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Does God Take Risks in Governing the World? 

                                                                                               فصل ّشتن

 در حکَهت ٍ ادرُ ی جْاى ریسک هی کٌد؟ آیا خداًٍد

 ، ثبضس زاضتِ ٍالًی فطزی آظازی ثطط اگط وِ وٌٌس هی تػَض زٍ ّط ّلن پبٍل ٍ ّبسىط ٍیلیبم،  ثحج ایي زض

 ٍ غبفلگیطی ذكط هًطؼ زض ضا ذَزش ذسا پس -زٌّس هی اًزبم ٍالى زض وِ رعآًچِ ثِ يول آظازی-

،  ثبضس زازُ اًسبى ثِ ضا ثطط فطزی آظازی ذساًٍس اگط ، زیگط يجبضت ثِ. زّس هی لطاض ًباهیسی ّوچٌیي

تَافك  زاضًس فطزی آظازی ّب اًسبى آیب وِ ایي هَضز زض ّلن ٍ ّبسىط اهب. است وٌٌسُ ضیسه فطز یه ذساًٍس

 وٌس هی ازيب اٍ. وٌس هی ضیسه ذساًٍس ًتیزِ زض ٍ زاضین آظازی فطزی هب وِ وٌس هی استسالل ّبسىط .ًساضًس

، وٌس ایزبز ثرَاّس ذسا وِ هَرَزاتی ًَو اظ زضست زضن ٍ ذسا اظ اًزیل تفسیط زٍ ّط ثب اٍ زیسگبُ وِ

 لَیبً هرلَلبتص، ثط ذساًٍس. وٌس ًوی ضیسه ذسا وِ وٌس هی استسالل زیگط، سَی اظ ّلن، .زاضز هكبثمت

 ضخ زازُ است، آى زض وِ ثسی ثطای زض ّوبى ظهبى، ثسٍى آًىِ ىِثِ قَضی لىيزاضز،  ٍ وٌتطل لسضت ايوبل

 سعاٍاض سطظًص اذاللی ثبضس.

 کٌد هی ریسک خدا

 ٍیلیام ّاسکر

 ذكط هًطؼ زض ضا اٍ وِ وٌس هی يول ّبیی ضٍش ثِ زض ازاضُ ی زًیب اٍ است؟آیب پصیط ضیسه ذسا آیب

 یىی ایي ؟اًس ضسُ حصف الْی هطیت حىَهت اظ احتوبالت ایي ّوِ آیب یب ؟زّس هی لطاض ضىست ٍ ًباهیسی

 ثب ًعزیىی ضاثكِ، زیس ذَاّین وِ ّوبًكَض ٍ ،است رْبى زض ذساًٍس يول ثِ هطثَـ سَاالت تطیي يویك اظ

 هسبئل ایي وطزى ضٍضي ثِ ،ّلن هي ّوتبی ثب ّوطاُ ثحج، ایي ثتَاًس اهیسٍاضم . زاضز هْن سَاالت زیگط

 .وٌس ووه

 هسیحی يجبزت ّسف وِ یذساًٍس همسس، وتبة ذساًٍس هَضز زض سَاالتی يٌَاى ثِ سَاالت ایي الجتِ

 همسس وتبة تفسیط ثب يوستب هب ًگطاًی فیلسَف، يٌَاى ثِ حبل، ایي ثب. است ضسُ گطفتِ ًهط زض است،



 توطوع آًْب ّب آى هٌكمی هفبّین تًییي ٍ هطثَقِ هَاؾى هًبًی وطزى ضٍضي ثط ثبیس هب يَؼ، زض. ًیست

 هتَى ثب هكبثك ثیطتط زیسگبُ وسام وِ وٌین ثطضسی ذالغِ قَض ثِ ثبیس هب ثًس، هطحلِ زض حبل، ایي ثب. وٌین

 .است ضسُ ضٌبذتِ ضسویت ثِ ذسا آى قطیك اظ وِ است همسس وتبة

 .آزادی ٍ خطر1

:  وٌن ثیبى ایٌگًَِ ضا هَؾَو ایي ثگصاضیس ؟وٌس ضیسه ذساًٍس وِ است آى هًٌبی ثِ زلیمب چیعی چِ اهب

 وِ زاضز آظاز هَرَزاتی پیبهسّبی ثِ ثستگی ثبضس زاضتِ ثستگی ّب آى ًتبیذ ثِ وِ ثگیطز ضا تػویوبتی اٍ اگط

 ،زّس اًزبم ضا وبض ایي اگط ایٌىِ ثطای. ضًَس ًوی هطرع پیبهسّب زاًص ٍسیلِ ثِ تػویوبت ّب آى زض

 ثطای ذساًٍس ًیبت هَضز ایي زض ٍ،ثبضٌس ذساًٍس ّبی ذَاستِ ثب هغبیط است هوىي هرلَلبت ایي تػویوبت

 تػویوبت زیگط، سَی اظ اگط، . ثبضس وٌٌسُ اهیس ًب حسٍزی تب حسالل است هوىي تػویوبت ایي اتربش

 اگط حتی ضَز، هی ّسایت زاز ذَاٌّس پبسد هَرَزات چگًَِ ایٌىِ اظ وبهل اقویٌبى ثب ّویطِ ذساًٍس

 اظ ثرطی غطفب هَضز، ایي زض ًبهكلَة، ّبی پبسد. ثبضس ًبهكلَة است هوىي شٌّی ّبی پبسد اظ ثطذی

 لجَل غطفب اهب ًساضت، ثط زض ضا ذكطی ّیچ ذسا ّب، ّعیٌِ ایي تحمك زض است؛ "وبض ٍ وست اًزبم ّعیٌِ"

 .ثَز ذَاّس اٍ تػوین اظ هتفبٍتی ًتبیذ زاًست، هی آى اظ پیص آًچِ

 آیب ،وٌس هی تًییي وِ است چیعی چِ وٌس، ضیسه ذسا وِ است ، ایيآى هًٌبی  وِ است چیعی ایي اگط اهب

 یىی: زاضز ٍرَز سَال ایي ثِ سبزُ آٍض ضگفت پبسری است؟ ضیسه ثسٍى یب پصیط ضیسه ذسا الساهبت

 آظازی ذَز ثِ هَرَزات  اٍ اگط است پصیط ضیسه ذساًٍس: ّستٌس هَافك آى ثب هي ٍ ّلن وِ پبسری

 وِ قَضی ثِ است، آظازی هًٌبی ثِ  "لیجطالیستی آظازی" ذیط. غَضت، ایي غیط زض وٌس؛ تحویل ضا لیجطالیستی

 اًتربة ٍالى زض وِ چیعی اظ هتفبٍت چیعی ضطایف، ّوبى ،تحت تَاًس هی ٍالًب وٌس هی اًتربة وِ يبهلی

 هبًٌس وِ ًیستٌس يلت هًیٌی، زاضز ٍرَز سَال ایي هَضز زض وِ ّبیی گعیٌِ اظ ایي ضٍ.است ضا اًتربة وٌس ضسُ

 زیگطی چیع ّیچ وِ است هًٌی ثساى ایي. است غیطلكًی ،شاتی قَض ثِ لیجطالیستی آظازیزٌّس؛  ضخ ّب آى

 تػوین ٍ گیطز لطاض هَلًیت زض ٍالى زض هَرَز وِ ظهبًی تب وٌس، اًتربة ضا آى ضطـ پیص وِ ًساضز ٍرَز

 تَاًس ًوی اهب ساًس،ث ثگیطز، تػوین احتوبال هَرَزات چكَض ایٌىِ اظ پیص تَاًس هی ذساًٍس. ضَز گیطی

 .ثفْوس هَرَزات ٍالًی تػوین ثِ تَرِ ثب ضا ذَز تػوین



 بًیهی زاًص اظ زیگط، احتوبلی ًهطیِ یه ربیی است وِ تٌْب ،سبزُ ًسجتب پبسد ایي وِ است شوط ثِ الظم

 زض ثطاثط وِ زاضز ٍرَز ّبیی گعاضُ اظ گستطزُ ای هزوَيِ هیبًِ، زاًص ًهطیِ ثِ تَرِ ثب. ضَز حصف الْی،

