آیا جستجًی حقیقت ما را بٍ جایی میرساوذ؟
سرآغاز سخه:
ثب ٛبٕ  ٝیبز حویوت ٗغٔن ١ستی ًٛ ٠بٗیطاست .ضٝظُبضی ت٘بٕ ػاله٠إ ضیبضی ثٞز ُ٘ ٝبٙ
ٗیًطزٕ ً ٠یبض  ٝزّزاضٕ ،زض ثط است ٠٘١ ٝچیعزاُ ٙیتیإٓٝ .ی اٛسًی ُصضت  ٝتدطثیبتی
حبغْ ُطزیس ًٗ ٠تٞخ ٠ضسٕ ،ثططیت ثیآ ٠ٌٛذٞز ثساٛس ،ثسٛجبّ ت٢ٜب یي چیع است ،حویوت.
١ط ًس  ٖ١ث ٠كطاذٞض ك ٝ ٖ٢زضًص اظ ای ٚسطچط٘ ٠كیٞضبت ،خطػ٠ایی ثطٗیُیطز ٛ ٝبٗی ث٠
آ ٙاعالم ٗیًٜس اظ خ٘ٔ ،٠ذسا ،پ ،ّٞآضاٗص ،ظیجبیی  . ... ٝاٗب ٜٗٞ١ ٚظ ٛبٗی ٛتٞاٛست٠إ ثط ایٚ
ٗؼطٞم خب ٙثً٘ ٝ ٖ٢ٜبًب ٙثسٛجبٓص ١ستًٖٞ ،ی ثًٞ ٠ی ،ض٢ط ث ٠ض٢طٜٗ ،عّ ثٜٗ ٠عّ ٝ
٘١چٜی ٚزض الثالی ذغٞط ًتت ٗرتٔق ٝ ،كوظ یي آضظ ٝثطایٖ ثبهی ٗبٛس ٠ً ٟضٝظی ثتٞاٖٛ
ث ٠ای ٚحویوت ٛعزیي ض ٝ ٕٞآ ٙضا ثل .ٖ٘٢ثسا ٠ً ٖٛآٗس ٖٛث٢ط چ ٠ثٞز  ٝچً ٠طزٕ  ٝچ ٠هطاض
ثٞز اٛدبٕ ثس .ٖ١اٗب چ ٙٞزض ع ّٞتبضید ،اٛسب١ٙب ػ٘ٗٞب ث ٠ز ٝزست ٠توسیٖ ضسٟاٛس؛ ػسٟای،
كطیت زازٟاٛس  ٝػسٟای ،كطیت ذٞضزٟاٛس ،ثب تؼبْٗ ثب ٖٞٛ١ػبًٖ١ ٝ ٙیطب ٙیبكت ٚحویوت ثسیبض
ٗطٌْ است  ٝضبیس آ ٙكٞٗ ٖ٢ضز ٛظط ١یچُبٗ ٟحون ٛطٞز ،اٗب حطًت زض ضاستبی ضسیس ٙث٠
آٓ ٖ١ ٙصتثرص است.
سٞضً ٙییطًِٞض ،یٌی اظ كالسلٌٗ ٠تت اُعیستبٛسیبٓیسٖ ٗیُٞیس" ،ث ٠خبی آ ٠ٌٛپی حویوت
ثِطزیٖٖ٢ٗ ،تط است آ ٠ُٛٞٙحوبیوی ضا ثیبثیٖ ً ٠زض ظٛسُی كطز ٗل ٕٞ٢زاضٛس ٖ٢ٗ .پیسا ًطزٙ
حویوت ثطای ٗ ٚاست" .ضبیس ٛسر٢ٛ ٠بیی  ٝپبسد ث ٠سئٞاّ ٗغطح ضس ٟزض ػٜٞا ٙایٞٛ ٚضتبض
٘١ی ٚثبضس ،یؼٜی ٘ٛیضٞز٘ٛ ،یتٞاٛ ٝ ٙجبیس حویوت ضا زض اثؼبز خ٢بٛی یبكت  ٝاضائ ٠زاز١ ،ط
ًس ثبیس ث ٠كطاذٞض ٛیبظ١بیص حویوت ٗغٔٞة ظٛسُی ذٞز ضا ثیبثس  ٝذٞز ٗؼٜب ١ ٝسف
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ظٛسُیاش ضا ثسبظز .ضبیس  ٖ١ایٛ ٠ُٛٞ ٚیست  ٝای ٚكٌط ٗتؼٔن ث ٠ز ٝسس ٟپیص ثبضس ٝ
اٗطٝظ ٟزیِط ذطیساض ذبغی ٛساضت ٠ثبضس.
