

 ِورملق رد مکتسد ؛تسا یعیبط تیعقاو دراد دوجو ھچنآرھ و درادن دوجو ییادخ منکیم نامگ نم

 ،منک یزاسهداس ار یسانشناھیک دروم رد رصاعم یاھهاگدید مھاوخب رگا .تسا نینچ اھلولعم و اھتلع

 رد جنر عیزوت دینک نامگ و دیشاب لئاق هاگدید نیا ھب رگا و ،دراد دوجو ھک تسا یزیچ نآ رھ ناھج

 ام ناھج رد ھک ــ دیآ دوجو ھب تایح ]یناھج نینچ رد[ رگا ،تسا ریذپانبانتجا شیبومک میراد ھک یناھج

 تسا ریذپانبانتجا عبانم ھب یسرتسد یارب عازن ،دشاب هداد خر تشگرف ینالوط نارود و ــ تسا نینچ

 هاگدید رد تاناویح جنر ھب طبترم دھاوش .دش دھاوخ یدایز رایسب تاناویح جنر ھب رجنم نیا ِدوخ ھک

 ھناروابادخ تیاور رد اما ،تسین لوقعمان ،دراد دوجو ناھج اھنت ھک هاگدید نیا ینعی ،ھنایارگتعیبط

 تفگ ناوتب دیاش .تسا راوشد رایسب ]نآ یارب[ بوخ یلیلد نتفای ھکارچ ،دسریم رظن ھب لوقعمان یردق

ٔ ھنیزھ یعون نیا اما ،دراد رظن رد ار اھنآ دنوادخ و میتسین هاگآ اھنآ زا ام ھک دنراد دوجو ییاھریخ

 دنوادخ و یعیبط ناھج :دوشیم هدیشارت دوخ ناتساد ھب ییاھزیچ نینچ ندرک ھفاضا اب ھک تسا یرظن

 نایم یقفاوت چیھ منکیم رکف .مینیبب ار اھنآ میناوتیمن ناممادکچیھ ھک میراد یدایز یاھریخ و میراد ار
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 دننادیم ھک دننکیم نامگ دارفا .دنشکب جنر تاناویح دھدیم هزاجا دنوادخ ارچ ھک درادن دوجو ناروابادخ

 اب دسریم رظن ھب ،مینکیم رکف ریخ نینچمھ و رش دروم رد یتقو سپ ،دنکیم ار راک نیا دنوادخ ارچ

 .درادن یناوخمھ ھناروابادخ تیاور اب ]یرظن[ٔ ھنیزھ نودب یلو ،دراد یناوخمھ ھنایارگتعیبط تیاور

 اھنت نیا .میھد حیجرت تسرد تیاور ناونعھب ار ھنایارگتعیبط تیاور ات دھدیم تسد ھب یلیلد نیا و

 دشخب یرترب یرگید رب ار هاگدید ود نیا زا یکی دناوتب ھک ار دھاوش مامت دیاب ،تسا یکچوک لیلد

  .دراد یرترب یردق ھنایارگتعیبط هاگدیدً الامتحا ،میوش زکرمتم رش رب اھنت رگا اما ،درک یسررب

 

 

 :کرام

 ؟تسیچ میھد حیجرت ھنایارگتعیبط تیاور رب ار وا تیاور دیاب اھنآ ساسا رب ھک روابادخ لیالد نیرتھب

  ؟درادن یبوخ نییبت ییاھزیچ ھچ یارب ارگتعیبط ،رگید ترابع ھب

 

 

 :یپآ ماھارگ

 ھب طوبرمِ خیرات ھب رگا ؟منزب دنک حرطم تسا نکمم روابادخ ھچنآ زا یلاثم دیھاوخیم ،یلاع رایسب

 ،شیپ لاس رازھ .دناھتفای ترھش خیرات توافتم یاھھھرب رد توافتم یاھلالدتسا ،مینک هاگن ھیضق نیا

 تیبوبحم مظن ناھرب ،ینالوط یاهرود رد سپس و دوب هدش دم یتخانشناھیک یاھلالدتسا ،یاهرود رد

 یتخانشناھیک یاھلالدتسا زا یکی ھب دیراذگب .دنتشاد جاور یقالخا یاھلالدتسا زین ینامز و تفای

 ناروابادخ ؟دنکیم نییبت یزیچ ھچ ار ناھج دوجو ؟دراد دوجو یناھج ارچً الصا .میزادنیب یرظن

 نامگ دارفا نیا .تسا هدش قلخ دنوادخ طسوت ناھج نیا دنیوگیم و دنراد شسرپ نیا یارب هدامآ یخساپ

 ناھج زا جراخ یتلع دنکیم رکف ارگتعیبط نوچ ،تفگ دھاوخ ھچ ارگتعیبط تسین صخشم دندرکیم

 نامگ نیا رب دناوتیمن ،دراد دوجو ھک تسا یزیچ نآ رھ ناھج دنک نامگ ارگتعیبط رگا .درادن دوجو

 روابادخ ھک دراد دوجو یزیچ دسریم رظن ھب ،نیاربانب .دراد دوجو ھیضق نیا یارب یلع ینیببت ھک دشاب

 ْنییبت نیا ندروآ تسد ھبٔ ھنیزھ رگا و ،ناھج دوجو ینعی ،دناوتیمن ارگتعیبط و دنک نییبت دناوتیم

 تسا لالدتسا کی نیا .ریخ ای دشاب یدبٔ ھلماعم نیا ھک تسین صخشم ،تسا دنوادخ دوجو نتفرگ ضرف

  .مدرک شحرط امش یارب اما ،منادیمن هدننکعناق ار لالدتسا نیا نم .دنک شاھئارا تسا نکمم روابادخ ھک
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 :نوسیج

 لابند ھب امش دیوگیم ھک تسا لگین لالدتسا منکیم رکف .مراد تسود ار ھلئسم نیا ھب 9لگین خساپ نم

 و ــ تسا یبوخ نییبت یفاک دح ھب رظن ھب ھک ــ دینک هراشا گنابھم ھب رگا .دیتسھ یفاضا ِنییبت کی

  .دیدرگیم یفاضا ینییبت لابند ھب دیوگیم لگین ،تلاح نیا رد ،تسیچ گنابھم تلع ،بخ دییوگب

 

 

 :یپآ ماھارگ

 تسا ییاھزیچ یارب مھبم مان یعون گنابھم .مینک رکف زاغآٔ ھطقنٔ هرابرد ھنوگچ ھک تسا نیا شسرپ

 ؛میراد داتفا یقافتا ھچ نآ زا سپ ھکنیا دروم رد یقیقدً اتبسنٔ ھیرظن ام .میرادن اھنآ زا ینادنچ عالطا ھک

 چیھ نآ زا شیپ دروم رد یلو ،میراد یناھیک مروت ،گنابھم زا سپ دودح نآ رد یزیچ ای ھیناث کی

 زا یاھعومجم مینک ضرف رگا اما .تسا لکش ھچ ھب ناھج دیوگب ام ھب ھک میرادن یدھاوش ای ھیرظن

 دسریمن رظن ھب ؟تسا هدمآ اجک زا لوا تلاح نآ ،دوشیم عورش لوا تلاح اب و میراد ناھج تالاح

 .دنراد ینییبت ناھج تالاح رگید یمامت ھکارچ ،دشاب یفاضا نییبت لابند ھب نتشگ ]شسرپ نیا حرط[

 رظن ھب ،میسریم تسخن تلاح ھب یتقو و مینکیم نییبت نیشیپ تالاح ساسا رب ار ناھج تالاحٔ ھمھ

 ،نم یصخش حیجرت .دشاب ھتشادن نییبت ھب یزاین ھک دشاب ھتشاد دوجو نآ دروم رد صاخ یزیچ دیآیمن

 یرورض تسخن تلاح مییوگب ھک تسا نیا ،مھدیم حیجرت ار ھنیزگ نیا یتدش ھچ اب منادیمن ھچرگا

 تسا نیا نییبت[ ؛ارچ مییوگب میناوتیم تلاح نیا رد و دشاب یرگید لکش ھب ھتسناوتیمن و تسا هدوب

 ]دنیوگیم اھنآ[ ،میسریم دنوادخ ھب یتقو .تفگ دنھاوخ ار نیمھ زین ناروابادخ .دشاب نینچ دیاب اریز ]ھک

 ھب ،تلاح نیا رد .دشاب ھتشاد دوجو دیاب اریز ؟دراد دوجو دنوادخ ارچ .درک قلخ ار لوا تلاح دنوادخ

 نیتسخن یزیچ دنیوگیم ود رھ نوچ ،درادن ]ارگتعیبط ھب تبسن[ یزایتما رگید روابادخ دسریم رظن

 ایوگ ،لاح و دنرادرب نییبت رد رتھفاضا ماگ کی دیاب ناروابادخ و دراد دوجوً اترورض ھک دراد دوجو

  .تسا یفاضا ماگ کی نیا و دوب لگین اب قح

 

 

 :کرام

 یکی رگا ھک هدش میظنت یلکش ھب ناھج .تسا یناھیک فیرظ میظنت لالدتسا روھشم یاھلالدتسا زا یکی

 ھک دشاب یزیچ نیا دسریمن رظن ھب و تشادیمن دوجو ناھج لک ،دوب توافتم یردق نآ نیناوق زا

 

9. Thomas Nagel 



 

 16 

 دوخ درخ زا ھک هدش قلخ یقلاخ طسوت ھک تسا یاهدیچیپ متسیس ییوگ ھکلب ،دشاب هداد خر دوخیدوخھب

 زج یتلاح رد دناوتیمن یمیظنت نینچ ھک اجنآ زا .تسا هدرک داجیا ار یقیقد میظنت نینچ و هدرک هدافتسا

  .میریگب ضرف ار یدنوادخ دوجو دیاب ،دشاب هدمآ دوجو ھب نیا

 

 

 :یپآ ماھارگ

 ھب ام .مسرپب مھاوخیم ھک دراد دوجو ]ھیرظن نیا ھب طبترم[ کیزیف دروم رد شسرپ دنچ منکیم نامگ

 دوجو یشخبتیاضران تلاح رد کیزیف ملع ،عقاو رد و میرادن یسرتسد دوخ لامک تلاح رد کیزیف ملع

 نایلاس و دنتسھ ناوخمھان رگیدکی اب ھک ماع تیبسن و موتناوک کیناکم :میراد ھیرظنربا ود ھکارچ ،دراد

 ود نیا دنناوتب ات دناهدوب گرزبٔ ھچراپکیٔ ھیرظن کی لابند ھب نانادکیزیف ،متسیبٔ هدس یادتبا زا ،یدامتم

 ییاھزیچ زا یکی .میرادن یاھیرظن نینچ ام اما .دنھد رارق رگیدکی رانک رد راوزاس یلکشھب ار ھیرظن

 ای تشاد دھاوخ دوجو گرزبٔ ھچراپکیٔ ھیرظن رد هدشمیظنت یاھرادقم نیا ایآ ھک تسا نیا مینادیمن ھک

 رایسب و مینک دراو یتسد تروصھب دیاب ھک دراد دوجو ییاھرادقم ،میراد نونکا ھک ییاھھیرظن رد .ریخ

 ای دوش رجفنم اجرد ناھج دسریم رظن ھب ،میھد رییغت ار اھنآ یردق رگا و دنشاب قیقد ھک تسا مھم

 نیا .دشاب ھتشادن دوجو تایح شیادیپ یارب یسناش چیھ و دورب نایم زا یھاتوک رایسب نامزتدم زا سپ

 رانک ار نآ دییایب اما ،دوب دھاوخ لکش ھچ ھب هدنیآ رد کیزیف مینادیمن ام ھک تسا حرطم شسرپ

 تسد اب دیاب ھک میراد ار اھرادقم نیأ ھمھ ،تشاد میھاوخ هدنیآ رد ھک یکیزیف رد مینک ضرف .میراذگب

 یاھرادقم نیا یتسھ تشگرف زا هرود مادک رد ھک تشاد دھاوخ دوجو شسرپ نیا نانچمھ .مینک ناشدراو

 یاھطقن ای دناهدش تیبثت ادتبا نامھ زا ای :دراد دوجو ناکما ود دسریم رظن ھب .دنوشیم تیبثت یکیزیف

 دوجو یرییغت نینچ رگا .دنوشیم تیبثت ،دناهدشن تیبثت نآ زا شیپ ھک اھرادقم نیا ،نآ رد ھک دراد دوجو

 یاھطقن رد یتشگرف .دشاب هدنام یقاب ارگتعیبط یارب نییبت دنمزاین یزیچ متسین نئمطم ،دشاب ھتشاد

 ھب ییاھرادقم ھچ ھک تسا یفداصتً افرص و دنوشیم تیبثت یکیزیف یاھرادقم ھک دراد دوجو صخشم

 نییبت ِنایاپ نیا و دندمآ دوجو ھب اھنیا یلو ،دشاب هدمآ تسد ھب یتوافتم یاھرادقم دوب نکمم .دیایب تسد

 هدش تیبثت ادتبا نامھ زا اھرادقم ھک یتروص رد ،میدرگزاب زاغآ ھب میھاوخب رگا ،رگید فرط زا .تسا

 اھرادقم و میرادن یرگیدٔ ھنیزگ چیھ ،ھجیتن رد ،تسا یرورض ناھجٔ ھیلوا تلاح متفگ ھک اجنآ زا ،دنشاب

 یلکش نامھ ھب دیاب اھرادقم ھک دسرب رظن ھب بیجع یمک تسا نکمم .دنشاب دنتسھ ھک یلکش ھب دیاب

 شتسود نم ھک ،لالدتسا کی ،نیاربانب .تسا هاگدید نآ نتفریذپٔ ھجیتن نیا یلو ،دنتسھ عقاو رد ھک دنشاب

 خرً افداصت رتدعب ای دشاب نینچ تسیابیم و دناهدش تیبثت ادتبا زا اھرادقم ای مییوگب ھک تسا نیا ،مراد

 تسود ار ھنیزگ ود نیا زا مادکچیھ ھک دنتسھ یدایز نایارگتعیبط .دنرادن یلکشم اھنیا و ،دھدیم
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 و دنراد دوجو یدایز رایسب یاھناھج ،مینادیم ام ھک ییاج ات ھک تسا نیا لوادتمِ خساپ کی .دنرادن

 رجفنم تعرسھب ھک دنتسھ یدایز یاھناھج و دنوشیم تیبثت اھناھج نیا رد یفداصت تروصھب اھرادقم

 یاھرادقم رگا ھتبلا و دنابسانم تایح یارب ھک دنتسھ زین ییاھناھج یلو ،دنوریم نایم زا و دنوشیم

 رد و میدوبن اجنیا نونکا ام ،دنتسھ بسانم تایح یارب ھک دوبن ییاھناھج یاھرادقم ھلمج زا ام ناھج

 ،مشاب رذح رب نآ زا مھدیم حیجرت ھک یخساپ ؛تسا توافتم یخساپ نیا .میدرکیمن تکرش وگوتفگ نیا

  .دراد دوجو ھنیزگ کی ناونعھب یلو

 

 

 :نوسیج

 ھلئسم .مواکجنک ،تسا یرورض تعیبط ِنیتسخن تلاح ھک هاگدید نیا ِباب رد ینف یاھلئسم دروم رد نم

 یتلاح و دناهدش تیبثت زاغآ زا یکیزیف یاھرادقم نآ رد ھک تعیبطٔ ھیلوا تلاح دینک ضرف :تسا نیا

 رد ھک یقافتا رھ ،رگید ترابع ھب .مینک بیکرت ،تسا یربج ناھج ھک هاگدید نیا اب ار تسا یرورض

 ناھج ریس یارب ریسم کی اھنت و دنکیم نییعت دھدیم خر نآ زا سپ ار ھچنآرھ ،دھدیم خر ینامز رھ

 ھب اھنت ناھج نیا ھک انعم نیدب ،میراد یربجً الماک یناھج دسریم رظن ھب ،تلاح نیا رد .دراد دوجو

 ناھج مینکیم نامگ ام .تسا هدوب یرورض نآ زاغآ ھکارچ ،دشاب ھتشاد دوجو تسناوتیم لکش کی

  .تسا ضراعت رد یربج هاگدید اب هاگدید نیا و دشاب یرگید لکش ھب تسناوتیم

 

 

 :یپآ ماھارگ

 ریس ھک دیشاب لئاق هاگدید نیا ھب نامزمھ ھک دینک ذاختا ار هاگدید نیا دیناوتیم یتلاح رد اھنت منکیم رکف

 هاگدید نیا اھنآ یانبم رب ھک دراد دوجو لیلد ود مکتسد .تسا یربج رگید تلاح ھب یتلاح زا ناھج

 یاھریسفت مامت .تسین یربج ناھج ھک تسا نآ رب کیناکم موتناوک دسریم رظن ھب .دیھدن حیجرت ار

 رگا ھک تسا نیا رگیدٔ ھتکن .دنانینچ اھنآ نیرتلمتحم یلو ،تسین نینچ کیناکم موتناوک زا دوجوم

 یتلاح زا ناھج تالاح ریس تسیابیم ،دراد دوجو ھنایارگیدازآ عون زا دازآٔ هدارا دینک ضرف دیھاوخب

 ار یربجریغ هاگدید نیا دیاب ،مراد رظن رد نم ھک یھاگدید ذاختا یارب .دشاب یربجریغ رگید تلاح ھب

ٔ ھیرظن و تاھجوم دروم رد رکفت اب ھکلب ،دریگیمن تئشن دنوادخ دروم رد رکفت زا هاگدید نیا .دیریذپب

 و دراد یعقاو ناھج اب یکرتشم خیرات ینکمم ناھج رھ نآ رد ھک دیآیم تسد ھب تاھجوم زا یبسانم

ٔ ھیرظن درکیور نیا .دنوشیم هدروآرب یفلتخم یاھلکش ھب تالامتحا ھک تسا لیلد نیا ھب اھنت اھتوافت

 رایسب و دریگیم رب رد ار یرتمک رایسب یاھناکما ھک تفریذپ دیاب .دھدیم ام ھب تاھجوم زا یزیمت
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 یکیزیفاتم رظنم زا یلو ،تسین نکمم یزیچ ھچ و تسا نکمم یزیچ ھچ میمھفب ھک تسا راوشد

  .تسا یبوخ درکیور

 

 

 

 :نوسیج

 یاھناتسادٔ هدنسیون نم ــ مراد تسود ار توافتم یعیبط نیناوق زا یاھعومجم اب نکمم یاھناھج نم

 زا یشخب تعیبط نیناوق ھکارچ ،تسین نکمم یزیچ نینچ امش هاگدید رد یلو ــ متسھ یلیخت ـ یملع

 .تسا یرورض ھک تسا ناھجٔ ھیلوا تلاح

 

 

 :یپآ ماھارگ

 ھجوت اب تسا نکمم یزیچ ھچ( یتفرعم ناکما ای یلیخت ناکما ،لاح نیا اب ،تسا یکیزیفاتم ناکما نیا

 یاھناتساد امش ھک دوش عنام دناوتیمن زیچچیھ .دراد دوجو زین )میراد اجنیا ات ھک یدھاوش ھب

 دوجو امش هاگدید یارب یکیزیفاتم ناکما ھک تسا نیا هاگدید نیأ ھجیتن اھنت .دیسیونب یلیخت ـ یملع

       .درادن

 

 

 :کرام

ً الماکٔ ھعومجم کی ناونعھب ناھج ھب رگا دیوگیم ھک دراد فیرظ میظنت ھیلع یلالدتسا زنیکواد دراچیر

 یصخش ِنتفرگ ضرف ھب نآ نییبت یارب و ،میرگنب دشاب هدش میظنتً الماک دیاب نآ یاھشخبٔ ھمھ ھک مظنم

 متسیس لک دناوتب ات دشاب ]متسیس دوخ زا[ رتهدیچیپ رایسب دیاب صخش نیا ،دنک میظنت ار نآ ھک دشاب زاین

 میاهدرک یحارط رتهدیچیپ رایسبٔ ھلئسم کی ،هدیچیپٔ ھلئسم کی لح یارب ،ور نیا زا .دنک یزادناهار ار

 .دنامیم یقاب هدشننییبت ،دراد ار اھناھج قلخ ناکما ھک یھانتمان دوجو نیا ِدوجو و

 

 

 :یپآ ماھارگ

 ،تلاح نیا رد ،دشاب صخش کی هدننکمیظنت نیا رگا .دشاب ھتشاد دوجو یگدیچیپ یردق ھنیمزسپ رد دیاب

 ار نیزگیاج یاھناکما نیا مامت وا .دراد تایئزج یاهداعلاقراخ لکشھب ھمانرب نیا و دراد ھمانرب کی
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 دھاوخ دوجو تایح نآ رد ،دنک میظنت لکش نیا ھب ار فلتخم یاھشخب رگا ھک ھتفایرد و هدرک یسررب

 .دیآیم هدیچیپ رایسب رظن ھب نیا .دمآ دھاوخن دوجو ھب تایح ،دوش فرحنم نآ زا یردق رگا یلو ،تشاد

 .تسا هدیچیپ رایسبً اصخشم شاھمانرب ھچرگا ،تسا هداس دراد ھمانرب ھک دوجو نیا تفگ دھاوخ روابادخ

 دشاب ھتشاد یاهدیچیپٔ ھمانرب نینچ دناوتب هداس دوجوم کی تسا نکمم ھنوگچ ھک دینک بجعت تسا نکمم

 ریٔثاتتحت نادنچً اعون ناروابادخ ،نمٔ ھبرجت رد یلو ،تسا زنیکواد اب قح دینک نامگ نازیم نامھ ھب و

 دنمتردق و دنمدرخ تیاھنیب دنوادخ ھکنیا ِضرف :دنرواب نیا رب اھنآ .دنریگیمن رارق زنیکواد لالدتسا

 ،دیشاب دودحمان یدوجوم رگا ھتبلا .درادن یگدیچیپ ،درادن دوجو شیارب یتیدودحم چیھ و تسا بوخ و

  .دشاب هدش میظنت یتسردھب نآ تایئزج ھک دینک باختنا ار یناھج تسا ناسآ ناتیارب

 

 

 :کرام

 هداس یاھدرکیور دشاب رارق رگا ،دارفا ندرک دعاقتم ناکما و ماُکاِ غیت لصا ھب ھجوت اب ،یلک روطھب

 یدرکیور دراد دوجو یدنوادخ ھکنیا ،روابادخ یارب ھکارچ ،دراد دوجو ماھبا یعون ،میھد حیجرت ار

 دینک نییبت نم یارب ار موتناوک کیناکم دیاب نوچ ،دیآیم رظن ھب هدیچیپ رایسب امش درکیور .تسا هداس

 یردق ترابع نیا .تسا ]شسرپ نیا ھب[ هداس یخساپ دنوادخ ]ھکیلاحرد[ ،تسا هدیچیپ رایسب رظن ھب ھک

 دعاقتم یاھشور دروم رد رگید لأوس .دیراذگب نایم رد ام اب ار دوخ راکفا ،هراب نیا رد .تسا مھبم

  ؟دراد دوجو ییاھوگوتفگ نینچ نتشاد یارب یرتدب و رتھب یاھشور ایآ ،رگید ترابع ھب .تسا ندرک

 

 

 :یپآ ماھارگ

 ،دیشاب هدناوخ ار ،10دنوادخ دوجو ،نربنیئوس دراچیر باتک رگا .تسا هدیچیپ یگداس دروم رد شسرپ

 یزیب بوچراھچ کی رد ھک نم لالدتسا اب یدایز توافت ھک ــ دوخ نییبت نیرتھب جاتنتسا حرط یارب وا

 یاھھجنس دنکیم نامگ نربنیئوس .دھدیم ماجنا یدایز یاھتواضق یگداس یانبم رب ــ درادن هدش حرط

 توافتم یاھیگژیو ھب ار ریداقم نیا ھک یمادام و ،تیاھنیب و کی ،رفص دادعا زا دناترابع هداس

 یبوخ یلیخ درکیور نیا ،نم رظن ھب .دوب دھاوخ هداس رایسب دیآیم تسد ھب ھچنآ ،دینک طبترم دنوادخ

 رظن ھب رتھب مھ نادنچ تسا نکمم منک داھنشیپ نآ ِضوع رد مھاوخیم ھچنآ یلو ،تسین یگداس ھب

 یاھعومجم ناونعھب اھھیرظن ھب ؛مینک رکف اھھیرظن ھب ھک تسا نیا تسرد راک منکیم نامگ نم .دسرن

 

10. Swinburne, R. (2004). The existence of God. Oxford University Press on Demand. 
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 نم و دسیونب دراد رواب ار ھچرھ روابادخ میراذگب .میراد ھیرظن ود ]اجنیا رد[ .مینک رکف تالمج زا

 رس رب ھک اجنآ زا ،ھیرظن ود نیا .دنشاب ھتشاد ماجسنا ود رھ میشاب راودیما و ،مراد رواب ار ھچرھ

 شسرپ ود ،تلاح نیا رد .تشاد دنھاوخ یدایز یاھضراعت ،دنراد رظنفالتخا مھ اب یدایز لئاسم

 لکش ھب ار اھهداد مامت کیمادک ھکنیا مود ،تسا رتهداس درکیور مادک ھکنیا لوا :تشاد دھاوخ دوجو

 .میراد قفاوت اھنآ رس رب ھک دنتسھ ییاھزیچ اھهداد مینک ضرف میناوتیم .دھدیم یاج دوخ رد یرتھب

 هداد یزیچ ھچ ھکنیا رس رب دصقم نیا رد میھاوخیمن ھکارچ ،دنشاب ھچ اھهداد نیا تسین مھم نادنچ

 دوجو شسرپ نیا یارب ھجو ھس مکتسد ؟تسیچ یگداس .میشاب ھتشاد رظنفالتخا دوشیم بوسحم

 یارب ھکنیا مود .دراد دوجو توافتم یاھزیچ عاونا زا یدادعت ھچ ،امش روصت ھب انب ھکنیا لوا ؛دراد

 زاین یرتمک یاھهدیا ھب دوخٔ ھیرظن لماک نایب یارب رگا ؟دیراد زاین ییاھهدیا ھچ ھب ،دوخٔ ھیرظن نایب

 لصا زا یرتکچوکٔ ھعومجم ھیرظن مادک ھکنیا موس .تسا زایتما کی نیا یگداس رظنم زا ،دیراد

 راوشد ھچنآ یلو ،دنتسھ یگداس توافتم داعبا اھنیأ ھمھ منکیم رکف نم ؟تشاد دھاوخ ار عوضوم

 تادھعت ندرک ھنیمک رد ھک تسا نآ ھیرظن نیرتھب .مینک یریگهزادنا ار اھنآ ھنوگچ ھک تسا نیا تسا

 هزادنا مھ زا ادج ار اھنیا ام .دشاب رتاناوت ،نکمم نییبت نیرتشیبٔ ھئارا و ،دماجنایم یگداس ھب ھک ،امش

 یتساررس و هداس ِناتساد نیا .تسا رتھب ھیرظن مادک میمھفب ات میریگیم هزادنا مھ اب ھکلب ،میریگیمن

 مییوگیم نخس نآ دروم رد ھچنآ نییبت رد مرظن ھب اما .تسین تیاھنیب و کی ،رفص ِیگداس ھب ؛تسین

  .تسا رتدمآراک

 

 

 :نوسیج

  !تسین یگداس ِدوخ زا یاهداس نییبت نیا تفگ دھاوخ روابادخ

 

 

 :یپآ ماھارگ

 اکتا ھیرظن باختنا ٔهرابرد ییاھهدیا رب اجنیا رد نم و درادن یلکشم یلو ،تسا تسردً الماک نیا ،ھلب

 درکیور نیرتھب منکیم رکف ھکارچ ،ماهدرک دراو نید ٔھفسلف ھب و ماھتفرگ ضرق ملع ٔھفسلف زا ھک ماهدرک

  .میراد تسد رد ھک تسا ھیرظن باختنا ھب
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 :کرام

 شور ،12دوخ باتک رد ،تشاد نکممریغ یاھوگوتفگ ناوتیم ھنوگچ ھکنیأ هرابرد 11نایسوقوب رتیپ

 تفرشیپ لامتحا ات دنیوگب نخس رگیدکی اب دیاب روابانادخ و روابادخ ھکنیا :دنکیم حرط ار یصوصخب

 نیفرط زا کیچیھ و دنشاب ھنایوجهزیتس دنناوتیم بلغا اھوگوتفگ نیا .دنھد شیازفا ار وگوتفگ رد

 .دنیبیمن ار یرگید ثحب

 

 

 :یپآ ماھارگ

 نیا ،میشاب ھتشاد هدنزاس ییوگوتفگ میھاوخب رگا ،داد ماجنا درک یعس دیاب ھچنآ ،تسا تخسً اعقاو ھچنآ

 اھنآ ھکنیا دروم رد یفاکٔ هزادنا ھب دیناوتب رگا .میھد رارق لباقم فرط هاگیاج رد ار دوخ ھک تسا

 یوگوتفگ قلخ یارب یگرزب ماگ ،تفگ دنھاوخ ھچ دینک ینیبشیپ ات دینادب دننیبیم ار ناھج ھنوگچ

 و ثحب ھب ندش بذج و تسا یگتخیھرفٔ ھلئسم و تسا هداس رایسب نآ زا یشخب .دیاھتشادرب هدنزاس

 نیا .دنراد امش اب یتوافتم رایسب یاھهاگدید ھک یدارفا ]بلاطم[ ندناوخ و وگوتفگ یارب تقو فرص

 یلو ،دھدیمن خر رگید یاھشخب زا یلیخ رد و دھدیم خر تنرتنیا رانک و ھشوگ رد ]وگوتفگ عون[

 اھنآ رد ھک ییاھدادیور ؛دیآیمن مشوخ هرظانم زا نم .متسھ هدنزاس یاھوگوتفگ رادفرطً الماک نم

 اب ھک تسا نیا رتبلاج ،عقاو رد .درادن دوجو یلدابت چیھ و دننکیم ینارنخس تعاس مین مادک رھ دارفا

 یاھفوسلیف ھک تسا یشور نیا منکیم نامگ .مینک جارختسا رظن و شسرپ اھنآ زا و مینک تبحص دارفا

  .دننک ذاختا دیاب ،دننکیم ثحب دنوادخ دروم رد ھک ییارگتعیبط و روابادخ

 

 

 :کرام

 ترابع ھب ؟دنوش دیدرت راچد ثحب فرط ود رھ ھک دیاهدوب دھاش ار یتاظحل ایآ ،اھوگوتفگ نیا رد

 تفگ یزیچ لباقم فرط یلو ،ماھتشاد ار هاگدید نیا ینالوط یتدم ھناقداص نم دیوگب روابادخ ،رگید

 ھک دیاهدید ار یروابانادخ ایآ ،لکش نیمھ ھب .منکیم هابتشا دیاش و دمآ دوجو ھب ییاھدیدرت منھذ رد ھک

 ؟دراد دوجو یدنوادخ دیاش دیوگب

 

 

 

11. Peter Boghossian  
12. Boghossian, P. (2014). A manual for creating atheists. Pitchstone Publishing (US&CA). 
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 :یپآ ماھارگ

 نم هاگدید دیاش ،تسا بلاج !هآ« :تسا نیا دیونشیم رایسب ھچنآ یلو ،ماهدیدن ار ودنیا زا کیچیھ نم

 ھعجارم دننکیم عافد یروابادخ ای ییارگتعیبط زا ھک ییاھباتک ھب رگا ».تسین حیحص X دروم رد