 ایي .ضَز هی ًبهیسُ "آظازی هَضز زض ٍالى ذالف ضطقیْبی" ولی قَض ثِ وِ ،ٌسستّ ضسُ ضٌبذتِ ًٍسذسا

 ّط زض وِ گیطًس هی تػوین( لیجطالیستی هًٌبی زض) آظازاًِ هوىي، یب ٍالًی هرلَق ّط ثِ تَرِ ثب ّب، گعاضُ

 ایي ثِ تَرِ ثب. ثگیطز تػوین ضَز، هی هَارِ هربلف هَرَز آى ثب وِ آظازاًِ اًتربة ،احتوبلی ٍؾًیت

 ذَاٌّس پبسد هَرَزات چگًَِ زلیمب وِ وٌس زضن زلیك قَض ثِ ضا ذَز تػویوبت است لبزض ذسا زاًص،

 زیگط ثبض یه. است ًطسُ تًییي يلت ایي ثِ ٍ است آظاز لیجطالیستی هًٌی زض هرلَـ تػوین وِ ّطچٌس زاز،

 .ضَز هی حصف وبهال ذكط يٌػط

ثِ لَل هًطٍف  ظیطا ثبضس، زضست تَاًس ًوی هیبًِ زاًص ًهطیِ وِ ّستٌس هَافك هي ٍ ّلن پل حبل، ایي ثب

 ٍالًب ثِ ٍرَز ًوی آیٌس وِ -"ضطقیْبی ذالف ٍالى" –هیساًس ذساًٍس وِ ،ایيًطبى هی زٌّس حمبیك

 اًتربة ی ًتیزِ ّطگع[ لیجطالیستی آظازاضازُ ی ] ضطایفایي " گَیس، هی ّلن وِ ّوبًكَض. ضًَس ضٌبذتِ

 ایي اظ. زٌّس هی اضائِ ًتیزِ چٌسیي اظ یىی آظاز اًتربة ثطای ضا ضطایكی فمف آًْب وٌس؛ ًوی تًییي ضا آظازاًِ

 ّسف یه ثِ ضسیسى ثطای ذبغی ضطایف زض آظاز هَرَز یه آًچِ اظ ذَز ضٌبذت اظ. . .  ًویتَاًس ذسا ضٍ

 تب وِ است ایي ،زّس اًزبم ضا وبض ایي ًویتَاًس ذساًٍس وِ زلیل ایي ".سوٌ استفبزُ وٌس، هی استفبزُ هكلَة

 ًساضز. ٍرَز حمیمتی چٌیي زاضز، لكًب ٍرَز آظاز ٍالًب يبهل یه وِ ظهبًی

 ضطایف تحت( هربلف ظیبز احتوبل ثِ) لكًب يبهل وِ ثبضس ایي ثیبًگط وِ ًساضز ٍرَز ٍالًی هتمبثل ّیچ

 اًتربة ی ًتیزِ ّطگع[ لیجطالیستی آظاز ضازُ یا] ضطایف" گَیس، هی ّلن وِ ّوبًكَض .است هوىي هرتلف

 اظ. زٌّس هی اضائِ ضا  ًتیزِ چٌسیي اظ یىی آظاز اًتربة ثطای ضا ضطایف فمف وٌس؛آًْب ًوی تًییي ضا آظازاًِ

 یه ثِ ضسیسى ثطای ذبغی ضطایف زض آظاز هَرَز یه آًچِ اظ ذَز ضٌبذت اظ.  ..  ًویتَاًس ذسا ضٍ ایي

 است ایي زّس اًزبم ضا وبض ایي ًویتَاًس ذساًٍس وِ ایي زلیل "وٌیس. استفبزُ وٌس، هی استفبزُ هكلَة ّسف

 ذالف ضطقی ّیچ است، آظاز ٍالًب وِ يبهلی یه وِ آًزب تب ًساضز؛ ٍرَز ضَز ضٌبذتِ وِ حمیمتی ٍالًب وِ

 ضطایف تحت( احتوبل ثب هغبیطت غَضت ثِ) لكى قَض ثِ يبهل وِ ثبضس ایي ثیبًگط وِ ًساضز ٍرَز ٍالًی

 .است هرتلف هوىي



 آى اظ وبهل زضهبى یه ٍ  است زضَاض ٍ پیچیسُ هیبًی زاًص هَؾَو وِ وٌن ايتطاف ثگصاضیس ،ّوِ ایي ثب

 يٌَاى ثِ هیبًی زاًص وطزى ضز زض هي ٍ ّلن وِ آًزب اظ اهب . ثبضس ایٌزب زض تالش اظ تط گستطزُ ثسیبض ثبیس

 ضا هب هَؾَو ایي ٍ.  گفت ًرَاّن آى هَضز زض ایي اظ ثیص همبلِ ایي زض هي,  اًس ضسیسُ تَافك ثِ هوىي غیط

 ذَز هرلَلبت ثِ اگط است ضیسه هَضز فطز یه ذساًٍس:  ضسبًس هی ثَزین وطزُ ثیبى لجال وِ ربیگبّی ثِ

 رفت یه زٌّسُ ًطبى اضتجبـ، ایي ایي، ثط يالٍُ ،ذیط. غَضت ایي غیط زض ؛ جرطسث ضا لیجطالسیتی آظازی

 هی ضا الْی پصیطی ضیسه وٌٌسُ تػسیك وِ زیسگبّی: است ثحج هَضز هَاؾى ثطای هفیس اغكالح ذبظ

 .وطز تَغیف الْی گطایی رجط يٌَاى ثِ تَاى هی ضا هتؿبز زیسگبُ وِ حبلی زض است، آظاز تئَضی ًبهیس، تَاى

 داًش ٍ قدرت خدا، آزادی. 2

 تػویوبت آیب ؟چكَض ذساًٍس آظازی زضثبضُ اهب این، وطزُ غحجت اًسبى ثطای آظازی زضثبضُ هب وٌَى تب

 ثطچست، ثب زیسگبُ یه وِ ثبضیس زاضتِ اًتهبض است هوىي است؟ آظاز آظازی لیجطالیستی، هًٌبی ثِ ذساًٍس

 ًباهیس اًتهبض ایي ٍ زّس تًلك هَرَزات ًیع ٍ ذسا ثِ ضا لیجطالیستی آظازی آظازی ،"اضازُ آظازی تئَضیسن"

 زض هًٌبی آظاز هَرَز يٌَاى ثِ ضا ذسا ّن ًهطیِ ایي آیب چیست؟ الْیبت گطایی رجط اظ هٌهَض اهب. ًطَز

 سري "ذسا آظازی" اظ هبیلٌس هصّجی رجطگطایبى ؛ًیست ٍاؾح ّویطِ ایي گیطز؟ هی ًهط زض لیجطالیستی

 وَچىی ثبظتبة حبل ایي ثب. زاضًس شّي زض آظازی ًَو چِ وِ ًطَز آضىبض ثالفبغلِ است هوىي اهب ثگَیٌس

 آًْب اگط حسالل - زٌّس ًسجت ذسا ثِ ضا لیجطالیستی آظازی ثبیس ًیع الْی رجطگطاّبی وِ زّس هی ًطبى

 يول پس ًیست، آظاز هًٌب ایي ثِ ذساًٍس اگط. زٌّس اًزبم ضا وبض ایي ثبیس ثبضٌس، اضتسوس هسیحیبى ثرَاٌّس

ذَاّس  ؾطٍضی ذسا ثطای ذلمت اظ ایي ضٍ ثبضس؛ ؾطٍضی ذسا شات تَسف ًَيی ثِ ثبیستی ذلمت الْی

 .است وطزُ تبییس ضا آى هسیحی سٌت يٌَاى ثِ ٍ لبًَى ٍ حمیمت فیؽ الْی،ثَز، ًِ آظاز

 اظ یىی تٌْب آظازی الجتِ،. ًساضز تفبٍت ذسا آظازی ثِ تَرِ ثب الْیبت رجطگطایی ٍ آظازی تئَضی ثٌبثطایي

 ایي اهب ثَز. ذَاّس هتفبٍت الْی غفبت ثطذی هَضز زض زیسگبُ زٍ ٍ است، ثسیبضی هیبى زض الْی غفبت

 غفت اسبسی الْی ثِ غَضت هكلك، ذساًٍس، لسضت هخبل، يٌَاى ثِ. است اًتهبض حس اظ ووتط ّب تفبٍت