زض ایٞٛ ٚضتبض ًٞتب ٟهػس ٛوس ١یچ ٌٗتت كٌطی ،زیٜی  ٝیب سبذتبض حبً٘یتی ضا ٛساضٕ .ت٢ٜب
١سكٖ ٞٛضت ٚتؼسازی اظ سئٞاالت شٜ١یإ  ٝای ٠ٌٜچِ ٠ٛٞآ٢ٛب ث ٠اكٌبضٕ ضاٟیبكتٜسٗ ،یثبضس.
ضبیس ث ٠ای ٚث٢ب ،٠ٛاٛسًی اظ حدٖ اكٌبض  ٝشٜ١یبتٖ ًٖ ضٞز  ٝاٛسًی آضإ ضٗ .ٕٞغبٓؼبت ثٜسٟ
 ٖ١آٛوسض ػ٘ین  ٝعٞالٛی ٛجٞز ٠ً ٟذٞاٜٛسُ٘ ٟبًٜ ٙس ،پس ت٘بٕ ایٞٛ ٚضتبض  ٝتدطثیبت ثبیس
زضست  ٝزهین ثبضس .ث ٠احت٘بّ ثسیبض ظیبز ٗحووی ٚزض حٞظ ٟػٔ ٕٞاٛسبٛی اظ ایٗ ٚت ٚایطازات
كطاٝاٛی ذٞاٜ١س ُطكت ً ٠پیطبپیص آ٢ٛب ضا ٗیپصیطٕ ،چ ٙٞش ٚ١ثٜس ٟػ٘طی است ً ٠ثب ٜٗغن
"زضست یب ؿٔظ" ضیبضی ذُ ٞطكت٘ٛ ٝ ٠یتٞا ٖٛضٝیساز١ب  ٝتلٌطات ضا ثط ٗجٜبیی ؿیط اظ ایٚ
ثطای ذٞزٕ ١ضٖ ٘ٛبیٖ .اظ ٛظط یي ضیبضیذٞاٛس ٝ ٟضیبضیزا١ ،ٙط چیعی زض ای ٚزٛیب یب
زضست است  ٝیب ؿٔظ  ٝحبٓت زیِطی ٛساضز .اٗیسٝاضٕ ً ٠ثب اٛتطبض ایٗ ٚغٔتً ،سی ثطچست
ذبغی ثٗ ٠ب ٛچسجبٛس.

آغاز سخه:
٘ٛیزا٘ٛ .ٖٛی زا ٠ً ٖٛچطا  ٝچغٞضٓٝ ،ی ث ٠خبیی ضسیسٕ ً ٠تػ٘یٖ ُطكتٖ "حویوت" ضا
ثل .ٖ٘٢ث ٠زٛجبّ ضٝضی ذٞة ٗ ٝؼو ّٞثطای ظٛسُی ٛ ٝح ٟٞتلٌط ثِطزٕ ً١ ٠یچُب ٟضٝظی
ٛطسس ً ٠اظ ُصضت٠إ پطی٘ب ٙثبضٖ .تػ٘یٖ ُطكتٖ ٛظطات ٗٞاكن ٗ ٝربٓق ضا زض حٞظ١ٟبی
ٗرتٔق ثرٞا ٝ ٖٛثط .ٕٜٞتػ٘یٖ ُطكتٖ  ٠٘١چیع ً ٠٘١ ٝس ضا ٛوس ً ٖٜتب ثل ٖ٘٢زضست ٝ
ؿٔظ چیست .اٗب ای زّ ؿبكْ.