 تفگ دنھاوخ یمک دارفا و دینیبیم هدشحرطم یاھشسرپ دروم رد زیگناربھشقانم یاعدا نارازھ ،دینک

 اھنآ قیرط زا مناوتب ھک دراد دوجو یدایز یاھهارً انئمطم .مشاب قحم اھاعدا نیا ٔھمھ دروم رد دیاب نم

 یتقو .منکیم هابتشا ناشدروم رد فلتخم یاھشور ھب ھک تسھ ییاھزیچ و مشخبب دوبھب ار دوخ هاگدید

 ،یدرک ار اعدا ود نیا وت« ھک تسا نیا تفگ دنھاوخ بلغا دارفا ھچنآ ،میراد ار اھوگوتفگ ھنوگنیا

 رکف نآ دروم رد رتشیب دیاب و تسا تسرد ھک دینکیم رکف دوخ شیپ و ،»دنرادن یناوخمھ مھ اب یلو

  .دینک

 

 :نوسیج

 یھاگدید اب یرگید و دنکیم عورش ھناروابادخ یھاگدید اب یکی ،میراد لقاع ناسنا ود دینک ضرف

 دیاب دینک نامگ ھک دراد دوجو ییاھلالدتسا ایآ .دنراد یدودحمان نامز و دنتسھ لقاع ودنیا .ھناروابانادخ

 ؟دنک دعاقتم ار ودنیا زا یکی

 

 

 :یپآ ماھارگ

 زا یکی ھک دشاب ھتشاد دوجو یلالدتسا رضاح لاح رد منکیمن رکف .منادیمن ار شسرپ نیا ھب خساپ نم

 ھک ار ییاھلالدتسا ھک تسین انعم نیدب نیا یلو ،دھد رییغت ار دوخ هاگدید ات دنک دعاقتم ار فرط ود

 نیا .میریگب هدیدان ،دنیآیمرب راک نیا سپ زا یلو مینک ناشحرط ھک میاهدوبن کریز یفاکٔ هزادنا ھب زونھ

 باتک ،ھتشذگٔ ھھد رد نم .تسا هدش حرط لاح ھب ات ھک تسا ییاھلالدتسا رثکا دروم رد نم هاگدید

 تسد رد یزیمآتیقفوم لالدتسا فرط ود زا کیچیھ مدرک لالدتسا نآ رد ھک متشون یروطقً اتبسن

 میناوتیم و دناهدش حرط ھک ییاھلالدتسا نایم رد ،رضاح لاح رد ام ھک متخاس نشورً الماک .دنرادن

 ناوتب یدوز نیا ھب منکیمن رکف و میرادن یاهدننکعناق لالدتسا ،مینک یسررب ار اھنآ جیاتن و تامدقم

 یلالدتسا نینچ تفگ ناوتیمنً اصخشم .دشاب هدننکعناق ھک تفای عضوم ود نیا زا کیرھ یارب یلالدتسا

 .درادن دوجو ثحب نیفرط زا کیرھ یارب
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 :نوسیج

 ییادخ[ مینادب میناوتیمن رضاح لاح رد دینکیم رکف ؟دیتسھ کیتامگارپ یارگمنادن کی یعونھب امش ایآ

 ؟]ھن ای تسھ

 

 

 :یپآ ماھارگ

 رد ھچنآ منکیم رکف ،عقاو رد .دنشاب ھتشاد تیمھا اھھیرظن ٔهزادنا ھب اھلالدتسا منکیمن رکف .منادیمن

 ار ھسیاقم نیا یتقو .دوشیم نییعت دینکیم ذاختا ھک یاھیرظن طسوتً امامت دییوگیم اھلالدتسا دروم

 اب ھسیاقم رد ییارگتعیبط ھک تسا نیا نم تواضق ،مدرک هراشا نآ ھب رتشیپ ھک ،دیھدیم ماجنا

 تسا صخشم .تسا یاهدیچیپ رایسب تواضق نیا یلو ،تسا رتدمآراک طبترم دھاوش نییبت رد یروابادخ

 دروم رد[ ام یلک تواضق رد ھک ییاھتواضقهدرخ زا یرایسب دروم رد دنناوتیم لقاع یاھناسنا ھک

 یعلطم و شوھاب دارفا تسا صخشمً الماک .دنشاب ھتشاد رظنفالتخا ،دنکیم یزاب شقن ]دنوادخ دوجو

 منکیمن نامگ .دنراد رظنفالتخا یلک تواضق و صوصخب یاھتواضق زا یخربٔ هرابرد ھک دنتسھ

 یلو ،تسا توافتم ھیضق هاگنآ ،میشاب ھتشاد هدننکنییعت یلالدتسا یزور رگا .میشاب ھتشاد یرگیدٔ ھنیزگ

 دارفا و تفای دھاوخ ھمادا تسھ ھک یلکش ھب طیارش :تسا نیا نم سدح .منکیمن باسح نیا یور نم

 هاگدید نیا ھک تسین روطنیا .تسا نیمھ ھفسلف یاھشخب زا یرایسب .دنریگب میمصت ناشدوخ یارب دیاب

 ای قوقح ،یدازآ ،یھاگآ دروم رد شسرپ ،گرزب یاھشسرپ بلغا اب ھطبار رد .دشاب ردان ھفسلف رد

 اھنآ زا کیرھ دنناوتیم لقاع دارفا ھک دراد دوجو اھهاگدید زا یفیط مینکیم نامگ ،یرگید زیچ رھ

 .دننک ذاختا ار صخشم هاگدید کی مینک روبجم ار دارفا مامت ھک میاھتفاین یھار زونھ و دننک ذاختا ار

 توافت یفسلف یاھشسرپ رگید اب رظنم نیا زا دنوادخ دروم رد شسرپ مینک رکف ھک مینیبیمن یلیلد

  .دراد

 

 

 :کرام

 ،لوادتم یروابادخ دروم رد یردق ام .دراد دوجو ھلئسم نیا رد تینالقع زا ییاھھجرد دینکیم نامگ سپ

 لئاق دنوادخ یارب ار اھھصیصخ یخرب هاگدید نیا ھکنیا ــ درک هراشا نآ ھب نوسیج ھک یروابادخھمھ و

 توافتم ھنایارگتعیبط هاگدید اب یمک ھناروابادخھمھ هاگدید دسریم رظن ھب یلو ،میدرک تبحص ــ تسین

 ،مینک حرطم ار یروابادخھمھ ارچ دیوگب دناوتیم ارگتعیبط و تسا دنوادخ ناھج دیوگیم ھکارچ ،تسا

 نیا یتقو .تسا یعمج یھاگآ یعون نتشاد نآ و دراد یدرکراک ھک مییوگب نخس ناھج دوجو زا اھنت
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 تسا لقع ِورملق زا رتارف مییوگب شدروم رد ھک دراد دوجو یھاگدید ایآ ،مینکیم یسررب ار اھدرکیور

  ؟تشاذگ رانک ار نآ دیاب و

 

 

 :یپآ ماھارگ

 دراد دوجو ندش هدیتسرپٔ ھتسیاشٔ ھصیصخ ھک تسا نیا دیوگب دھاوخیم روابادخھمھ ھچنآ منکیم رکف

 لکشھب میناوتیم منکیم نامگ .دریذپیمن ار نآ ارگتعیبط و ،دراد ناھج ھک تسا یاھصیصخ نیا و

 راوشد یلیخ .دوشیمن فذح یروابادخھمھ ،نیاربانب .میشاب ھتشاد رظنفالتخا دروم نیا رد یلوقعم

 سپس و دسریم ترھش ھب هاگدید کی ھک تسا نینچ لاور ،ھفسلف رد .مینک فذح ار اھھنیزگ ھک تسا

 یارب .تسین نینچ اما .دنوشیمن حرطم هرابود زگرھ اھهاگدید نیا دننکیم نامگ دارفا و دتفایم دم زا

 خیرات ھب رگا .تسا هدش عقاو ھجوت دروم هرابود یکیزیفاتم مسیلائدیا ،ھتشذگ لاس دص رد راب نیتسخن

 دشاب نیا امش ِدوخ تواضق تسا نکمم .دینک هدھاشم ار دراوم نیا زا یرایسب دیناوتیم ،دینک رظن ھفسلف

 ھک دوشیمن لیلد نیا یلو ،دسریم رظن ھب اھهاگدید رگید زا رتھب ،دیجنسیم ار ناتھاگدید یتقو ھک

 اب ھک ینامز ات و دننک ذاختا ار رگید یاھهاگدید زا یاهدرتسگ فیط دنناوتیمن لقاع دارفا مینک نامگ

 اب نافوسلیف دروم رد .دش دیھاوخن انشآ نیزگیاج یاھهاگدید اب یفاک دح ھب ،دینکن تبحص نارگید

ٔ ھتسیاش یزیچ ھچ ھکنیا دروم رد اھهاگدید زا یاهداعلاقراخ فیط .میوگیم نخس توافتم یاھهاگدید

 هدش حرط کیمداکآ نافوسلیف نایم رد ،ریخ ای دراد دوجو یزیچ نینچً الصا ھکنیا ای تسا ندش هدیتسرپ

 .تسا

 

 

 :نوسیج

 یارب یعطاق لیلد و دراد دوجو توافتم ِنکمم یاھهاگدید زا فیط نیا رگا تفگ دنھاوخ نافوسلیفریغ

 ھب ھجوت اب صوصخھب ؟دننکیم یتفرشیپ عون چیھ نافوسلیف ایآ ،درادن دوجو ناشمادکچیھ ندرب نایم زا

 یتفرشیپ ایآ .دروآیم تسد ھب ار نآ هرابود رتدعب و دھدیم تسد زا ار شترھش هاگدید کی ھک هدیا نیا

 ؟دراد دوجو
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 :یپآ ماھارگ

 یرس کی ؛مینک هاگن ھنوگنیا دیاب ھیضق نیا ھب .تفگ مھاوخ یرتشیب زیگناربھشقانم یاھزیچ الاح ،بخ

 ییاھزیچ .تسا قفاوت نآ رس رب ناصصختم نایم ھک دراد دوجو ھتسھ کی ھتشر رھ یارب و میراد ھتشر

 دارفا ھک دراد دوجو ھلئسم یرس کی و .دیوش رحبتم اھھتشر نیا رد ات دیشاب هاگآ اھنادب دیاب ھک تسھ

 دنچرھ .دننک ناشلح ھنوگچ دننادیم یلکشھب و دنتسھ اھنآ یور ندرک راک لاح رد رضاح لاح رد

 دیرادن یاهدیا چیھ .دنسریم اھشسرپ نیا ھب ،دنوریم شیپ رتشیب یتقو ،تسیچ اھخساپ دننادیمنً اقیقد

 شسرپ ایآ دینادیمنً اعقاو یتح ،دینک هدافتسا یشور ھچ زا دیاب دینادیمن ،دیزادرپب اھشسرپ نیا ھب ھنوگچ

 یقفاوت نآ رد ھک تسا ییورملق ھفسلف .دیتسھ ھفسلف ِورملق رد ،اجنیا و ،ھن ای دراد دوجو یخساپلباق

 یاھزیچ ھب ھفسلف ؟دنکیم تفرشیپ ھنوگچ ھفسلف .درادن دوجو اھشور و جیاتن دروم رد ناصصختم نایم

 تفرشیپ یردق ھک دسریم یاهرود سپس و تشاد دوجو یعیبطٔ ھفسلف ینامز .دوشیم لیدبت یرگید

 یاھتشر ھب ندش لیدبت فُرش رد ینالوط ینامزتدم قطنم .میراد ار کیزیف ملع و دریگیم تروص

 ْکیلبمس قطنم لانروژ .دش لیدبت لقتسم یاھتشر ھب مود یناھج گنج زا سپ اھنت یلو ،دوب لقتسم

 کیزیف لانروژ رد ھک روطنامھ ،دننک رشتنم ار دوخ تالاقم نآ رد نافوسلیف ھک تسین یلانروژ

 راوشدً اعقاو ھفسلف ھک تسا نیا تسیچ ھفسلف ھکنیا دروم رد نم هاگدید .دننکیمن رشتنم ار ناشتالاقم

 ییاھتیقفوم یھاگ .دشاب نینچ دبا ات دسریم رظن ھب یھاگ و دز ھلکورس لئاسم نیا اب دیاب و تسا

 هدیمان یمیش ای کیزیف ای یسانشناور نونکا ھکارچ ،مینکیمن بسک اھنآ تباب یرابتعا یلو ،میراد

 دروم رد .دنتسھ مواقم دنور ِربارب رد رظن ھب تاعوضوم زا یخرب .میوش میلست دیابن یلو .دنوشیم

 ھک ــ یراجنھ لئاسم دروم رد .میشاب قفاوت ھب ندش کیدزن لاح رد دسریمن رظن ھب ،یراجنھ لئاسم

 هدنامرد ار ام یمک نیا و میاھتشادن ینادنچ دشر ناتساب نانوی ھب تبسن ــ هریغ و دنیآیم اجک زا روما نیا

 .دنکیم

 

 

 :کرام

 ملسم یتقو[ و دنوش ملسم اھزیچ یخرب ھک دھدیم خر ینامز تفرشیپ نیا دییوگیم امش ،انعم کی رد

 رد میناوتن ھک دندنمھقالع ییاھزیچ ھب نافوسلیف سپ .دنرادن یاھقالع اھنآ ھب رگید نافوسلیف ،]دش

 و دنزادرپب ھیضق نیا ھب دنناوتیم نانادکیزیف الاح دنیوگیم ً]الثم[ .میسرب یصخشمٔ ھجیتن ھب ناشدروم

 ییاھزیچ لابند ھب و دنتسھ اضف ِنافشاک لثم نافوسلیف یعونھب .تخادرپ میھاوخ ھتخانشان روما ھب ام

 اما .مینادیمن ناشهرابرد ھک تسھ یدایز یاھزیچ زونھ و میرادن اھنآ زا یمھف زونھ ام ھک دندرگیم

   ؟تسا تسرد ،تسا شخبتذل ]نآ رد شواک[ ھک تسا ییورملق نامھ نیا ،لاح نیع رد
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 :یپآ ماھارگ

 یکی .متفگ نخس ،تسا حرطم رگید یاھھتشر رد ھک ییاھزیچ دروم رد صاخ روطھب ،ثحب یادتبا رد

 و دنراد ]ھفسلف کردم زا ریغ[ یکردم نافوسلیف ھک تسا نیا هداد خر ھفسلف ردً اریخا ھک یتارییغت زا

 اب ،دننیشنیمن یتحار یلدنص یور ]کیزیف[ ملع نافوسلیفً الثم .دنراد صصخت رگیدٔ ھتشر کی رد

 مینادیمن رضاح لاح رد ھک یلئاسم ؛دنیوگیم نخس یزرم لئاسم دروم رد و دننزیم فرح نانادکیزیف

 .ریخ ای دوب دھاوخ اھنآ ھب نداد خساپ ھب رداق زگرھ کیزیف مینادیمن ھک یلئاسم ،مینک ھچ اھنآ اب

 

 

 :کرام

 یلدنص یور نافوسلیف ،یتنس روطھب .تسا هدھاشملباق یتکرح نینچ مھ قالخا دروم رد منکیم نامگ

ٔ ھفسلف رد نافوسلیف لاح ؛دنراد ار یدوھش هاگدید نیا مدرم مینکیم ضرف دنتفگیم و دنتسشنیم یتحار

 ایآ ھک تسا یبلاج لأوس نیا .دنراد رواب ھچ ھب عقاو رد دنبایرد ات دنسرپیم ار دارفا تارظن یبرجت

  ؟دشاب یعازتنا دیاب ھشیمھ ناشراک ای ؟دننک یبرجت راک دیاب نافوسلیف

 

 

 :یپآ ماھارگ

 ھکنیا یارب منکیم رکف .دناهدرک ییاھاعدا دننکیم یرکف ھچ یداع دارفا ھکنیا دروم رد بلغا نافوسلیف

 تسد ھب یجیاتن ات متسھ یبرجتٔ ھفسلف رادفرطً الماک نم .مینک شھوژپ دیاب ،دننکیم رکف ھچ دارفا میمھفب

 و تسا کانرطخ مدرم راکفا نداد میمعت منکیم رکف .دناطبترم ]عوضوم ھب[ جیاتن ھک ییاج رد ؛میروآ

  .میشاب ھتشادن یاهداد چیھ ھک تسا کانرطخ صاخ روطھب

 

 

 :نوسیج

 ییاھهاگدید ھچ .میھاکبورف تسا جیار ھچنآ ھب ار ھفسلف تسا نکمم ،مینک تکرح ریسم نیا رد رگا

 رکف ،دوش فیلکتنییعت ترھش و جاور اب دیابن ھفسلف مینکیم نامگ ام .دناتسرد اھنامھ ؟دنانیرتروھشم

  .دوش فیلکتنییعت ،تسا ینالقع ھچنآ قیرط زا دیاب مدرم راکفا مینکیم
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 :یپآ ماھارگ

 دارفا ھک یلوقعم یاھهاگدید فیط ھب اھنت ؛مینک نییعت لکش نیدب ار قالخا فیلکت ھک دوبن نیا مروظنم

 ،دشاب ھتشاد یرواب نانچ دناوتیمن سکچیھ مینکیم رکف دوخ شیپ .مدرکیم رکف دننک ذاختا تسا نکمم

 یرواب نانچ یدایز دارفا تفای میھاوخ رد ،مینک یسررب ار تسدرود نیمزرس نالف و میورب رگا یلو

 روصت ،دیآیم رواب نآ هارمھ ھک ار یرگید یاھزیچ ]رتشیپ[ ام و تسا لوقعم ناشتارظن و دنراد

 روطھب .میجنسب تیبوبحم و ترھش یجنسرظن اب ار یراجنھ یاھشسرپ دیابن هاگچیھ .میدوب هدرکن

 یاھشسرپ ،یقالخا یاھدوھش دروم رد ،میھد خساپ یبرجتٔ ھفسلف اب تسا رارق ھک ییاھشسرپ ،صاخ

  .دنتسین یعورشم یاھشسرپ ھک تسین انعم نادب نیا اما ،دنتسین یراجنھ

 

 :کرام

 فشک دنمزاین نانچمھ ھک دراد دوجو یاهدشنفیلکتنییعت یاھشسرپ اھنآ رد ھک نیدٔ ھفسلف یاھشخب

 .دینک راک نآ یور دیھاوخیم ھک یباتک ؟دنتسھ ھچ ،تسا

 

 

 :یپآ ماھارگ

 .دوب دھاوخ طبترم نیدٔ ھفسلف ھب یلو ،تسین نیدٔ ھفسلفٔ هزوح رد مسیونب مراد دصق ھک یایدعب باتک

ٔ ھیرظن دروم رد یباتک مراد تسود و ماهدرک رکف دنوادخ دوجو دروم رد ییاھلالدتسا ھب هراومھ نم

 نادب ،ماھتخادرپ دنوادخ دوجؤ هرابرد ییاھلالدتسا ھب ھک ییاھلاس نیا مامت یط ھک مسیونب لالدتسا

 .تسا نم یدعب ِراک نیا یلو ،دیاین ششوخ نآ زا یسک و دشاب فراعتمان باتک نیا منکیم رکف .ماهدیسر

 زا یربخ مایدعب رثا رد ھکارچ ،دوب دھاوخ هدننکدیماان ،دراد ھقالع نیدٔ ھفسلف ھب ھک یسک رظنم زا

 خیرات :مزادرپب نادب مراد تسود ھک تسھ زین رگید فراعتمریغٔ هژورپ کی .تسین نیدٔ ھفسلف

 یاھلاس نیب و تفای زورب ،متسیبٔ هدس لیاوا رد ،ھسنارف رد یروابانادخ ارچ منادب مھاوخیم .یروابانادخ

 ،١۶٩٧ لاس رد .تخاس نکمم ار یروابانادخ زورب ناکما ھک داد خر ھچ یدالیم ١٧٢٩ ات ١٠٠٠

 لاس رد .دش مادعا یروابانادخ یمومع نالعا رطاخھب ،گروبنیدا هاگشناد یوجشناد ،13دھنکیآ ساموت

 و دسیونیم ،درکیم عافد یروابانادخ زا ھک یاھلاسر یور ار دوخ مان ایناتیرب رد یکشزپ ،١٧٧٠

 نآ زا شیپ اما ،درک رییغت تدشھب یھاتوک رایسب نامزتدم رد ناھج .دنزیمن تسد وا ھب سکچیھ

 ار رییغت نیا ھک داتفا ایناتیرب و اپورا رد یقافتا ھچ منادب مراد تسود .تشاد دوجو ینالوط یریسم

 

13. Thomas Aikenhead 
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 هدز مرس ھب یرکف نینچ ارچ منادیمن نیاربانب ،ماهدیدن خیراتٔ هزوح رد یشزومآ چیھ نم .تخاس نکمم

  .مھد ماجنا مراد تسود ھک تسا یراک نیا یلو ،تسا

 

 

 :کرام

 روابادخ ھک یلکشھب ،تسا ھتشاد یساسا تارییغت ریخا لاس تسیب رد یروابانادخ دروم رد اھهاگدید

 رکف .ندوب روابانادخ ات تسا رخسمتٔ هژوس رتشیب ندوب رادنید .دراد جاور رتمک اھهاگشناد رد ندوب

 دوجو یروابادخ چیھ لاس جنپوتسیب ریز دارفا نایم رد دھدیم ناشن اھیجنسرظن ،دئوس رد منکیم

 ؟لیلد ھچ ھب میسرپب ھک تسا یبلاج شسرپ و تسا هدش یروابانادخ زا یساسا یتیامحً اریخا .درادن

 

 

 :یپآ ماھارگ

 ــ دنوریم اسیلک ھب یمک دادعت لاس یس ریز دارفا نایم رد .دنکیم قدص مھ اکیرمآ دروم رد یتح نیا

 رد ،تسیچ تسرد حالطصا منادیمن ،]برغ تفگ[ ناوتب رگا ،برغ رد نیاربانب ــ ھتشذگ اب ھسیاقم رد

 رد یروابانادخ دسریم رظن ھب ،یرامعتسا یاھتردق رد تفگ ناوتب دیاش ،منادیمن ،دنمتورث یاھروشک

 ]ریخا[ یجنسرظن رد و دندوبن یحیسم دصرد ھس اھنت ،١٩٠٠ لاس رد ،ایلارتسا رد .تسا دشر لاح

 ناھج زا یصوصخب یاھشخب رد و تسا دیدشً اتبسن تارییغت .دنتسین یحیسم رگید مدرم دصرد هاجنپ

 لاح رد یقافتا نینچ ارچ ھکنیا دروم رد یراوشد یاھشسرپ و تسا بلاج نیا .تسا نداد خر لاح رد

 مراد تسود .تسا ]یرگید صصخت اب[ یرگید صخش راک رما نیا نییبت .دراد دوجو ،تسا عوقو

 .دشاب ھتشاد هراب نیا رد یتسرد نییبت دناوتب ھک مناوخب ھنیمز نیا رد ییاھباتک

 

 

 :نوسیج

 ناھج ھک میاھتشاذگ رستشپ ار ییاھدادیور ھکنیا ھب ھجوت اب ،دننک رییغت اھهاگدید ھک منک روصت مناوتیم

 یانبم رب ،دنوادخ دوجو دروم رد یدایز دارفا ھک منک روصت مناوتیم و ،انورک لثم ،دناهداد رییغت ار

 یدنوادخ دوجو اب مینکیم نامگ ھک تسا هداتفا یدب قافتا .دنھدب عضوم رییغت ،رش ھب تبسن ناشھاگدید

  .دنک رییغت ریگھمھ یاھدادیور رطاخھب تسا نکمم دارفا هاگدید .درادن یناوخمھ نابرھم
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 :یپآ ماھارگ

 تساکولوھ ،نایدوھی نایم رد مود یناھج گنج زا سپ .میاهدوب اھنآ زا یخرب دھاش ام و تسا تسرد نیا

 گنج ود ھک صوصخھب .دوب نینچ زین نایحیسم یارب منکیم روصت ؛دیماجنا یدایز دارفا ینامیایب ھب

 ،اکیرمآ رد .دراد دوجو ییاھنییاپوالاب متسیبٔ هدس رد یتح .داد خر یمک ینامزٔ ھلصاف اب گرزب یلیخ

 درس گنج رطاخھب نیا دیاش ،میدوب تیحیسم یایحا دھاش ،متسیبٔ هدس ِتصشٔ ھھد لیاوا ات هاجنپٔ ھھد رد

 و یلم تیوھ نیا[ ،نامز نآ رد ھک دوب طبترم ندوب یحیسم اب ندوب ییاکیرمآ یگتسبمھ ھب و دوب

 ھک ییاھروشک رد یروابانادخ ،نونک ات مھدزونٔ هدس یادتبا زا ھچرگا .دندوب هدش لصو مھ ھب ]یبھذم

 هاجنپ رد مینک ینیبشیپ میناوتب ھک متسین نئمطم نادنچ ،هدوب دشر لاح رد میدرک تبحص ناشهرابرد

  .میتسھ یبیجع تادوجوم اھناسنا ام .دوب دھاوخ لکش ھچ ھب لئاسم هدنیآ لاس

 

 

 :کرام

 نایادخ ھب اھنت نارادنید ؟تسا هدیماجنأ الخ زا یتوافتمِ عون ھب یروابانادخ دشر ھک دینکیم نامگ ایآ

 یقالخا تادھعت دنناوتیم ناروابانادخ .دنتسھ دھعتم زین یصوصخب تایقالخا ھب ھکلب ،دنرادن دھعت

 ،اھهاگشناد رد مکتسد دسریم رظن ھب .ارگهدیاف ای دنشاب یتناک دنناوتیم ،دنشاب ھتشاد یرگید

 ]ھناروابادخ تایھلا[ نیزگیاج یتایھلا ]تفگ ناوتیم نآ فصو رد ھک[ تسا دشر لاح رد یایروابانادخ

 ھب رواب نودب روفوھب ینید تایبدا .تسا هدمآ دوجو ھب یلصا هانگ ھب رواب زا یتوافتم عون .تسا هدش

 »رگرامعتسا«ٔ هژاو ھیبش یزیچ تسا نکمم یلصا هانگ نیا و تسا ندش ھتفرگ راک ھب لاح رد ادخ

 رگرامعتسا ھک تسا نیا هاگدید دیاش و دندوب ایناتیرب یاھهرمعتسم ود رھ ایلارتسا و یبونج یاقیرفآ .دشاب

  .ندش یلصا هانگ بکترم ینعی ندوب

 

 

 :یپآ ماھارگ

 ییاھزیچ نید زا ناروابانادخ و درادن دوجو یدیدج ِزیچ چیھ یروابانادخ رد دنیوگیم بلغا نارادنید

 یاھهدیا زا یرایسب و دناهدیدزد ینایم یاھهدس تارظانم زا ار دوخ یاھلالدتسا و دنریگیم ضرق ار

 یفن یلو ،دشاب تسرد نیا منکیمن رکف نم .تسا هدرک رییغت یردق ھک تسا ینید یاھهدیا نامھ اھنآ

 دیاش .میدرکیم رکف ھک تسا یزیچ نآ زا رتراوشد رایسب دناھتشاد دوجو شیپ زا ھک یبھذم یاھرواب

 دوجو ھب دنتسھ ناوخمھان ییارگتعیبط اب ھک یرکف یاھبلاق نیا ارچ ھک تسا گنرد روخرد ھتکن نیا

 نامگ .دنراد یناوخمھ ،تقوم روطھب مکتسد ،نید زا ینادرگیور اب یرکف یاھبلاق نیا یلو ،دنیآیم
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 .میشاب ھتشاد یدایز ِنایارگتعیبط منکیمن رکف و تسا یفراعتمریغ هاگدید نانچمھ ییارگتعیبط منکیم

 ھک دنتسھ یدایز دارفا اھیدئوس نایم رد یتح دھدیم ناشن ھک دراد دوجو یدایز یاھهداد ،عقاو رد

  .دنتسین زین یحیسم ھچرگا ،دنتسین ارگتعیبطً انئمطم

 

 

 :کرام

 تسا نکمم .دنتسین ارگتعیبط ً]امازلا ناروابانادخ[ یلو ،دشاب ھتشاد جاور یروابانادخ دسریم رظن ھب

 اعد و دھدیم نم ھب ،مھاوخب یزیچ ناھج زا یتقو ھک مراد رواب یلو ،مرادن رواب دنوادخ ھب نم دنیوگب

 یناشوپمھ ،نیاربانب .مرادن رواب دنوادخ ھب یلو ،دنراد دوجو اھھتشرف ای ،]مھاوخیم وا زا و[ منکیم

  .درادن دوجو ییارگتعیبط و یروابانادخ نایم یلماک

 

 

 :یپآ ماھارگ

 دروم نیا رد .دنتسین ارگتعیبط دنمانیم روابانادخ ار دوخ ھک یدارفا رثکاً الامتحا .درادن دوجوً انئمطم

 اھیجنسرظن .تسا حاضتفا یروابانادخ دروم رد اھیجنسرظن یاھهداد ھکارچ ،متسین نئمطم دصرد دص

 دنتسین ارگانعم یلکش چیھ ھب ھک یدارفا و دنرادن نید ھک یدارفا ،روابانادخ ،ارگمنادن نایم یتسرد زیامت

 ھچ و .میرادن ار ]رظندروم[ یاھهداد ام و تسا حرطم یتوافتم داعبا ،اجنیا رد .دنوشیمن لئاق ...و

 ار یلاخ یاج کی دیناوتب ،نآ ساسا رب ھک درادن دوجو ناھج رد یقفاوت چیھ ؟تسارگتعیبط یسک

 دننادیمن اھمدآً الامتحا ،دشاب ھتشاد دوجو یزیچ نینچ رگا یتح .دیتسھ ارگتعیبط دییوگب و دینزب تمالع

  .ھن ای دننزب تمالع ار نآ دیاب ھک

 

 

 :نوسیج

 ؟تسا طلغ یروابادخ ھک تسا نیاً افرص یروابانادخ زا امش روظنم

 

 

 :یپآ ماھارگ

 .ھلب
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 :نوسیج

 .تسا رتدنت یعضوم ییارگتعیبط ھکیلاحرد

 

 

 :یپآ ماھارگ

 ،تسا طوبرم یلع روما ھب ھک ییاج ات ھک تفگ دھاوخ نیا ھب ھیبش یزیچ ارگتعیبط .تسا تسرد ،ھلب

 یلو ،درک ھفاضا یدایز تایئزج ناوتیم هاگدید نیا ھب .تسا ناھج دراد دوجو ھک یزیچ اھنت

  .تسا نیا یلک نایب ھب ییارگتعیبط

 

 

 :نوسیج

 ؟دشاب ھتشاد یکیزیفریغ یاھھصیصخ دناوتیم ناھج ایآ .تسا ناھج دراد دوجو ھچنآرھ دییوگیم امش

 ؟یتخانشناور یاھھصیصخ دننام

 

 

 :یپآ ماھارگ

 تسرد ،تسیک یعقاو ِیارگتعیبط ھک دراد دوجو یدایز یاھرظنفالتخا .تسا یبوخ شسرپ نیا

 میھاوخب تسا نکمم .تسیک یعقاو ِروابانادخ ھک دراد دوجو ییاھرظنفالتخا ھک روطنامھ

 ھکنیا رگم ،دیآیمن دوجو ھب نھذ ھک دراد رواب ارگتعیبط ،نم رظن زا .دشاب ماع یمسا ییارگتعیبط