 ضا وبضی ّط است لبزض ذسا وِ گفت تَاى هی ٍالًب هَضز، زٍ ّط زض: ثَز ًرَاّس هتفبٍت زیسگبُ زٍ ثطای

 ايوبل هیعاى اقویٌبى، ثطای ثبضس ،اًزبم زّس.ذسا  وبهل شات ثب تؿبز زض ًِ ٍ ثبضس هَرت تٌبلؽ ًِ وِ

 ای ٍالًِ زیسگبُ،ووتط ایي زض ظیطا ثبضس، رجطگطایی زیسگبُ ثطای ثیطتط حسٍزی تب است هوىي الْی لسضت



 ثلىًِیست، هطثَـ ذساًٍس الْی ربًجِ ّوِ اقالق ثِ تفبٍت ایي اهب .ًىٌس وٌتطل فًبالًِ ذسا وِ زاضز ٍرَز

 .ثجٌسز وبض ثِ ضا ذَز تبم لسضت ثتَاًس آى زض وِ است گطفتِ تػوین آظازاًِ ذسا وِ است رْبى اظ ًَيی

 ًتیزِ ایي ثِ سربٍتوٌساًِ قَض ثِ ذساًٍس وِ است رْبًی، است آظاز ٍالًب هَرَزات ضبهل وِ زًیبیی

 یًٌی:  ضًَس ًوی وٌتطل اٍ تَسف هخجت قَض ثِ وِ زاضت ذَاٌّس ٍرَز ذبغی یضٍیسازّب وِ است ضسیسُ

 .هَرَزات آظاز ّبی اًتربة

 ثِ وِ ظهبًی آظاز، ی اضازُ ثط هجتٌی ذساضٌبسی وِ است ایي است اًگیع ضگفت ٍیژُ ثِ اهط ایي ایٌىِ زلیل

 آیٌسُ زض آظاز الساهبت اظ ربهًی ثیٌی پیص ذسا وِ است آى هستلعم ضَز، زض ًهط گطفتِ سیستوی قَض

 هكطح الْی رجطگطایی تَسف وِ آًچِ اظ ذساًٍس ؾطٍضی قجیًت زض تفبٍت ایي حبل، ایي ثب .ثبضس ًساضتِ

 هَضز زض وِ ثگیطیس ًهط زض ضا ذسا ٍؾًیت زیگط ثبض یه ، هَؾَو ایي زیسى ثطای. ًساضز تفبٍت ضَز، هی

 زٍ ّط ، ذسا ّبی اًتربة هیبى زض. وٌس هی ذلك زًیبیی چِ وٌس ذلك اگط ٍ وٌس هی فىط يبلن یه ایزبز

 يالٍُ  .ًجبضس یب ثبضس لیجطالیستی آظاز ی اضازُ ثبذَاُ  اٍ هَرَزات اًتربة ،وِ وطز ذَاٌّس تػسیك زیسگبُ

 اٍ ، وٌس ذلك فطزی آظازی ثب ضا افطاز ذساًٍس اگط:  ضٌبذت ذَاٌّس ضا ظیط حمیمت  زیسگبُ زٍ ّط، ایي ثط

 وبهلی زاًص اٍ ،ثبضس ًساضتِ ٍرَز افطازی چٌیي اگط وِ حبلی زض ،زاضت ًرَاّس آیٌسُ زضثبضُ ربهى زاًص

 يلن ضٌبذت ثب تطتیت ّویي ثِ ٍ .است ذساًٍس وبهل شات ثب سبظگبض ،اهىبى زٍ ّط. زاضت ذَاّس آیٌسُ اظ

 ّوبًكَض ،ًیست هتفبٍت الْی رجطگطایی اظ  آظاز، ی اضازُ ثط هجتٌی ذساضٌبسی ثطای وِ اٍ، ؾطٍضی الیتٌبّی

 رْبى ًَيی ثلىِ ًساضز، ؾطٍضی الْی ٍیژگی ثِ ضثكی تفبٍت ،چٌیي است ربًجِ ّوِ لسضت هَضز زض وِ

 .است وطزُ اًتربة آظازاًِ ذسا وِ است

 .ایي چِ ًَع جْاًی است؟3

 وِ است هٌكمی هب ثطای يبلن ًَو چِ وِ ثگَیین است ثْتط یب است؟ وطزُ ایزبز ضا يبلن ًَو چِ ذساًٍس اهب

 آظاز يَاهلٍرَز  اظ هب تزطثِ ثِ هطثَـ ایٌزب زض ضَاّس اظ هْن ثرص است؟یه وطزُ ایزبز اٍ ،وٌین فىط

 .ثِ گفتِ ی ربى سیطل:است

 است سبزُ ٍالًیت یه ایي ،ّستین آضٌب آى ثب هب ّوِ وِ ثبضس زاضتِ ٍرَز ای تزطثِ ٍالًب اگط

 ضفتبض ثب ظیبزی تفبٍت ثِ ًهط هی ضسس هب استسالل ٍ، ثطّبى ، تػویوبت ، هب ّبی اًتربة وِ

 ًهط ثِ آى زض وِ ربیی است زض زاضین ظًسگی زض هب وِ تزطثیبتی واًَی ا ّوِ.  زاضز هب ٍالًی



 وبض تَاًین هی وِ زاًین هی ذَثی ثِ ، زازین اًزبم ضا چیع یه هب چٌس ّط وِ است ٍالًیت یه هب

 ثِ ضا چیع یه هب ظیطا،زّین اًزبم زیگطی وبض تَاًین هی هب وِ زاًین هی هب.  زّین اًزبم زیگطی

 ٍ زاضز، ٍرَز ًیع زیگطی چیع اًتربة زالیل وِ ثَزین آگبُ هب اهب،وطزین اًتربة ذبظ زالیل

 .وطزین اًتربة ضا چیعی ٍ وطزُ يول زالیل ایي ثِ ضبیس هب ٍالى، زض

 احسبس وِ وسی، است هسله رجطی یه طلیس وِ است ایي لَل ًمل ایي هَضز زض تَرِ لبثل ٍالًیت یه

 ایي وِ زّس هی گَاّی اٍ ، ٍرَز ایي ثب! ثبضس ٍ تَّن غیطٍالًی ًْبیت زض ثبیس آظازی تزطثِ ایي وٌس هی

 زیگط ٍ طلسی وِ پصیطفت ثبیس حبؾط حبل زض وٌین. هی تزطثِ ضا ذَز ظًسگی چگًَِ هبوِ  است حمیمت

 ثطای يلتی است هوىي ظیطا ّستین، آظاز هب وِ وٌس ًوی حبثت "هب آظازی تزطثِ" وِ هًتمسًس رجطگطایبى

 ایي ثِ وطزى فىط ثطای وٌٌسُ لبًى زالیل اگط حتی اهب .ًیستین آگبُ آى اظ هب وِ ثبضس زاضتِ ٍرَز هب الساهبت

 ، زّس هی لَی زلیل یه هب ثِ وِ وٌین تػسیك ثبیس هب، ثبضس زاضتِ ٍرَزغیط ٍالًی است، تزطثِ وِ ایي

 وِ قَض ّوبى زضست ، زاضین آظاز اضازُ ی ٍالًب هب وِ وٌین فىط ایٌىِ ثطای ،زلیل وبهلی ًیست ّطچٌس

 .گَیٌس هی ّب لیجطال

هكطح  رْبى اظ ًَيی ذلك زضثبضُ ذساًٍس تػوین هٌهط اظ زض ٍّلِ ی اٍل ضا آظازی هسئلِ هب ایٌزب زض اهب

 یه زض وِ هی ذَاّن ذَاًٌسگبى اظ هي سَال، ایي ثِ زازى پبسد ثطای ضطٍو یه يٌَاى ثِ هی وٌین.