آٝیً ٚتبثی ً ٠ظٗعٗ" ٠زضست  ٝؿٔظ چیست" ضا زض ش ٚٗ ٚ١آؿبظ ٞ٘ٛزً ،تبة سی ٠١ٜٞث ٠هٖٔ
ٗیٌب ٝآتبضی ثٞز .آٛوسض تػٞیطسبظی١بی ایً ٚتبة زهین  ٝتطخ٘ ٠آ ٙاظ سٞی شثیحاهلل
ٜٗػٞضی ظیجب اٛدبٕ ضس ٠ً ٟؿیطهبثْ تٞغیق ١ست  ٝكوظ ثبیس ایً ٚتبة ضا ثرٞاٛیس تب حطف
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ثٜس ٟضا ثل٘٢یس .ضبیس ٛ ٖ١ح ٟٞتلٌط ثٜسً ٝ ٟتبة١بیی ً ٠هجْ اظ ایً ٚتبة ذٞاٛس ٟثٞزٕ ،تب ایٚ
حس ٗطا تحت تبثیط هطاض زاز .زاستب ٠ً ٙث ٠ػویس ٟثسیبضی ثؼس اظ ٗغبٓؼبت ٝسیغ اظ ٗػط ثبستبٙ
ث ٠ضضت ٠تحطیط زضآٗس ،ٟضرػیتی ضا ث ٠تػٞیط ٗیًطس ً ٠ثؼس١ب پعضي ٗرػٞظ كطػٙٞ
ٗیضٞز .اٗب زض ظٛسُی ای ٚكطز چ ٠اتلبهبتی ٗیاكتس؟ سی ٠١ٜٞزض ٗػط ثبضٌٗ ٝ ٟٞت٘س٠ً ٙ
ٗٔتص ثتپطست ١ستٜس ظٛسُی ٗیًٜس .ضطایظ خبٗؼ ٠ذٞة ،اٝضبع اهتػبزی ٗ ٝؼیطتی ٗطز
هبثْ هج ٝ ّٞث ٠عٞض ًٔی ٗٔت ذٞش ١ستٜس .تب ای ٠ٌٜكطػٛٞی ثط ٗسٜس ٗیٛطیٜس  ٝظٗبٕ اٗٞض ضا
ث ٠زست ٗیُیطز .اٗب ای ٚكطػ ٠ً ٙٞذٞزش ضا آذٜبت( ٙٞپطستٜس ٟذسای یٌتب ،آتٛ )ٙٞبُٕصاضز،
هجْ اظ ضسیس ٙث ٠ای ٚخبیِب ٟزچبض ت٘١ٞبتی ٗیضٞز (ضبیس  ٖ١تٛ ٖ١ٞجٞز ٝ ٟچیعی ثٞز ٠ً ٟزض
كط َٜ١زیٜی ٗب ث ٠آٝ ٙحی ٗیُٞئیٖ)  ٝتػ٘یٖ ٗیُیطز ً ٠ثتپطستی ضا زض ٗػط ٓـًٜ ٞس ٝ
پطستص ذسای یٌتب ضا زض ًطٞض تطٝیح ز١س .ثؼس اظ ث ٠هسضت ضسیسٗ ًًٖٖ ٙؼبثس ثتپطستبٙ
ضا اظ ثیٗ ٚیثطز ٗ ٝؼبثسی ثطای پطستص آت ٙٞتبسیس ٗی٘ٛبیس .ث ٠تسضیح ز ٝزستِی
ٝحطتٜبًی زض ًطٞض حبًٖ ٗیُطزز .ػسٟای ً ٠ذسای ثت١ب ،آٗ ٙٞضا ٗیپطستیسٛس ثب آت ٙٞث٠
ٗربٓلت ثطٗیذیعٛس  ٝث ٠تسضیح ًطٞض ض ٝث١ ٠طج ٗ ٝطج ٗیضٝز .ذ١ٙٞبی ثسیبضی ثط ظٗیٚ
ٗیضیعز  ٝثبالذط ٟآذٜبت ٙٞپیطٝظ ٗیُطزز ٞٗ ٝكن ٗیضٞز ت٘بٕ ثتًس١ٟب ضا ترطیت ًٜس ٝ
ٗٔت ضا ث ٠ظٝض ض٘طیط آتٙٞپطست ٘ٛبیس .اٗب ای ٚضطٝع ثسثرتی ثطای ٗػط ثٞز ،ػسٟای اظ
اضثبثب ٙثتًس١ٟب ً ٠خب ٙسبٖٓ اظ هتْ ػبٕ ثسض ثطز ٟثٞزٛس ًًٖٖ ضطٝع ث ٠تطٝیح پ٢ٜبٛی آٗٝ ٙٞ
ثطذی ًبضضٌٜی١بیی زض زستِب ٟحٌٗٞت ٗیًٜٜسٗ .دسزا ٗػط ٝاضز ثحطاٗ ٙیضٞز  ٝثبظ ٖ١
خ َٜزاذٔی  ٝذٙٞضیعی  ٝتؼػت  ٠٘١خب ضا كطا ٗیُیطز .ای ٚثبض آٗ ٙٞثط آت ٙٞپیطٝظ
ٗیُطزز ٗ ٝدسزا ثتپطستی ثط ٗػط حبًٖ ٗیضٞز  ٝت٘بٕ پطستٜسُب ٙآت ٙٞضا اظ ٓج ٠تیؾ
ٗیُصضاٜٛس .اٗب ٗػط ١یچُب ٟزیِط زض تبضید ،آ ٙضٌُ ٟٞصضت ٠ضا ث ٠زست ٘ٛیآٝضز.