 ھک ییاھزیچ دیاش ای دوشیم اھمسیناگرا لاح لماش اھنت نھذ و ،دشاب ھتشذگ ناھج تمدق زا یفاک دح ھب

 دنراد دوجو ھک ییاھنھذ اھنت ،تسا تشگرف ینالوط خیرات دنمزاین نیا .دنوشیم قلخ اھمسیناگرا طسوت

 دشاب ندش هدیتسرپٔ ھتسیاش ھک یزیچ ھک تسا نیا نم ِییارگتعیبط زا یرگید شخب .دنتسھ اھنیمھ

 نیا طقف ییارگتعیبط ،نیاربانب .منکیم فیرعت ییارگتعیبط لیذ ار دراوم نیأ ھمھ نم .درادن دوجو

 ایآ .تسا نآ زراب یاھھصیصخ زا یخرب اھنیا و دراد دوجو ناھج .دراد دوجو ناھج اھنت ھک تسین

 دایز لامتحا ھب ،دراد دوجو نھذ ـ ناھج یعون دننک رکف رگا ؟میمانب ارگتعیبط ار ناروابانادخھمھ دیاب

  .دراد یتایئزج ھچ هاگدید نیا منادیمنً اقیقد یلو ،ھن میوگیم
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 :کرام

 رد هدیا نیا .دبلطیم یعیبطارف دوجوم ھب دھعت یعون ھک تسا نیا تسا بلاج هاگدید نیا دروم رد ھچنآ

 طبترم مھ ھب ام ٔھمھ ،ھجیتن رد و ]یعیبط ناھج لک ینعی[ دراد دوجو دوجوم کی طقف دیوگیم عقاو

 تیونعم شوخ یاوھولاح ھچرگا ،دشاب ھتشاد یناوخمھ ناھج زا ام ٔھبرجت اب نیا دسریمن رظن ھب و میتسھ

    .دراد دوخ اب ار 14ون رصع

 

 :نوسیج

 ناھج دراد نامگ روابادخھمھ ھک انعم نیا ھب ،دراد دوجو یعیبطارف یزیچ ھک میشاب ھتشاد رواب دیابن

 ھک تسا نیا دوشیم ھتفگ ھچنآ ،میریگب یدج ار ندوب ناسکی نیا رگا و .دنتسھ یکی دنوادخ و یکیزیف

 رد رگا .سکعرب و دشابن زین دنوادخٔ ھصیصخ ھک درادن دوجو یکیزیف ناھج یارب یاھصیصخ چیھ

 رد و دشاب یعیبطارف دناوتیمن یزیچ ،ھناروابادخھمھ هاگدید رد ،مییوگب نخس یعیبطارف یزیچ دروم

  .تسا یکی دنوادخ اب یعیبط ناھج ھکارچ ،دشابن یعیبط لاح نیع

 

 :یپآ ماھارگ

 اھمسیناگرا دنراد نھذ ھک ییاھزیچ اھنت دیریذپب رگا .دراد دوجو نھذ دروم رد شسرپ نیا هاگنآ یلو ،ھلب

 .درادن نھذ رگید ناھج ،تروص نآ رد ،دننکیم تسرد اھمسیناگرا نامھ ھک ییاھزیچ و ،دنتسھ

 .تسین صخشمً اعقاو ھک مقفاوم یلو .تسین ییارگتعیبط یعون یروابادخھمھ دسریم رظن ھب ،نیاربانب

 یدارفا ایآ .دنتسھ یناسک ھچ ناروابانادخ ھک دراد دوجو یدایز بارطضا نینچمھ ،نیالنآ یاضف رد

 مھدیم حیجرت ؟دنتسھ دنوادخ دوجو ھب رواب دقاف ھک یدارفا ای درادن دوجو ییادخ دنیوگیم ھک دنتسھ

 ھچ زا منک نشور مدوخ و دننک هدافتسا تاحالطصا نیا زا دنھاوخیم ھک روط رھ دارفا مراذگب

  .منکیم هدافتسا یحالطصا

 

 

 :کرام

 .15مدرب تذل رایسب .زیگناناجیھ یوگوتفگ نیا زا نونمم ،یپآ ماھارگ

 

 

 .تفای جاور برغ رد متسیب ٔهدس داتفھ ھھد رد ھک تسا یتیونعم روظنم .١۴
 :دینک هدھاشم ریز کنیل قیرط زا دیناوتیم ار یسیلگنا نابز ھب نآ یریوصت لیاف و تسا هدش ماجنا ٢٠٢٠ لاس رد وگتفگ نیا 15

https://www.youtube.com/watch?v=Q-9bu2HmyKk&t=3539s  
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 گرم

 16نامرمیت سیورت اب وگوتفگ رد

 

 

 

 

 :رمیاھنپوا کرام

 رد ،17لاھ نتیس هاگشناد داتسا ،نامرمیت سیورت اب زورما .دیدمآ شوخ »هرمخ رد زغم«ٔ ھمانرب ھب

 اب یلیام ،سیورت .درک میھاوخ تبحص ،گرم ینعی ،یگدنز یاھشسرپ نیرتگرزب زا یکی دروم

 ؟ینک زاغآ ]ار ثحب[ دوخ یرکف شیامزآ

 

 

 :نامرمیت سیورت

 ھنوگچ نامگرم ھک مینکیم رکف نیا ھب بلغا .دراد دوجو یدایز رایسب لماوع ،گرم ھب ندرک رکف رد

 تسا نکمم و تسا زیامتم گرم ِدوخ زا ھک ندرم دنیارف ھب ،داد دھاوخ رارق ریٔثاتتحت ار نامهداوناخ

 رکف ،دنک داجیا ام رد یمئاد ندش مودعم تسا نکمم ھک یبارطضا ھب دیاش ،میشیدنایم دشاب کاندرد

 رد ار یصخش .تسین حرطم لئاسم نیا زا مادکچیھ ھک منک تبحص دروم نیا رد مھاوخیم یلو ،مینک

 ییاھمدآ ،دربیم تذل شایگدنز زا .تسا دنسرخ دوخ یریگھشوگ زا و تسا ریگھشوگ ھک دیریگب رظن

 و یمیمص دارفا زا یاھکبش یلو ،دراد یرادانعم و ھناتسود طباور اھنآ اب ھک دنتسھ شایگدنز رد

 ثعاب ھک دھدیم خر یفداصت درف نیا یارب مینک ضرف .دوش شراوگوس ،دریمب رگا ھک درادن کیدزن

 دراشفب ار »فلا«ٔ ھمکد ھک تسا نیا لوأ ھنیزگ :دوش ھجاوم ھنیزگ ود اب و یرتسب ناتسرامیب رد دوشیم

 دھدیم ھمادا شایگدنز ھب دناوتب و دنک شنامرد لماک روطھب و دوش هداد وا ھب ییاھوراد ،نآٔ ھجیتن رد و

 مودٔ ھنیزگ .دوب دھاوخ یبوخ یگدنز مییوگب میناوتیم اھنت ،انعم و تیفیک زا یرایعم رھ یانبم رب ھک

 یدرد چیھ نودب و دوش قیرزت وا ھب نیفروم یرادقم و دراشفب ار »ب«ٔ ھمکد دناوتیم ھک تسا نیا

 و دوشیم رجنم شایگشیمھ ِنتفر نایم زا ھب وا گرم مینک ضرف ،نیا رب هوالع .دریمب عیرس یلیخ

 

16. Travis Timmerman 
17. Seton Hall University 
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 ،یترابعھب .دشاب ھتشاد باختنا نیا زا سپ یایفنم و تبثم براجت و دورب منھج ای تشھب ھب تسین رارق

 ار شرمع یقبام درف ھک نیمز یور تایحٔ ھمادا :تسا تلاح ود نیا زا یکی نایم باختنا مینک ضرف

 نیا مود باختنا[ و ــ دھد ھمادا دوخ یگدنز ھب ھک دنک باختنا رگا ــ دنکیم یگدنز تمالس و داش رایسب

 رگا ھک تسا نیا تسا باذج نم یارب ھمھ زا شیب ھک یشسرپ .دورب نایم زا ھشیمھ یارب ]ھک تسا

 نایم زا و دوش قیرزت وا ھب نیفروم و دراشفب ار »ب«ٔ ھمکد ــ دھد ھمتاخ شایگدنز ھب دنک باختنا

 ھمتاخ شایگدنز ھب رگا ایآ ؟تسا دب دنکیم ار باختنا نیا ھک یصخش یارب یوحن رھ ھب نیا ایآ ــ دورب

 ؟درب دھاوخ جنر یتخبدب یعون زا ،دھد

 

 :فولبرو نوسیج

 نیا شلیلد یلو ،تسا دب شیارب ،دریمب رگا ھک تسا نیا دروم نیا رد امش ِدوھش ھک تسا نیا مروصت

 یدایز جنر ]رگید دارفا[ ،دریمب رگا .تسین ھتسباو شدوجو ھب سکچیھ و تسا ریگھشوگ وا ھک تسا

 دشر شایگدنز رد تسناوتیم ،درشفیمن ار گرمٔ ھمکد و دادیم ھمادا دوخ تایح ھب وا رگا .دنربیمن

 ،تسا دب صخش نیا یارب گرم ھک تسا نیا امش دوھش منکیم روصت .دربب تذل رما نیا زا و دنک

  ؟تسا تسرد

 

 :نامرمیت

 درد نودبً الماک رگا یتح ،گرم دیوگیم نم دوھش ،دنوش ریگرد اھھیرظن ھکنآ زا شیپ یتح ً.الماک ،ھلب

 ،دنوشیم یعادت گرم زا سپ تایح اب ھک ار یایفنم براجت رگا یتح ،دشاب دب وا یارب دناوتیم ،دشاب

 لیلد .دوش گنت شیارب ناشلد وا گرم زا سپ ھک دنشاب ھتشادن دوجو یدارفا رگا یتح ،دنکن ھبرجت

 نیا .دوشیم حرطم 18»تیمورحم« ناونعتحت یھاگدید رد تسا دب ]یگرم نینچ[ منکیم رکف ھکنیا

 ،یترابعھب .تسا دب گرم ،دیوشیم مورحم اھنآ زا گرم اب ھک ییاھیبوخ رطاخھب ھک تسا نآ رب هاگدید

 اھنآ زا ،دنریمب سردوز ِگرم ھب ھک یتروص رد ھک دنروآیم تسد ھب ییاھزیچ ،دنریمن دارفا رگا

 دب امش یارب یتاذ لکشھب یلو ،تسا گرم ندوب بولطمان ِلیلد نیا .دنام دنھاوخ هرھبیب و مورحم

  .دنکیم مورحم اھیبوخ ]زا ندرب هرھب[ زا ار امش ھک تسا دب لیلد نیا ھب اھنت و ،تسین

 

 

 

 

18. Deprivationism 
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 :کرام

 ردً الثم ــ دوش رابھعجاف یصخش یگدنز دشاب رارق رگا ،»تیمورحم« درکیور رد دسریم رظن ھب

 زارد ناوارف رجز لمحت اب و یرادانعمٔ ھبرجت چیھ نودب ناتسرامیب تخت یور ،ناتیگدنز یتآ هام شش

 مامت زا ینعی ،دوب ناتعفن ھب دیدرمیم رگا دیاش ضوع رد اما ،دوشیمن مورحم یزیچ زا وا ــ دیشکب

 ِرادقم نتفرگ رظن رد اب ،نیاربانب .دیدنامیم ناما رد دیایب ناترس دوب رارق ھک یروجان یاھالب نیا

 .تسا بولطم ناتیارب ندرم ،تسامش راظتنا رد ھک یایدب و یبوخ

 

 

 :نامرمیت

 مکتسد ،گرم ھک دنراد شیارگ رظن نیا ھب دارفا زا یرایسب ،لاح نیا اب .تسا تسردً الماک نیا ،ھلب

 ار »تیمورحم« هاگدید راب نیتسخن ھک لگین سمات یتح .تسا دب اجھمھ رد و ھشیمھ ،اھناسنا یارب

 »تیمورحم« هاگدید زایتما منکیم نامگ .مفلاخم شیارگ نیا اب نم .دراد یشیارگ نینچ ،19هدرک حرطم

 دناوتیم یرایعم نینچ .تسا دب ینامز ھچ و بوخ نامیارب ینامز ھچ گرم دیوگیم ام ھب ھک تسا نیا

 ینمض روطھب ام .تسا تحلصم گرم ینامز ھچ و تسا رتھب یگدنز نداد ھمادا ینامز ھچ دیوگب ام ھب

 ،دنھد ھمتاخ دوخ یگدنز ھب دنریگیم میمصت دارفا یتقو .میھدیم ماجنا ار ییاھتواضق نینچ تقومامت

 .دنھدیم ماجنا تاناویح یارب یتباین تروصھب ار یتواضق نینچ اھناسنا .دننکیم ییاھتواضق نینچ

 شھاک یردقھب اھگس یگدنز تیفیک ھک دسریم ینامز و متشاد یگناخ ناویح ناونعھب یگس اھلاس نم

  .میھد ھمتاخ ناشیگدنز ھب رتدوز ھچرھ تسا ناشعفن ھب ھک دباییم

 

 

 :نوسیج

 رکف نیمھ ھب متشادً اقیقد ھکارچ ،دیدرک حرطم ار یگناخ تاناویح ِدروم ھک تسا بلاج رایسب میارب

 دزن ،دشکیم یدایز درد ھک ار ناتگس .درزآیم ارم ،منھذ سپ رد یدامتم نایلاس ھلئسم نیا و مدرکیم

 شرمع دوشیم ثعاب لمع نیا .مینک لمع ار گس میناوتیم« :دیوگیم کشزپماد و دیربیم کشزپماد

 دیاش .دوب دھاوخن بولطم نادنچ نآ تیفیک و تشاد دھاوخ یکاندرد یگدنز یلو ،دوش رتینالوط

 ؟تسا تسرد ،مییوگیمن ییاھزیچ نینچ اھناسنا دروم رد ام ».دینک شصالَخ ھک دشاب نیا رتیناسنا

 

19. Nagel, Thomas. (1970) ‘‘Death.’’ Nouˆs 4: 73–80. 
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 یلو ،منک نامرد ار تاھتسکش یاپ مناوتیم« :دیوگیم امش ھب وا و دیوریم حارج دزن ]دینک ضرف[

 تروصھب یتقو ھک تسا بلاج میارب ».منک تصالخ راذگب سپ ،دوب یھاوخ ریگرد درد نآ اب ھھد دنچ

 وا مییوگیم و مینکیم تفلاخم وا اب ،دنک یراک نینچ دھاوخب حارج کی ھک مینکیم رکف نیا ھب یدوھش

 دروم رد ار دوھش نیمھ یلو .منکیم یگدنز درد نیا اب نم ؛دنکب یروجان راک دھاوخیم و دراد یلکشم

 ]ناویح و ناسنا ِدروم نایم[ زیامت نیا ناوتیمن ،امش هاگدید ساسا رب دسریم رظن ھب .میرادن کشزپماد

 ؟تسا تسرد .درک ظفح ار

 

 

 :نامرمیت

 یزیامت نینچ مھد ناشن ات درک مھاوخ ار مشالت تیاھن .منک ظفح ار یزیامت نینچ مناوتب دیاش منکیم رکف

 ینخس نینچ رطاخھب حارج اب ھک یلیالد زا یکی .دییوگب نم ھب ،دوب هابتشا منخس رگا و دوشیم ظفح

 یگدنز تیفیک نانچنآ ]یکتسکش نیا[ ،دشاب ھتسکش یاپ کی ھلئسم طقف رگا ھک تسا نیا مینکیم تفلاخم

 شاییاناوت لومعم روطھب اھناسنا .دشاب ھتشادن ار ششزرا رگید ندرک یگدنز ھک دھدیمن شھاک ار

 زگرھ ھک دنوش هداتفاراکزا یروط رگا یتح ،دنوش رادانعم و شخبتذل یاھتیلاعف لوغشم ھک دنراد ار

 اما .دنکیم قدص زین تاناویح زا یرایسب دروم ردً الامتحا ھتکن نیا .دننک هدافتسا دوخ یاپ زا دنناوتن

 ناشیگدنز ھک تسا یاھطقن تسا رتھب ناویح یارب ندش صالخ دننکیم نامگ دارفا ھک یاھناتسآ نآ

 ھکنیا ضرف اب .تسا قداص زین اھناسنا دروم رد تواضق نیا .دوشیم یدایز رایسب دردٔ هدنریگربرد

 ھب یلو ،تسا تسرد درکیور لایما ندروآرب دیاش ،تسا ناسنا ریخ ھب تسرد درکیور 20یراوخداش

 ھچ لاح ،میھد نایاپ یگدنز نآ ھب ھک تسا تحلصم ،دشاب ریخ زا شیب رش دشاب رارق هاگرھ ،یلک نایب

 ھک دیتشاذگ یبلاج رایسبٔ ھتکن یور تسد منکیم رکف .ناویح کی یگدنز ھچ دشاب ناسنا کی یگدنز

 تیفیک دروم ردً الومعم دارفا منکیم نامگ .دشاب ضراعت رد فراعتم مھف اب تسا نکمم نم تواضق

 ھک دشاب ھنومن اھنت دیاش نیا و دنراد 21ھنایارگھنوگ یاھتواضق ،تاناویح رگید ربارب رد ناسنا یگدنز

 ھک یاھنایارگھنوگ تواضق .دنشاب تاناویح عفن ھب و دب اھناسنا یارب دنناوتیم ھنایارگھنوگ یاھتواضق

 اھنآ یگدنز ھک دراد بوخً اتاذ یزیچ کیژولویب رظن زا ندوب ناسنا ھک تسا نیا تسا حرطم اجنیا رد

 ھک یاھنیزھ زا غراف ،دننک لمحت درد ردقچ دیاب ھکنیا زا غراف ،دنکیم نتسیز شزرا یاراد هراومھ ار

 یموجن ینامرد یاھھنیزھ ھک اکیرمآ لثم ییاج رد مکتسد ــ اھوراد نیرتھب ندروآ تسد ھب یارب دیاب

 

20. Hedonism 
21. Speciesist 



 

 38 

 اھناسنا ھب یلکش ھب ،دننکیم لمع ییاھرواب نینچ ساسا رب ھک یدارفا منکیم رکف .دنوش لمحتم ــ تسا

  .دنتسھ نوصم نآ زا تاناویح ھک دنناسریم بیسآ

 

 

 :کرام

 عفن ھب مینک روصت میناوتیم ؟دش لئاق تاناویح و ناسنا نایم یزیامت دیابن ایآ ھک منکیم رکف نیا ھب

 یعفن نینچ تاناویح یلو ،دشاب نایاپیب جنر کی ناشیگدنز تسا نکمم ھکارچ ،دنریمب ھک دشاب اھناسنا

 ار دارفا نآ ھک تسا یثنخ ای دب ،بوخ یقالخا رظن زا ھک تسا نیا شسرپ .تساقب رد اھنآ عفن ،دنرادن

 و تذل رب ندوزفا تسا مھم نامیارب ھک یزیچ اھنت مییوگب تسا نکمم نوچ ؟میشکب ناشلیم مغرھب

 عفن ھب ،دشاب فلاخم نآ اب رگا یتح ،مُشکیم ]یزاناتا شور ھب[ ار یصخش یتقو .تسا درد شھاک

 رتکد کی ناونعھب نم و مینک تظفاحم وا عفانم زا ھک تسا نیا ھنابآممیق و ھناردپ ِتسرد لمع .تسوا

 دییوگب دیھاوخب دیاش یتح .منک شمامت مناوتیم و دشکب جنر رایسب تسا رارق ھک منادیم ،صصختم

 یدوبھب دروم رد ای تسا دنمشزراً اتاذ یگدنز دنکیم رکف نوچ ،تسا ینالقعدض شعفانم زا ]وا روصت[

 نم .دوش اھر ناطرس زا دناوتب تسا راودیما ،نآ ساسا رب و دراد تسردان یھاگدید ]دوخ نامرد و[

 کانتشحو وا یگدنز دعب ھب نیا زا و داتفا دھاوخ یقافتا ھچ منادیم و تسین نینچ ھک منادیم رتکد ناونعھب

 نیا ھک تسا نیا تسرد راک ،دشاب مھم نامیارب درد شھاک و تذل شیازفا رگا ،نیاربانب .دوب دھاوخ

  .میشکب شلیم مغرھب ار صخش

 

 

 :نامرمیت

 منکیم نامگ .تسا هدشن ھجوت نآ ھب یفاک دح ھب عقاو رد ھک تسا یاهدیچیپ یلیخٔ ھلئسم نیا منکیم رکف

 یعفانم اھناسنا ھک تسا نیا توافت کی :دراد دوجو لومعم ناویح و لومعم ناسنا نایم یلک توافت ود

 دنریگب هرھب دوخٔ هدارا زا دنناوتیم و دنراد یھاگدید دنھاوخیم ھچ ھکنیا دروم رد ھک انعم نیا ھب ،دنراد

 یمادام .مھدب ھمادا مایگدنز ھب ھک تسا رتھب میارب منکیم رکف و ماهدرک ھبساحم و یسررب نم دنیوگب و

 نیا رد نم .میراذگب مارتحا اھنآ تساوخ ھب دیاب ،میھنیم شزرا دارفا ریخ زا شیب اھناسنأ هدارا ھب ھک

 دراوم رگید زا توافتم ار دروم نیا دیابن ھک تسا نیا میوگب مھاوخیم ھچنآ یلو ،مرادن یعضوم هراب

 درکیور مینکیم رکف یھاگ .مینک یسررب ،دننزیم بیسآ دوخ ھب یدارا تروصھب اھناسنا اھنآ رد ھک

 دیوگیم و دنزیم بیسآ وا ھب دایتعا نیا و تسا داتعم یسک یتقو .تسا یتسرد درکیور ھنابآممیق

 ،»موش نامرد مھاوخیمن و منامب داتعم نانچمھ مھاوخیم ھک تسا نیا میاھیسررب زا سپ نم تواضق«
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 مینکیم رکف ھک تسھ زین یرگید دراوم .تسا تسرد ھنابآممیق راتفر مینکیم رکف ]یتلاح نینچ رد[

 ھنابآممیق دیاب[ نامز ھچ میھد صیخشت ھک تسا راوشد .دشاب ھتشاد تیولوا دیاب دارفا تساوخ و هدارا

 ناسنا تایح ھب طونم ھک دراوم نیا ھب ام خساپ اما ،]داد دارفأ هدارا ھب ار تیولوا نامز ھچ و درک راتفر

 ردً الامتحا اھناسنا .تسا گرم ھب طونم ھک دشاب یدراوم ھب ام خساپ ھباشم دیاب ،دشاب ھچرھ تسا

 دھاوخ دنیاشوخ ناشیارب ردقچ ناشیگدنز دننک تواضق ھک دنتسھ یرتھب تیعضو رد نارگید اب ھسیاقم

 ییاھتواضق نینچ دنناوتیمن اھنآ ھکارچ ،میرادن ار تاناویح ویتکپسرپ ھب نتفای تسد ییاناوت ام .دوب

 هاگیاج منکیم روصت ،دنکیم نایب فراعتم دراومٔ هرابرد ار دوخ هاگدید یصخش یتقو یلو ،دنشاب ھتشاد

 رکف یلو ،موش روصتم دروم نیا یارب ییاھانثتسا مناوتیم .دراد یرترب نارگید ھب تبسن وا یتفرعم

  .تسا شعفن ھب یزیچ ھچ دنادیم نارگید زا رتھب سک رھ ،یلک روطھب منکیم

 

 

 :نوسیج

 ھب و مواکجنک شدروم رد رایسب ھک یزیچ ،دیدرک تبحص عفنٔ هرابرد کرام و امش ھکنیا ھب ھجوت اب

 ناتعفانم مھ ناتگرم زا سپ ایآ ھک تسا نیا هدش لیدبت تداعس زا دوجوم یاھفیرعت رد یمھم شسرپ

 ناتیارب یدب یاھقافتا ھک دراد دوجو ناکما نیا ناتگرم زا سپ ایآ ،ترابع رگید ھب ؟دنتسھ حرطم

 .ریخ ای تسا یتسرد هاگدید یراوخداش میریگب میمصت میناوتیم نآ ساسا رب ھک تسا یشسرپ نیا ؟دتفیب

 ینارماک لامکھب یگدنز رد رگا و تسا تذل تسا بوخ امش یارب ھچنآ ،یراوخداش هاگدید ساسا رب

 دسریم رظن ھب ،دشاب حرطم امش عفن نانچمھ و دیریمب رگا اما .دیراد یبوخ یگدنز سپ ،دینکیم

 یراوخداش ،تروص نیا رد .دراد تیمھا هزادنا نامھ ھب ای تذل زا شیب ناسنا عفانم ندش هدروآرب

 دوجو دتفیب ناتیارب یدب قافتا ھکنیا ناکما نانچمھ ایآ ،دیریمب رگا ھک تسا نیا شسرپ .تسا تسردان

  ؟دراد

 

 

 :نامرمیت

 یتسرد هاگدید یراوخداش ،تسا ،22یلدرب نب ،ماھماننایاپ یامنھار داتسا ِرظن زا رٔثاتم ھک ،نم رظن زا

 .انثتسا دروم دنچ زج ،دشاب دب ای بوخ ام یارب دناوتیمن گرم زا سپ یقافتا چیھ منکیم رکف و تسا

 یگدنز ،دیدوب هدرمن رگا ھک یتروص رد ،دشاب دب ناتیارب دناوتیم ،دھدیم خر گرم ھک ینامز

 

22. Ben Bradely  
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 دراد دوجو یلامعا .دیدرکیم ھبرجت ار تذل ،دینک ھبرجت ار درد ھکنآ زا شیب و دیتشاد یاھنادنمتداعس

 ،دادیمن خر ناتگرم رگا مینک نییعت دنکیم کمک و دنھد ماجنا دنناوتیم ناتگرم زا سپ دارفا ھک

 یارب ندرم اھنآ رد ھک ییاھنامز رب ھک دنریگب ییاھمیمصت دنناوتیم اھمدآ .دوب لکش ھچ ھب ناتیگدنز

 و دھد ماجنا دناوتب یسک ھک تسین یراک چیھ ،دیریمیم یتقو .دراذگب ریٔثات ،دوشیم بولطمان امش

 .دشخبب دوبھب ار ناتتیعضو ات داد ماجنا ناتگرم زا سپ ناوتب ھک تسین یراک .دھد شیازفا ار ناتریخ

 ضراعت رد ارم ،عضوم نیا .میشاب ناشگرم زا سپ دارفا عفانم نارگن دیابن منکیم رکف ،رظنم نیا زا

 زین فراعتم مھف اب هاگدید نیا .داد دھاوخ رارق ]دنسیونیم ھنیمز نیا رد ھک ینافوسلیف زا[ یرایسب اب

  .مراد رواب نادب نم یلو ،درادن یناوخمھ

 

 

 :کرام

 .مزادرپب ناتھاگدید یاھتلالد زا یخرب ھب مھاوخیم ،مینک صخشم رتھب ار هاگدید نیا داعبا ھکنیا یارب

 یدارفا ملیام ،دنک تمرحکتھ ]مگرم زا سپ[ ماهزانج ھب یسک متسین لیام ،ماهدنز نم یتقو مینک ضرف

 ماهزانج هدع کی و ،مریمب نم رگا .دنربب ثرا ھب ار ملاوما ــ منادنزرف و مرسمھ ــ دنتسھ مایگدنز رد ھک

 ،دسرب مرسمھ ھب دوب رارق ھک ار ملاوما مامت ،دننک رارقرب یسنجٔ ھطبار نمٔ هزانج اب ،دننک ھلثُم ار

 هدیسرن یبیسآ نم ھب یلکش چیھ ھب دینکیم رکف ،تروص نیا رد ،دننک ھیدھ منمشد نیرتدب ھب ای دننازوسب

 ؟تسا

 

 

 :نامرمیت

 نیا و هدش یدب امش ھب ھک دریذپیم ار نیا نم هاگدید .تسا هدیسرن یبیسآ امش ھب ،تسا تسرد ،ھلب

 ھک دنراد دوجو ییاھیدب مییوگب ھک تسا بیجع مرظن ھب ھچرگا ،دناتسردان یقالخا رظن زا لامعا

 یایند ھب یمک تھابش ھک ییاج رھ رد ھک میراد یدنمتردق ِیقالخا لیالد منکیم رکف .دنناسریمن یبیسآ

 تسا نکمم و دینزیم بیسآ یدارفا ھب ،اھراک نیا اب .میھدن ماجنا ار ییاھراک نینچ ،دشاب ھتشاد عقاو

 ،میتشادن هدرم صخش یاھھتساوخ ھب نتشاذگ مارتحا رب ینبم یاهدعاق رگا .دینک داجیا تشحو و سرت

 تایح نامز رد ھکارچ[ میدروآیم دوجو ھب یدایز ینارگن و بارطضا دناهدنز نونکا ھک یدارفا یارب

 نیمھ منکیم رکف .]دوش عقاو یھجوتیب دروم ناشیاھھتساوخ ناشگرم زا سپ ھک دندشیم نارگن دوخ

 مارتحا فراعتم دراوم رد ناگدرم یاھھتساوخ ھب ھک میشاب ھتشاد یدنمتردق ِیقالخا لیالد دوشیم ثعاب

 دننیبب بیسآ دوشیم ثعاب نیا ،هدش ییاھراتفر نینچ نمٔ هزانج اب دنمھفب مناتسود و هداوناخ رگا .میراذگب
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 اما .دوشیم نینچ یلو ،]دنیبب بیسآ و دوش داجیا اھنآ رد یسح[ نینچ دیابن ھچرگا .دنوش برطضم و

 لامعا نیا اب ،دیدرک لیخت امش ھچنآ دننامھ یایطارفا دراوم رد یتح ،تسا حرطم نم عفانم ھک ییاج ات

 منکیمن رکف یلو ،مربب لأوس ریز ار ییاھراک نینچ ماجنا ھب امش لیم تسا نکمم .دینزیمن یبیسآ نم ھب

  .دننزب بیسآ نم ھب یلامعا نینچ ،]مشاب هدرم یتقو[

 

 

 :کرام

 اجنآ ھب رتدوز ھقیقد هد .دینیبب ھناخدرس رد ار دوخ ردپٔ هزانج تسا رارق :دیریگب رظن رد ار دروم نیا

 دیروخیم ھکی امش .تسا ناتردپٔ هزانج اب یسنجٔ ھطبار یرارقرب لاح رد روشهدرم دینیبیم و دیسریم

 چیھ ھب مناوتیمن نم .تسا هدرم امش ردپ« :دیوگیم روشهدرم »؟دینکیم ھچ نم ردپ اب« :دییوگیم و

 وا ».دیناسریم بیسآ مردپ ھب دیراد منکیم سح نم یلو« :دییوگیم امش ».مناسرب یبیسآ وا ھب یلکش

 سح تسا نکمم ھک یراجزنا رھ .تسا هدرم وا ،تسا ینالقعدضً الماک ]امش فرح[ نیا« :دیوگیم

 دسج کی ،تسین امش ردپً الصا نیا ھکارچ ،تسا بیجع رایسب امش درکیور .تسانعمیبً اعقاو دینک

 میریگب رظن رد ار اھناسنا بارطضا دیاب ھک هدیا نیا دروم رد اما و »؟دیتسھ نارگن ھچ یارب .تسا