 فطظًس اٍلیي يٌمطیت تَلس اظ لجل ًگط آیٌسُ ٍالس یه يٌَاى ثِ ضا ذَز پس .ثپیًَسًس ی ثِ هيفىط آظهبیص

 است وسی وَزن ،سَ یه اظ .است وطزُ اضائِ ضوب ثِ ضا ظیط پیطٌْبز وسی وٌیس فطؼ ٍ .وٌیس تػَض  ذَز

 ّوبى زلیمب ٍ يول هی وٌس ذَزوبض قَض ثِ ٍ ،ّوَاضُ ضس ذَاّس هَرَز ضوب سَی اظ تالضی ّیچ ثسٍى وِ

 ثب ًساضز وٌتطل یب هحسٍزیت احسبس ّیچ وَزن .ووتط ًِ ٍ ثیطتط ًِ ،ذَاّیس هی ضا آى ضوب وِ است چیعی

 هی ضوب زیگط، سَی اظ یب .زاز ذَاّس اًزبم هَلًیتی ّط زض ضا ضوب ّبی ذَاستِ ذَز ذَزی ثِ ٍرَز، ایي

 اضازُ زاضتي ثِ لبزض وبهل قَض ثِ وِ وَزوی س،یثبض زاضتِ يبزی قَض ثِ وَزن یه وِ وٌیس اًتربة تَاًیس

  .است ذَز هٌبفى ثْتطیي يلیِ السام حتی ٍ ذَز ّبی ذَاستِ ثطاثط زض همبٍهت ٍ ذَز

 ثسٍى اهب ، ضَیس هكوئي ایٌىِ ثِ اهیس ثب ، ثبضیس زاضتِ وَزوبى پطٍضش ٍ آهَظش زض ظیبزی تالش ثبیس ضوب

 وَزن وِاست، لكًیت ثِ ًعزیه حمیمت ، زاضز ٍرَز ذكط ایي ٍالى زض ٍ.  هَفمیت ثطای تؿویٌی ّیچ



 وِ چِ ّط تب وٌیس ووه وَزن ثِ وٌیس هی تالش ضوب وِ قَض ّوبى ، وٌس هی ٍاضز ظیبزی ضًذ ٍ زضز ضوب ثِ

 وٌیس؟ هی اًتربة ضا وسام .ٍ ثبیس ثبضس، ثبضستَاًس هی

 اًتربة ضا گعیٌِ اٍلیي ذَاًٌسگبى اظ ثطذی وِ است هوىي ٍ است، شٌّی ضست ثِ هسلوب اًتربثی، چٌیي

 ضوب اگط ٍ)  .ثبضس اضتجبـ زض بىّبیط ذَاستِ ثب ذَزوبض قَض ثِ ٍ ّوَاضُ وِ سٌثبض زاضتِ فطظًسی تب وٌٌس

 یه يٌَاى ثِ ذسا زیسگبُ پصیطفتي ثِ ضوب وطزى ضاؾی ثطای ووی اهیس احتوبال ،ایس وطزُ اًتربة ضا ضٍش ایي

 اوخطیت ضبیس حتی - ذَاًٌسگبى اظ ثسیبضی وِ است ایي هي اهیس حبل ایي ثب (.زاضز ٍرَز پصیط ضیسه فطز

 زلرَضی ٍ زضز لیوت ثِ حتی ذَز،ی  ذَاستِ ثب ،فطظًس فطظًسپطٍضی چبلص وِ ثبضٌس هَافك هي ثب - لبقى

ثِ قَضی  ثَز ذَاّس هي اًتربة ٍالًب فطظًس ّبی اًتربة ی ّوِ آى زض وِ ضٍضی یه اًتربة اظ ، هحتول

 .است ثْتط  است ، وَزن قطیك اظ هي ظًسگی ضًگاًًىبس  ظًسگی اٍ،

 ضسى لبئل ثِ هطا لیبس ایي زض است هوىي ّستٌس، پصیطی ضیسه اظ يبضی ی اًسیطِ زض وِ زٍستبًی

 وتبة اهب است، اًسبى ثِ تطجیِ ایي .ًوبیٌس هتْن است اًسبًی ّبی رٌجِ زاضای ذساًٍس وِ ایي ثِ افطاقی

 آٍضزُ هخبل، هسطف پسط اظ حىبیت زض زاضتٌی زٍست پسض یه يٌَاى ثِ ذسا اظ  ذَز تػَیط زض همسس

 اظ ضا ًىبت اظ ثطذی ضَز زازُ اربظُ ایٌىِ هگط زضیبثین، ضا تزسوی چٌیي ّسف وِ است زضَاض ٍ است.

 استسالل ثب ،ّلن غَضت ّط زض .وٌین استٌتبد الْی ٍالسیي ثِ ًسجت اًسبًی ذَة ٍالسیي ضفتبض ٍ ضرػیت

 ٍ زستىبضی هحسٍزیت، اظ هًیٌی همساض ثب ٍالًی ضرػی ضٍاثف وِ ایي ثِ ،(ضیسه ثسٍى زیسگبُ ًفى ثِ)

 هًوَل قَض ثِ ًعزیه ضٍاثف ایي ٍ .است وطزُ ثبظ  ضا ّوبًٌسی ٍ همبیسِ چٌیي ثبة زاضز،   سبظگبضی فطبض

 ثب اهب ، هَافمن ایٌْب ّوِ ثب هي .است قطفیي ضفتبض اظ یىسیگط تَسف ثَزى ثیٌی پیص لبثل اظ ثبالیی زضرِ ضبهل

 ًیبظی تط ون وبهل تط ثطذَضز هی وٌٌس ٍ یىسیگط ثب ذَزضفتبض  زض ،قطفیي ثبضس ثْتط ضاثكِ ّطچِ:  ظیط ضطـ

 ثرَثی ضا یىسیگط هي ٍ ّوسطم، اظزٍاد اظ سبل 04 تمطیجب اظ ثًس .زاضز ٍرَز زستىبضی یب فطبض ثِ

 هب وِ حبلی زض ، وٌین زستىبضی یبلطاض زازُ  فطبضهَضز  ضا یىسیگط وِ وٌین هی تالش ًسضت ثِ هب .ضٌبسین هی

 ٍ ّستین یىسیگط وطزى غبفلگیط ثِ لبزض وبهال ٌَّظ هب، وٌین ثیٌی پیص ضا یىسیگط ّبی ٍاوٌص تَاًین هی اغلت

 ٍ وبهل وٌتطل تَاًس هی ضاثكِ یه ثِ ًسجت ضطیه یه ایٌىِ تػَض ! سپبسگعاضین آى ذبقط ثِ ذساًٍس اظ

 ی ضاثكِ یه غَضت ثِ ضاثكِ ایي حبل يیي زض ٍ زیگط، قطف اظًوبیس، ايوبل زیگطاى ثط ضا ربًجِ یه

 .است وٌٌسُ لبًى غیط غبیت ثِ ،ظیطا است وٌٌسُ غبفلگیط هي ثطای ، ثوبًس ثبلی ٍالًی ضرػی



 .شر در جْاى4

  ٍالًی قجیًت ثِی هرتػط تَرِ هب وِ، ثِ قَضی است ثَزُ پیطیٌی حسی تب ًىتِ ایي ثِ هب هالحهبت

 سوت ثِ ضا هالحهِ هب چٌبًچِ آى ثَزُ این. ثِ تَرِ ثییب  این ،ًوَزُ است وطزُ ایزبز ذساًٍس وِ رْبى

 یه .ثیٌین هی لكوِ ضًذ ٍ ضطاضت ، گٌبُ آظاضزٌّسُ ضیَو اظ ثلىِ ًیست، سبذتِ هب اظ ،وبضی جطینث  رْبى

 ّط ثطای  ّب ٍالًیت ایي ٍ ًوبیسٍ هحبسجِ  اضظیبثی ّب ٍالًیت ایي ثب ثبیسهطیت الْی  ًهطیِ ی هجتٌی ثط

 ثطای ٍیژُ ثِ هطىالت  آى وِ ضسس هی ًهط ثِ حبل، ایي ثب. وٌس هی ایزبز ثعضگی هطىالت ای ًهطیِ ًَو

 .ّستٌس ضسیس ،ضیسه ثسٍى زیسگبُ

 ثِ تَرِ ثب .است اذاللی ضطاضت ٍ پصیطی زض لجبل گٌبُ هسئَلیت هسئلِ ثِ هطثَـ ،هطىالت ایي اظ یىی

 ذساًٍس ٍ ّستٌس؟ ثسضبى الساهبت هسئَل ٍالًب اًسبًی گٌبّىبضاى ضیسه،آیب ثسٍى زیسگبُ ّبی فطؾیِ