زض ایٜدب ای ٚسئٞاّ ث ٠ش ٚٗ ٚ١ذغٞض ًطز:
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ضٝاج یٌتبپطستی زض آ ٙخبٗؼ ٝ ٠ای ٠٘١ ٚهتْ ً ٝطتبض چ ٠سٞزی ث ٠حبّ ٗٔت  ٝثططیت
زاضت؟ آیب خع ای ٚثٞز ً ٠ت ٖ١ٞثطذی اظ اكطاز ،ثبػث ثسثرتی ثسیبضی اظ اٛسب١ٙب ضس؟
ذالغ ٠ای ٚسئٞاّ ثسیبض ش ٚ١ثٜس ٟضا ٗطـً ّٞطز ٗ ٝستی ثؼس تػ٘یٖ ُطكتٖ اٛسًی ٗ ٖ١تٙٞ
تبضیری ضاخغ ث ٠تبضید غسض اسالٕ ٛ ٝحٝ ٟٞضٝزش ثً ٠طٞض ضا ٗغبٓؼً .ًٖٜ ٠تبة كبذط "زٝ
هط ٙسٌٞت" ظٛس ٟیبز ظضیًٞٚة ضا ذطیساضی ًطزٕ .چوسض اظ ذٞاٛس ٙایً ٚتبة ضٛح ثطزٕ.
ضٛح ای ٠ٌٜچطا  ٝچغٞض ضس ًٗ ٠ب ٗسٔ٘ب ٙضسیٖ .زض آ ٙزٝض ٖ١ ٟثُٞ ٠ا ٟتبضید ٗب ایطاٛیب ٙاظ
ضٝی تحوین  ٝتلحع اسالٕ ضا ٛپصیطكتیٖ ،چیعی ً ٠ثٜس ٟضا ثسیبض ٗیضٛدبٛس .زض اٝاذط زٝضاٙ
پبزضب١ی سبسبٛیبٞٗ ،ٙثسا ٙظضتطتی زض زستِب ٟحٌٗٞتی ٛلٞش ًطز ٟثٞزٛس  ٝای ٚثبػث ُستطش
كسبز زض ثیٜطب ٙضس ٟثٞز .زض اٛسى ظٗبٛی زی ٚت٢ٜب ٝسیٔ٠ای ثطای چپب ٝ ّٝضسیس ٙث ٠اٗیبّ
ضرػی ضس ٟثٞز .اظ سٞی زیِط اكسطاٛ ٙظبٗی ٛیع ث ٠ث٢ب١٠ٛبی ٗرتٔق ثٗ ٠طزٕ ظٖٔ  ٝستٖ
ٗی ًطزٛس .ای ٚثبػث ضس ً ٠ثؼس اظ ظٞ٢ض ٗح٘س (ظ) زض سطظٗی ٚػطة  ٝتطٝیح ضؼبض ظیجبی
ثطاثطی  ٝثطازضی ،ایطاٛیب ٠ً ٙاظ آٛ ٙظبٕ عجوبتی  ٝظٖٔ  ٝخٞض حبً٘بٞٗ ٝ ٙثسا ٙزی ٚذٞز زض
ضٛح ثٞزٛس ث ٠زی ٚاسالٕ ت٘بیْ پیسا ًٜٜس .اػطاة زض ظٗب ٙذٔیل ٠ز ٠ً ،ٕٝحتی ذٞزضبٖ١ ٙ
ثبٝضضب٘ٛ ٙی ضس ،ایطا ٙضا كتح ًطز ٝ ٟتب تٞاٛستٜس ثطزٛس  ٝذٞضزٛس  ٝث ٠اٗٞاّ ٞٛ ٝاٗیس ایطاٙ