 یتقو ،میھنب یعقو اھمدآ بیجع یکیزیفاتم یاھرواب ھب دیاب ارچ ؛مینک راتفر ناگدرم اب نآ ھب ھجوت اب و

 اھنآ ات مینک فرص یرتشیب تقو ھک تسا نیا مینکب دیاب ھک یراک ،عقاو رد ؟دنرادن تیعقاو رد یاھشیر

 دیاب ،عقاو رد .دنوش ھجاوم اھنآ اب مینک ناشکمک و مینک ناشنامرد و میناھرب اھبارطضا نیا زا ار

 بارطضا ساسحا و دننک تداع ھیضق نیا ھب اھمدآ ات دھد خر اھهزانج ھب یرتشیب یاھتمرحکتھ

 یسک ھجوتم یبیسآ نآ رد ھک میرادن یایقالخا طلغ راک چیھ ،دیتفگ ھک روطنامھ نوچ ،دننک یرتمک

 هزانج ھب دیابن ھک اھرواب[ نیأ ھمھ و دسریمن یبیسآ یسک ھب ]اھهزانج ھب تمرحکتھ اب[ .دشابن

    ؟تسیچ ھلئسم .تسا تافارخ تشم کی ]دز یبیسآ و درک یمارتحایب

 

 

 :نوسیج

 ندش ھجاوم یارب شور کی .مینک تیوقت لماوع یرس کی نتشاذگ رانک اب ار لاثم نیا میناوتیم ھتبلا

 قیرط زا ؛دنتسھ ینالقعدض اھرواب نیا ھک میھد ناشن دارفا ھب .تسا کرام شور ،ھلئسم نیا اب

 ،دناهدوب ھعماج بوبحم ھک یصاخشا یاھهزانج ھب هزوررھ تمرحکتھ قیرط زا ،23ینامردھھجاوم

 

23. Exposure Therapy  
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 یرس کی[ ھک تسا نیا ھھجاوم زا یرگید شور یلو .دنتسھ طلغ اھرواب نیا ھک میھد ناشن اھنآ ھب

 منک فرصم یصرق سپس و منک تمرحکتھ یدسج ھب مناوتیم دینک ضرف .مینک فذح ار ]تایئزج زا

 .دوشیمن هاگآ تمرحکتھ نیا عوقو زا یسک زگرھ ھک منک لصاح نانیمطا و ماهدرک نینچ دورب مدای ات

 .تسا هدادن خر یھابتشا چیھ ھک دییوگب دیاب ،امش هاگدید ساسا رب

 

 

 :نامرمیت

 اب ھطبار رد .تسا هدادن خر یاینیع هابتشا چیھ میوگب و منک نییعت یطرشودیق دیاب دوخ یاعدا یارب

 دعاقتم ارم و تسا یبوخٔ ھتکن دیدرک حرط ھک یلوأ ھتکن تفگ مھاوخ روشهدرم ھب ؛کرام یویرانس

 رایسبً الامتحا ،میناھرب ینالقعدض یاھرواب نیا زا ار دارفا مینک شالت دیاب ھکنیا ،مودٔ ھتکن یلو ،دیدرک

 رد ار دارفا تینھذ یتحارھب ناوتب ھک دنتسین ییاھزیچ اھنیا .تسا رثٔومریغ و ھنیزھرپ و ربیژرنا

 ھب ھک تسا نیا راک نیرتھب ،نیاربانب .24ینامردیروھطوغ کمک ھب یتح ،داد رییغت ناشدروم

 اب و مینک زیھرپ اھدسج ھب تمرحکتھ زا و میراذگب مارتحا هدرم کنیا ھک یصخش یاھھتساوخ

 زا ھکنیا رگم ،دنتسھ رتشخبتیاضر و رترادانعم نوچ ،مینک رارقرب ]یسنج[ طباور هدنز تادوجوم

 چیھ ،دروم نیا رد میوگب دیاب ؛نوسیج لاثم دروم رد اما .دیشاب فراعتمریغ رایسب یتخانشناور رظن

 تسردان لمع ینھذ رظن زا دیاش .تسا هدادن خر دشاب طلغ یقالخا رظن زا ینیع روطھب ھک یقافتا

 زا اھنآ لمع ،تسیچ یقالخا تامازلا ھکنیأ هرابرد دھاوش ھب ھجوت اب دیاش و دشاب هداد خر یایقالخا

 یزیمآتثابخ یقالخا تیصخشً الامتحا ،دھد ماجنا ار راک نآ یسک رگا .دشاب تسردانً اقیمع یقالخا رظن

 عقاو رد و دناسرن یسک ھب یبیسآ ینیع رظن زا لمع نآ رگا یتح ،دوش موکحم دیاب دوخ نیا و دراد

 .دشابن هابتشا

 

 

 :نوسیج

 ]لیصفتھب[ نآ دروم رد میھاوخیمن ھچرگا ،درک حرطم ار گرم کیزیفاتم ْکرام ھکنیا ھب ھجوت اب

 رد یتوافتم یاھهاگدید ایآ ؟تسیچ گرم امش رظن زا .منک یاهراشا نآ ھب مھاوخیم یلو ،مینک تبحص

 ،رگید ترابع ھب ؟دنراد یریٔثات امش عضوم رد توافتم یاھدرکیور نیا ایآ و دراد دوجو گرم دروم

 ؟تساھشرگن نآ ریٔثاتتحت گرم یدب و یبوخ ایآ ،میراد گرم ھب ھک یشرگن ھب ھتسب

 

24. Immersion Therapy 
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 :نامرمیت

 هراب نیا رد نم ؛دراد دوجو ،تسیچ گرم نییعت یارب تسرد رایعم ھکنیا دروم رد یتوافتم یاھشرگن

 و تسا یراوشد رایسب ِشسرپ نیا ھک تسا نیا مایریگعضوم مدع لیالد زا یکی .منکیمن یریگعضوم

 یدحاو یاھیگژیو ات میھد ماجنا یدایز یتسیز تاعلاطم و میوش یکیزیفاتم تخس ثحابم ریگرد دیاب

 ،ناویح ھچ دشاب ناسنا رادناج نآ ھچ ،داد صیخشت ار نارادناج گرم ،اھنآ ساسا رب ناوتب ھک مینک ادیپ

 ،ماھتفاین شسرپ نیا یارب هدننکعناق یخساپ نم و تسا راوشد تدشھب یراک نیا .یرتکاب ھچ و هایگ ھچ

 یتیمھا نم درکیور یارب خساپ نیا منکیم رکف نینچمھ .دنھدب نآ ھب یخساپ دناهدرک شالت یخرب ھچرگا

 ندروآ تسد ھب زا عنام گرم ایآ ھک دراد یگتسب نیا ھب اھنت ،نم هاگدید رد گرم ندوب دب .درادن

 یخرب و میمانب گرم ار اھدادیور زا یخرب ھکنیا ،نیاربانب ؟دنتسھ دب ای بوخً اتاذ ھک دوشیم ییاھزیچ

 اھیبوخ ھب ندیسر زا ار امش ]دادیور نآ ایآ[ ھک تسا نیا دراد تیمھا ھک یزیچ اھنت ،تسین مھم ھن ار

 رد هدشھتفرگراکھب یاھشور اب رگا ھک تسا نیا راوشد دروم کی ،لاثم ناونعھب .دنکیم مورحم

 ھن منکیم رکف ،منادیمن ؟ماهدرم نم تلاح نیا رد ایآ ،دشاب هدش دمجنم دبا ات نم دسج ،25یتسیزامرس

 ریخ ای دوشیم ییاسانش »گرم« قادصم ناونعھب دروم نیاً اعقاو ایآ ھکنیا یلو ،هدرم ھن و ماهدنز

 ایند نیا رد دوجوم یاھیبوخ زا دوش ثعاب امش گرم ھک تسا نیا تسا مھم ھچنآ .درادن تیمھا میارب

  .تسا دب ]تیمورحم نیا[ و ،دیوش مورحم

 

 

 :نوسیج

 رگا ]ھک تسا رطاخ نیا ھب یدب نیا[ و تسا دب گرم ،دیتسھ لئاق نآ ھب ھک »تیمورحم« هاگدید رد

 26»یدوبان« ھک دراد دوجو ]گرم ھب[ ینیزگیاج هاگدید .دیدشیمن مورحم ییاھیبوخ زا ،دیدوب هدرمن

 دوجو و راگزورٔ ھحفص زا ھک دادیور نیا ،یدوبان ینعی .تسا دبً اتاذ گرم ،نآ رد و دوشیم هدیمان

 »تیمورحم« زا امش ؟تسیچ »یدوبان« شرگن یتسردان یارب امش لیالد .تسا دب ام یارب ،میوش فذح

 زا »یدوبان« اما .تسا تسردان »یدوبان« ھک هدوب نیا اھھیعافد نآ تلالد منکیم نامگ و دیاهدرک عافد

 دزن یتقو ،تاناویح و اھناسنا نایم ار نراقتمدع نآ دسریم رظن ھب .دیآیم یوق رظن ھب یدوھش رظن

 نآ دناوتیم امش هاگدید ھک دیتفگ .دنکیم نییبت دوھش اب یرتراگزاس لکشھب ،میوریم کشزپماد و حارج

 

  .دنروآیم مھارف ار هدنیآ رد صخش تسیزٔ ھنیمز ،ندب یامد ندروآ نییاپ اب نآ رد ھک یشور .١٠
26. Annihilation  
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 ھک یسک اما ،دیربب لأوس ریز ار ]ناوخمھان ی[اھدوھش یقبام دیلیام و دنک نییبت یدودح ات ار اھدوھش

 نراقتمدع اب وا هاگدید دیوگب دناوتیم و دوش صالخ اھدوھش رش زا درادن یزاین دشاب لئاق »یدوبان« ھب

 کشزپماد یلو ،دنک ظفح ار ام یگدنز دنکیم یعس وا ،میوریم حارج شیپ یتقو ینعی .تسا ناوخمھ

 یناویح ھک ینامز اب ھسیاقم رد ،مینکیم صالخ ار یناسنا یتقو ھک لیلد نیا ھب ،دنکیمن یشالت نینچ

  .دھدیم خر یرتگرزب رش ،مینکیم صالخ ار

 

 

 :نامرمیت

 ،ناھج رظن زا دیاش ھک مقفاوم نم .دنتسھ مھم رایسب دیدرب راک ھب رخآ شخب رد ھک یناگژاو منکیم رکف

 ،دوشیم صالخ ناویح کی ھک ینامز اب ھسیاقم رد ،دوشیم صالخ فراعتم یگدنز اب ناسنا کی یتقو

 ناسنا گرم ثعاب ھک یدادیور نآ ایآ ھک تسازجم یاھتکن نیا منکیم رکف اما ،تسا هداتفا یرتدب قافتا

 رظن ھب یدوھش رظن زا »یدوبان« شرگن .ھن ای تسا ]هدوب کاندرد و[ دب وا یارب ،هدش ناویح ای

 یارب ندرم دادیور ھکنیا .دننکن کیکفت رگیدکی زا ار شسرپ ود نیا دارفا ھک یمادام اما ،دیآیم تسرد

 رظنم زا گرم ھکنیا و تسا ھتکن کی ]تسا کاندردً الثم نوچ[ ،تسا دب دریمیم ھک یناویح ای صخش

 دنمشزرا رایسب یزیچ ،دیوگیم راتانب دیوید ھک روطنامھ .رگید یاھتکن دشاب دب یناھیک و یصخشریغ

 هدننکتحاران نیا و ھتفای ھمتاخ ،ناھج رد یگدنز لاکشا نیرتدنمشزرا و نیرتمھم زا یکی دیاش ،مھم و

 دوشیم ثعاب ھک یرگید لیلد .تسا دب دنمشزرا دوجوم نآ یارب گرم ھک تسین انعم نیدب یلو ،تسا

 نشور نم یارب ھک ییاج ات ھک تسا نیا دھد یاج دوخ لیذ ار دوھش نیا دناوتن »یدوبان« شرگن ھک

 ام یارب یتاذ روطھب یدوبان رگا ،نیاربانب .میوشن دوبان دوشیمن ثعاب نامگرم نتخادنا ریخأت ھب ،تسا

 مریمب یگلاسجنپویس نس رد ھچ ھک تسا نیا شرگن نیا زا ریسفت نیرتلوقعم ،تروص نیا رد ،دشاب دب

ً افرص ناوتیمن ار گرم یتاذ ِیدب ،نیاربانب .تسا دب یتاذ رظن زا گرم ،یگلاسجنپوداتشھ نس رد ھچ

 نم یلصا لیلد :تسا نیا ھطبار نیا رد رخآٔ ھتکن .درب نایم زا ای داد شھاک گرم نتخادنا ریٔخات ھب اب

 یرگید زیچ رھ زا رتدب ،تسا دبً اتاذ یدوبان مییوگب رگا ھک تسا نیا »یدوبان« هاگدید اب تفلاخم یارب

 یتاذ یاھیدب رگید و یدوبان یتاذ یاھیدب نیب میناوتب دیاب تروص نیا رد ،تسا طبترم گرم ھب ھک

 و راتانب دیوید دننکیم عافد »یدوبان« شرگن زا ھک یدارفا نیرتهدشھتخانش .مینک یدتسوداد

ً اقیقد و تسا دب امش یارب ردقچ یدوبان دییوگب نم ھب« :تفگ اھنآ ھب ناوتیم .دنتسھ 27مک سیسنارف

 یتاذ ِیدب نآ رد ھک منک روصت ار یدروم مناوتیم »؟دوش لصاح ناتیارب دناوتیم یتاذ یدب نازیم ھچ

 

27. Francis Kamm 
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 یاجھب ار نآ دیناوتیم امش و دراد یرتمک یدب یدوبان ھب تبسن ھک دوش لصاح امش یارب یرگید

 یط امش ندب یتقو ،نیاربانب .دیوش اھر ]نآ رش[ و یدوبان زا ھشیمھ یارب و دینیزگرب یدوبان

 .دیوشیمن دوبان ،دیتسھ رایشھان و امک تلاح رد ھک ینامز ای ،دیوشیمن دوبان ،دوشیم دمجنم یتسیزامرس

 یتسیزامرس یط سپس و تسا دبً اتاذ حوضوھب ھک دوش ناتبیصن یکیزیف جنر ای درد یعون تسا نکمم

 یتذل چیھ یلو ،تشاد دیھاوخ دوجو نانچمھ و دیوشیمن دوبان ،دراوم نیا رد امش .دیوش دمجنم دبا ات

 ھب نامدوجو دشاب ھتشاد ار ششزرا منکیمن رکف .دیرادن ندروآرب یارب یلیم چیھ و درد چیھ ،دیربیمن

 لمحت ار یدرد نازیم چیھ نم .دوشن نآ دیاع یایبوخ چیھً اقلطم ھک دھد ھمادا یلکشھب دوخ تایح

 دوخ یگدنز ھب یایبوخ چیھ نودب دبا ات و موشن »دوبان« ھک رطاخ نیا ھبً افرص یلو ،درک مھاوخن

 رظن نیا اب نم ،ھجیتن رد و دھد ناشن ار هاگدید نیا بیجع جیاتن دناوتیم ییاھیسررب نینچ .مھد ھمادا

 .مفلاخم ،تسا یتاذ یدب کی و تسا گرم یارب یفعاضم یدب یدوبان ھک

 

 

 :کرام

 یدرف دیناوتیم ؟دشاب دب ،تسا مکاح امش رب ھک یطیارش زا یاھعومجم ھب ھجوت اب دناوتیم یدوبان ایآ

 تسا رتھب وا یارب ھتفرمھیور مییوگیم و دوشیم لمحتم ار یدایز رایسب درد ھک دیریگب رظن رد ار

 ناونع راتانب هاگدید .تسا دب مھ دوشیم دوبان ھکنیا نانچمھ یلو ،دریمب و دشاب نوصم درد نیا زا ھک

 جنر هاگچیھ ،تروص نیا رد ھکارچ ،یدمآیمن ایند ھب هاگچیھ تسا رتھب ھتفرمھیور ھک دنکیم

 یکی :دیتسھ ھجاوم کانتشحؤ ھنیزگ ود نیا اب ،نیاربانب .یدشیمن ھجاوم زین گرم اب و یدیشکیمن

 دشاب ھجوتلباق ردقنآ ناتدرد دیاش .دیریمب ھکنیا یرگید و دیشاب ھتشاد ]کانتشحو و[ نمزم یدرد ھکنیا

 اریمان ھک دیتشاد ار تیفرظ نیا دینک ضرف .تسا دب ندش دوبانً اتاذ نانچمھ یلو ،دیریمب دشاب رتھب ھک

 ،درک ھبرجت ناوتب ھک ار یزیچ رھ ھک دیاهدرک یگدنز ردقنآ ؛دیاهدرک یگدنز لاس نارازھ و دیوش

 رھ نوچ ،دیربب تذل و دیشاب ھتشاد رادانعم یاھھبرجت ھک دیرادن ار تیفرظ نیا رگید و دیاهدرک ھبرجت

 یبوخ زیچ یدوبان ،طیارش نیا رد دیاش .تسا هدش روآلالم زیچھمھ ھک دیاهدرک رارکت ردقنآ ار یراک

 ھک لیلد نیا ھب اھنت یلو ،تسا بوخ لالم ِنایاپیبٔ ھخرچ نیا ھب ندیشخب نایاپ ،ترابع رگید ھب .دشاب

 نکمم یطیارش نینچ رد ندش دوبان و تسا هدرک رییغت نآ تیعضو ھک دیاهدیسر یگدنز زا ییاج ھب

 ،تذل لودج رد ام رگا ؟تسا بوخً اتاذ گرم ایآ .دشاب ھتشاد یتاذ ِیبوخ ،اریمان دوجوم کی یارب تسا

 میوگیم ،منکیم هاگن یلومعم ملیف کی یتقو .میتسھ یدنیاشوخان عضو رد ،میشاب رفص تیعضو رد

 ملیف نیا یاشامت ھک لیلد نیا ھب ھن ،منکن ھبرجت ار ملیف نیا یاشامت و منیبن ار ملیف نیا مدادیم حیجرت
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 و دبای شیارگ یفنم تلاح ھب رفص تیعضو زا لالم درک روصت ناوتیم یلو ،تسایند زیچ نیرتدب

  .میوش دوبان طیارش نآ رد ھک تسا رتھب ام یارب

 

 

 :نامرمیت

 ھب عاجرا یارب تسا یحیرصت فیرعت کیً افرص نیا و ،دشاب دب ناتیارب رفص تلاح منکیمن نامگ

 نیا یلصأ ھتکن ؛تسا یتیمھامکٔ ھتکن نیا ھتبلا .درادن دوجو یایدب و یبوخ چیھ نآ رد ھک یایگدنز

 ،تسا هدرمشرب زمایلیو درانرب ھک یلیالد نامھ ھب انب ،تسا دب ناتیارب ییاریمان مینک روصت رگا ھک تسا

 نآ رد یتذل چیھ و تسانعمیب ناتیگدنز رظن ھب ،درادن دوجو یدایز جنر و درد ناتیگدنز رد ھچرگا

 .دشاب ھتشاد نتسیز شزرا ھک تسین یایگدنزً اصخشم و تسا یفنم و بولطمان یایگدنز نینچ .تسین

 ھکارچ ،دیوش دوبان ھک تسا بوخ ناتیارب تفگ مھاوخ ،»تیمورحم« هاگدید ساسا رب ،تلاح نیا رد

 طیارش یخرب رد یدوبان منکیمن رکف .دیوش اھر ،تسا بولطمان ھک ناتیگدنز دنیارب زا دوشیم ثعاب

 یاھشسرپ ھکنیا رگم ،درک ییاعدا نینچ ناوتیمن .دشاب بوخً اتاذ یرگید طیارش رد و دب ناتیاربً اتاذ

 شرگن رگا .دوب دھاوخ بیرغوبیجع رایسب اھنآ جیاتن ھک مینک حرط ار یرایسب یتخانششزرا

 اجرد تسا رتھب ،]تسا هدش شتیھام ھب لیدبت لالم ھک[ یایگدنز نینچ رد دیوگب ام ھب »تیمورحم«

 ھب یلیم و تسانعم زا یلاخ و درادن دوجو یایبوخ نآ رد ھک میھد ھمادا ار یایگدنز ھکنیا ات میریمب

 ھئارا یرتهداس نییبت ھکارچ ،]میھد حیجرت »یدوبان« رب ار[ »تیمورحم« هاگدید دیاب ،میرادن نآٔ ھمادا

       .دنکیم

 

 

 :کرام

 میھاوخب رگا ھک تسا نیا دوشیم حرطم »تیمورحم« هاگدید اب ھطبار رد ھک یتالکشم زا یکی

 نکمم ھک یتلاح نیرتدب ،مینک ھفاضا ھلداعم ھب زین دوش نامبیصن هدنیآ رد تسا رارق ھک ار ییاھیبوخ

 .دریمب  یلاسنھک رد ھک تسا نیا تلاح نیرتھب و دریمب ینینج رد ھک تسا نیا دھد خر یسک یارب تسا

 دییوگب تسا نکمم .تسا دب ،دنک طقس ار دوخ نینج یسک ھکنیا مینک نامگ ھک تسا بیجع یمک یلو

 اب یگرم نینچ یارب اھناسنا ام یراوگوس ،لاح نیا اب ،تشاد ییاھلیسناتپ ،دمآیم ایند ھب ھچب نیا رگا

 اجنیا رد ھک یزیچ اھنت .تسا توافتم ،درک میھاوخ ھلاستسیب صخش کی گرم یارب ھک یایراوگوس

 ناسنا بیصن هدنیآ رد ییاھھبرجت ]یط ییاھیبوخ[ ھک تسا یعازتنا یسررب نیا دسریم رظن ھب مھم

 نآ و دوش ھتفرگ هدیدان یمھمٔ ھتکن دوشیم ثعاب نیا .دشاب دناوتیم ھچ هدنیآ رد ناسنا ھکنیا و دوشیم
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 »تیمورحم« شرگن متسین نئمطم .دنراد ییانعم ھچ دوجوم کی یارب اھھبرجت نیا ھک تسا نیا مھ

  .دھد یاج دوخ رد ار مھمٔ ھتکن نیا دناوتب

 

 

 :نامرمیت

 یدارفا هدش ثعاب و درک ھماقا »تیمورحم« شرگن ھیلع ناوتیم ھک تسا ییاھدقن نیرتمھم زا یکی نیا

 نیا نم .دننامب ناما رد یدوھشدض جیاتن نیا زا ات دنراذگب رانک ار شرگن نیا 28ناھامکم فج دننام

 ناسنا یگدنز ھب نداد نایاپٔ ھسیاقم رد ار »یدوبان« شرگن ھک منکیم یسررب لکش نامھ ھب ار دروم

 ھکنیا و تسا دب دوجوم یارب گرم دادیور ارچ ھکنیا نایم یزیامت ھب ینعی .مدرک یسررب ،ناویح و

 نینچ نم هاگدید زا ھک تسامش اب قحً الماک ،نیاربانب .موشیم لئاق ،تسا دب ناھج رظنم زا ردقچ

 دیوش مورحم یگدنز رد یبوخ نازیم نیرتشیب زا ھک تسا ینامز ندرم یارب نامز نیرتدب ھک دیآیمرب

 رکف اما .دیریمب ]دیتسھ نینج ینعی[ ،دیاهدمآ دوجو ھب ھک ینامز نامھ ینعی نیا ،یداع تلاح رد و

 کی و ــ درادن ساوح و سح یتح عقاو رد ھک ــ نینج کی یقالخا نأش نایم دراد دوجو یزیامت منکیم

 رد ھکنیا دروم رد و دراد ییاھطابترا ناھج رد نارگید اب و تسا هدرک یگدنز لاس نیدنچ ھک ناوجون

 .دنکیم شالت اھنآ ھب ندیسر یارب ھک ییاھھمانرب و دراد یلایما ،دنک یگدنز لکش ھچ ھب دھاوخیم هدنیآ

 ار ناوجون دیاب ،میھد تاجن ار یکی یگدنز ود نیا نایم دشاب مزال ھک میشاب یطیارش رد رگا ،نیاربانب

 یارب .تسا دب نینج یارب نینج گرم زا رتمک ناوجون ِدوخ یارب ناوجون گرم ھچرگا ،مینک باختنا

 یناوجون رد امش تسا نکمم ھکارچ ،میاھتشاذگ رانک ار یدرف تیوھ اب طبترم یاھیگدیچیپ ،خساپ نیا

 ،تروص نآ رد ،دنامن یقاب ناسکی صخش تیوھ رگا .دیدوب ینینج ماگنھ ھک دیشابن یصخش نامھ

 ھچ نامز لوط رد صخش دوجؤ ھمادا یانعم ھک تسا نیا ھب ھتسباو و تسین دب وا یارب نینج گرم

  .دشاب

 

 

 :نوسیج

 ھک تسا حضاو یدوھش رظن زا دیسر مرظن ھب ،دش حرط دقن نیا یتقو نوچ ،تسا بلاج یلیخ نیا

 لیلد نیا ھب .»تیمورحم« شرگن ینعی ،امش هاگدید ساسا رب یتح ،میھد تاجن ار ناوجون میھاوخیم

 اما .تسا بوخ یگدنز ،دشاب ناسکی زیچھمھ رگا مینک ضرف ھک تسا دراو یتروص رد اھنت دقن نیا ھک

 

28. Jeff McMahan 
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 لومعم یصخش یگدنز ھب و دشاب ناسکی زیچھمھ رگا دییوگب و دیشاب ھتشادن ار ضرف نیا تسا نکمم

 ]نینج اب ھسیاقم رد[ ناوجون یارب یگدنز ندوب بوخ و تسا حاضتفا یلیخ ھک دیباییمرد ،دینک هاگن

 .تسا ،شایناوجون زا شیپ ات ،نینج راظتنا رد یدایز یلیخ دب یاھدادیور ھکارچ ،تسا رتلمتحم

 شیارب یگدنز رد ھک ییاھقافتا ھک مینکیم تبحص داش ناوجون کی دروم رد مینک ضرف رگا ھکیلاحرد

 ،دشاب بوخ ناوجون نآ یگدنز دنیارب دسریم رظن ھب ،دشاب ناسکی زیچھمھ رگا ،هدوب تبثم هداد خر

 .درادن ندوب بوخ یارب ینیمضت نینچ نینج یور ِشیپ یگدنز اما

 

 

 :نامرمیت

 راوشد .تسا بوخ ردقچ صخش رھ یارب لومعم یگدنز ھکنیا ؛تسا یمھم یبرجت شسرپ ھب طونم نیا

 رد و دشاب تسرد تسا نکمم دیتفگ امش ھچنآ .میھد خساپ یشسرپ نینچ ھب نانیمطا اب میناوتب ھک تسا

 نینج گرم ھچرگا ؛میراد نینج ناج ربارب رد ناوجون ناج تاجن یارب فعاضم یلیلد ،تروص نیا

  .تسا ناوجون دوخ یارب ناوجون گرم زا رتدب نینج دوخ یارب

 

 

 :نوسیج

 دروم رد .میریگب رظن رد ار ندرمٔ ھبرجت .منک حرطم ار یتاکن »یدوبان« ِشرگن دروم رد مھاوخیم

 داد دھاوخ خر ھچ گرم زا سپ ھکنیا دروم رد ،میوگیمن نخس هداد خر یسک یارب ھک گرم دادیور

 نامتخاس کی زا یصخش دینک رکف یاھظحل .منکیم تبحص گرمٔ ھبرجت دروم رد .منکیمن تبحص زین

ٔ هرابرد وا ھک یراکفا و ،گرم زا لبق ،]تساوھ رد صخش ھک[ تاظحل نآ .دوشیم باترپ نییاپ ھب

 رگا[ ھک لیلد نیا ھب ،تسا هداتفا یدب قافتا ،امش رظن ھب .دنیآیم راوگان رظن ھب دراد دوخ یدوبان

 نامتخاس نآ زا اریز ،هداتفا یکانتشحو قافتا وا رظن زا اما ،تسیزیم ار ینامداشً اتبسن یگدنز ،]درمیمن

  .دنک نییبت ار یگرم نینچ تشھد دناوتیمن امش هاگدید دیاش .تسا هدش باترپ نییاپ ھب

 

 

 :نامرمیت

 دب ناتیارب ردقچ ناتگرم ھکنیا ساسا رب ،دینکیم سح گرم زا شیپ ھک ار یتشھد نآ مناوتیمن نم

 دوشیم امش رد یدایز یفنم تاساسحا یریگلکش ثعاب دینکیم سح ھک یتشھد نآ اما ،منک نییبت ،تسا

 رارق ھبساحم دروم ،تسا بولطم ناتیارب نازیم ھچ ناتیگدنز ھکنیا یسررب رد دیاب ،تسا دبً اتاذ و
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 زاً ادعب ھک ییاھیبوخ رب دینکیم ھبرجت ھک یتشھد یدب ھک دنتسھ یدراوم منک روصت مناوتیم .دریگ

 یسررب ،دوبیم لکش ھچ ھب ناتیگدنز ھک ار نیا قیقد تایئزج مامت دیاب .دبرچیم دیوشیم مورحم اھنآ

 رد زیچ نیرتدب ،درک روصت ناوتب ھک نکمم دراوم عاونا مامت رد منک دییأت مناوتیم منک نامگ اما مینک

 ،میتسھ گرم راظتنا رد ھک یتاظحل رد ھک تسا یکانتشحو بارطضا ،گرم و ندرم دنیارف یقالت دروم

 نیا تفگ و درک ییاسانش ار اھنآ ناوتیم ھک دراد دوجو گرم زا یرگید یاھشخب .مینکیم ھبرجت

 ،نیاربانب .دوب دنھاوخ رثٔوم گرم زا ام ییاھن و یلک یسررب رد دراوم نیا و دنتسھ کیژارت دراوم

 .میوشیمن لئاق ندرم دنیارف و گرم دوخ نایم یمکحم زیامت لومعم روطھب ،مینکیم رکف گرم ھب یتقو

 دب ردقچ هدرم ھک یصخش یارب گرم ھکنیا دروم رد تسا یشرگن تیاھن رد »تیمورحم« شرگن

 ھکنیا ،تسا هدرم ھک یرادناج تیمھا :دزادرپیمن اھنادب و تسین دراوم نیا باب رد یھاگدید نیا .تسا

 اھنیأ ھمھ اما ؛تسا دب ردقچ نارگید ای ناھج رظنم زا ام گرم ھکنیا ،تسا دب ردقچ ندرم دنیارف

 ییاھدوھش و منک لیمکت ار دوخ »تیمورحم« شرگن ات مریگب هرھب اھنآ زا مناوتیم ھک دنتسھ یعبانم

 ،دنھد یاج دوخ شرگن رد دنھاوخیم ناھامکم فج و مک سیسنارف و راتانب دیوید دننام یدارفا ھک ار

 ردقچ گرم ِدوخ ھکنیا ھب ھک ــ تاظحالم نیا ھب ھعجارم اب مناوتیم منکیم رکف .مھد یاج مشرگن رد

  .مھد یاج دوخ شرگن رد ار اھدوھش نآ ــ دنتسین طبترم تسا دب صخش کی یارب

 

 

 :کرام

 .دیرادن دوجو رگید ،دیریمب یتقو نوچ ،دشاب دب امش یارب دناوتیمن گرم ھک تسا نیا یروکیپا هاگدید

 ،دیریگب یدج ار هاگدید نیا رگا دیوگیم و دراد هاگدید نیا ھب یبلاج دقن راتانب دیوید ،ممھفیم نم ھکنانچ