 زض است؟ "گٌبُ ی سبظًسُ"اٍاًس، گفتِ ثًؿی وِ ثكَضیىِ - یبثس هی ضّبیی اذاللی ضط اظهسئَلیت چگًَِ

 تبویس هَضز ضا الْی اضازُ ٍ اًسبى ثیي ضاثكِ آهیع اسطاض ٍ هجْن هبّیت الْیبت رجطگطا،,  هَؾَو ایي ثِ پبسد

 ثیي اضتجبـ ٍ اذتالف هبّیت تَرِ ثِ ثب .... ثبیس اغلی پطسص"گَیس هی ّلن وِ ّوبًكَض.زّس هی لطاض

هطیت  ًهطیِ ثط اسبس ّطچٌس) است هطهَظ ٍ هجْن ضاثكِ ایي وِ ایي ". ضَز اًزبم اًسبًی ٍ الْی ٍالًیت

 آًچِ ثِ ًسجت غفلت یب گطفتي ًبزیسُ اظ هبًى ًجبیس اثْبم ایي ٍرَز، ایي ثب .وٌس اًىبض ًجبیس ّیچىس ،(الْی

: است ایي هًبًی رولِ اظ  ایٌزب زض .است،گطزز ضسُ هكطح ضیسه ثسٍى ًهطیِ  ثب ضاثكِ زض ٍؾَح ثِ وِ

 ثِ ذساًٍس رب ایي زض گٌبّىبضاًِ، اًسبًی الساهبت رولِ اظ وٌس، هی وفبیت ٍلبیى توبم هَضز زض ذساًٍس ذَز

 هٌزط الساهبت ٍ حَازث ایي ثِ ؾطٍضتب  وِ وٌس هی ایزبز ضا يلیت ضطایف هحسٍزیت ثسٍى ٍ يوسی قَض

 رجطگطایبى تَسف سبزگی ثِ ًساضز اهىبى وِ قَضیىِ ،ثِ است "گٌبُ يلت" هًٌب ایي زض ذساًٍس .ضَز هی

 .ضَز اًىبض

 ایي ثط اسبس ذساًٍس .ضَز ثیبى ایٌزب زض ثبیس وِ زاضز ٍرَز ّبیی ضٍضٌگطی ٍ اقویٌبى،تَؾیحبت ثطای

 يٌَاى ثِ هَرَزات .است ضسُ ازيب گبّی وِ ّوبًكَض ًیست، زًیَی ضٍیسازّبی ّوِ ی زلیل تٌْب زیسگبُ،

 ثطلطاضی ٍ حفم فًبلیت زض ذساًٍس حفم ثِ ًیبظ اگطچِ آًْب، يلیت ٍ ضًٍس هی وبض ثِ "حبًَیِ يلل"

 زًیَی حَازث زض ذسا يلیِ ّبی زضگیطی ایي، ثط يالٍُ .است ذساًٍس ذَز اظ هتوبیع ٍ حمیمی آًْبست،

 ّوبًٌس ضیكبًی اذاللی ايوبل ثب ذسا ضاثكِ ذبظ، قَض ثِ. است هتفبٍت حَازث هرتلف قجمبت ثطای



 اهب زّس، هی ضا ثس ايوبل "اربظُ" ذسا وِ ضَز هی گفتِ ضاثكِ ایي زض اغلت .ًیست ذَة ايوبل ثب اٍ ضاثكِ

 ثسٍى .ثبضس وٌٌسُ گوطاُ ٍ اضتجبُ تَاًس هی ضاحتی ثِ ثیبى تزَیعی، ایي اهب. زّس ضخ وِ ضَز ًوی ثبيج

 اٍ وِ زض غَضتیزّس، هی آًْب ثِ  فًبالًِ ووه ثسٍى ضا ثس ايوبل "اربظُ" ذسا زیسگبُ، ایي ثطاسبس تطزیس،

 يلل ؾطٍضی ًتیزِ ثس ايوبل ٍرَز، ایي ثب .وٌس هی ووه ذَز هْطثبًی تزلی قطیك اظ ذَة الساهبت ثِ

 ووتط  ذساًٍس هطبضوت است هوىي .آهسًس ثَرَز آًْب ًتبیذ اظ وبهل اقالو ثب ،ذسا ثَسیلِ يوسا وِ ّستٌس

 زیسگبُ ثب هكلت ایي ًْبیت،ٍالًب زض .ًیست ون آى اّویت اهب ثبضس، است، ذَة الساهبت هَضز زض آًچِ اظ

 گَیس، هی ّلن وِ ّوبًكَض .است ،ًبسبظگبض است گٌبُ يلت ،ذساًٍس وِ ایي اًىبض ثطای ضیسه ثسٍى

 ثطذی ٍ اًسبى اضازُ ثِ ضا ّب ثسی اظ ،ثطذی ًْبیی تحلیل ٍ تزعیِ زض وِ ًیست قَض ایي" ٍی زیسگبُ

 ذَاّس ٍ ضَز هی زازُ ًسجت الْی يلت ثِ ًْبیت زض ّوِ يَؼ، زض زّس؛ اذتػبظ قجیًی يلل ثِ زیگطضا

 ." ضس

 ثِ ضا "الْی سبظگبضی" ّلن همبم، ایي زضاست؟ هحفَلچگًَِ ی ثس ٍ گٌبُ ثطای اًسبًی س،هسئَلیتپ

 آظاز الساهبت است، هًتمس وِ زاضز، هكبثمت آظاز اضازُ اظ "سبظًسُ"گعاضش ثب وِ زیسگبّی وطس، هی تػَیط

 ایي .ًجبضٌس ٍ ارجبض اؾكطاض ی ًتیزِ وِ آًزب تب ضًَس، تًییي ًبضٌبذتِ يلت ثِ ًجبیس هسئَالًِ ٍ

 زیسگبُ .است یبفتِ تَسًِ تَرْی لبثل پیططفت ثب ٍ است هًبغط فلسفِ زض ضایذ ًسجتب ،زیسگبّیزیسگبُ

 ٍالًیت ثبضس، سبظگبضی،زضست زیسگبُ اگط"وٌس هی ازيب وِ سىَالض زیسگبُ ایي ّلن،ثِ "الْی سبظگبضی"

 ٍ سبظز هی وٌٌس،همطض هی تًییي ضا اًسبًی هبهَضیت وِ يَاهل، اظ ای زستِ وِ است ،وسی ذساًٍس وِ است

 سبظگبضی ثطای زیگطی هطىل ضَز؛ ًوی تًییي سىَالض یب قجیًی غطفب ضیَُ یه زض يَاهل ایي

 .گطزز هی ؾویوِ".ًیست

 یه زض سبظگبضی زیسگبُ وِ ضا هطىالتی ّوبى "تٌْب"رجطگطا الْیبت وِ پیطٌْبز ایي هب، اظ ثًؿی ثطای

 یه سبظگبضی وِایي  ٍرَز، ایي ثب .است ؾًیف است،پیطٌْبزی ثطز،هتحول هی ضًذ آى اظ سىَالض هحیف

 وِ ٍالًیت ایي ٍ است، ،غحیح است گطفتِ لطاض تَرِ هَضز ای گستطزُ قَض ثِ وِ است فلسفی زیسگبُ

 ایي ٍالًب آیب اهب ذَاّس ثَز. سَزثرص ثًسا سبظز، هٌس ثْطُ حوبیت ایي اظ ضا ذَز تَاًس هی الْی رجطگطایی

 ًوی ایزبز اؾبفی هطىلی ّیچ است، اًسبى ايوبل توبم ًْبیی يلت ذساًٍس است، ایي ثط فطؼ وِ هَؾَو

 هسئَلیت ثِ اٍل زضرِ زض وٌین، هی فىط سىَالض ظهیٌِ یه زض هسؤٍلیت هَضز زض هب وِ ٌّگبهی وٌس؟

 وسام ّط حبؾط حبل زض .وطز ذَاّین فىط,  ضسوی غیط ّبی ضٍش قطیك اظ چِ ٍ لبًَى قطیك اظ چِ ،ربهًِ



 ی اظثسیبض حبلت ثْتطیي ثِ ربهًِ وِ است ضٍضي ضَز، هیگطفتِ  ًهط زض وِ اًسبًی ضفتبض قجیًی يلل اظ