 ٝایطاٛیب ٙتدبٝظ ًطزٛس .ذالغ ٠حضٞض اػطاة زض ایطا ٙثبػث ضس اسالٕ ثب آ ٙضؼبض هطٝ َٜ
آضاٗصثرصاش ًٖ ًٖ ،ث ٠ػٜٞا ٙزی ٚضس٘ی ایطاٛیب ٙپصیطكت ٠ضٞز  ٝایطا ٙتجسیْ ث ٠یي ًطٞض
اسالٗی ثطٞز .زض ایٜدب  ٝثُٞ ٠اٗ ٟت ٙٞتبضیری ٗب ایطاٛیب ٙثب تٞخ ٠ث ٠ضطایظ ،زی ٚاسالٕ ضا
پصیطكتیٖ  ٝتب ث ٠اٗطٝظ  ٖ١اسالٗی ثبهی ٗبٛسیٖ .آ ٙضٝظ١ب ً ٠تجٔیـبت ُستطزٟای اظ اسالٕ زض
ًطٞض ٗب ٛطس ٟثٞز ً ٠ثِٞئیٖ ٗٔت ثؼس اظ زیس ٙای ٚتجٔیـبت  ٝتحوین زض ٗٞضز ای ٚزی ٚتبظ،ٟ
آ ٙضا اٛتربة ًطز ٟثبضٜس.
اٗب اسالٕ  ٠ٛت٢ٜب ثطای اػطاة  ٝایطاٛیب ،ٙثٌٔ ٠ثطای خ٢بٛیبٗ ٙعیت١بیی  ٖ١زاضت ٠است .زض
ًتبة "ٗب چِٗ ٠ٛٞب ضسیٖ" زًتط غبزم ظیجب ًالٕ ً ٠ذیٔی اظ ضاستكٌطا ٙایً ٚتبة ضا هجّٞ
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ٛساضٛس ،ذیٔی ػٔ٘ی  ٝزهین ثٛ ٠ح ٟٞذسٗت اسالٕ ث ٠ثططیت غحجت ٗیضٞز .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبٓی
اظ ای ٚذسٗت ،زض ظٗب ٙذالكت ١بضٙٝآطضیس ،ث ٠اٛسیطٜ٘ساٗ ٝ ٙتطخ٘ب ٙتٞخ ٠ثسیبضی
ٗیضٞزٗ .تطخ٘یٜی ً ٠اظ ٗت ٙٞیٛٞبٛی ًتبثی ضا تطخ٘ٗ ٠یًطزٛس  ٝآ ٙضا زض اذتیبض ًتبثرب٠ٛ
ذٔیل ٠هطاض ٗیزازٛسٝ ٖ١ ،ظً ٙتبة ،سٌ١٠بی عال زضیبكت ٗیًطزٛسٝ .ضٝز ٗت ٙٞیٛٞبٛی ثب آٙ
ػوالٛیت  ٝزیس كٔسلی ثٗ ٠سبئْ ،ثبػث ضضس  ٝتطهی ثسیبضی ثطای ٗسٔ٘بٛب ٙضسٗ ،رػٞغب
ً ٠ثؼس اظ استوطاض اسالٕ ً ٝطٞضُطبیی١بیصٗ ،طًع ذالكت ،اٛسیطٜ٘ساٛی ضا اظ سطاسط ٛوبط ث٠
ثـساز ٗی ًطبٛس ِ٘١ ٝی ٗدجٞض ثٞزٛس ث ٠یي ظثب ،ٙظثب ٙػطثی ،ثب یٌسیِط غحجت ًٜٜس  ٝثب
اكٌبض  ٖ١آضٜب ثطٛٞس  ٝای ٚثبػث تسطیغ ضٛٝس ضضس ػٔ٘ی ُطزیس .زض ٗست چٜس ز،٠١