 تسا لئاق »تیمورحم« شرگن ھب ھک یسک .دوشیم راوشد لتق زا یصخشم عاونا ندرمش تسردان

 مورحم دراد دوجو هدنیآ رد ھک ییاھیبوخ زا درف ھک تسا نیا دوشیم گرم یدب ثعاب ھچنآ تفگ دھاوخ

 یگدنز تذل دنیارب و تسین ناشرظتنم هدنیآ رد یایبوخ ھک درک روصت ار یدارفا ناوتیم اما ،دوشیم

 .تشاد دھاوخ یفنم شزرا ناشیگدنز و تشاد دنھاوخ یجنر زا رپ ِیگدنز ای دوب دھاوخ رفص اھنآ

 و ،دشابن اھنآ گرم ھجوتم یایتاذ یدب چیھ رگا .دنوشیمن مورحم زیچچیھ زا ،دنریمب رگا ،نیاربانب

 نیا ھب یسک رگا و مینکیم یبوخ راک ناشنتشک اب دیاش ،دشاب بوخ ناشیارب گرم دییوگیم امش ھکنانچ

 یگدنز ھب نداد ھمتاخ رد یھابتشا ھچ .دیاهدرک یتسرد راک ھک دییوگب دیناوتیم ،درک ضارتعا دروم

 چیھ نیاربانب و مشکیم ار اھنآ ،دنتسھ باوخ ھک ینامز نم مینک ضرف ؟تسا هداد خر یدرف نینچ

 درد نودبً الماک یشور اب میناوتیم .دننکیمن ھبرجت ،دراد دوجو گرمٔ ھبرجت رد ھک ار یتشھد و سرت

 شزرا شیازفا ثعاب دیاش ،عقاو رد و دنوشیمن مورحم زیچچیھ زا اھنآ .میناسرب لتق ھب ار اھنآ
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 ناسآگرم ِراتسرپ کی .ماهداد ناشتاجن تسا ناشراظتنا رد ھک ییاھیدب زا ھکارچ ،مشاب هدش ناشیگدنز

 ،مفسأتم« :دیوگیم و دنکیم هاگن اھنآ ھب و دراد ار ام ھب طوبرم تاعالطا مامت ھک میریگب رظن رد ار

 یتقو ،نیاربانب .دش دھاوخ مھ رتدب و تسا یفنم امش یگدنز شزرا دعب ھب اجنیا زا دسریم رظن ھب یلو

 ،دشاب یبوخ راک نیا دسریم رظن ھب .یریمیم و منکیم قیرزت وت ھب نیفروم دح زا شیب ،یدیباوخ

 »؟یرادن ھک یلکشم .یوشیمن مورحم یبوخ زیچ زا و تسین یدب زیچ یدوبان نوچ

 

 

 :نامرمیت

 دوب دھاوخ دب صخش یارب یگدنز ھکنیا لوا دروم ؛مینک رکف توافتم دروم ود ھب تسا رتھب مرظن ھب

 ھک درک یروخرد لالدتسا ناوتب منکیم رکف .دوب دھاوخ بوخ صخش یارب یگدنز ھکنیا مود دروم و

 نیدب نیا .دوب دھاوخ دب اھنآ یگدنز دینک رکف رگا یتح ،میشکب ھنابآممیق ار یصخش تسا یقالخاریغ

 ھب ھک دننک ییاھراک دوش ثعاب رگا یتح ،دیرامش مرتحم ار دارفا تساوخ و هدارا دیاب ھک تسا لیلد

 یدراوم رد دنکیم حرط یروکیپا هاگدید ھب راتانب دیوید ھک یدقن دسریم رظن ھب اما .تسین ناشحالص

 ،یھد ھمادا دوخ یگدنز ھب رگا دیوگب دیاب یروکیپا ھکارچ ،دوب دھاوخ بوخ دارفا یگدنز ھک دشاب زین

 عضوم نیا .دوب دھاوخن دب زین گرم دادیور لاح نیا اب ،یشاب ھتشاد ار نکمم تایح نیرتھب تسا نکمم

 کی ؟دشابن شقح رد یایدب وا لتق رگا ،میشکب ار یسک میناوتیم ایآ ھک دوشیم شسرپ نیا زورب ثعاب

 رظن رد ار یرکف شیامزآ نیا ناوتیم یلو ،تسا دب شاهداوناخ یاضعا یارب وا لتق ھک تسا نیا خساپ

 درد نودب ھمھ و دوشیم دوبان ناھج لک ،دیھدب راشف ار نآ رگا ھک دراد دوجو ھمکد کی ھک تفرگ

 لصا کی .تسین دب سکچیھ یارب دینکیم ھک یراک دیوگب دیاب یروکیپا ،تروص نیا رد .درم دنھاوخ

 .تسا زاجم لمع نآ ماجنا هاگنآ ،دنزن یبیسآ سکچیھ ھب و دیھد ماجنا ار یلمع رگا ھک تسا نیا یقالخا

 ثعاب ناشخساپ یلو ،تسین دراو دقن نیا نیاربانب ،دنراد یخساپ دقن نیا ربارب رد رصاعم یاھیروکیپا

 ھک یاهدنز صخش رھ ،تسا نشور نم یارب ھک ییاج ات .دنریذپب ار رترادھلئسم یتح یعضوم دوشیم

 ثعاب یلو ،تسین دب وت یارب گرم تفگ دھاوخ و تسا لئاق بیجع یزیامت دمانیم یروکیپا ار شدوخ

 زا دارفا میوش عنام ھکنیا یارب میراد یقالخا یلیالد اما ،یوش مورحم یرتشیب یاھیبوخ زا دوشیم

 اھنآ یارب یدب تاقافتا میوش عنام ھک میراد یقالخا یلیالد ھک روطنامھ ،دنوش مورحم رتشیب یاھیبوخ

 زا عنام یلو ،دینزیمن یبیسآ اھنآ ھب امش ؛تسا نیا اھیروکیپا رظن زا لمع نیا یدب لیلد .دتفیب

 نیا ات دنریگیم هرھب یتوافتم ناگژاو زا فلتخم یاھیروکیپا .دیوشیم اھیبوخ زا اھنآ ندش دنمهرھب

 ]دیدرک حرطم ھک[ لتق دقن ،خساپ نیا اب .دنیوگیم زیچ کی لصا رد اھنآٔ ھمھ یلو ،دنوش لئاق ار زیامت

 عضوم و تسا نم فرح نامھ اھنآ فرح ھک تسا نیا نم دقن ،تلاح نیا رد یلو ،تسین دراو رگید
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 یارب گرم دینکیم رکف .دیریگیم هرھب یتوافتم تاحالطصا زا طقف و دیاهدرک ذاختا ار »تیمورحم«

 یگدنز یاھیبوخ زا ندرب هرھب زا عنام ھکارچ ،میوش نآ عنام ھک میراد یلیالد یلو ،تسین دب اھمدآ

 و »یارب ندوب دب« زا اھنت و مینزیم یتوافتم فرح ھک دسریمن مرظن ھب ،تروص نیا رد .دوشیم

 ،درادن یتیباذج نم یارب ناگژاو نیا حیحص دربراک .مینکیم هدافتسا یتوافتم یاھلکش ھب »بیسآ«

 لئاسم لیبق نیا و لثمدیلوت ،یگدنز ھب نداد ھمتاخ یارب دیاب ھک تسا ییاھمیمصت تسا بلاج میارب ھچنآ

 .میریگب راوشد

 

 

 :نوسیج

 بوخ ھنوگچ ھک تسا نیا میتخادرپن نآ ھب صاخ روطھب یلو ،دش هراشا نآ ھب یراب دنچ ھک یعوضوم

 قافتا ناتیارب ھک یدب یاھزیچ و دتفایم قافتا ناتیارب ھک یبوخ یاھزیچ ؛مینکیم یریگهزادنا ار دب و

 رد نامدوخ و درک یدتسوداد اھنآ نیب ناوتیم ایآ ؟دنوشیم یریگهزادنا لکش کی ھب اھنیا ایآ .دتفایم

 ؟میلئاق یبوخ زا یرتشیب نزو یدب یارب ای ؟مینیشنب ناشنایم تواضق ھب فرطیب عضوم

 

 

 :نامرمیت

 دوجو ییاھتذل دیاب منکیم رکف ،ماهدیزگرب تسرد شرگن ناونعھب ار یراوخداش نم ھک ییاجنآ زا

 دیاب منکیم رکف ،ھجیتن رد .دنتسھ دب ناتیارب اھدرد ھک دنتسھ بوخ امش یارب ردقنامھ ھک دنشاب ھتشاد

 و تذل یریگهزادنا نایم رگا دیوگیم راتانب دیوید ھب خساپ رد یلدرب نب .دنوش یریگهزادنا لکش کی ھب

 دیآیم شیپ امش یارب یرایسب یتخانششزرا تالکشم ،تروص نیا رد ،دشاب ھتشاد دوجو توافت درد

 زین نم 29.تفرگ رظن رد ناسکی ار ودنیا دیاب و دوشیم لکشم اھنآ نایم دتسوداد و یریگهزادنا و

 نیا دھدیم 30نینوب دیوید ھک یخساپ ،دیریذپب ار لایما ندروآربٔ ھیرظن رگا .منادیم دراو ار دقن نیمھ

 ھچنآ و دینک ھسیاقم ار ینکممٔ ھجیتن رھ دیناوتیم ؟دیھدیم حیجرت ار مادک تلاح ود نیا نایم ھک تسا

 ھب ھتسب ،دنک قرف توافتم ِدارفا یارب تسا نکمم یسررب نیا .تسا بوخ امش یارب دیھدیم حیجرت

 و درد نایم ینزاوت عون رھ نایم یرواد یارب یلوصا یشور نیا یلو ،دشاب ھچ اھنآ تاحیجرت ھکنیا

  .تسا تذل
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  :کرام

 ردقنآ ھک مینک رکف یبراجت ھب تسا نکمم ؟دنشاب ریذپانسایق ھک دراد دوجو یبوخ زا یصاخ عاونا ایآ

 رد ار یصخش ناوتیم .دشاب ھتشادن نتسیز شزرا لک رد یگدنز دنوشیم ثعاب ھک دنتسھ کانتشحو

 ود زا سپ شایگدنز اما ،دراد یبوخ لغش و ناتسود ،هداوناخ ،شخبتذل ِیگدنز لک رد ھک تفرگ رظن

 و ،تفای دھاوخ نایاپ لکش نیا ھب تایگدنز مییوگب شیپ زا وا ھب رگا .دسریم نایاپ ھب ھجنکش ھتفھ

 نیا و ھتشاد دوجو تذل زا یدایز یاھهرود ھک ییاجنآ زا ،مینک نزو وا یگدنز رد ار درد و تذل رگا

 نکمم یلو .تسا بوخ وا یگدنز تفگ دیاب ،ھجیتن رد ،تسا درد زا یھاتوکً اتبسنٔ هرود ھجنکش ھتفھ ود

 یگدنز ھک میشاب ھتشاد یصخش تسا نکمم ،لباقمٔ ھطقن رد .درادن ار ششزرا دیوگب شدوخ تسا

 یاھناشوخرسً الماک لکشھب شایگدنز یلو ،دنکیم ھبرجت ار یرمتسم یاھدرد نآ رد ھک دراد یروآلالم

 ناطرس نامردً الثم .تشاد دھاوخ یرادانعم و بوخ زادناربناینب و هداعلاقراخٔ ھبرجت و دباییم ھمتاخ

 میباییمرد ،مینک ھبساحم دروم نیا رد رگاً اددجم .دسیونیم هداعلاقراخ نامر کی ای دنکیم فشک ار

 کی نوچ ،دراد نتسیز شزرا ھک تسا یتایح مییوگب تسا نکمم یلو ،تسا هدوب یفنم لکھب وا یگدنز

 دیھاوخیم دسریم رظن ھب ،یراوخداش بتکم ِوریپ ناونعھب .تسا هداد خر نآ رد هداعلاقراخ دادیور

 اھیبوخ یخرب ای ؟تسا تسرد هراومھ راک نیا ایآ .دینک لیدبت هدیاف و یراوخداش ِدحاو ھب ار زیچھمھ

 ؟درک لیدبت یداش و تذل ھب ار اھنآ ناوتیمن و دنریذپانسایق ھک دنتسھ

 

 

 :نامرمیت

 دوجو نم عضوم ھیلع زین یبوخ یاھلالدتسا میوگب لاح نیع رد و مفلاخم رظن نیا اب میوگب مھاوخیم

 یدبا تشگزاب ،نآ رد ھک 31دراد یاھلاقم دلفنمولب .تسا یاهدیچیپٔ ھلئسم منکیم رکف ،ور نیا زا .دراد

 نتسیز زا میشاب ھتشاد ار ناکما نیا ھک تسا ینالقعً الماک یھاگ دیوگیم و دنکیم لیخت ار یاھچین

 کانتشحو ردقنآ نامیگدنز زا ییاھشخب ھک تسا یتروص رد نیا .مینز زاب رس دوخ یگدنزٔ هرابود

 یگدنز یاھیبوخ لک رد ھک میشاب قفاوم رگا یتح ،مینک ھبرجت ار اھنآ هرابود میشابن لیام ھک دشاب

 هدوب وا تسود ھک دنزیم یعقاو صخش کی زا یلاثم ،ھلاقم نیا رد وا .تسا هدوب شیاھیدب زا رتشیب

 شیب سپس .دنامیم هدنز تیاھن رد و هدرکیم ینامردیمیش اھلاس دیاب و ھتشاد راھچٔ ھلحرم ناطرس و
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 اب یتقو متسنادیم رگا دیوگیم صخش نیا .دنکیم یگدنز بوخ و لاحشوخ رایسب ھھد کی زا

 .مھد ھمتاخ مایگدنز ھب متفرگیم میمصت ،ماهدرک تقفاوم یزیچ ھچ اب ،مدرک تقفاوم ینامردیمیش

ٔ ھبرجت ،دوب اھیدب زا رتشیب دش مبیصن ھک ییاھیبوخ و مدرب عفن نآ زا و دوب قفوم ینامردیمیش ھچرگا

 تیاھن رد دشاب رارق رگا یتح ،تشادن ندرک لمحت شزرا ھک دوب هدنھدناکت ردقنآ نامرد و یرامیب

 کانتشحو براجت نیمھ اب مھ نم رگا .تسا مھفلباق نم یارب نیا .دبرچب تایگدنز یاھیدب رب اھیبوخ

 تیاھن رد رگا یتح ،مھد ھمتاخ مایگدنز ھب متفرگیم میمصت ،متشاد باختنا قح و مدشیم ھجاوم

 رورش یردق یلو ،دراد دوجو دنوادخ ؛میریگب رظن رد ار یلاثم .دشاب شیاھیدب زا رتشیب شیاھیبوخ

 یاھجنکش نیرتکاندرد لاس رازھ هد دیاب یلو ،منکیم اطعا وت ھب یبوخ لاس اھدرایلیم دیوگیم و تسا

 نآ یاھیدب زا رتشیبً اعطق یگدنز نیا یبوخ ،تلاح نیا رد .ینک لمحت ینک روصت یناوتیم ھک ار

 باختنا ار ندش مودعم ،تساوخ تلد تقو رھ یناوتیم .ینک لمحت ار ھجنکش نآ دیاب ادتبا یلو ،تسا

 ار ھجنکش نیا لک منک راداو ار دوخ ھک متسین یوق یفاک دح ھب یتخانشناور رظن زا منکیم رکف .ینک

 دوشیم ثعاب فعض .مروآ تسد ھب یدایز یاھیبوخ تسا رارق تیاھن رد منادب رگا یتح ،منک لمحت

 ھک اھیبوخ نآ ات منک لمحت ار ھجنکش نآ ھک دشاب نیا متحلصم ھچرگا ،مھدب ھمتاخ مایگدنز ھب مھاوخب

 ،تسا تسرد ،ھلب منکیم رکف ھکنیا ،میوگب ار نیا فالخ مھاوخیم .دوش مبیصن ،دنبرچیم اھیدب رب

 یاھھبرجت دشاب رارق رگا یتح ،داد ماجنا دناسریم العا دح ھب ار اھیبوخ ھک یراک نآ ھشیمھ دیاب

 .منکن یباختنا نینچ تسا نکمم ھک منکیم دییأت ،لاح نیع رد اما .میراذگب رستشپ ار یکاندرد تدشھب

  .تسا یاینالقعدض میمصت ،مدوخ یاھرایعم ساسا رب ،تروص نیا رد یلو

 

 

 :نوسیج

 یاھقافتا نآ زا سپ و داتفا یدب یلیخ یاھقافتا منادیم ھک لاح ــ شسرپ نیا ھک ینامز دسریم رظن ھب

ٔ ھتکن کی .دشاب مھم رایسب ،دینکیم حرط ار ــ ؟مھد ھمادا دوخ یگدنز ھب دیاب ایآ ،دتفایم یبوخ یلیخ

 نامز طاسبنا ،دشاب دب عاضوا ینالوط یتدم یتقو ھک تسا نیا اھناسنا ام یسانشناور دروم رد بلاج

 نآ ھک ینامز ِتیفافش ھب ار جنر و دیآیم رظن ھب رتهاتوک یلیخ نآ نامز ،رتدعب یلو ،مینکیم ھبرجت ار

 یرتشیب تایئزج اب ار تذل دسریم رظن ھب ،رگید فرط زا اما .میروآیمن دای ھب ،میدرکیم ھبرجت ار

 ِسکعرب ْنامز و میراد یفافش رایسبٔ ھظفاح تذل دروم رد و میروآیم دای ھب ،داد خر عقاو رد ھچنآ زا

 »؟دیھدیم ھمتاخ دوخ یگدنز ھب ایآ« ھک شسرپ نیا ایوگ ،ھجیتن رد .دنکیم لمع دنیاشوخان تلاح

 دوش حرط ینامز رد شسرپ نیا ھک تسا نیا ھلئسم .دوش حرط ینامز ھچ ھک دراد نیا ھب یدایز یگتسب
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 رظن ھب یزیچ نآ زا رتهاتوک جنر ،تروص نآ رد ھک جنر لمحت زا سپ ای دیتسھ درد ٔھبرجت لاح رد ھک

  .تسا هدوب عقاو رد ھک دسریم

 

 

 :نامرمیت

 هراشا ،یناسنا ٔھصمخم ،شباتک رد ھنیمز نیا رد یبرجت تاعلاطم زا یخرب ھب راتانب دیوید منک نامگ

 نینچ تسا نکمم .تساکتالباقریغ گرم رتسب رد دوخ زا دارفا یبایزرا دنھدیم ناشن ھک تسا هدرک

 شیازفا ،تسا لکش ھچ ھب نامیگدنز ِتیلک ھکنیا دروم رد ار ام یتخانشتفرعم عضاوت دیاب نیا و دشاب

 رد اھیدب و اھیبوخ نارگن رتشیب اھمدآ .تسا ھجوتلباق ام ینامز یریگوس اب بیکرت رد رما نیا .دھد

 ھتشذگ رد رظندم یاھیدب و اھیبوخ ھک ینامز ات مکتسد ،ھتشذگ رد اھیدب و اھیبوخ ات دنتسھ هدنیآ

 دوخ باتک رد ار ھلئسم نیا تیفراپ کِرِد .]دننکیمن ادیپ ھمادا هدنیآ و لاح نامز ات و[ دننامیم یقاب

 راتسرپ کی و دیوشیم رادیب نآ رد امش ؛دنکیم روصت ار ناتسرامیب کی تیفراپ 32.تسا هدرک حرط

 نیا رد و هدیشک لوط تعاس جنپ ھک هدش ماجنا ناتیور یحارج لمع کی شیپ زور دنچ دیوگیم ناتھب

 ھبرجت نآ هدش ثعاب و هدش هداد امش ھب یصرق نآ زا سپ یلو ،دیاهدرک ھبرجت ار یکانتشحو درد ،تدم

 دیراد ور شیپ ھتعاسکی یحارج لمع کی دیوگیم امش ھب یراتسرپ ،مود تلاح رد .دینک شومارف ار

 شومارفً الماک ار نآ ھک میھدیم امش ھب یصرق یلو ،درک دیھاوخ ھبرجت ار یکانتشحو درد نآ یط ھک

 یاھبرجت نینچ تعاس جنپ ھک دشاب یتلاح زا رتھب کانتشحو درد لمحت تعاس کی دسریم رظن ھب .دینک

 رتینالوط ِکانتشحو لمع نآ دنھدیم حیجرت دارفا رثکا ھک دنکیم ینیبشیپ تیفراپ یلو ،دیشاب ھتشاد

 رد ،نیاربانب .دننک ھبرجت هدنیآ رد ار رتهاتوک کانتشحو لمع ھکنیا ات دنشاب هدرک ھبرجت ھتشذگ رد ار

 نتفرگ الابتسد و نآ ندوب دب نتفرگ مکتسد ،کانتشحؤ ھبرجت کی زا سپ میوگیم امش فرح دییأت

 تسرد میمصت ایآ ھکنیا دروم رد نامتواضق رب تسا نکمم ،ام ینامز یریگوس و نامیگدنز یاھیبوخ

 .دراذگب ریٔثات ،میھد ھمادا نامیگدنز ھب ھک هدوب نیا

 

 

 :کرام

 ھچ ھب شایگدنز میسرپب صخش دوخ زا ھکنیا ای ناھج ویتکپسرپ ؟دشاب مھم نامیارب دیاب یبایزرا مادک

 رد راتانب دیوید .تسین قیقد ھک یدراوم رد یتح ،میریگب رظن رد قیقد ار شدوخ تیاور و تسا لکش

 

32. Parfit, D. (1984). Reasons and persons. OUP Oxford. 
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 ،تسین دب مھ اھردقنآ عاضوا دنیوگیم دارفا نیا .دنراد 33انآیلپ مردنس ھک دنکیم تبحص یدارفا دروم

 رد یرگید یاھراک ھنوگچ ماھتفرگ دای شیاجھب یلو ،منک هدافتسا میاھاپ زا مناوتیمن رگید منادیم

 زا هدشفیرحت یروصت و دنیبیم ار ناویل رپٔ ھمین ھشیمھ ھک دیشاب یصخش رگا .مھد ماجنا مایگدنز

 ایآ« ھک شسرپ نیا اب ھھجاوم رد دارفا رتشیب رگا .تسا مھم امش هاگدید نیمھ میریذپب دیاب ،دراد تیعقاو

 ،دنتسھ اطخ رب ناھج ویتکپسرپ زا دوش صخشم رگا یتح ،ھلب دنیوگب »؟دنتسھ دونشخ ندمآ ایند ھب زا

ً اعقاو ھک تسا یزیچ اھنت ناشیصخش یگدنز زا اھنآ ینھذ تیاور ھکارچ ،میریذپب ار ناشفرح دیاب

  .درادن یسرتسد نامسآ رد تذل و هدیاف ِباسحنیشام نآ ھب سکچیھ و دراد تیمھا

 

 

 :نامرمیت

 ھب نوچ ،یفرط زا اما ،دراد تیمھا ھک تسا یزیچ اھنت ینھذ ویتکپسرپ میوگب مھاوخیمن نم

 میھد ماجنا میناوتیم ھک یراک نیرتھب منکیم رکف ،میرادن یسرتسد نامسآ رد تذل و هدیاف ِباسحنیشام

 ِدوخ ،لومعم روطھب منکیم رکف .مینک یسررب ار یگدنز ندوب بوخ ھب طبترم دھاوش مامت ھک تسا نیا

 .انثتسا دراوم زا ریغھب ،دنتسھ هراب نیا رد تواضق یارب یرتھب هاگیاج رد ،نارگید اب ھسیاقم رد دارفا

 ضرف .میدرک یسررب ھک ییاھزیچ مغرھب ،تسا بوخ ناشیارب لک رد دارفا رتشیب یگدنز منکیم رکف

 اھنت .دوش یتابساحم هابتشا راچد تسا دب ردقچ شایگدنز ھکنیا دروم رد یشحاف لکشھب یصخش دینک

 رد هزادنا زا شیب و تسا کانتشحو ردقچ شایگدنز ھک مییوگب وا ھب ار تیعقاو دیاب ای ؛میراد ھنیزگ ود

 ندرک المرب دسریم رظن ھب .دنامب نیبشوخ داد هزاجا ناوتیم ای تسا نیبشوخ دوخ یگدنز دروم

 ،مینکیم تبحص نارگید هاگدید ھب مارتحا زا یتقو ،نیاربانب .دشاب دب اھنآ یارب دروم نیا رد تیعقاو

 .تسیچ ناشیگدنزٔ هرابرد اھنآ تارظنھطقن بقاوع ھک تسا نیا مینک یسررب دیاب ھک یدراوم زا یکی

 .مینک زیھرپ دارفأ ھنانیبشوخ تامھوت ندرک دوبان زا ھک دشاب ھتشاد دوجو یایقالخا لیالد دیاش

 

 

 :کرام

 تیارب ھک یزیچ اھنت رگا .دراد ارگهدیاف درکیور ھک تسا یتالکشم زا یکی نیا دسریم رظن ھب ،ھلب

 غورد دارفا ھب دیاب ،دنشاب ھتشادن دوجو تقیقح دننام یرگید لقتسم یاھشزرا رگا و دشاب تذل تسا مھم

 ھجاوم حوریب و درس تیعقاو اب مینک روبجم ار دارفا دیاب ارچ .مینک تیوقت ار اھنآ تامھوت و مییوگب

 

33. Pollyanna Syndrome 
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 و مییوگب غورد میشاب ھتشاد ھفیظو ھنایارگهدیاف رظنم زا اسب ھچ ؟دنشاب لاحشوخ دنناوتیم یتقو ،دنوش

 .دشاب کفنم تیعقاو زاً الماک رگا یتح ،مینارورپب میناوتیم ھک ییاج ات ار ناشتالیخت و میھد بیرف

 رظن ھب .دنروآیم تسد ھب هریغ و ناگتشرف ،گرم زا سپ یگدنز ھب رواب زا یدایز شمارآ اھناسنا

 یناسک یارب ھکارچ ،دیمد اھرواب نیا رد دیاب ،تسا تذل تسا مھم ام یارب ھک یزیچ اھنت رگا دسریم

 دنراد رواب تقیقح نوچ یلقتسم یاھشزرا ھب ھک یناسک ھکیلاحرد .تسا دیفم دنراد رواب اھنآ ھب ھک

 مومغم طارقس تسا رتھب .میشاب ھتشاد دراد راکورس تیعقاو اب ھک یلیصا یگدنز تسا رتھب تفگ دنھاوخ

  .شوخرس یکوخ ات میشاب

 

 :نامرمیت

 یتح ھک تسین نشور نم یارب .نآ لکشم ھن ،تسا ھنایارگهدیاف درکیور ِتلیضف نیا ھک میوگب ملیام

 ظفح ار نییاپحطس و الابحطس یاھتذل نایم زیامت نیا ،ییارگهدیاف باتک رد ھنوگچ لیم تراوتسا ناج

 دقن نیا منکیمن رکف اما .تسا ندوب مومغم طارقس زا رتھب ندوب شوخرس کوخ ،نم رظن زا .دنکیم

 دارفا رگا اریز ،تسا رادھلئسم یدایز دراوم رد نتفگ غورد .دشاب یدج دسریم رظن ھب ھک یردقنآ

 شیپ ار ناشیگدنز ھنوگچ ھکنیا دروم رد یرتھب یاھمیمصت ھک دنراد ار ناکما نیا ،دنمھفب ار تقیقح

 رایسب لیالد ھبً اتاذ کش نودب تقیقح .دننک راتفر نارگید اب ھنوگچ دننادب ،نآ ساسا رب و دنریگب ،دنربب

 نامگ یسک منکیمن رکف .تفگ غورد دراوم نآ رد دیاب ھک دراد دوجو ییاھانثتسا .تسا دنمشزرا یدایز

 جنر دوشیم ثعاب یتقو ،دنمھفب ار نآ نارگید دینک لصاح نانیمطا دیاب ھک تسا مھم ردقنآ تقیقح دنک

 دراد رواب و تسا گرم رتسب رد یصخشً الثم .دوشیمن ناشدیاع یرگید سوملم تعفنم چیھ و دنربب

 ِلاح رد ِصخش ھب و دراد تیمھا زیچ رھ زا شیب امش یارب تقیقح .تسا هدورس ییابیز یلیخ رعش ھک

 امش ھک ھتفگ نم ھب افخ رد و ھتخوس ناتیارب شلد تسابیز ناترعش ھتفگ امش ھب ھک یسک دییوگیم گرم

 جنر دارفا رب نآ رطاخھب دیاب ھک تسا مھم ردقنآ تقیقح دنکیمن رکف سکچیھ .دیتسھ یحاضتفا رعاش

 دنمدوس ناشیارب رگا منکیم ھیصوت ،نیاربانب .دوشیمن لصاح نآ زا یریخ چیھ یتقو ،درک لیمحت

  .دییوگب غورد ناشرعش و یگدنز تیفیک دروم رد ،تسا

 

 

 :کرام

 درد نادقف ،تسا دب درد دوجو و بوخ تذل دوجو دیوگیم ھک دراد ینراقتمدع لالدتسا راتانب دیوید

 هدماین ایند ھب تسا رتھب هراومھ عقاو رد دیوگیم وا ،ساسا نیا رب .تسا یثنخ تذل نادقف یلو ،بوخ

 سپس .تسا یثنخً افرص تذل دوبن نوچ ،دیھدیمن تسد زا ار یزیچ ،دییاین ایند ھب رگا ھکارچ ،میشاب
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 ھچنآ زا رتمک یلیخ ھک یایگدنز نتشاد ینعی ندمآ ایند ھب ،دیوش ھجاوم تیعقاو تاذ اب رگا دیوگیم

 ،نیاربانب .تشاد دھاوخ دوجو درد نآ رد دینکیم رکف ھچنآ زا رتشیب یلیخ و تسا رادانعم دینکیم رکف

 دیابن ،دارفا دوخ عفن یارب دیاش .میروایب ایند ھب ار یناکدوک ھک تسا هابتشا و دیدمآیمن ایند ھب تسا رتھب

 ،دنروایب ایند ھب یکدوک دشاب رارق رگا یلو ،تسا درد زا رپ و انعمیب ناشیگدنز ارچ مییوگب اھنآ ھب

 بیسآ دمآ دھاوخ ایند ھب هدنیآ رد ھک یکدوک نآ دوشیم بجوم راک نیا اریز ،میوش رکذتم اھنآ ھب دیاب

 ؟تسیچ هاگدید نیا زا امش یبایزرا .دنیبب

 

 

 

 :نامرمیت

 ساسا رب ھکلب ،مرادً القتسم مدوخ ھک یلیالد ھب ھن ،مربب لأوس ریز ار نراقتمدع نیا ملیام نم

 رادانعم نم یارب نراقتمدع نیا ،یتخانششزرا رظن زا 34.تسا هدرک حرط یلدرب نب ھک ییاھلالدتسا

 حور ابً اقیقد منکیمن رکف .میوگب لثمدیلوت ِنراقتمدع دروم رد یزیچ مھاوخیم ،نیا دوجو اب .تسین

 لیالد منکیم رکف .تسا ناوخمھ رظندروم دوھش اب یدودح ات یلو ،دشاب ناوخمھ راتانب شرگن

 یقالخا لیالد نیا یلو ،تشاد دنھاوخ یبوخ یاھیگدنز ھک مینک قلخ ار یدارفا ھک میراد یایقالخا