 ّب هزبظات اظ ثطذی وِ است ًبپصیط ارتٌبة زیگط، سَی اظ .وٌس هی ايوبل آًْب ثط ضا وٌتطل ّبی هحسٍزیت

 ذَاّس غیطهوىي ارتوبيی ًهن حفم آى ثسٍى وِ چطاضَز؛ ضًَس،ايوبل هی ٍیطاًی هَرت وِ وسبًی ثط

تمطیجب هفَْم ٍ ، هطرع الساهبت،ثِ سجت وطزى هحسٍز هسئَلیت ٍاگصاضی، ظهیٌِ ایي زض ثٌبثطایي .ثَز

 ثبلی ثوبًس. تیطُ هفَْهی ضطایف اگط حتی ،هٌكمی است

 ضَز، هزجَض وِ ًیست ثسالجبلی ًبنط ذساًٍس.ّستٌس هتفبٍت ثسیبض اهَض، ،ايتمبز ثِ ذسا ظهیٌِ زض حبل، ایي ثب

 ثطيىس، .ثبضس ثطذَضزاض ووی وٌتطل اظ ، زیگطاى ثط یتحویللَاًیي  ی ٍاسكِ ثِ هطرع ضفتبضّبیٍؾى  ثب

 .است وطزُ تًییي آى، يَالت اظ وبهل ضٌبذت ثب ضا ثسیبض تحویلی لَاًیي ایي وِ ذساست ّوبى ایي

 هَارِ وٌس حفم ضا ًهن تَاًس هی وِ ای ٍسیلِ تٌْب يٌَاى ثِ ّب هزبظات تحویل ثِ هٌسًیبظ ،ذساًٍس ّوچٌیي

 ،ایزبز اٍل ی ٍّلِ زض ضفتبضثب  وِ يلت ّبی ظًزیطُ تٌهین اظ سبزگی ثِ تَاًست هی اٍ ، آى ربی ثِ .ًیست

 ثِ ، وبهل سٌزص ٍ زاًص ثِ تَرِ ثب زاضز، ٍرَز ذساًٍس اظ آى اظ پس وِ تػَیطی .وٌس ذَززاضی گطزیس،

 آى سپس ٍ وٌٌس هی يول ظضت اذاللی ّبی ضٍش ثِ ّب اًسبى آى زض وِ وٌس هی ایزبز ضطایكی يوسی قَض

 آیب. ثبلی هی هبًس ٍ سطظًص يیت هبفَق ّوَاضُ ذَزش وِ حبلی وٌس،زض هی تٌجیِ ضفتبض آى ثطای ضا ّب اًسبى

 است؟ هًتجط تػَیط ایي

 تمَیت,  ثبضس ارطا لبثل ٍؾًیت ثطای ضسس هی ًهط ثِ وِ اغَلی وطزى فطهَلِ ثب ضا استسالل ایي زّیس اربظُ

 :وٌین تًطیف ضا هسئَلیت اًتمبل اغل هی تَاًین هب ؛وٌن

 غیط ة ثِ غَضت، وِ زّس لطاض هَلًیتی زض ضا ة يبهل آگبّبًِ ٍ يوسی قَض ثِ الف يبهل اگط

 هٌتمل الف ثِ ة اظ يول آى اذاللی هسئَلیت وٌس، پیطٍی ًبزضست اذاللی يول اظ ارتٌبة لبثل

 ًتیزۀ ٍ ضَز  حبغل  الف الساهبت اظ هٌحػطا ،اضتجبُ اذاللی فًل وِ ایي ثِ تَرِ ثب ضَز، هی

 .ًجبضس لطاض زاضز، الف الساهبت اظ پیص ة وِ زض ثس یه هعاد ٍ ٍؾى

 هَاز ضسُ ضٌبذتِ زالل یه اظ،هرسض هَاز زالل وطزى هحىَم ثطای هسضن آٍضزى زست ثِ هٌهَض ثِ

 ضا هرسض هَاز ذطیسى پیطٌْبز هرفی پلیس یه: است الظم هَلًیت اظ ًَو ایي ثطای ای ضبیستِ هرسض،تًجیط

 وِ ایي ٍرَز ثب حتی ، است هسئَل ٌَّظ هرسض هَاز فطٍضٌسُ .هی زّس هرسض هَاز ثِ هًطٍف تبرط یه اظ

 لػس ٍ وطزُ ضطوت هًبهالت ایي زض فطٍضٌسُ ایي ّن لجال چَى، است ضسُ ًبضی پلیس پیطٌْبز اظ فطٍش



 لجلی لػس ثسٍى ضرػی یه ثِ ضا هطبثِ ضفتبض یه پلیس اگط) .است زاضتِ ضا ّب تطاوٌص چٌیي زض ضطوت

 ضوطزُ ضرع،هزطم ٍ ثبضساغفبل وطزى  تَاًس هی اهط ایي ضَز، رطهی چٌیي هطتىت وِ قَضی وٌس،ثِ المبء

 ثیطتط وِ ّستن هكوئي هي ٍ است، وٌٌسُ لبًى وبهال ضس گفتِ وِ ّوبًكَض اغل وِ زاضم ايتمبز هي .(طَزً

 هفطٍؾبت اظ استفبزُ ثب وٌین، هی ايوبل ذسا ثط ضا اغل هب وِ ٌّگبهی اهب .ّستٌس هَافك آى ثب سبظگبضگطاّب

 زض ذساًٍس تَسف،اًسبًی گٌبّىبضاى ّوِ زیسگبُ، ایي زض ظیطا .است ًٌگیي آى يَالت رجطگطایی،الْیبت 

 الساهبت( یگطایسبظگبض هًٌبی زض آظازاًِ غَضت ثِ وِ ّطچٌس) ًبگعیط گبُ وِ گیطًس هی لطاض ّبیی هَلًیت

 گٌبُ یه اظ پیص «ثسی سطضت» یه ٍالى زض است هوىي وِ حبلی زض ٍ .زٌّس هی اًزبم ضا ًبزضست اذاللی

 اظ پیص ٍ ٍؾى ضسُ ی الْی است سججیت هحػَل ذَزش ثسی سطضت ایي ،است ضسُ زازُ لطاض ذبظ

 اًسبى گٌبّىبضاى ٍ است اًسبى گٌبُاذاللی  هسئَل ذسا وِ استاغل،ایي  ًتیزِ ثٌبثطایي .ًساضز ٍرَز آى

 .است فبرًِ الْیبت رجطگطایی ثطای وِ یًتیزِ ا – ًیستٌس هسئَل

 :پیطٍی ًوبیٌس هسئَلیت اًتمبليسم  اغلاظ يَؼ زض ٍ وٌٌس ضز ضا اغل ایي ثبیس الْیبت رجطی  ،ایي ضٍ اظ

 وِ زّس لطاض هَلًیتی زض ضا اًسبًی يبهل یه آگبّبًِ ٍ يوسا ذساًٍس اگط  :اغل يسم اًتمبل هسئَلیت

 يبهل قطف اظ يول آى اذاللی هسئَلیت ،ثبضس ًبزضست اذاللی يول ًبگعیط اظ يبهلهَلًیت، آى زض

 ًبزضست اذاللی يول وِ چٌس ّط هبًس، هی ثبلی اًسبًی يبهل ثب غطفب ثلىِ ضَز، ًوی هٌتمل ذسا ثِ

 ذسا الساهبت اظ پیص وِ اًسبًی يبهل زض ثس ضفتبض اظ حبغلی  تیزِذساست ٍ ً الساهبت اظ هٌحػطا

 .ًیست ،ثبضس

   ٍالى زض - وٌس تبییس تَاًس هی الْیبت رجطگطا، وِ زاضین َلیتهسئ هَضز زض اغل یه هب ایٌزب زض

 ّیچ آیب اهب .وٌٌس حفم فطٍضیرتي اظ ضا ذَز هَلًیت وِ ثِ زًجبل ایي ّستٌس،اگطوٌٌس تبییس ثبیس ّب آى

ًطبًِ ای  ّیچ آیب؟ضَز پصیطفتِ ثبیساغل يسم اًتمبل هسئَلیت  چطا وِ زاضز ٍرَز اذاللیهًتجط زلیل