پیططكت١بی ػٔ٘ی ٗطاًع اسالٗی ث ٠ت٘بٕ خ٢ب ٙغبزض ضس  ٝاسالٕ ذسٗت ذٞزش ضا ث٠
پیططكت ثططیت زض ثطذی اظ ظٗی١٠ٜب اٛدبٕ زاز .اٗب ثؼس اظ ١بضٙٝآطضیس ًًٖٖ ،ذٔلبیی ثط
ٗسٜس ٛطستٜس ً ٠ث ٠تسضیح سؼی ٞ٘ٛزٛس خطیب ٙتؼوْ ضا اظ اسالٕ زٝض ًٜٜس  ٝای ٚسطآؿبظ اكّٞ
خ٢ب ٙاسالٕ ضس .خطیب١ ٙبیی ث ٠ضٝی ًبض آٗسٛس  ٝث ٠ت٘بٕ ٗتطخ٘یٗ ٠ً ٚت ٙٞیٛٞبٛی ثب آٙ
ضٌ ٝ ٟٞػظ٘ت ضا ٝاضز زی ٚتوطیجب خٞا ٙاسالٕ ًطز ٟثٞزٛس ،ثطچست ٗٔحس  ٝظٛسین ظزٛس ٝ
تؼساز ظیبزی اظ آ٢ٛب ضا اظ ٓت تیؾ ُصضاٛسٛس ُ ٝلتٜس ،كوظ سٜت  ٝهطآ ًًٖٖ .ٙثبظاض
حسیثسبظا ٝ ٙحسیثكطٝضب ٙزاؽ ضس  ٝآٛچٜب ٙچطٛسیبتی ٝاضز اسالٕ ضس ً ٠تب ث ٠اٗطٝظ ٖ١
زاٗ ٚثططیت ضا ُطكت ٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٠ثبضظش ٘١ ٖ١ی ٚذبٝضٗیب ،٠ٛثب عبٓجب ٝ ٙزاػص ١ ٝعاض ُط١ٝي
ٗتحدط ٝ ٝحطی زیِط است.
ذالغ ٠٘١ ٠ازیب ٙتب ث ٠اٗطٝظ  ٖ١ثطای ثططیت ٗعیت زاضت٠اٛس  ٖ١ ٝث ٠زٓیْ ایدبز ظٗی١٠ٜبی
سٞءاستلبزٗ ٟرػٞغب اظ ػٞإ خبٗؼٗ ،٠ؼبیت كطاٝا .ٙس ٠زی ٚػ٘س ٟیٞ٢زٗ ،سیحیت  ٝاسالٕ
١ط ًسإ ُ٘بٗ ٙی ًٜٜس ً ٠ذٞزضب ٙزی ٚثطحن ١ستٜس  ٝكوظ پیطٝا ٙای ٚزی ٚث ٠ث٢طت
ٗیضٛٝس١ .ط ًسإ  ٖ ١ث ٠كطاذٞض ك ٖ٢ذٞز  ٝضٝایبتطب ،ٙث٢طتی ضا ثطای پیطٝا ٙذٞز تطسیٖ
ًطزٟاٛس ٝ ٝػس ٟضكت ٚث ٠آٛدب ضا ٗیزٜ١سٗ .سٔ٘بٛب ٙث ٠زُ ٝط ٟٝػ٘س ٟضیؼیب ٝ ٙا ْ١سٜت
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توسیٖ ضسٟاٛس .ػسٟای زست ثست٘ٛ ٠بظ ٗیذٞاٜٛس  ٝػسٟای زست ثبظ١ ،ط زُ ٝط ٖ١ ٟٝضاٟ