ً الک رگا ھکارچ ،مینک قلخ داش تادوجوم میشاب فظوم میناوتیمن هاگچیھ ام .دنرادن یروآمازلا یورین

 یتح ؛دنیبب بیسآ و دشاب ھتشاد یقالخا نأش ھک دوب دھاوخن یصخش چیھ هاگنآ ،مینکن قلخ یتادوجوم

 نینچ ،دشاب دب وا ندماین ایند ھب و دشاب ھتشاد یداش یگدنز دیآیم ایند ھب ھک یصخش انعم کی ھب رگا

 ؛میھد رارق رظندم ار اھنآ عفانم دیابن ،نیاربانب و درادن زین یقالخا نأش و ھتشادن دوجو زگرھ یصخش

 قلخ یارب یقالخا لیلد ،رگید فرط زا .دشاب ھتشاد دوجو اھنآ قلخ یارب یایقالخا لیالد رگا یتح

 ھتشاد روآمازلا یورین دناوتیم درادن نتسیز شزرا ھک تسا کانتشحو ردقنآ شایگدنز ھک یسک ِندرکن

 ھتشاد یدنیاشوخان رایسب یگدنز تسا رارق ھک موش یسک ندمآ دوجو ھب زا عنام دیاب ،مناوتب رگا .دشاب

 تلاح نیا رد قالخا منکیم رکف .دوب رتھب شیارب ،دمآیمن دوجو ھب هاگچیھ رگا ھک یدح ھب ،دشاب

 تشاد دھاوخ یقالخا نأش ھک یدوجوم ھب ،منک قلخ ار کدوک طیارش نیا رد رگا ھکارچ ،تسا روآمازلا

 .درب دنھاوخ جنر تدشھب و تشاد دنھاوخ یقالخا نأش ،دنیایب دوجو ھب دارفا یتقو .دناسر مھاوخ بیسآ

 رکف .تسا هابتشا لمع نیا تفگ و درک هراشا یصخش نینچ ِیروآدنزرف ھب ناوتیم ،تلاح نیا رد

 ناشیگدنز ھک ]تخبدب[ دارفا قلخ زا یریگولج و نامداش دارفا قلخ یارب یلیالد نایم ینراقتمدع منکیم

 

34. Bradley, Ben (2010). Benatar and the Logic of Betterness. Journal of Ethics and Social 
Philosophy 4 (2):1-6. 
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 دوجو درد نادقف و تذل نادقف نایم یفرص نراقتمدع منکیمن رکف اما ،دراد دوجو ،درادن نتسیز شزرا

 ،دوب دھاوخ دارفا رتشیب عفن ھب تذل و هدیافٔ ھبساحم منکیم رکف ،راتانب فالخ رب نینچمھ .دشاب ھتشاد

 دھاوخ درد و یدب ِنازیم رب درک دنھاوخ ھبرجت یگدنز رد ھک یایبوخ و تذل ِیلک ِنازیم ھک یلکش ھب

         .35دشاب دب دناوتیم ردقچ دارفا یگدنز ھک مریگب مکتسد مھاوخب ھکنیا نودب ،دیبرچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :دینک ادیپ یسرتسد یسیلگنا نابز ھب وگتفگ نیا ھب دیناوتیم ریز کنیل قیرط زا و هدش ماجنا ٢٠١٢ لاس رد وگتفگ نیا  35

https://www.youtube.com/watch?v=Ts9dIMX-U1w 
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 یگدنز یانعم

 36راتانب دیوید اب وگوتفگ رد

 

 

 

 :رمیاھنپوا کرام

 ھفسلف داتسا ھک راتانب دیوید ؛میراد یاهژیو رایسب نامھم زورما .دیدمآ شوخ »هرمخ رد زغم« ٔھمانرب ھب

 تساھلاس دیوید و نم .درک دھاوخ تبحص یگدنز یانعم دروم رد ام اب ،تسا نواتپیک هاگشناد رد

 ھتشاذگ یدایز ریٔثات مرکفت شور رب وا و مدوب وا قالخا سالک یوجشناد نم .میسانشیم ار رگیدکی

 زغم[ ھمانرب نیا نوسیج و نم ھک تسا یلیالد زا یکی نیا و مدش دنمھقالع ھفسلف ھب ھک یلکش ھب ،تسا

 .میتسھ راتانب دیوید تمدخ رد ،ھمانرب نیا رد ھک تسا راختفأ ھیام .میاهدرک یزادناهار ار ]هرمخ رد

 ؟دینک عورش دوخ یرکف شیامزآ اب دیراد تسود

 

 

 :راتانب

 و ناگدننیب زا یرایسب .تسا طبترم یگدنز یانعم ھب یلو ،تسین مدوخ یرکف شیامزآ نیا .منونمم

 وا تازاجم و دش نیرفن نایادخ طسوت فیزیس .دنتسھ انشآ فیزیسٔ هروطسا ابً الامتحا امش ناگدنونش

 و دروخیم لق هرابود ،دیسریم الاب نآ ھب گنس یتقو و دناتلغب ھپت کی یالاب ھب ار یگنس ھک دوب نیا

 نیا دبا ات دوب هدش نیرفن وا .دناتلغیم ھپت یالاب ھب ار نآ هرابود تسیابیم فیزیس و دمآیم نییاپ ھب

 طسوت ھک یاھلاقم رد ،یگدنز یانعم ٔهرابرد رصاعم راثآ زا یکی رد هروطسا نیا .دھد ماجنا ار راک

 ار یتوافتم تلاح وا ،ھلاقم یاھتنا رد منکیم نامگ 37.دنکیم یزاب شقن ،تسا هدش ھتشون رولیت دراچیر

 تسا موکحم وا .تسانعمیب یگدنز کی ھیبشً الماک فیزیس یگدنز ھکارچ ،دنکیم لیخت ناتساد نیا رد

 ھک دریگیم رظن رد ار ییویرانس رولیت دراچیر .ھپت یالاب ھب گنس نیا نایاپیب ندناتلغ و یگدوھیب ھب

 ات دناهداد رارق رایتخایب لیم وا رد ھک لکش نیدب ،دناھتساک وا طیارش تماخو زا یردق ْنایادخ نآ رد

 

36. David Benatar 
37. Taylor, R. (1999). The meaning of life. Philosophy Now, 24, 13-14. 
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 دھاوخ وأ ھصمخم رس رب ھچ ]لیم نیا[ ھک تسا نیا شسرپ لاح .دناتلغب ار اھگنس ینایاپیب لکش ھب

 نیا ؟دشخبیم فیفخت ار نآ یردق اھنت ایآ ؟دش دھاوخ نآ نتفر نایم زا بجوم لماک روطھب ایآ ؟دروآ

  .تسا ثحب عورش یارب یبوخٔ ھطقن

 

 

 :فولبرو نوسیج

 ھب ار گنس نآ دھاوخیم فیزیس ھک رطاخ نیا ھب دیاش ؟تسا شخبانعم لیم نآ ھک تسا نیا شسرپ ایآ

 ھک تسا نیا شسرپ ایآ .تسا رادانعم شایگدنز ھک دنکیم رکف ینھذ ظاحل ھب لاح ،دناتلغب ھپت یالاب

 ؟دشخبیم انعم یگدنز ھب ،دشاب تبثم یسررب نیا ھک یتروص رد ،دوخ یگدنز یانعم ینھذ یسررب

 

 

 :راتانب

 .دوشیم ھتخانش یگدنز یانعم ناونعھب یزیچ ھچ ھکنیا ،تسا ثحب نیا رد قارتفا طاقن زا یکی نیا

 انعم ھک دنرواب نیا رب نایارگینھذ .ارگتینیع بتکم و ارگینھذ بتکم ؛دراد دوجو یتوافتم بتاکم

 دنتسھ لیامتم ارگتینیع درکیور ھب ھک یناسک .تسا یگدنز ندوب رادانعم رب ینبم ناسنا ساسحا نامھ

 هاگدید ھک یناسک یتح ھتبلا .دشاب رادانعم ات دشاب ھتشاد یاینیع طیارش دیاب امش یگدنز ھک دنرواب نیا رب

 .میراد »یگدنز ندوب رادانعم ساسحا« ناونع تحت یزیچ دننکیم نامگ دننیزگیمرب ار ارگتینیع

 ای دشاب ھتشاد زین یرادانعم ینیع طیارش و تسا رادانعم ناتیگدنز دینک سح تسا نکمم ،نیاربانب

 تسا نکمم ای دشابن ھتشادن یرادانعم ینیع طیارش یلو ،تسا رادانعم ناتیگدنز دینک سح تسا نکمم

  .دشاب ھتشاد یرادانعم طیارش یلو ،تسین رادانعم ناتیگدنز دینک سح

 

 

 :کرام

 دارفا .دھدیم طسب ار ارگینھذ شرگن نیا ھیلع رایعمامت یاھلمح ،38یگدنز رد انعم ،دوخ باتک رد زتم

 ]هدش هدرمشرب نینچ ھکنیا لیلد ھب[ یرامشرب رادانعم یگدنز رد ار ھچرھ ھک دنرواب نیا رب یدایز

 یتسیل اب لصف نیا .]دشاب ھچ یگدنز یانعم ھک[ تسامش صوصخب ِروصتً افرص ھلئسم .تسا رادانعم

 نازیم ندوب رب زا :تسا لوغشم یرادانعم یاھتیلاعف ھب دیوگیم یصخش و دوشیم زاغآ اھتیلاعف زا

 

38. Metz, T. (2013). Meaning in life. OUP Oxford. 
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 یاشامت و دوخ عوفدم ندروخ ،نمچ یاھھناد ندرمش ،فص رد ھنوگساوسو نداتسیا ،رس یاھوم قیقد

 تذل اھتیلاعف نیا زا دیوگب یصخش رگا یتح دیوگیم وا .39اھماشآنوخ لتاق یفاب ِلایرسٔ هرابنیدنچ

 نیا ناوتیمن عقاوھب و دنوش رادانعم اھتیلاعف نیا ھک دوشیمن لیلد ،تسا رادانعم شیارب و دربیم

  .درک رادانعم ار اھتیلاعف

 

 

 :راتانب

 ناشن ات مینک هراشا لیبق نیا زا ییاھلاثم ھب نآ رد ھک تسا یاھثحابم لوادتم یاھشور زا یکی نیا

 یلو ،تسا رادانعم شایگدنز ییاھتیلاعف نینچ رد تکراشم رطاخھب دنک نامگ ھک دشاب یسک دیاش میھد

 تسا رارق ]یلالدتسا نینچ[ و .تسام یاھدوھش اب داضت ردً الماک تسا رادانعم اھنآ یگدنز مییوگب ھکنیا

 یگدنز یانعم مرظن ھب .مراد یلدمھ نآ اب نم و تسا لالدتسا عون کی نیا .دشاب ارگینھذ شرگن ھیلع

 ھن ــ میشاب اطخ رب اھزیچ بلغا دروم رد میناوتیم ام .مینک اطخ نآ دروم رد میناوتیم ھک تسا یزیچ

 رب »میشکیم درد رضاح لاح رد« ای »ھن ای میراد دوجو ایآ« ھک دروم نیا رد میناوتن دیاش ــ زیچھمھ

 .میشاب اطخ رب »تسا رادانعم نامیگدنز ایآ« ھکنیا دروم رد میناوتیم دسریم رظن ھب یلو ،میشاب اطخ

 ایآ« ییوگیم یتقو میسرپب ھک تسا نیا درب شیپ ار لالدتسا نیا نآ ساسا رب ناوتیم ھک یرگید هار

 دوجو یدایز یاھرظنفالتخا زین شسرپ نیا دروم رد .تسیچ تروظنم »؟تسا رادانعم تایگدنز

 صخشم دشاب رادانعم یگدنز کی ھکنیا یارب یفاک و یرورض یطیارش دنھاوخیم دارفا زا یخرب .دراد

 راکورس یعوضوم اب منکیمن رکف نم .دشاب زیمآتیقفوم یاهژورپ نینچ ھک متسین نیبشوخً اصخش .دننک

 اما ،داد جرخ ھب نآ دروم رد ار یقیقد یاھیسررب نینچ ناوتب ھک تسا صخشم و قیقد نانچ ھک میراد

 نخس یزیچ ھچ دروم رد مینادیم شیبامک ،»؟تسا رادانعم ام یگدنز ایآ« میسرپیم یتقو منکیم نامگ

 یگدنز ایآ ؟دراد دوجو یفدھ ایآ ؟دراد دوجو ایند تیلک یارب یدوصقم ایآ مینیبب میھاوخیم .مییوگیم

 .دنتسھ رگیدکی ھب طبترم ِیاھهدیا زا یاهداوناخ یلو ،دنتسین زیچ کیً اقیقد اھنیا ؟تسا مھم یلکشھب نم

  .دنسرپیم ،دننکیم وجوتسج ار یگدنز یانعم ھک یماگنھ دارفا ھک دنتسھ ییاھزیچ اھنیا

 

 :نوسیج

  ؟دراد انعم اھمدآ یگدنز ایآ امش رظن ھب ؟تسیچ خساپ دینکیم رکف ھک مسرپب امش زا مناوتیم

 

 

39. Buffy the Vampire Slayer 
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 :راتانب

 رتشیب یردق ،درک حرط ار شسرپ نیا اھنآ رب ھیکت اب ناوتیم ھک ییاھرظنم دروم رد دیاب منکیم نامگ

 یضعب ]مییوگب تسا رتھب[ ای ،دراد انعم یردق اھیگدنز ھک منکیم نامگ ،ھلب نیاربانب .مینک شاکنک

 چیھ مرظن ھب اما ،دنراد دوخ رد انعم یردق اھیگدنز بلغا منکیم رکف ،عقاو رد .دنانینچ اھیگدنز

 .مھدب حیضوت هراب نیا رد رتشیب یردق دیراذگب .تسین اراد ار یرادانعم زا یمھم یاھلکش یایگدنز

 دوجو یددعتم یاھشور مرظن ھب هاگنآ ،دیریگب رظن رد دوصقم ِنتشاد ای تیمھا ،فدھ ار انعم رگا

ٔ هداوناخ یاضعا یارب تسا نکمم ،نیاربانب .درک دنمفدھ ار دوخ یگدنز اھنآٔ ھلیسوھب ناوتیم ھک دراد

 ناتلایما و دیھدیم ماجنا ھک ییاھتیلاعف ؛دشاب مھم ناشیارب ناتدوبن و دوب و دیشاب ھتشاد تیمھا دوخ

 ناتهداوناخ رظن زا دناوتیم امش یگدنز .دراذگب یفنم ای تبثم ریٔثات اھنآ رب و دشاب تیمھا زئاح ناشیارب

 یرظنم زا رگا .تسا رادانعم رظن نیا زا اھمدآ زا یدایز دادعت ِیگدنز منکیم رکف و دشاب ھتشاد انعم

 یدایز دارفا یگدنز ،مینک رظن رتگرزب تاعامتجا ھب و میورب رتارف هداوناخ زا و میرگنب زین رتهدرتسگ

 نآ یاضعا یارب و دنراذگیم ریٔثات رتگرزب عامتجا رب اھنآ ،تسا رادانعم رتگرزب عامتجا رظنم زا

 یھجوتلباق رثا ھکنیا نودب یدایز دارفا ،دیشیدنا ناوتیم زین رتهدرتسگ یرظنم ھب یتح .دنراد تیمھا

 ناوتیم ]دروم نیا رد[ .دنانینچ اھناسنا زا یمک رایسب دادعت ھچرگا ،دننکیم یگدنز دنراذگب تیرشب رب

 رب یریٔثات دارفا نآ .دناهدرک قلخ ای فشک انورک نامرد یارب ار ینسکاو ھک تفرگ رظن رد ار یناسک

 دارفا زا یخرب یگدنز منکیم نامگ ،نیاربانب .تسا مھم تیرشب رظنم زا ناشیگدنز و دنراد تیرشب

 رظنم« نآ ھبً امومع ھک دراد دوجو زین رتهدرتسگ رایسب رظنم کی اما .تسا رادانعم رظنم نیا زا

 نیا رد نم ؟دوش رادانعم رظنم نآ زا دناوتیم ام یگدنز ایآ ھک تسا نیا شسرپ .دوشیم ھتفگ »یناھیک

 ارچ ھک مینک ثحب میناوتیم و دنافلاخم ھک دنتسھ یدارفا .دشاب نینچ منکیمن رکف و منیبدب رایسب هراب

 زا .تسا دمآراکان اھخساپ منکیم نامگ یلو ،تسیچ یناھیک یانعم اھنآ نامگ ھب و متسھ نیبدب نم

 هدننکدیماان ]ییانعم نینچ ناکما مدع[ ،تسا یرادانعم ییاغ لکش ]یناھیک رظنم زا انعم[ ھک ییاجنآ

  .تسا

 

 

 :نوسیج

 ارچ ؟تسا نیرتمھم ارچ ؟تسا یرادانعم ییاغ لکش یناھیک رظنم زا انعم ھک دینکیم نامگ ارچ

  ؟دشابن رتمھم عامتجا ای یدرف حطس رد یرادانعم
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 :راتانب

 رتشیب یرادانعم ِناکما تاھج یخرب زا ،دشاب رتهدرتسگ رظنم کی ھچرھ یلک روطھب ھک منکیم نامگ

 راک رس ھب ات دیوشیم هدامآ و دیروخیم ھناحبص ،دیزیخیمرب باوخ زا حبص دینک روصت .دوشیم

 راک تالکشم مامت اب و دیوریم ھناخ زا نوریب ھب ،یمدناپ ریگرد ناھج ھن و ،یداع یناھج رد و دیورب

 دیناوتب ھکنیا یارب ؟دینکیم ار راک نیا ارچ .دیروآیم تسد ھب ار دوخ ِیزور و دینزیم ھلکورس

 کی دارفا یھاگ .دیشاب دیھدیم ماجنا ھک ییاھراک مرگرس و دینامب هدنز و دیرخب اذغ بترم تروصھب

 دارفا ھک ار ییاھجنر مامت رگا ؟تسیچ اھنیأ ھمھ زا فدھ دننکیم رکف دوخ شیپ و دنشکیم سپ ماگ

 دننارذگیم رس زا ھک ییاھیتخس و دنوش ناشریگرد دیاب ھک ییاھوپاکت ،دننکیم ھبرجت دوخ یگدنز رد

 رگا ؟تسیچ اھنیأ ھمھ زا فدھ میسرپب ھک تسا لومعم و یعیبط و لوقعم رایسب ،]میریگب رظن رد[

 دسریم رظن ھب ،دیشخبب انعم یردق نم ھب امش و مشخبب انعم یردق امش ھب نم ھک دشاب نیمھ طقف فدھ

ٔ ھمھ ھیجوت یارب دسریمن رظن ھب یلو ،دراد شزرا یصخشم رادقم ھک تسا ھتسبٔ هریاد کی نیا

  .دشاب یفاک گرم تیاھن رد و اھوپاکت و اھیتخس

 

 

 :کرام

 .دشاب ھتشاد دوجو ام یگدنز رد یلقادح یانعم تسا نکمم ھکنیا یکی :تسا حرطم هاگدید ود اجنیا رد

 و دنرادن تکراشم دشاب رادانعم عقاوھب ھک یتیلاعف رد و دنتسھ فیزیسٔ ھفیظو نیا ریگرد یرایسب

 نیا رد ھک ییانعم ،ور نیا زا .تسا هارمھ جنر عاونا اب بلغا و تسا یرارکت یدایز دح ات ناشیگدنز

 نکمم .تسا ویتکپسرپٔ ھلئسم یرگید .دنک رثایب ار جنر دناوتب ھک تسین یاهزادنا ھب تسا حرطم تلاح

 رشب زا ییاھلسن رب یرایسب ریٔثات ھک دنشاب ھتشاد دوجو گنیک رتول نیترام دننام یگرزب دارفا تسا

 یتقو یلو ،دشاب ھتشاد یریٔثات نینچ لاس نارازھ ات رازس سویلوژ دننام یصخش دیاش و دنشاب ھتشاذگ

 نیا ،مینکیم رکف رشب دوجو ھب ،اضف و نامز تیمامت اب ھسیاقم رد و میرگنیم یناھیک ویتکپسرپ زا

 رد یلو ،دراد انعم یاهزادنا ات ام یگدنز مییوگب تسا نکمم .دیآیم تیمھایبً الماک رظن ھب عوضوم

 تیمھایبً الماک و دنکیمن داجیا یتوافت ام دوبن و دوب ،رظنم نیا زا و درادن دوجو ییانعم نالک حطس نیا

  .تسانعمیب و
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 :راتانب

 یزیچ رھ ،کدوک ود نآ هاگن زا .دینک رکف دنوریم راجنلک رگیدکی اب یزاب نیمز رد ھک کدوک ود ھب

 .دننزب ار رگیدکی ھک دراد تیمھا یردق ھب ؛تسا رادروخرب یدایز تیمھا زا دننکیم اوعد نآ رس رب ھک

 تیلک ھک مینیشنب بقع یاهزادنا ات رگا و دراد یرتمک یلیخ تیمھا رظن ھب ،مینیشنب بقع یردق رگا یلو

  .تسا تیمھایبً الماک یزاب نیمز رد اھنآ یاوعد ،دشاب ناملباقم رد ناھج

 

 

 :نوسیج

 ناکدوک نیاً الثم ھک یدرف هاگدید نیا مینکیم رکف ام ارچ ھک تسا نیا مدرک هراشا نآ ھب رتشیپ ھک یدقن

 دقن ،دیدرک هراشا نآ ھب رتشیپ ھک روطنآ .تسا یناھیک هاگدید زا رتتیمھامک ،دنراد یزاب نیمز رد

 دوجو ندوب یتیمھا نینچ زئاح یارب هار کی .میراد یناھیک تیمھا ام دیاش ھکنیا ؛دراد دوجو یمود

 ھک مینکیم تکراشم یرما رد دسریمن رظن ھب ایآ ،مینکیم نینچ یتقو .ابیز یزیچ قلخ دننام ،دراد

 ار[ یتایضایر یابیز تابثا کی ای دینک قلخ ابیز موھفم کی رگا ؟تسا یصاخ ناکم و نامز یارو

 ار نآ اجک و دیتسھ یسک ھچ ھکنیا زا غراف ،دراد یاهدرتسگ رایسب تیمھا دسریم رظن ھب ،]دینک فشک

 .دیاهدرک قلخ

 

 

 :راتانب

 ؟دینکیم رکف روطنیا ارچ

 

 

 :نوسیج

 ای ـ هدیا کی لثم ـ دینکیم قلخ یکیزیفریغ ِزیچ کی یتقو .مینک دودحم ندرک قلخ ھب ار ثحب دیراذگب

 تسا یایکیزیف یازجا زا رتارف ششزرا دسریم رظن ھب ـ یرنھ رثا کی لثم ـ یکیزیف زیچ کی یتح

 قلخ ناھج رد یدیدج زیچ دسریم رظن ھب .ابیز رایسبٔ ھمسجم کیً الثم ؛تسا ھتفر راک ھب نآ رد ھک

 شرتسگ نیا[ .تسا ھتفای شرتسگ ناھج رد یتخانشییابیز ـ یرکف یگتسجرب و ییابیز نازیم و دیاهدرک

 رد ]ییابیز نیا[ دسریم رظن ھب ؛میریگب رظن رد نیمز یور کچوکٔ ھطقن نیا رد دیابن اھنت ار ]ییابیز

  .تسا ھتفای شرتسگ لک کی ناونعھب ناھج
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 :راتانب

 و »تسا رگهراظن هاگن رد ییابیز« ھک دیاهدینش ار ریبعت نیاً اعطق .متسین نئمطم هراب نیا رد نادنچ

 راک ھب ار نآ رگید ییانعم رد یرگید فدھ یارب مھاوخیم اجنیا رد ؛دراد صخشم ییانعمً الومعم

 ناھج و[ دش دھاوخ نینچ یزور ھکنانچ ،دشابن یساوح و سح یاراد دوجوم چیھ رگا میوگب و مریگب

 شزرا ،نیاربانب .درادن یشزرا ]نامز نآ رد[ دیشاب هدرک قلخ ییابیز ھچرھ ،]تفر دھاوخ نایم زا

 .تسا حرطم ]اھییابیز و راثآ نآ[ ناگدننکهدھاشم یارب ھک تسا یزیچ ]اھییابیز و راثآ نیا[ رظندم

 نامشچ رد شزرا نیا یلو ،تسین اھنآ رد ھتفرراکھب ماخ داوم رد اھنت راثآ نآ شزرا ھک مقفاوم

  .تسا رادانعم راثآ نآ نارگهراظن

 

 

 :نوسیج

 اھنت یشزرا رھ ایآ ؟یشزرا عون رھ ای ؟ییابیز طقف ؟دیراد یشرگن نینچ اھشزرا مامت دروم رد ایآ

 زا جراخ دناوتیم ای دوش رکف نادب ای دوش کاردا یصوصخب نھذ طسوت ھک تسا شزرا یمادام

  ؟دشاب ھتشاد دوجو زین دننکیم کاردا ار نآ ھک ییاھنھذ

 

 

 :راتانب

 یلکش ھب ار یزیچ یصخش ھک تسا نیا تروظنم دیاش .دراد دوجو یماھبا یتفگ ھچنآ رد منکیم رکف

 شزرا یاراد زیچ کی ات دشاب رگهدھاشم کی دیاب ،رگید تلاح رد .تسا شزرا یاراد ھک دنکیم کاردا

  .دوش

 

 

 :نوسیج

  .تسا مود دروم روظنم ،ھلب
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 :راتانب

 یاراد یزیچ ھکنیا دروم رد دنناوتیمً املسم دارفا نوچ ،تسا یرتھنالدمھ ریسفت مود دروم ،مرظن ھب

 شزرا .میریگب رظن رد تسا هداس ینکسم ھک ار »لوماتساراپ« .دنوش اطخ راچد ریخ ای دشاب شزرا

 ھب وراد نیا تسا نکمم یتح .دربب نایم زا دیراد ھک ار یفیفخً اتبسن درد ھک تسا ییاناوت نیا رد نآ

 و تسا بوخ نیا .دنک ناتیاھر درد زا ،دیشاب هاگآ ھکنآ نودب و دینادن ار نآ شزرا و دوش هدناروخ امش

 چیھ ای دشاب ھتشادن ار درد سح ناوت سکچیھ رگا اما .دیتسین هاگآ نآ زا ھکنیا اب ،تسا یتبثم شزرا

  .درادن یشزرا رگید لوماتساراپ تروص نیا رد ،دشاب ھتشادن دوجو یساوح و سح یاراد دوجوم

 

 

 :نوسیج

 ار درد ھک تسا نیا شدرکراک ؛دراد صخشم درکراک کی لوماتساراپ نوچ ،تسا تسرد نیا مرظن ھب

 ،دشکب درد دھاوخب ھک دوبن یسک ای دیشکیمن درد نآ رد سکچیھ ھک میتشاد یناھج رگا و دربب نیب زا

 دسریم رظن ھب یلو ،تشادن یشزرا ور نیا زا و تفاییمن زورب شدرکراک هاگچیھ تروص نآ رد

 نادنچ یدرکراک رظن زا یرنھ رثا کی شزرا .دنراد شزرا ناشدرکراک زا رتارف ھک دنتسھ ییاھزیچ

 ،میوگیم ار اھنیا ھک نم ،نمض رد .تسا نآ زا شیب یرنھ رثا شزرا دسریم رظن ھب .تسین صخشم

 منکیم روصت یلو ،مرادن رواب نآ ھبً اعقاو ھک ماهدرک ذاختا ار یعضوم .مرادن داقتعا رنھ دوجو ھب یتح

  .دنراد رواب نآ ھب ھیبش یزیچ ای هاگدید نیا ھب یدایز دارفا

 

 

 :راتانب

 توافتم دیتفگ لوماتساراپٔ هرابرد ھچنآ اب تسا نکمم ؛میشاب ھتشاد یدرکراک ریسفت میناوتب منکیم رکف

 ؛منیبیم یرنھ رثا کی امش ریوصت ِسپ رد نم .دراد دارفا یارب یایتخانشییابیز شزرا یلو ،دشاب

 یور ھک یایرنھ رثا نآ تسین صخشم میارب ،دنورب نایم زا ساوح و سح ِیاراد ِتادوجومٔ ھمھ رگا

  .ریخ ای دراد یشزرا تسا راوید

 

 

 :نوسیج

  .یشاب ھتشاد یتوافتم هاگدید منکیم رکف ؟یقفاوم رظن نیا اب وت ،کرام
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 :کرام

 ھکنیا یارب مینکیم رکف رگا .دماجنیب یرگیدٔ ھلئسم حرط ھب تسا نکمم نوسیج شسرپ منکیم رکف

 یناھیک هاگدید دیاب ،تروص نیا رد ،دشاب ھتشاد دوجو هدننککاردا کی دیاب ،دشاب ھتشاد دوجو یشزرا

 ام یاھراک رد یھجوتلباق شزرا ،یتسھ ندوب تیاھنیب ھب ھجوت اب ھک مییوگب ]رظنم نآ زا ات[ مینیزگرب

 یتخانششزرا یاھتواضق یارب مینکیم رکف رگا ،نیاربانب و درادن کاردا ییاناوت یتسھ دوخ .تسین

 ناھیک نوچ ،دشاب هابتشا »یناھیک رظنم« ندش روصتم تسا نکمم ،دشاب ھتشاد دوجو کاردا تیفرظ دیاب

  .دشاب ھتشاد یویتکپسرپ دناوتیمن

 

 

 :راتانب

 یلیخ ناھج ھک مینک روصت ار ییویرانس میناوتیم یلو ،درادن ویتکپسرپ یتسھ ِدوخ ھک تسامش اب قح

 یاھاج ھکلب ،دشابن یتیعمج نیمزٔ هرک یور طقف .دشاب ھتشاد تیعمج ،دراد تیعمج نونکا ھچنآ زا شیب

ٔ هرک یور دوخ یگدنز رد ھچنآ مینک روصت .دنشاب ھتشاد دوجو ساوح و سح یاراد تادوجوم مھ رگید

 .دشاب ھتشاد تیمھا ،ناھج رد ام زا رود رایسب طاقن رد هدنز تادوجوم رگید یارب میھدیم ماجنا نیمز

 رد نارادناج نیا ویتکپسرپ[ و تسا یتاجرد یاراد یناھیک ویتکپسرپ دییوگب تسا نکمم ،تلاح نیا رد

 .تسا رادانعم دارفا یگدنز یناھیک ِرظنم نیا زا و تسا یناھیک ویتکپسرپ یعون ]ناھج تسدرود طاقن

 اھنآ دوجو زا یناشن چیھ ای دنرادن دوجو یتادوجوم نینچ ھکنیا ،عقاو رد .تسا مھفلباقً الماک تلاح نیا

 تسانعم نیدب دشاب ھتشاد ار یراذگریثٔات زا یحطس نینچ دناوتیمن ام یگدنز ھجیتن رد و تسین تسد رد

 .دشاب ھتشاد ار انعم زا لکش نیا دناوتیمن ام یگدنز ھک

 

 

 :کرام

 اھناسنا ھچرھ لاح نیا اب یلو ،دوریم نایم زا تیرشب دوش ھتفگ رگا ھک دیآیمرب نینچ نخس نیا زا

 ار یناگیاب نآ و دنسرب هار زا یضرف ییاضف نارادناج رگا ،دنامب ظوفحم و هدش یناگیاب دناهدرک قلخ