 نبّطا اغل یه ثطای ذَزسطاًِ استخٌب یه - ًساضز ٍرَزاظ سط ًبچبضی ٍ زلجرَاّی  ءاستخٌب یه اظ

 زاضز؟ ثستگی الْی رجطگطایی ثِ آى اًىبض وِ زلیل ایي ثِ تٌْب، لكًی

 یىجبض ّلن اظ ًمل ثِ .ضَز هی تط سبزُ ثسیبض چیع ّوِ پصیط، ضیسه یه يٌَاى ثِ ذساًٍس ًهط ثِ

 تٌْب آًْب وٌس؛ ًوی تًییي ضا اًتربثی آظازاًِ ی ًتیزِ ّطگع[ لیجطالیستی آظاز اًتربة] ضطایف» زیگط،

ٍؾًیت  ایي وِ آًزبیی اظ ٍ ".زٌّس هی اضائِ چٌسگبًِ ًتبیذ اظ یىی آظاز اًتربة ثطای ضا ضطایكی



 اگط گیطز، يْسُ ثط ضا هسئَلیت وِ ذساًٍس ًِ ٍ است اًسبًی ،يبهل وِ است ٍاؾح است، ثطلطاض

 ضط ٍ ذسا ضاثكِ زضثبضُ زضَاض ّبی پطسص حبل، ّط ثِ. ثبضس ثس اذاللی ًهط اظ ضسُ اًزبم اًتربة

 هی لجَل ضا ضط اظ ای گستطزُ چٌیي همساض ،وٌس رلَگیطی آى اظ زاضز لسضت وِ ٍلتی ذسا چطا. است

 رلَگیطی ٍحطتٌبن اتفبلبت اظ تب( زّس ًوی اًزبم ضا وبض ایي ثیطتط یب)  وٌس ًوی زذبلت اٍ چطا ؟وٌس

 ًهطیِ قطیك اظ هسئَلیت هَضز زض وِ  ذبغی هطىالت اظ وبهل قَض ثِ آظاز، اضزُ ی ًهطیِ اهب ؟وٌس

 .است آظاز ضَز، هی ٍاضز الْی هطیت ی زضثبضُ ضیسه يسم ی

 .رابطِ ی خداًٍد با جْاى5

 هكطح ضا تط ولی سَال یه آى ربی ثِ ٍ زّین لطاض قطف یه زض ضا هسئَلیت هسئلِ ثگصاضیس اوٌَى

 وِ پلیسی ٍ گٌبُ ٍ وطزُ ایزبز اٍ وِ زًیبیی ثِ ًسجت الْی ًگطش وِ ضَز هی ثبيج چیعی چِ .وٌین

 ذساًٍس:  آٍضین هی زست ثِ ضا ظیط پبسد هبيسم ضیسه الْی ، زیسگبُ اظ ثبضین؟ زاضتِ ضا است آى زض

 اٍ وِ ًساضز ٍرَز فطزی اظ ٍالًیت ّیچ ؛است ضاؾی ّست وِ اًساظُ ّوبى ثِ رْبى اظ وبهل قَض ثِ

 اهب,  ثطسس ًهط ثِ يزیت ووی اٍل ًگبُ زض است هوىي ایي .ایزبز ًوبیس تغییط حیخی اظ آى زض ثرَاّس

 ثسٍى ضیسه، زیسگبُ گطفتي ًهطثطای زض  . است وٌٌسُ لبًى وبهال گیطی ًتیزِ ایي ثِ هٌزط استسالل

 " ّوِ - ضا زض شّي زاضز رْبى تبضید ثطای هوىي سٌبضیَی ّط ، ،ذلمت اظ پیص ذساًٍس هَلًیت

 ثیطتط اٍثطای  وِ وٌس هی اًتربة ضا آى ٍ - گَیٌس هی فالسفِ وِ قَض ّوبى " هوىي ّبی رْبى

    زض ارطا ثِ ضا سٌبضیَ ایي آى، اظ پس .یبثس هی ذَز یذالل اّساف ثب ثیطتط ٍثَزُ  ثرص ضؾبیت

 اظ. ثبضس هتفبٍت آى اظ ثیٌی پیصثب   لحهِ ّط زض ٍالًی ًتیزِ وِ ًساضز اهىبى الجتِ ٍ آٍضز،هی 

 زض ّب، ثْتطیي اظ یىی یب) است وطزُ اًتربة ضا "هوىي رْبى ثْتطیي" ذَز زطَذِ زض ذسا وِ آًزبیی

 وِ ایي تب ثبضس، ذَضزُ ضىست ًویتَاًس اٍ ،(ثبضس ذَضزُ گطُ اهط چٌسیي توبیع ایي ثطای وِ غَضتی

 .است ضاؾی، است زازُ ضخ ذَز ذلمت ثب وِ ثبلفًلی اظرطیبى وبهال

 وِ وٌین تػَض ًجبیس هب .است ًیبظ هَضز هطحلِ ایي زض وِ زاضز ٍرَز وَچه ضطـ یه ثطای اقویٌبى

 زّس هی تطریح ذساًٍس وِ است چیعی ّوبى زلیمب رْبى زض حمیمتی ّط، ضیسه يسم زیسگبُ زض

 تطتیت ایي ثِ .ثگیطز ًهط زض ول یه يٌَاى ثِ ذَز هتي اظرسا  ضا حمیمتآى  ثَز لطاض اگط ،ثبضس

 ذساًٍس وِ ًجبضس چیعی، وَزوبى رٌسی استفبزُء سَثطذی حَازث  اظ  هخبل ثطای ِ،و است هوىي



 اظ ذسا اضظیبثی الجتِ، اهب .ضَز گطفتِ ًهط زض رسا ٍالًیت یه يٌَاى ثِ حمیمتب ،چٌبًچِزّس هی تطریح

 ضا آى اظ ثرطی آًْب وِ ای گستطزُ ثستط زض زلیمب ثلىِ ًیست، رساگبًِ ّبی ٍالًیت يٌَاى ثِ حَازث

،  وَزوبى استفبزُ ءسَ اظ ًوًَِ آى تٌْب ًِ ،هوىي ظهیٌِ تطیي ٍسیى زض ٍ ،هی ثبضس.زٌّس هی تطىیل

 .ثبضس ذَاّس هی ذسا وِ است چیعی ّوبى زلیمب زیگطی رٌبیت ٍ رطم ّط ثلىِ

 هتفبٍت يسم ضیسه زیسگبُ ٍ پصیطی ضیسه آى زض وِ ضسبًس هی الْی غفبت اظ یىی ثِ ضا هب ایي ٍ

 اظ ذساًٍس است هًتمس وِ، است هتًْس الْی پصیطیًب تبحیط سٌتی ًهطیِ ثِ ضیسه ثسٍى زیسگبُ .است

 پیص هی ثطز. غفب ٍ سًبزت حبلت زضّوَاضُ  را ذَز ظًسگی ثلىِ ، است آظاز وبهال هٌفی احسبسبت

 یهستمیو اضتجبـ تَاًین هی اوٌَى اهب ضَز، هی زازُ زوتطیي ایي ثطای هتبفیعیىی زالیل ،اٍلبت گبّی

 زلیمب ذساًٍس وِ آًزبیی اظ .ثجیٌین ضیسه ثسٍىی  ًهطیِ ی اٍلیِ ؼٍفط ٍ الْی تأحیطپصیطی يسم ثیي

 ثِ است وطزُ اًتربة اٍ وِ ضا چیعی ّوبى زلیمب ٍ است آى ذَاستبض ٍ وطزُ اًتربة ضا رْبى تبضید

 ضا حَازث حمیمت زض ًباهیسی یب ذطن، تزطثِ، ذسا وِ وطز تػَض تَاى هی ضاحتی ثِ آٍضز، هی زست

 چگًَِ پس افتس، هی اتفبق وِ است چیعی ثْتطیي ٍ است، وطزُ اًتربة ضا ثْتطیي اٍ. وٌس هی تزطثِ

 ضا رْبى تبضید زلیمب ذساًٍس وِ آًزبیی اظ وٌس؟ ذَضحبل تط پبییي ثسیبض ًتیزِ ثب ضا اٍ تَاًس هی

 آٍضز، هی زست ثِ است وطزُ اًتربة اٍ وِ ضا چیعی ّوبى زلیمب ٍ است آى ذَاستبض ٍ وطزُ اًتربة