زیِطی ضا ٛبزضست ٗیزاٛس .ذٞضز ٙضطاة ثطای ٗسٔ٘بٛب ٝ ٙیٞ٢زیب٢ٛ ٙی ضس ٟاست ٓٝی زض
اٛدیْ آٗس ٟاست ً ٠ػیسی زض ضبٕ ذساٛٝس ضطاة ٞٛضیس ٟاست .زض ٛظط ٗسیحیبٞٛ ،ٙضیسٙ
ضطاة ٞٛػی ضٌطُعاضی ث ٠زضُب ٟذساست  ٝكطغتی ثطای یبزآٝضی ٛدبت ،سؼبزت ٗ ٝطٍ
ػیسی ٗسیح است .اًثط ٗطزٕ ؿیطٗسٔ٘ب ٙزض اعطاف ایً ٚط ٟذبًی ُٞضت ذٞى ٗیذٞضٛس ٝ
ٓصت ٗیثطٛس ٓٝی ٗسٔ٘بٛب٘ٛ ٙیذٞضٛس  ٝاػتوبز زاضٛس زض ُٞضت ذٞى تطًیجبتی ٝخٞز زاضز
ً ٠ضرع ثؼس اظ ذٞضزٛص ت٘بیْ ثٞٓ ٠اط ُ ٝطایص ث ٠خٜس ٗٞاكن ٗیًٜس .اٗب ِٗط
ٗسٔ٘بٛبٛی ًُٞ ٠ضت ذٞى ٘ٛیذٞضٛس ٞٓ ٝاط ٗیًٜٜس ًٖ است؟ حدبة ت٢ٜب زض ز ٝض٢ط
ػ طثستب ٙسؼٞزی  ٝسٗٞبٓی  ٝایطا ٙاخجبضی استٓٝ ،ی زض ١یچًدبی زیِط اظ ایً ٚط ٟذبًی
حدبة ثطای ظٛب ٙاخجبضی ٛیست ،كوظ زض ای ٚخٞاٗغ ثب تٞخ ٠ث ٠ضطایظ حبًٖ ،هٞاٛیٜی ثطای
ٛح ٟٞپٞضص ٝضغ ًطزٟاٛس ً ٠زچبض ١طج ٗ ٝطج  ٝثیٛظ٘ی ِٛطزٛس.
١ط چ ٠ثیطتط ث ٠ای ٚاذتالف١ب زهت ًٜیس ،ثیطتط ُیح ٗیضٞیس .حتی ثب ًسی ٝ ٠ً ٖ١خٞز
ذساٛٝس ضا ثبٝض ٛساضز غحجت ًٜیس  ٝیب ًتبة١بیص ضا ثرٞاٛیس ،ض٘ب ضا ثبالذط ٟهبٛغ ذٞا١س
ًطز ً ٠ذسا ٝخٞز ٛساضز  ٝسبذت ٠ش ٚ١ثطط است ً ٠ث ٠ایٝ ٚسیٔ ٠ثطذی اظ ذأل١بی زضٛٝی
ذٞز ضا پط ٘ٛبیس.
هغؼب اُط ایٗ ٚت ٚضا ١ط یي اظ پیطٝا ٙازیبٗ ٙرتٔق ثرٞاٜٛس ،ث ٠سطػت زضغسز پبسدُٞیی
ثط ٗیآیٜس  ٝتالش ٗیًٜٜس ً ٠ثٜس ٟضا هبٛغ ًٜٜس ًٗ ٠ب حویوت ١ستیٖ  ٝت ٞزض اضتجب١یٓٝ ،ی
ثٜس ٟثب اًثط استسال١بی ای ٚػعیعا ٙآضٜب ١ستٖ  ٝآ٢ٛب ضا توطیجب ٗغبٓؼً ٠طزٟإ ،يلی قاوع وشذم ي
بٍ یقیه ورسیذم.