 ،هاگنآ و دننارتسگیم نارادناج نایم ار نآ و دنباییم دنمشزرا میدوب هدرک قلخ ام ار ھچنآ ،دننک فشک

 رظنم زا ام یگدنز ،تلاح نیا رد .دنزاسیم هاگآ و فوعشم ار رشب ضارقنا زا سپ هدنز تادوجوم

  .میریمب ھکنآ زا سپ یتح ،دوشیم رترادانعم یناھیک
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 :راتانب

 رظن رد ار رگید یرکف شیامزآ کی .دراد یگتسب مھ دوشیم ھتشاذگ ھک یریٔثات نآ ِتیھام ھب ھتبلا

 کاروخ ھک تسا نیا ام یگدنز ِفدھ ،نآ رد ھک دریگیم رظن رد ار ییویرانس 40کیزون تربار .میریگب

 ار ام دنناوتب نارفاسم نیا ھک تسا نیا ام قلخ لیلد ،نیاربانب .میشاب یناشکھکنایم نارفاسم یاذغ و

 ھب .تسین دشاب شخبتیاضر ھک یبسانتم فدھ یلو ،دشاب یناھیک فدھ یعون تسا نکمم نیا .دنروخب

 مامت ام ھکارچ ،»؟تسیچ ایند و یگدنز نیا فدھ« ھک دشاب شسرپ نیا ھب یبسانم خساپ دسریمن رظن

 نامھب ،]خساپ رد[ و »؟ھچ ھک بخ« میسرپیم دوخ زا و مینکیم لمحت ار یگدنز یاھیتخس و تالکشم

 نیأ ھمھ سپ« مییوگیمن ،تلاح نیا رد .میوش یناشکھکنایم نارفاسم کاروخ تسا رارق دنیوگیم

 رتھب یلیخ ملاح ]دیدرک فطل ،ناتتاحیضوت زا نونمم[ ،تشاد ار ششزرا ]میدرک لمحت ھک[ یتالکشم

 و میاھتشاذگ یقاب ھچ دوخ زا اھناسنا ام ھکنیا دروم رد یرتشیب تایئزج دیاب نم ،ھجیتن رد .»دش

 ،دشاب ثحب اب بسانتم ]میراذگیم اج ھب ھچنآ[ رگا یلو .منادب ،تسیچ رگید تادوجوم یارب ناشدرکراک

  .دشخبب نامیگدنز ھب یناھیک یانعم یعون نامگرم زا سپ دناوتیم ،تلاح نآ رد

 

 

 :نوسیج

 نیا رد .مرادن رطاخ ھب ار شمان رضاح لاح رد ھک دزادنایم یلیخت ـ یملع نامر کی دای ارم نیا

 یاھھمانربٔ ھمھ و میدرک ییویدار جاوما دیلوت ھب عورش ،متسیب نرق لیاوا رد ام دوشیم ھتفگ ،نامر

 مامت ام و دناهدیسر ھیاسمھ یاھھموظنم ھب و دناهدش هدرتسگ اضف رد و شخپ نامز لوط رد ینویزیولت

 رییغت یتقو ،زور کی و .میاهدوب ربخیب نآ زا نامدوخ ھکیلاحرد ،میاهدرک مرگرس ار ناشکھک ]ٔھنکس[

 حرفم یاھھمانرب ھک اجنآ زا ،رظنم نیا زا .دش دنھاوخ دونشخان نامیناھیک ناگیاسمھ ،دھد خر هدرتسگ

 یارب ،امش یٔار قبط .دنراد یناھیک یانعم ای فدھ ام حرفم یاھھمانرب تفگ ناوتیم ،دنتسھ رادانعم

 .دشاب ھتشاد دوجو ناھج لک رب یراذگریثٔات ناکما دیاب ،دوش لصاح یناھج رظنم زا یگدنز یانعم ھکنیا

 و دنتسھ هدنز تادوجوم اھنت اھناسنا مینک ضرف دیتفگ رتشیپ امش .مواکجنک اعدم نیا دروم رد نم

 دسریم رظن ھب ،تلاح نیا رد .تسا هدنز تادوجوم زا رپ ناھج ھکنیا ھب دیداد رییغت ار ضورفم سپس

 دیراذگب یلو .میشاب ھتشاد ار یناھج یانعم نآ ات میراذگب ریٔثات ناھج رانک و ھشوگ تادوجوم مامت رب دیاب
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 70 

 یرگید تادوجوم و دنتسھ تادوجوم عون اھنت اھناسنا ھک یتلاح ینعی ،میدرگزاب لوا ضرف نامھ ھب

 ناکم نیا زا شیب ،دناھنکس زا یلاخ ھک ناھج تسدرود طاقن نآ مامت مینک رکف دیاب ارچ .دنرادن دوجو

 کی مزلتسم انعم دیتفگ امش .دنشاب ھتشاد تیمھا ،]دنتسھ نآٔ ھنکس اھناسنا ھک نیمز[ ،صخشم

 یارب ارچ .درادن دوجو ینھذ ھکارچ ،دنرادن کاردا تیفرظ ناھج یاھشخب نآ و تسا هدننکهدھاشم

 ؟میریگب رظن رد ار ناھجٔ ھنکس زا یلاخ ِتسدرود طاقن نآ مامت دیاب یرادانعم

 

 

 :راتانب

 .مھدب ار نآ باوج یرگید لکش ھب دیراذگب .ماهداد خساپ شسرپ نیا ھب یلکشھب رتشیپ منکیم رکف

 یتاموزلم ھچ یناھیک یانعم ِنتشاد :دننکیم حرطم لکش نیا ھب دیدرک حرط ھک ار یدقن نیا دارفا یھاگ

 ،تلاح کی ردً الثم .دشاب تسرد نیا ھک تفرگ رظن رد ار یتوافتم یاھویرانس ناوتیم ھتبلا ؟دراد

 .تسین نینچ ،رگید یتلاح رد و دراد دوجو نیمزٔ هرک یور ھک تسا یتیعمج زا شیب ناھج تیعمج

 ارچ ،میشاب ھتشاد یرادانعم یگدنز ،یناھیک ویتکپسرپ نآ زا میناوتیمن رگا ھک تسا نیا امش لأوس ،لاح

 دوجو نیمزٔ هرک یارف تیعمج یطیارش ھچ تحت منادیمنً اقیقد نم ھکنیا لوا ؟میشاب نآ نارگن دیاب

 منادیمن ھک تسا نیا رگیدٔ ھتکن کی یلو .تشاد دھاوخ تیمھا اھنآ یارب ام یگدنز و تشاد دھاوخ

 لاح رد فیزیس مینک ضرف .میدرگزاب فیزیس ھب هرابود دیراذگب .میسرب شمارآ ھب خساپ نآ زا دیاب ارچ

 رانک هدش ھنیداھن وا رد راک نیا ماجنا ھب لیم ھک ار تلاح نآ و ــ تسا هوک کی یالاب ھب یگنس ندناتلغ

 هوک یالاب ھب ار گنس کی وا ،نآ رد ھک میریگب رظن رد ار فیزیس کیسالکٔ هروطسا اھنت و ــ میراذگب

 اشامت ار وا ھک یدارفا .تسانعمیبً الماک راک نیا وا رظن زا .دتفایم نییاپ هوک زا گنس نیا و دناتلغیم

 دنکیم ھیالگ ،دناتلغیم ار گنس نیا ھکیلاحرد وا و تسانعمیب راک نیا ھک دنرواب نیا رب زین دننکیم

 ھچ گنس ندناتلغ یھاوخیم دیوگیم وا ھب یصخش ؟تسیچ نم یگدنز یانعم ؛تسانعمیب راک نیا ھک

 زا فیزیس رگا ؟درک لصاح ناوتیم ییانعم ھچ گنس نایاپیب ندناتلغ نیا زا ؟دوش رادانعم ھک دشاب

 نیا[ ،تسا دنمشزرا یگدنز نیا رد یزیچ ھچ دیوگب دناوتن و دشاب ناوتان شسرپ نیا ھب نتفگ خساپ

 اھنیا یانعم مناوتیمن ھک اجنآ زا تفگ ناوتیمن ،تلاح نآ رد .دوش وا شمارآ بجوم دناوتیمن ]یناوتان

  .دنامیم یقاب ثبع ردقنامھ ھکلب ،دنرادن ییانعم چیھ ھک مشاب نارگن تسین یزاین رگید ،ممھفب ار

 

 :نوسیج

 ھک یتارییغت نودب ــ یفیزیس تیعضو رد ؟درادن دوجو ام تیعضو و فیزیس تیعضو نایم یزیامت ایآ

 رکف ینھذ تروصھب وا ،نیاربانب .تسا رادانعم شایگدنز ھک دنکیمن رکف فیزیس ــ تسا رولیت رظندم
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 ــ ]تسا رادانعم نامیگدنز مینکیم رکف[ ام زا یرایسب ھکیلاحرد .تسا رادانعم شایگدنز ھک دنکیمن

 فیزیس .مینک یسررب ،درک ذاختا ناوتیم ھک ار ییاھویتکپسرپ مامت رگا ــ طلغ ھب دیاش و تسرد ھب دیاش

 .تسا رادانعم نامیگدنز مینکیم رکف ام زا یرایسب ھکیلاحرد ،تسین رادانعم شایگدنز دنکیم رکف

 ؟تسین یمھم زیامت نیا ایآ

 

 

 :راتانب

 نینچ ھک یفیزیس و هدش ھنیداھن وا رد راک نیا ھب لیم ھک تسا یفیزیس نایم زیامت عقاو رد زیامت نیا

 .درادن یلیم

 

 

 :نوسیج

  .دنکیم داجیا فیزیسٔ هروطسا رد رولیت ھک تسا یرییغت نآٔ ھتکن نیا سپ .تسا تسرد

 

 

 :راتانب

  .منکیم رکف نینچ ،ھلب

 

 

 :نوسیج

            .دباییم یرتشیب تھابش ام یگدنز ھب ]فیزیس ناتساد ،رولیت رییغت اب[

 

 :راتانب

 رکف فرص ار یدایز نامز یدایزً اتبسن دارفا نوچ ،دباییم یدایز تھابش دارفا زا یخرب یگدنز ھب

  .درادن ،تسا ھتسیاب ھک ار ییانعم نآ ھک دننکیم رکف نیا ھب ای دننکیم دوخ یگدنز ییانعمیب ھب ندرک

 

 :کرام

 ھکلب ،میھدیمن ماجنا یعازتنا روطھب ار راک نیا ،میتسھ دوخ یگدنز تیمھا یسررب لاح رد یتقو

 ھب ،میراد یتیمھا ِروخرد یگدنز ایآ میسرپب میھاوخب رگا ،نیاربانب .مینکیم نینچ یاھسیاقم روطھب
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 یرتھب عضو اھنآ اب ھسیاقم رد ام ،ھلب مییوگیم و مینکیم هاگن نامهداوناخ ای دوخ کیدزن ناتسود

 ھک یایراذگرثا مییوگب دوخ شیپ و مینک ھسیاقم نامعامتجا یاضعا اب ار دوخ تسا نکمم ای ؛میراد

 مینک هاگن ھتسجرب رایسب دارفا ھب رگا ای ؛تسا تیمھایب نامعامتجأ ھتسجرب ناربھر اب ھسیاقم رد میراد

 ھتخانش ناشیرنھ یاھراکٔ ھطساوھب ای دناهداد تاجن دوخ تاعادبا و تاعارتخا اب ار رفن نارازھ ھک

 نیا شسرپ .تسا رادروخرب یرتمک تیمھا زا میاهدرک ام ھک ییاھراک مینکیم رکف دوخ شیپ ،دنوشیم

 ،بخ مییوگب دیاب نوسیج لثم ای ؟دراد یرترب اھویتکپسرپ یمامت رب یناھیک ویتکپسرپ نیا ایآ ھک تسا

ٔ هرک زا نتفرگ ھلصاف نیا .درادن دوجو نیمزٔ هرک زا جراخ یدنمشوھ تایح چیھ ،ثحب رطاخ ضحم

ٔ هرک زا جراخ ،تلاح نیا رد ھکارچ ،تسا ھنالداعان میسرب رظن ھب تیمھایب ام دوشیم ثعاب ھک نیمز

 ھب ار دوخ هاگنآ و درادن دوجؤ الخ نیا ھک درک دومناو ناوتیم .دراد دوجو گرزبٔ الخ کی اھنت نیمز

 رتمھفلباق یاھسیاقم لکش ھب ار ام یبسن تیمھا و هاگیاج مکتسد نیا و ،درک دودحم ینیمزٔ ھسیاقم کی

 .دنکیم رتگرزب و

 

 

 :راتانب

 تیعضو ھب دیاب ھنوگچ ھک تسا نیا ھتکن کی .تسا رایسب نخس یداد داھنشیپ ھچنآ دروم رد مرظن ھب

 یگدنز یرادانعم عاونا زا یخرب میناوتیم ھک تیعقاو نیا ھب دیاب ھنوگچ ،میھد ناشن شنکاو دوخ

 یرادانعم ھکنیا و ،دشاب نکممان نامیارب رگید یخرب و میشاب ھتشاد ار ]ینیمزارف تایح زا ھتفرگرب[

 هراب نیا رد یمئاد روطھب ھک تسا نیا شنکاو کی .میھد ناشن شنکاو ،تسین نکمم نامیارب یناھیک

 دننکیم رکف نوچ ،دنور شیپ یشکدوخ دح ات تسا نکمم یخرب .میوش تحاران و مینک یگدنامرد سح

 ییاھشور دیاب منکیمن رکف نم .دشاب تسرد شنکاو نیا منکیمن رکف نم .درادن دوجو یایناھیک فدھ

 ار نامیگدنز ھک ییاھشور ای ،میریگب هدیدان دوش رادانعم دناوتیم نامیگدنز اھنآٔ ھطساوھب ھک ار

 زا رترادانعم نامیگدنز ھک میوش مھو نیا راچد دیابن اما .دنکیم رادانعم ،تسا رادانعم ھچنآ زا شیب

 دید ِنتشادً افرص ھلئسم .دشاب رادانعم یعقاوریغ ِدح نآ رد دناوتیم ای تسھ تیعقاو رد ھک تسا یدح

 مھاوخیم ھک یرگیدٔ ھتکن .دشاب ھتشاد انعم دناوتیم نازیم ھچ ھب نامیگدنز ھک تسا نیا ھب ینشور

 .تسا ترھش و ینیرفآراختفا ام ثحب دننک رکف دارفا مھاوخیمن ھک تسا نیا میوگب ویرانس نیأ هرابرد

 دارفا ،نیاربانب .دشاب نینچ درادن یترورض یلو ،تسا طبترم نامتیوھ اب میھدیم ماجنا ھچنآ یھاگ

 نآ تیوھ و دراذگیم رثا یرایسب دارفا رب ھک دنھدیم ماجنا یدایز بوخ یاھراک ھک دنتسھ یرایسب

 نکمم .دھد شھاک ار صخش نآ یگدنز یانعم ھلئسم نیا منکیمن رکف ؛دوشیمن المرب هاگچیھ صخش
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 یرادانعم یلو ،دھد شھاک ار نارگید هاگن رد ناشیگدنز یرادانعم ]اھنآ ِلامعا ندنام سانشان[ تسا

  .دھدیمن شھاک ار ناشیگدنز

 

 

 :کرام

 گرم تشھد و هرمزور یاھدرد اب و تسا رادانعم تسا نامبولطم ھچنآ زا رتمک اھناسنا ام یگدنز رگا

  ؟درک دیاب ھچ ،تسا هارمھ میظع جنر و

 

 

 :راتانب

ً اتیاھن یگدنز ھک دیھدیم صیخشت امش .تسا مدق نیلوا نیا .میرواین دوجو ھب یرتشیب یاھناسنا

 ھتشاد ینآ عفانم کیدزن دارفا یارب تسا نکمم .دراد دوجو اھیتخس و اھوپاکت نیا مامت و تسانعمیب

 ندروآ دوجو ھب ینعی رتشیب یوجانعم تادوجوم ِندروآ دوجو ھب .تسانعمیب تیاھن رد یلو ،دشاب

 نارگن نامدوخ دروم رد دیاب ھکنیا مود .تسا هرخسم نیا و دنوشیم ھجاوم یتالکشم اب ھک یتادوجوم

 ھک یلکش نیرتھب ھب ار یگدنز تفگ مھاوخ ،تروص نیا رد ؟منکب دیاب ھچ مراد دوجو ھک ینم .میشاب

 ینعی ؛تسا یگدنز تیفیک ھلئسم یدودح ات .تسین یقالخا رظن زاً افرص مروظنم .ربب شیپ یناوتیم

 نامرود ای کیدزن نایفارطا رب یتبثم ریٔثات میشاب ھتسناوت رگا ھکنیا رگید و ،مینک رتھب ار یگدنز تیفیک

 ھک تیفیک رظن زا مھ ،]شور ود نیا اب[ .میاهدیشخب دوبھب ار دوخ یگدنز ،یرگید شور ھب ،میراذگب

       .میاهدیشخب دوبھب ار یگدنز ،یرادانعم رظن زا مھ و تسا سوملم

         

 

 :نوسیج

 انعم یارب ام تیفرظ مکتسد ای تسین رادانعم یگدنز ھک یاهدرک دعاقتم ار نم وت دیوگب یسک رگا

 ھطبار رد ییاھتیدودحم ،میدرکیم رکف ادتبا رد ھک تسا یزیچ نآ زا رتمک یلیخ یگدنز ھب ندیشخب

 .دراد دوجو ،یبرجت رظن زا نینچمھ ھک یموھفم رظن زا طقفھن ،میروآ دوجو ھب میناوتیم ھک ییانعم اب

 ،دزرایم ندرک یریگیپ ھب ھک دراد دوجو یرگید یاھشزرا یگدنز رد دیوگیم صخش نامھ یلو

 مھاوخیم نانچمھ اما ،دراد دوجو نآ رد یدودحم رایسب یانعم ای تسین رادانعم ای یگدنز ھک مقفاوم

 رگید یاھشزرا امشٔ ھیرظن ایآ .دشاب میھافم یسررب ای ییابیز ای لامک یوجوتسج ھب فوطعم مایگدنز

 ؟میروآ تسد ھب ار اھشزرا نیا زا مادکرھ زا یردق میناوتب ام ]ھک یلکش ھب[ ،دریگیم رب رد زین ار



 

 74 

 :راتانب

 شناد دینک نامگ رگا .دیریگب رظن رد ار »شناد« .مراد یاھنانیبدب یاھهاگدید زین هراب نیا رد نم ھتبلا

 ام ،دشاب لماک ییاناد نآ رگید ِرس و لماک ینادان نآ ِرس کی ھک دینک رکف یفیط ھب و تسا یبوخ زیچ

 مامت رگا یتح یلو ،تسا نینچ یدرف حطس ردً انئمطم .میرتکیدزن یلیخ فیط نیا لماک ینادان ِرس ھب

 یسرتسد شناد نیا ِلک ھب دناوتیمن ییاھنتھب درف کی ھتبلا ــ مینک رابنلت مھ یور ار یرشب شناد

 یدرف حطس رب دیراذگب .میرتکیدزن رایسب فیط »لماک ینادان« ِرس ھب مھ زاب ــ دشاب ھتشاد ھطساویب

 ،دینک رکف دیتسین دلب ار اھنآ اما دییوگب نخس اھنادب سیلس دیناوتیم ھک ییاھنابز مامت ھب :مینک زکرمت

 دروم رد دیناوتیم ھک ییاھزیچ مامت ھب ،دینادیمن و دینادب ناھج دروم رد دیناوتیم ھک ییاھزیچ مامت ھب

 ھک ییاھزیچ و دینک رکف دوخ یصصختٔ هزوح ھب سپس ؛دیرادن صصخت اھنآ رد و دینادب اھھتشر رگید

  .میراد یمک رایسبرایسب ِشناد ام .دینادیمن ناشهرابرد و دراد دوجو هزوح نآ رد

 

 

 :نوسیج

 ھب رگا ھک تسا نیا یسررب یارب شور کی .منک روصت اعدم نیا یسررب یارب ار شور ود مناوتیم

 صخشم اعدا نیا ِیتسرد و مینادیم ار اھنآ زا یمک رایسب دادعت ،مینک رکف تسرد نکمم یاھهرازگ مامت

 ]شناد[ ِنتفرگ رظن رد یاجھب ھکنیا لوا .مینادیم یدایز یاھزیچ ام ،رگید یانعم کی رد یلو .تسا

 ھک یساسا قیاقح زا یخرب اب ار رشب ِیلک شناد رگا ؛میریگب رظن رد ار تیرشب لک ]ِشناد[ ،درف کی

 ھب تروص نیا رد ،مینک بیکرت ،دروآ تسد ھب اھنآ زا ناوتیم ار قیاقح رگید و میراد شناد اھنادب

 و دروآ تسد ھب زیچھمھ یارب یاھیرظن ات تسا شالت رد رشب .میاهدرک یمھم تفرشیپ دسریم رظن

 دوجو ھب ھیلوا تیعضو کی زا هدام ھنوگچ دمھفب دراد یعس ھک تسا یملعٔ ھیرظن یعون ھیرظن نیا

 ھب یرگید تیعضو ،یتیعضو رھ زا سپ ھنوگچ دیوگیم ام ھب ھک دراد دوجو نیناوق یرس کی .دیآیم

 میناوتب رگا .میدرگزاب ،تسا گنابھم ھک دوجوم تیعضو نیلوا ھب میناوتیم ،لکش نیدب و دیآیم دوجو

 یمھم و دایز شناد نیا ایآ ،یرگید زیچ رھ ای نامسیرٔ ھیرظن ،میھد تسد ھب ھیرظن کی زیچھمھ زا

  ؟دوشیمن بوسحم

 

 

 :راتانب

 ھب ھک تسا نآ رما نیا لیالد زا یکی .میتسھ دوخ یاھتیفرظٔ ھتفیش یطارفا یلکشھب ام منکیم رکف نم

 .دنک لمع ام زا رتھب ھنوگ کی ناونعھب دناوتب ھک دشاب ھتشاد دوجو یرگید رادناجٔ ھنوگ دسریمن رظن
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 رگا .متسھ ،دنھدیم ماجنا اھناسنا رگید ھچنآ ھب تبسن یتباین رورغ نازیم نیا نارگن نینچمھ نم

 ٔ]ھمھ[ رورغ بجوم نیا و دننک فشک ار هداعلاقراخ یاھزیچ نیا ھک میشاب ھتشاد ھغبان دنمشناد یدادعت

 ھک رگید یاھتکن .دنروآیمن ناغمرا ھب ام یارب یرابتعا اھدرواتسد نآ .تساجیب رورغ نیا ،دوش ام

 عاونا ،دنریظنیب دوخ یصصختٔ هزوح رد دارفا نآ زا یرایسب ھچرگا ھک تسا نیا تشاد ھجوت نادب دیاب

 یتسھ ِلک دنناوتیم ھک دیریگب رظن رد ار هداعلاقراخ یاھنھذ نیا زا یضعب .دنراد ار اھدوبمک ماسقا و

 شیاوتحم دنناوتیمن و دنرادن یھار ھتسشن ناشرانک ھک یصخش نھذ ھب یلو ،دنھد رارق یسررب دروم ار

 دیاب لاح منکیم رکف .تسا لکش ھچ ھب شدوخ رظنم زا یتسدلغب درف راتفر دننادیمن و دنناوخب ار

 دروم رد رتشیب ثحب ھکارچ ،یروناجٔ ھنوگ کی ناونعھب اھناسنا رب ھن مینک زکرمت درف رب رتشیب

 .تسا قداص زین یرادناجٔ ھنوگ حطس رد مرظن ھب متفگ ھچنآ زا یشخب ھتبلا .تسا یدرف لضعم

 درخ ؛میریگب رظن رد ار درخ .تسین اھهرازگ و نتسنادٔ ھلئسمً افرص و تسا مک رایسب ام یاھھتسناد

 ام زا کیرھ یلو ،دنراد نآ زا یرتمکٔ هرھب یخرب و رتشیبٔ هرھب یخرب ،دوشیمن اھهرازگ لماش اھنت

  .میاهدرب نآ زا یمکٔ هرھب ،دراد ار شتیفرظ رشب ھک درخ زا نازیم نآ اب ھسیاقم رد

 

 

 :کرام

 ھلق نیا اب یتقو .تسا یندشانحتفً الامتحا ھک یاھلق ؛میاهداتسیا دنلب رایسبٔ ھلق کی یاپ دسریم رظن ھب

 الاب ھلق نیا زا میناوتیم ھک ییاج ات ،نامیگدنز رد مینک یعس دیاب مییوگب میناوتیم ،میوشیم ھجاوم

 رد ،تشاد ناوتیم ھک ار یرادانعم براجت و درک بسک یگدنز رد ناوتیم ھک ار ییاھتذل و میورب

 ،تسا یاهدیافیب ِشالت مییوگب شلاچ نیا ِتمظع لباقم رد میناوتیم ای .میروآ تسد ھب ،شتلاح نیرتشیب

 مراد ار باختنا نیا یلو .ماهداتفا ریگ اجنیا سپ ،دوش یفتنم دناوتیمن و تسا هداد خر رگید ھک نم دلوت

 ھب ــ ھنیزگ ود نیا اب ھھجاوم رد ھک تسا نیا شسرپ منکیم روصت .ریخ ای مھدب ھمادا مھاوخیم ھک

 ارچ ــ تقو عرسا رد یگدنز ھب نداد نایاپ ای میھد ماجنا یگدنز رد میناوتیم ھک ییاھراک ِندناسر تیاغ

  ؟مینک باختنا ار یشکدوخ دیابن

 

 

 :راتانب

 رب ادتبا دیراذگب یلو .دنتسین طبترم یگدنز یانعم ھب ناشمامت ھک دراد دوجو یرایسب لیالد منکیم رکف

 و دشاب ھتشاد انعم یردق دناوتیم امش یگدنز .میوش زکرمتم دناطبترم یگدنز یانعم ھب ھک یلیالد نآ

 نایب ھب ،دینک یشکدوخ رگا .تسا رتھب ،میشاب ھتشاد هرھب نآ زا رتشیب ھچرھ ،دشاب یبوخ زیچ انعم رگا
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 یھاگ نوچ ،تسا روطنیا ھشیمھ میوگیمن .دیربیم نیب زا ار یزاسانعم یارب دوخ یاھتصرف ،یلک

 لومعم یشکدوخ ِدروم رد نیا یلو ،دنروآیم تسد ھب یرتشیب یانعم دوخ گرم قیرط زا دارفا تاقوا

 یرتگرزب ِریخ ِتھج رد ار شایگدنز ھک تسا قداص یصخش دروم رد رتشیب ھکلب ،تسین قداص

 نیا اما ،مینک لصاح دوخ گرم زا یرتشیب یانعم میناوتیم یھاگ ،نیاربانب .دنکیم ادف نارگید یارب

 یانعم ناوتیم ،دشاب رتینالوط یگدنز ھچرھ ،دشاب تباث زیچھمھ رگا .تسین تسرد یلک روطھب رما

 تسا نیا ھب ھتسباو لیثمت نیا تردق ؛دشاب بسانم ھلق لیثمت زا هدافتسا متسین نئمطم .درک قلخ یرتشیب

 اجنیمھ نم دییوگب دوخ شیپ و دیاین ناتشوخ یدرونھوک زا تسا نکمم .دیشاب یدرونھوک لھا ردقچ ھک

 ِبوخ لیالد اما .مورب الاب نآ زا ھکنیا نودب ،مھدیم ماجنا یرایسبٔ هدنزاس یاھراک و منامیم ھلق یاپ

 دوخ تایحٔ ھمادا رد یتعفنم ھکنیا لوا :دوشیم اھنیا لماش میراد ندرکن یشکدوخ یارب ھک یرگید

 یاھزیچ .تسین زیچھمھ انعم .دراد تعفنم زین دنرامشیمرب مھم ار ام ھک یدارفا یارب نامتایح و میراد

 .دیربب تذل دیناوتیم یلو ،درادن دوجو انعم ناتیگدنز رد دینک ضرف .تذلً الثم ،دراد دوجو زین یرگید

 ھک دنراد ار نآ شزرا اھزیچ نیا ،دشاب ام ِیسرتسد یارو ،رتشیب یانعم ای ،یلک روطھب انعم رگا یتح

  .میشاب ناشریگیپ

 

 

 :نوسیج

 ؟دنتسھ یفاک اھنیا ایآ

 

 

 :راتانب

 دقاف ام یگدنز ھکنیا فرص ھب منکیم رکف ،نیاربانب و مینامب هدنز ناشرطاخھب ھک دنتسھ بوخ یدح رد

 .تسین یتسردٔ ھیصوت یشکدوخ ،تسا یناھیک یانعم

 

 

 :نوسیج

 دوجو یبوخ یفاک دح ھب دییوگب رگا ،فرط کی زا ؟دینکیمن ریگ یھارود کی رد ،تلاح نیا رد ایآ

 رظن ھب ،تروص نیا رد ،دوش یشکدوخ عنام مکتسد ای دزاس ھجوم ار یگدنز نداد ھمادا ھک دراد

 تدشھب اھیبوخ نیا عقاو رد دییوگب رگا .دنشخبب انعم ام یگدنز ھب دنناوتیم و دنتسھ یفاک اھنیا دسریم
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 ِشسرپ ھب هرابود ،دنتسھ انعمیب ھجیتن رد و دوش نامبیصن دناوتیم اھنآ زا یمک نازیم اھنت و دندودحم

  ؟مینکن یشکدوخ ارچ ،تلاح نیا رد ھک میدرگیمزاب کرام

 

 

 :راتانب

 یبولطم یاھلکش دیشاب لئاق مکتسد ای دیرامشرب بولطم ار انعم رگا ھکارچ ،منیبیمن یایھارود نم

 نیا .تسا رتھب دشاب رتشیب انعم ھچرھ ،تروص نیا رد ،دنراد یریگیپ شزرا ھک دنراد دوجو انعم زا

 رادقم نامھ دیق ھک تسین انعم نیا ھب دوش ام بیصن دناوتیم انعم زا یدودحم رادقم اھنت ھک تیعقاو

 .مینک رظنفرص دوش نامبیصن دناوتیم ھک ییانعم رادقم ِشیازفا زا و مینزب ار دودحم

 

 

 :کرام

 یرابجا راک هاگودرا ردً الثم ــ تسا دب رایسب ینیع رظن زا ھک دیتسھ یتیعقوم رد امش مینک ضرف

 تذل کی زور رھ یلو ــ دیمورحم یگدنز یاھتذل مامت زاً ابیرقت و دننزیم ناتکتک زور رھ ،دیتسھ

 یزیمآتبحم تاملک ِباطخ دروم ای دنراذگیم ناتنابز یور لسع یمک رادقم و دوشیم ناتبیصن کچوک

 یگدنز ھب دیاب نیاربانب و دنتسھ چیھ زا رتھب کچوک یاھیبوخ نیا مییوگب تسا نکمم .دیریگیم رارق

 میناوتب ھک دشاب ھتشاد دوجو یاھطقن دیاب ،میریگب رظن رد دب یفاک دح ھب ار طیارش رگا یلو .میھد ھمادا

 رادقم نآ ھک تسا روجان ردقنآ ]ھطقن نآ[ .تسا رتھب یگدنز ھب نداد نایاپ و یشکدوخ ]اجنیا رد[ مییوگب