 هی تزطثِ ضا حَازث رطیبى زض ًباهیسی یب ذطن، ًفطت، ،ذسا ضَز تػَض وِ است هفَْم غیط ٍالًب

 تَاًس هی چگًَِ پس افتس، هی اتفبق وِ است چیعی ثْتطیي ٍ است، وطزُ اًتربة ضا ثْتطیي اٍ .وٌس

 ؟ووتط اظ حسايلی ضؾبیت هٌس ثبضس ،ًتیزِایي  ثب

  ذساًٍس است هوىي چگًَِ .است آظاضزٌّسُ يویمب ظهیٌِ ایي زض ًبپصیطی تبحیط هفَْم،  ٍرَز ایي ثب

 ثِ تَرِ ثبوِ  هزبظ ّستین هبضؾبیت زاضتِ ثبضس.ٍ  اًساظُ ایي ،حَازث فًلی رطیبى ثب ٍرَز

 وتبةّبی  آهَظُ اظ آًچِ ٍ ؟زاضتِ ثبضینسَال  زٌّس، هی ضخ هساٍم قَض ثِ وِ ضطاضتْبیی گستطزگی

 ثطای ی وِضحوت احسبس ٍ است يػجبًی ستوگطاى اظ است، هتٌفط گٌبُ اظ ذسا وِ ،است همسس

 ذساًٍس پس ،هتأحط هی ضَز فطظًساًص اظ پسض وِ ّوبًكَض" ؟زاضز ، چِ هی ضَز گٌبُ ثی هجتالیبى

 اظ پس، هَؾَو ایي وِ وٌین زضن ثبیس هب آیب ".ضَز هی هتأحط زاضًس، ذَف اٍ اظ وِ وسبًی ثِ ًسجت

 وتبة وِ ضٌبسس هی ضسویت ثِ ّلن ؟ًیست ذساًٍس للت ٍ شّي غبزلبًِ ضطح، ی ایي ضَاّس ّوِ

 هػكلح ِّطل ربضَا آثطاّبم تَسف وِ ّوبًكَض ،"الْی پصیطی تأحیط"-ضا  ذسا هتالقن ظًسگی همسس



 ثَز لطاض اگط:  وٌس هی ايتطاف اٍ .زّس هی ًطبى هتفبٍت وبهال اًساظ چطن یه زض - است ضسُ

 حفم ثِ هتًْس ثبیس" زّین، لطاض سٌزص هَضز سكحی غَضت ثِ ضا همسس وتبة هرتلف انْبضات

 هب وِ است زاضتِ هفطٍؼ اٍ ". ثبضس زاضتِ هتالقن، ٍ سطاسطهتغیط ظًسگی یه ذساًٍس وِ ثبضین آى

 وٌٌسُ زلسطز الْی، تأحیطپصیطی يسمپیبهسّبی همبثل زوتطیي  ثلىِ ،وٌین حفم ضا آى ذَاّین ًوی

 وسی هی ثبیستوِ  ًیست آى ذَاستبض ذساًٍس وِ آهَظز هی همسس تط،اًزیل هْن ّوِ اظ .ّستٌس

 وِ ثبضس تَاًس هی چگًَِ ایي ."ٍ تَثِ وٌٌس ثطسٌس ظًسگی اغالح ثِ ثبیس ّوِ ثلىِ،  ضَز ّالن

 ایي رولِ اظ ، افتس هی اتفبق ٍالًب وِ است چیعی ّوبى زلیمب است آى ذَاستبض ٍالًب ذساًٍس آًچِ

 هی ّالن زائوی قَض ثِ ثٌبثطایي ٍ وٌٌس ًوی تَثِ ٍالًب افطاز اظ ثًؿی ًوًَِ، ثًٌَاى وِ است ٍالًیت

 ثسٍى زیسگبُ .است آظاضزٌّسُ پبسد یه ایي اهب ، زاضز ضا سَال ایي پبسد ضیسه ثسٍى زیسگبُ ضًَس؟

 ذسا ی اضازُ) «آضىبض اضازُ» اٍلبت گبّی ،سبظز هی رسا ضا ذسا اضازُ هرتلف حَظُ زٍ ضیسه،

 اتفبق ٍالى زض آًچِ وِ است «ذیطذَاّبًِ ی اضازُ» ٍ( ضسُ ايالم همسس وتبة زض وِ ّوبًكَض

 اظ ثًؿی وِ است ایي ثیبفتس، اتفبق ذَاّس هی ٍالًب ذسا وِ آًچِ ثٌبثطایي .وٌس هی تًییي ضا افتس هی

 ٍ يطك ثطای ضا آًْبضاُ  وِ ًویطسٌس ثِ تَثِ ٍ اغالح ظًسگی ّطگع ضًَس، ّالن زائوی قَض ثِ آًْب

 ایطبى ی اضازُ است، ضسُآضىبض  همسس وتبة زض وِ ّوبًكَض زالیلی، ثِ اهب .وٌس ثبظ ذساًٍس ثرطص

 یب است لجَل لبثل پبسد ایي آیب وِ ثگیطًس تػوین ضبىذَز ثبیس ذَاًٌسگبى .است آى هربلف وبهال

اّساء وطزُ است  آضىبض هب ثطای يیسی زض ضا ذَز وِ ییذسازاضتي ت زٍس هب ثِ وِ وسی ،ذیط

 .است ًوَزُ

 ثِ ضا تأحیطپصیطیيسم  زوتطیي ،ثیٌس هی ضیسه هًطؼ زض فطز یه يٌَاى ثِ ضا ذسا وِ زیسگبُ ایي

 سَی اظ چطوگیطی حوبیت ّیچ ایي زوتطیي ٍ وٌس هی ضز،است اًزیل حىن فبلس وِ آهَظُ ای يٌَاى

 ثب ذسا يبقفی هطبضوت اظ اًزیل تَغیف وِ زاضز ٍرَز اهىبى ایي ًتیزِ زض ٍ .ًساضزثرص ّب  زیگط

 فبتحبًِ، ذطوگیي ، آضام هتٌبٍة غَضت ثِ ذساًٍس است رسی گطفتِ ضَز. وطزُ ذلك وِ رْبًی

 گستطزُ ثسیبض احسبسی ّبی ٍاوٌص ثطز .ضَز هی تَغیف وٌٌسُ تْسیس ٍ، حسبس، اًسٍّگیي،غوگیي،

 ذساًٍس ثطای اًسبًی ّبی رٌجِ ثِ ضسى لبئل لسضی ّب تَغیف ایي زض وِ ایي اًىبض ثِ ًیبظی هب .است

 يٌَاى ثِ ضا ایي تَغیف ّب آظاز، ی اضزُ ثط هجتٌی ذساضٌبسی حبل، ایي ثب ًیستین؛، زاضز ٍرَز

 زض هٌفی احسبسبت الطاض ثِ .گیطز هی ًٍس زضًهطذسا زضًٍی ظًسگی اظ غبزلبًِ يویمب ثبظًوبیی



 هی زیسگبُ ایيّن هی زٌّس زست ثِ زست وٌٌسُ ضیسه فطز یه يٌَاى ثِ ذسا زیسگبُ ثب ذساًٍس

 وٌس، هی تزطثِ ذسا وِ ثسیبضی ضبزی ّوچٌیي ٍ گٌبُ ثِ ًسجت ذسا ذطن وبهل رسیت ثب تَاًس

ثِ  اٍ ضفتِ زست اظ ّبی ثچِ اظ یىی يیبش، ٍ هسطف پسط توخیل زضهخل ٌّگبهی وِ ًوبیس  لوس

زض ًهط گطفتي  ثطای هب آظاز ثَزى ٍ الْیبت رجطی تبضیه تٌبلؿبت اظ گطیرتي زض .است ثبظگطتِ هحل

 ثِ ذسا زیسگبُ ، اٍ هرلَلبت ، هب ثب ذسا يبقفی زذبلت ثطای فطاگیط یضبّسثِ يٌَاى  اًزیل رسی

 .است ذساضٌبسی ًسرِ تطیي رصاة ٍ ثْتطیي وِ وٌس هی ازيب، وٌٌسُ ضیسه فطز یه يٌَاى

 پایاى                                                                                   

 جَاد قدیری حاجی آبادی