 ھمتاخ یارب ینالقع یلیلد و دشاب ھتشاد نتسیز شزرا یگدنز تیلک دوشیمن ثعاب تذل و انعم دودحم

 ؛دشاب لکش نیمھ ھب عقاو رد نامیگدنز ،میتسیاب رتبقع یمک رگا دیاش .دراد دوجو یگدنز ھب نداد

 .دشاب ھتشاد ار ششزرا یگدنزٔ ھمادا دنوشن ثعاب انعم و تذل کچوک ریداقم نیا ھک دشاب روجان ردقنآ

 

 :نوسیج

 دروم ار اھیبوخ تیدودحم اجنیدب ات ھک دشاب نیا تسا ھجوتبلاج کرامٔ ھتکن رد ھچنآ منکیم نامگ

 رگید ِشسرپ نیا ھب لاح کرام .تسا هدوب اھشزرا ای اھیبوخ زا یکی مھ انعم و میداد رارق ثحب

 هراب نیا رد ار دوخ هاگدید ثحب یاجنیا ات زونھ امش .دراد دوجو ام یگدنز رد یدب ردقچ ھک ھتخادرپ

 رظن ھب ،دراد دوجو یدایز رایسب ِیدب امش هاگدید ساسا رب ھکنیا نتفرگ ضرف اب اما ،دیاهدرکن حرط

 .دشاب دراو کرام دقن دسریم
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 :راتانب

 مھ اب ار تیفیک دروم رد شسرپ و انعم دروم رد شسرپ ھک تسا نیا هدرک کرام یویرانس ھک یراک

ٔ ھطبار ھکنیا دروم رد .تسا هدرک بیکرت مھ اب ار یگدنز تیفیک و انعم ،یترابع ھب .تسا هدرک بیکرت

 دوبھب ھب دناوتیم دوخ لاکَشا زا یخرب رد یگدنز یانعمً انئمطم .دراد دوجو یثحب تسیچ ودنیا نیب

 تسا هدرتسگ ردقنآ ھک دننک ھبلاطم ار تیفیک زا یموھفم تسا نکمم زین یخرب .دماجنیب یگدنز تیفیک

 .تسین سرتسدرد ینیع یانعم نآ ینھذ یسررب ھک ینامز یتح ،دریگیم رب رد زین ار ینیع یانعم ھک

 ،رگید یوس زا یگدنز یانعم و وس کی زا یگدنز تیفیک نایم صخشم یزیامت دنالیام رگید یخرب

 ھک منک بلج ھتکن نیا ھب ار امش ھجوت ھک تسا نیا منکب مھاوخیم ھک یراک نیلوا ،نیاربانب .دنوش لئاق

 تسا نیا مودٔ ھتکن .دنشاب ھتشاد یناشوپمھ رگا یتح ،دنتسھ توافتم عوضوم ود ]یگدنز تیفیک و انعم[

 ؛مینک زکرمت یگدنز تیفیک رب نونکا دیراذگب .تسین یلوقعم لمع هاگچیھ یشکدوخ تفگ ناوتیمن ھک

 نآ زا یخرب رد دیاش .دشابن ناتعفن ھب نآ ھب نداد ھمادا ھک دشاب دب ردقنآ یگدنز تیفیک دینک ضرف

 ناتندنام هدنز ھک دشاب ھتشاد دوجو انعم یفاک دح ھب ،هدیسر رفص ِریز ھب یگدنز تیفیک ھکنیا اب ،طیارش

ً انئمطم یلو ،دناشکب رفص حطس زا رتالاب ھب ار امش و دشاب رگیرای انعم تسا نکمم .دنک نیمضت ار

 دب ردقنآ ھک تشاد میھاوخ ییاھیگدنز هاگنآ ،میریگب رظن رد یکی مھ اب ار تیفیک و انعم میھاوخب رگا

 ھک یزیچ اھنت .تسا رتینالقع اھنآ ھب نداد نایاپ ھک ،دنوشیم دب ردقنآ ھک دنسریم ییاج ھب ای ،دنتسھ

 ھب سکرھ ھک تسین روطنیا .تسا قداص یلک روطھب ھک تسا یتیعقاو نیا ھک تسا نیا منکیم راکنا

 .تسین نینچ !ھن .منک یشکدوخ دیاب ھک تسا نیا شاھجیتن ،بخ دیوگب دوخ اب دیاب دھد شوگ ثحب نیا

 و دیتسھ جنر رد یریذپانلمحت لکشھب و هدرک تفرشیپ رایسب ھک دیراد هدنشک یرامیب کی دییوگب رگا

 قلخ ناوت رگید ناتطیارش ھب ھجوت اب و ،تسا ناتیرایشھ ندرب نیب زا جنر نیا زا ندش اھر ِهار اھنت

 ایآ ھک مینک تبحص دروم نیا رد میناوتیم ھک دیتسھ یطیارش رد ،تروص نیا رد ،دیرادن ار انعم

 یشکدوخ تسا نکمم نآ رد ھک تسا یطیارش نیا .ریخ ای تسا لوقعم ]امش یارب[ »یکمک یشکدوخ«

 ینالقع یشکدوخ منکیمن رکف ،صوصخبٔ ھظحل نیا رد ،نم ای کرام ،وت یارب یلو .دشاب یلوقعمٔ ھنیزگ

 دوخ ھکنیا ھب ھجوت اب ،دش میھاوخ مورحم اھنآ زا ]یشکدوخٔ ھطساوھب[ ھک ییاھزیچ ھب ھجوت اب ؛دشاب

 دودحم مینک قلخ دوخ یگدنز رد میناوتیم ھک ار ییانعم رادقم ھکنیا ھب ھجوت اب ،درب میھاوخ نایم زا ار

 .مینکن یشکدوخ ھک میراد یدایز لیالد ،دز میھاوخ نارگید ھب ھک یبیسآ ھب ھجوت اب و مینکیم
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 :نوسیج

 ،تسا دب دوخیدوخھب رما نیا ایآ ،درب میھاوخ نایم زا ار دوخ ،]یشکدوخ اب[ دییوگیم ھکنیا دروم رد

 ِندروآ تسد ھب زا ندش مورحم زا شیب یزیچ ندش دوجومان و نتفر نایم زا ِیدب ایآ ؟تسا رش

 ؟تساھیبوخ

 

 

 

 :راتانب

 سح .دنراد یرگید یاھهاگدید ھک دنتسھ یدارفا و تسا زیگناربھشقانم ھک منادیم .منکیم رکف نینچ نم

 تایحٔ ھمادا یوزرآ دارفا رتشیب .دنریذپیم یحیولت تروصھب ار هاگدید نیا دارفا رتشیب ھک تسا نیا نم

 رایسبرایسب دارفا .دنروآ تسد ھب دنناوتیم ھک تسا یبوخ یاھزیچ رطاخھب ھلئسم نیا زا یشخب .دنراد

 ناشیگدنز ھب دنھاوخیم لاح نیا اب و دنربیم رس ھب گرم ھب کیدزن طیارش رد ھک دنراد دوجو یدایز

 تعیبط دروم ردً الامتحا .دیوگیم ام ھب رشب تعیبط دروم رد یاھتکن ھلئسم نیا منکیم رکف .دنھد ھمادا

 ینالقعدض تایحٔ هزیرغ نیا دییوگب تسا نکمم .دزومآیم ام ھب یزیچ یلک روطھب رایشھ ]تادوجوم[

 یلو ،مھدب یخساپ مناوتیمن یعطق لکشھب زونھً انئمطم .مھد خساپ شسرپ نیا ھب ھنوگچ منادیمن .تسا

 یریگولج اب ناوتیم ار یھارود نیا .دنراد دوجو ھک تسا یتادوجوم یارب یھارود دوجو لیلدً اقیقد نیا

 .درب نایم زا ،درب دنھاوخ جنر نآ زا و دش دنھاوخ ھجاوم لکشم نیا اب هدنیآ رد ھک یتادوجوم قلخ زا

  .دوشیم متخ ھنازیتسشیازِ جیاتن ھب راکفا نیا منکیم رکف ھک تسا لیلد نیمھ ھب

 

 

 :کرام

 ،مینیزگیمرب ھک ینامز ٔھیرظن ھب ھتسب .میورب نایم زا ام ھک دسریم رظن ھب نکممریغ ،انعم کی رد

 نیا .مینک ادج ار نآ نامزاضف زا یشخب میناوتیم ھک میراد یناھج و دراد تیعقاو ھتشذگ مینک ضرف

 دبا ات تشاد دیھاوخن دوجو رگید هدنیآ رد و دیاھتشاد دوجو صخشم نامزاضف کی رد امش ھک تیعقاو

 ناھج ھک ینامز رگم ،دنام دیھاوخ یقاب ،ھتشاد دوجو ھک یسک ناونعھب هراومھ امش و تسا رارقرب

 نامگ رگا ؟دنکیم یزاب نامیگدنز یسررب رد یشقن ھلئسم نیا ایآ منادب مھاوخیم .دورب نایم زا یلکھب

  .میورب نایم زا لماک روطھب دراد ناکما و تشاد میھاوخ دوجو ام مینک
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 :راتانب

 !دھدیم شمارآ امش ھب ردقچ نخس نیا منیبب ات منکیم وگزاب ناتیارب ار نیا ،دیتسھ مادعا رظتنم یتقو

 دنناوتب بیرغوبیجع ِیکیزیفاتم تارظن نیا منکیمن رکف یلو ،ھناخاتسگ یردق و تسا یخوش متفگ ھچنآ

 »نتفر نایم زا« زا ناتروظنم دیاش و تخادرپ ھلئسم نیا ھب رتقیمع ناوتیم .دنھدب شمارآ دارفا ھب

 ]ھباثمھب گرم[ ِشرگن لماش اھنت دیدرک هراشا نآ ھب امش ھک یاھتکن .دشاب عمجلباق میتفگ ھچنآ ابً الماک

  .دوشیم زین تیمورحم ]ھباثمھب گرم[ ِشرگن لماش ھکلب ،دوشیمن نتفر نایم زا

 

 

 :کرام

 زا ھکنیا یکی :دراد دوجو ندرم دروم رد بولطمان رما ود ھک تسا نیا امش لالدتسا زا یشخب ایوگ

 .تسا دب دوخیدوخھب نتفر نایم زا ھکنیا یرگید و دیوشیم مورحم دراد دوجو هدنیآ رد ھک ییاھیبوخ

 رطاخ رد ندنام ای دنامیم یقاب ناشگرم زا سپ ھک ناشیاھراک و راثآ زا اھناسنا دسریم رظن ھب

 فذح تیعقاو زا ار نم دنناوتیمن« ھک سح نیا زا دیاش ،ور نیا زا .دننکیم شمارآ ساسحا ناشناکدوک

  .دننک شمارآ ساسحا »دننک

 

 

 :راتانب

 نیا دنیوگیم نافوسلیف زا یخرب .میسریم یرادانعم یوزرآ شسرپ ھب ھک تسا ییاج نامھً اقیقد اجنیا

 نیا زا یخرب .دوخ یاھتیدودحم زا نتفر رتارف ینعی انعم و تسام یاھتیدودحمٔ ھجیتن وزرآ

 ؛دیوریم رتارف دوخ دح زا ،نیاربانب .دنشاب ھتشاد دوجو امش ِدوخ یگدنز رد تسا نکمم اھتیدودحم

ٔ ھلئسم امش تیدودحم یھاگ .دننکیم یگدنز ناتفارطا امش اب نامزمھ ھک رگید دارفا رب نتشاذگ ریٔثات اب

 ،لماک لکشھب ھن ــ دیبلطب هزرابم ھب ار گرم و دیورب دوخ ربق زا رتارف دیھاوخیم .تسا ناتییاریم

 گرم زا سپ یلکشھب مکتسد دیھاوخیم یلو ــ تفر دھاوخ نیب زا ییاج ناھج هرخالاب مینادیم ھکارچ

  .دھدیم هزیگنا یرایسب ِدارفا ھب نیا .دینامب هدنز دوخ

 

 

 :کرام

 دوبھب ار ام یگدنز رما نیا ایآ ؛میشاب اریمان میتسناوتیم مینک ضرف .میزادرپب یرگیدٔ ھلئسم ھب دیراذگب

 ؟دنکیم رترادانعم ای دشخبیم



 

 81 

 

 

 :راتانب

 ھک دراد دوجو هراب نیا رد یدایز یفسلف یاھثحب .دنشاب توافتم شسرپ ود تسا نکمم اھنیا ً،اددجم

 زا وا .دوب دھاوخ کانتشحو ،ریخ ھک دناھتفگ 41زمایلیو درانرب دننام یخرب .ریخ ای تسا بوخ ییاریمان

 .دوب دھاوخ روآتلاسک رما نیا ،مینامب هدنز ھشیمھ میھاوخب رگا ھکنیا ؛دیوگیم نخس ییاریمان ِتلالم

 اھتیلاعف و اھتذل عاونا یفاک دح ھب رگا ،دشاب نینچ درادن یترورض دناھتفگ خساپ رد یرگید ِنافوسلیف

 یرگید یاھتیلاعف و اھتذل غارسھب سپس و دیوشیم لوغشم اھنآ زا یخرب ھب .دشاب مھارف ناتیارب

 اھنآ زا ردقنامھ ،دیدرگزاب دیدوب ناشلوغشم رتشیپ ھک ییاھتیلاعف و اھتذل ھب رتدعب رگا و دیوریم

 ییاھرظنفالتخا ھطبار نیا رد ،نیاربانب .دیدربیم تذل اھنآ زا هاتوک یگدنز کی رد ھک دیربیم تذل

 یھار چیھ نوچ ،تسا یضرفً الماک یاھلئسم ،مینک رکف ییاریمان دروم رد میھاوخب رگا .دراد دوجو

 ات میناوتب رگا ،نیاربانب .تفر دھاوخ نایم زا ینامز زین ناھج ِدوخ .میشاب اریمان میناوتب ھک درادن دوجو

 یلو .تشاد دھاوخن دوجو دبا ات درک یگدنز نآ یور دوشب ھک یاهرایس ،میھد ھمادا دوخ یگدنز ھب دبا

 ،دشاب بولطم یطرشودیق چیھ نودب دناوتیمن ھک تسا نیا خساپ ،تسا بولطم ییاریمان ایآ دیسرپب رگا

 یھاتوک یگدنز زا رتدب بتارمھب یایگدنز نینچ ،دشاب یدبا جنر نیا و دیشکب یدایز جنر رگا نوچ

 .دوش ھتفرگ رظن رد دیاب یدایز یاھطرشودیق ،نیاربانب .دیشکیم یدایز رایسب جنر نآ رد ھک تسا

 ھک میشاب ھتشاد رظن رد ار سویوفیاتٔ هروطسا .دناهدوب حرطم ناتسابٔ هرود زا اھطرشودیق نیا زا یخرب

 ھکنآ یاجھب وا .دش رتتوترف و رتریپ ھتفرھتفر و دش هدروآرب شیوزرآ و دنامب هدنز دبا ات تساوخیم

 ،نامز رذگ اب ھک تسا نیا طرش کی ،نیاربانب .درک وزرآ ار یدبا تایح ،دنک وزرآ ار یدبا ِیناوج

 و دینامب هدنز امش رگا دوشیم ھچ دنیوگیم یرگید دارفا .دیھدن تسد زا ار دوخ یمسج و ینھذ یاوق

 لیکشت یدیدج یاھهداوناخ اھنآ زا سپ ؟دنریمب دنتسھ کیدزن امش ھب ھک یناسکٔ ھمھ یلو ،دیشاب اریمان

 یراوگوس نآ زا ندش اھر و یراوگوس ِیمئادٔ ھخرچ رد ،نیاربانب .درم دنھاوخ زین اھنآ و دیھدیم

 اریمان زین امٔ هداوناخ و ناتسود ھک میراذگب ار طرش نیا دیاب ،تروص نیا رد .تفرگ دیھاوخ رارق

 دناوتیم ھک دوشیم دایز ردقنآ تیعمج ،دریمن سکچیھ رگا[ تسا تیعمجٔ ھلئسم رگید دروم .دنشاب

 ار طرش نیا میناوتیم ،تروص نیا رد .]دنک نکممان یتح ای دروایب نییاپ تدشھب ار یگدنز تیبولطم

 تسا نیا رگید دروم .دشابن نکمم ود رھ و دنوش اریمان ای دنوش رادھچب دنناوتیم ای دارفا ھک میراذگب

 میراذگیم ار طرش نیا ،تروص نیا رد .دیریمب دیھاوخب دیاش ،دیشکب یدایز جنر و دیوش یمخز رگا ھک

 

41. Bernard Williams 
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 دیناوتیم و دینک باختنا ار ھنیزگ نیا دیتسین روبجم یلو ،دیشکب ار دوخ دیناوتب ،دیھاوخب هاگرھ ھک

 یلو .تسا یبوخٔ ھنیزگ ییاریمان دسریم رظن ھب ،میریگب رظن رد ار اھطرش مامت رگا .دینامب اریمان

  .دشاب یبولطمان رایسب رما دناوتیم ،اھطرشودیق نیا نودب ییاریمان

 

 

 :کرام

 ندشن هداز زگرھ ھب ار نآ دییوگب دیناوتب ھک تسھ نتشاد دوجو زا یلکش ایآ ،ثحب نیا طسب یاتسار رد

 .دیاهدرک یسررب درک لیخت ناوتب ھک ار یایگدنز ،اجنیا ات ؟دیھدیم حیجرت

 

 

 :راتانب

 دوجو طیارش تسا نکمم نیا منکیم رکف .منکیمن باختنا زین ماهداد حرش اجنیا ات ار ھچنآ یتح ،ھن

 ار نآ ھک تشادن دوجو یلیلد مھ زاب ،دوب یدبا و دنیاشوخ یگدنز رگا یتح یلو ،دشخبب دوبھب ار نتشاد

 رکف یلو ،دوب توافتیب ھنیزگ ود نیا ھب تبسن ناوتیم .میھد حیجرت مییاین دوجو ھب زگرھ ھکنیا ھب

  .میھد حیجرت ار یدبا دنیاشوخ یگدنز ھک دشاب ھتشاد دوجو یلیلد منکیمن

 

 

 :نوسیج

 ھکنیا ھب ھجوت اب :دنک حرط نیا ھب ھیبش یلالدتسا تسا نکمم دھدیم شوگ ھملاکم نیا ھب ھک یروابادخ

 زا ای دشاب ھتشاد یناھج یانعم دناوتیمن نم یگدنز ،دراد دوجو تایح ناھج یاھھشوگ زا یخرب رد

 ھک مینک ضرف ،میاهدرک دراو ھلداعم نیا رد ار دنوادخ مینک ضرف یلو .دشاب ھتشاد انعم ناھج رظنم

 نیا ،هوالع ھب .تسا ویتکپسرپ نیرتهدرتسگ دنوادخ ِویتکپسرپ دسریم رظن ھب لاح .دراد دوجو دنوادخ

 یتح و دشاب ھتشاد تیمھا یساسا روطھب دنوادخ یارب نم ِیصخش یگدنز ھک دراد دوجو ضرف

 .دنیبیم مدوخ رظنم زا ارم یگدنز یانعم و شزرا وا .دشاب نم یگدنز رگهراظن یصخش تروصھب

 دنیبیم دنوادخ لاح .میاھتساکورف یدرف ویتکپسرپ نیا ھب ار یناھج ویتکپسرپ نآ ام ،لکش نیدب ،نیاربانب

 ھب یتقو ای .دراذگیم ریٔثات ناشیگدنز رب یلکشھب راک نیا و مھدیم ماجنا ماھیاسمھ یارب یراک نم ھک

 رثا ناشیگدنز رب رادانعم یلکش ھب دننکیم ساسحا اھنآ و مھدیم اذغ ناشھبرگ ھب ،دنوریم رفس

  .تسا رادانعم نم یگدنز دسریم رظن ھب لاح .ماھتشاذگ
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 :راتانب

 ھکنیا لیالد زا یکی مکتسد .تسا باذج ردقنیا دنوادخٔ هدیا ھک تسا لیلد نیمھ ھبً اقیقد منکیم رکف

 یخربً انیقی .دننکیمن رکف روطنیا ھمھ ھک میوگب دیاب .تسا نیمھ تسا باذج ردقنیا دنوادخٔ هدیا ارچ

 زا یخرب .دروآیم دوجو ھب ام یارب یاھتسیاب فدھ دنوادخ دوجو دننکیمن رکف ناروابانادخ زا

 ققحم ار دنوادخ فادھا ھک دیاهدش قلخ امش رگا دنیوگیم ،ھناعاجش و ھنانیبشوخ یتسژ اب ،ناروابانادخ

 .دیھد ماجنا دھاوخیم وا ھک ار یراک دیاب و دیتسھ دنوادخ ]جنرطشٔ هرھم[ زابرس اھنت هاگنآ ،دینک

 ماجنا میھاوخب ھک ار یراک رھ و میتسھ دوخ یاقآ هاگنآ ،دشاب ھتشادن دوجو یدنوادخ رگا ھکیلاحرد

 ییاغ دوجو دنوادخ ھک هدیا نیا منکیم رکف یلو ،دنراد یھاگدید نینچ ھک دنتسھ یناسکً انیقی .میھدیم

 ھطبار نیا رد ییاھشسرپ .دشخبب انعم یگدنز ھب دناوتیم و دراد ییاھتیباذج تسا یناھیک هاوخریخ

 نیسحت ھناروابادخ ِلوادتم ِلالدتسا کی .درب شیپ ار اھنآ دیاب ھنوگچ ھک متسین نئمطم و دراد دوجو

 ھکنیا نودب ،دنکیم ارجا ار دوخ رظندم روما اھنآٔ ھلیسوھب دنوادخ ھک تسا یدولآزار یاھشور

 منکیم رکف و دراد دوجو الست ،دنوادخ دوجؤ هدیا رد منکیم نامگ یلو .دنک صخشم ار اھنآ تایئزج

 .دشاب تسرد ھک منکیمن رکفً افرص نم .نآ دایز رایسب تیباذج یارب تسا یلیلد نیا

 

 

 :نوسیج

 دنوادخ نآ رد ھک تسین یایگدنز نآ ایآ ؟دینک یگدنز ار نآ دیھاوخب ھک دراد دوجو یگدنز زا یعون ایآ

 و دیتسھ ناتیگدنز قشاع مھ امش دوخ و دریگیم یدج یلیخ امش رظنم زا ار ناتیگدنز و دراد دوجو

 نامدوخ خسار رواب ساسا رب مینکیم ھک یراک رگا ؟تسا رادانعم ھک دیراد رواب و دیربیم تذل نآ زا

 نیدب ایآ ،مینک طبترم زین دنوادخ ھب ار نآ و ــ رس یاھوم شرامش ھچ دشاب لگ نتشاک ھچ ــ دشاب رادانعم

  ؟دوب دھاوخن بولطم و رادانعم نامیگدنز لکش

 

 

 :راتانب

 دوجو زگرھ و یگدنز عون نیا نیب نیاربانب و دشاب ریذپلد یگدنز زا یاھخسن نیا منکیمن رکف ،ھن

 یسررب یدایز یاھزیچ ،ھناروابادخ هاگدید رد متفگ ھک دیروایب دای ھب یلو .دوب مھاوخ توافتیب نتشادن

 ھتسیاب یانعم ھنوگچ دنوادخ ھکنیا رب ینبم گنگ ییاھحرط ،نیاربانب .تسا هدنام یقاب توکسم و هدشن

 ھک تسا نیا تیاور عون نیا تعیبط و تسین صخشم اھنآ تایئزج یلو ،میراد دشخبیم ام یگدنز ھب
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 تایئزج دناوتیم دنوادخ ھکیلاحرد .میتسھ اریم یتادوجوم ام ھکارچ ،درک صخشم ار نآ تایئزج ناوتن

  .تسا دنوادخ دوجو شریذپ ندوب لوقعم ھب ھتسباو یدایز دودح ات ،نیاربانب .دنک صخشم ار نآ

 

 

 :نوسیج

 نآ ھب ثحب نتفای نایاپ زا شیپ مراد تسود یلو ،میدرکن تبحص شدروم رد ھک ییاھزیچ زا یکی

 نیا رد امش راثآ زا یدایز شخب ریخا یاھلاس رد منادیم و دیدرک هراشا نآ ھب زین رتشیپ و میزادرپب

 کی نیب دیناوتب رگا ھک دیدرک هراشا ،ثحب نیا یط یراب دنچ .تسا »یزیتسشیاز«ٔ هدیا نیا ،هدوب هراب

 نینچ ارچ .دیھدیمن حیجرت یرگید رب ار مادکچیھ ،دیشاب ھتشاد یباختنا ندماین دوجو ھب و ریذپلد یگدنز

 ؟تسا

 

 

 :راتانب

 ھتشادن دوجو رگا اما ،تسا بوخ یلیخ بولطم یگدنز .دشاب ھتشاد یایرترب چیھ منکیمن رکف نوچ

 یلو ،میمورحم دنتسھ لائدیا ھک ییاھزیچ مامت زا میتسھ دوجوم ھک ام .دیوشیمن مورحم نآ زا ،دیشاب

  .دوبن راک رد ینداد تسد زا ،میتشادن دوجو زگرھ رگا

 

 

 :کرام

 یزیچ دناوتیمن ھک دراد دوجو دوجومانٔ ھلوقم کی .درک یسررب نینچ ناوتب ار ھلئسم نیا منکیم نامگ

 .»متشاد یبولطم یگدنز متشاد وزرآ« دیوگب ھک دشاب ھتشاد یاھبرجت نینچ دناوتیمن ،دھدب تسد زا ار

 ار تیزم نیا :تسا نیا رگید تلاح .دوش مورحم یزیچ زا دناوتیمن نیاربانب ،ھتشادن دوجو شیپ زا

 یفداصت زا یتقو .دنکیمن ھبرجت زین دھدیم خر یگدنز رد ھک ار یکانتشحو یاھزیچ مامت ھک دراد

 یزیچ و تسا هداد خر یبوخ زیچ مییوگیم ،دوب نامندش جلف نآٔ ھجیتن ،دادیم خر رگا ھک مینکیم زیھرپ

 نآ اب ناوتب ھک انعم نیا ھب تیعقاو ھب ندوب دھعتم .تسا بوخ یباجیا تروصھب ھک میاهداد تسد زا ار

 مامت رانک رد ار کیرات و کانتشحو یاھزیچ مامت ھک ییاناوت نیا نتشاد ینعی ،دش ھجاوم تسھ ھکنانچ

 نئمطم نم تفگ دنھاوخ یرایسب ؟دراد یتلیضف ندوب مھوتم ایآ یلو .مینک ییاسانش دنیاشوخ یاھزیچ

 ثعاب نوچ ،تسھ یدنوادخ راگنا ھک منکیم یگدنز یروج یلو ،دشاب ھتشاد دوجو یدنوادخ ھک متسین

 دننیبب ار ناویل رپٔ ھمین دنراد لیامت مدرم ھک دیاهدرک هراشا ،دوخ یاھھتشون رد امش .موش رتداش دوشیم
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 نتفریذپ یارب یدح ایآ .دوش رتھب اھنآ یگدنز دوشیم ثعاب هابتشا ِکاردا نیا نتشاد ،انعم کی ھب و

  ؟میروآ تسد ھب ار تیعقاو زا نکمم کاردا نیرتقیقد مینک شالت دیاب ایآ ؟دراد دوجو مھوت کی

 

 

 :راتانب

 تسا بوخ ناتیگدنز دینک رکف رگا .مزادرپیم نآ ھب 42یناسنا ٔھصمخم باتک رد ھک تسا یشسرپ نیا

 .دوش رتھب یردق ناتیگدنز دوشیم ثعاب عقاو رد ]مھوت نیا[ ــ تسھ عقاو رد ھک یزیچ نآ زا رتھب ــ

 یلو ،میشاب ھتشاد یرتھب ساسحا دوش ثعاب دناوتیم تیعقاو زا اھفارحنا زا یخرب ھک تسا تسرد

ٔ ھطقن ھک تسا راوشد یلیخ .دشابن بوخ نامیارب تسا نکمم ،میوش فرحنم تیعقاو زا دح زا شیب رگا

 دیناوتیم ھک تسھ ییاھزیچ رگا .تسین امش ِصخشٔ هرابردً ارصحنم ھلئسم ھتبلا و مینک ادیپ ار بسانم

 دیشاب بظاوم یلیخ دیاب یلو ،متسھ قفاوم اھنآ اب لصا رد هاگنآ ،دنک رتھب ار ناتیگدنز ات دیھد ماجنا

 ھب نانچ ھک دینک رکف گولوئدیا کی ھب .دینکن رتدب بتارمھب نارگید یارب ار روما ،دنیارف نیا رد ھک

 یبھذم تسا نکمم .دنک لیمحت جنر دنافلاخم وا اب ھک یناسک رب دھاوخیم ھک تسا دھعتم دوخ هاگدید

 ھب یلو ،دیروآ تسد ھب دوخ ندوب قح رب سح زا یدایز رایسب تیاضر تسا نکمم ،دیشاب رالوکس ای

 رگا .دیاھتفر رتارف یلیخ بولطمٔ ھطقن نآ زا ،تلاح نیا رد .دیرگنب دینکیم لیمحت نارگید رب ھک یجنر

 اب ،دیشاب مھوتم یفاک دح ھب ھک یتروص رد میوگب دیاب ،میدرگزاب یزیتسشیاز عوضوم ھب میھاوخب

 تسین نیا نمٔ ھیصوت ،نیاربانب .دینکیم داجیا یدایز بیسآ دنیارف نیا رد ایند ھب دیدج تادوجوم ندروآ

 نآ لماش دناوتیم نیا .دننارورپب ندش ھجاوم یارب ییاھراکوزاس دیاب ھکلب ،دننیزگرب ار مھوت دارفا ھک

 .مینک زکرمت یگدنز ییانعمیب رب و منیشنب تدممامت میناوتیم .مینکن زکرمت زیچ کی رب تدممامت ھک دشاب

 ھب مساوح نم ھک دییوگب رگا .تسین هدنزاس و تسا یگدنز رد انعم شھاک یارب یدمآراک شور نیا

 یتاظحل ،مھد ماجنا مناوتیم ھک تسھ ییاھراک یلو ،تسین بوخ ]ھک منادیم[ و تسھ رتگرزب ریوصت

 ھب تسا نکمم ھک ار یراک رھ لاح نیع رد و ،مریگیم رظن رد ار اھنیأ ھمھ و منکیم رکف ھک تسھ

  .تسا رتلوقعم درکیور نیا ،مھدیم ماجنا دوش رجنم انعم قلخ

 

 :کرام

 یزیگناتفگش رادانعم تیلاعف تسانعمیب ام یگدنز ارچ ھکنیأ هرابرد نتشون .دوب یباذج ثحب میوگب دیاب

 تقیقح لابند و دننک رکف دوشیم بجوم ھکارچ ،دوش رترادانعم یرایسب دارفا یگدنز هدش ثعاب ھک تسا
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 اھنتھن ،میاتسیم دیاھتشاذگ ھک ار یریٔثات .تسا هرمزور روما زا رتارف ھک دنشیدنیب ییاھزیچ ھب و دندرگب

                    .43یرایسب یگدنز رب ھک ،نم یگدنز رب

 

 
 :تسا سرتسد رد کنیل قیرط زا یسیلگنا نابز ھب نآ یریوصت لیاف و هدش ماجنا ٢٠٢٠ لاس رد وگتفگ نیا  43

https://www.youtube.com/watch?v=R4YFU6yL_-8 