اٗب یي چیع ً ٠ثٜس ٟآ ٙضا ٘ٛی ك ٖ٘٢ای ٚاست ً ،٠چغٞض ثعضُب ٙازیب ٝ ٙضطیؼت١ب ث٠
ذٞزضب ٙاخبظٗ ٟیزٜ١س ً ،٠یٌی ثِٞیس ضطاة ثرٞضیس  ٝحالّ است ،زیِطی ثِٞیس زست
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ثست٘ٛ ٠بظ ثرٞاٛیس چ ٙٞزض حضٞض ذساٛٝس ١ستیس  ٝزیِطی ثِٞیس زست ثبظ ٘ٛبظ ثرٞاٛیس  ٝثب
هٔت ذٞز حضٞض ذساٛٝس ضا حس ًٜیس .یٌی ثِٞیس اظزٝاج ٗٞهت (غیو )٠حالّ است ٝ
زیِطی ثِٞیس خبیع ٛیست  ٝضبیس  ٖ١حطإ ثبضسِٗ .ط ؿیط اظ ای ٚاست ً ٠ای ٚػعیعا ،ٙثب
ٗغبٓؼً ٠تت زیٜی  ٝثحث ُ ٝلتِ ،ٞث ٠غٞضت ٜٗغوی ٛتیدُ ٠طكتٜس ً ٠كالً ٙبض ضا ای٠ِٜٛٞ
اٛدبٕ ز١یس ً ٠ث ٠ث٢طت ثطٝیس .زض یي ٗطحٔ ٠اظ ای ٚتػ٘یٖ٢ٛبیی ،چیعی ثٛ ٠بٕ اٛتربة زذیْ
ثٞز ٟاست ،یؼٜی ثی ٚچٜس ُعی ٠ٜاٛتربة ٞ٘ٛزٛس ً ٠ای ٚث٢تط است ٗ ٝب ای ٚضا غٞاة ٗیزاٛیٖ،
ٝحی ًٛ ٠طس ٟثٞز ث ٠ای ٚػعیعا .ٙحبّ ثطای ٗ ٚخبٓت است ً ٠ای ٠٘١ ٚكطه ٠زض اسالٕ چطا
ایٜوسض اذتالف ٛظط زاضٛس .حتی ػدیت است ً ٠ثی ٚا ْ١ضیؼ ٝ ٠سٜت ،ظٗب ٙاشا ٖ١ ٙثب
یٌسیِط ٗتلبٝت است .آخر چرا؟ ِٗط ذساٛٝس ٝاحس ٛیست  ٝزی ،ٚكوظ زی ٚاسالٕ ٛیست؟
ثٛ ٠ظط ٗیضسس ً ٠ث ٠ذبعط یي ػس ٠ً ٟاغطاض زاضٛس ٗب ضا ث ٠ث٢طت ثجطٛس ،ثبیس ثی ٚثططیت
اذتالف ثبضس ،ای ٚثطای ٗ ٚؿیطهبثْ ١ضٖ است .آذط ث ٠ت ٞچ ٠اضتجبعی زاضز  ٝچٗ ٠یضسس ً٠
هػس زاضی ٗطا  ٖ١ثب ذٞز ث ٠آ ٙث٢طتات ثجطی .ث٢طتی ً ٠ثطای ضسیس ٙث ٠آ ٙػسٟای ث٠
غٞضت اٛتحبضی ذٞزضب ٙضا ٜٗلدط ٗیًٜٜس .ث ٠یبز زاضٕ ً ٠كیٔ٘ی ضا ٗطب١سً ٟطزٕ اظ یي
ػبْٗ اٛتحبضی خعُ ٝط ٟٝآوبػسٗ ٠ً ٟحبكظی ثطای اٛسإ تٜبسٔی ذٞز اظ خٜس كٞالز زضست
ًطز ٟثٞزٗ ،جبزا ثؼس اظ ٜٗلدط ضس ،ٙاٛسإ تٜبسٔی ایطب ٙثتطًس  ٝزض ث٢طت ،ثٛ ٠حٗ ٞغٔٞة
تطٗیٖ ٛطٞز ً ٠ذسای ٛبًطز ٟاظ ٓصت ٘١جستطی ثب حٞضیب ٙػوت ثیبكتٜس .ای ٠٘١ ٚح٘بهت زض
یي تلٌط زیٜی ،ػدیت  ٝؿیطهبثْ ثبٝض است .چِٗ ٠ٛٞـع ای٢ٜب ضا ضستط ٞزازٟاٛس ،كوظ ذسا
ٗیزاٛس.
كالسل٠ی ثعضُی زض ای ٚزٛیب ظیست٠اٛس ً ٠ٛ ٠تٞاٛست٠اٛس ٝخٞز ذساٛٝس ضا اثجبت ًٜٜس  ٠ٛ ٝآ ٙضا
ضز ًٜٜس ،ث ٠ای ٚزٓیْ ذٞز ضا ذساٛبثبٝض ٛبٗیسٟاٛس  ٝث ٠اذالم ُطایص پیسا ًطزٛس  ٝثیص اظ
تٞخ ٠ث ٠اٗٞض آ٢ی ٗ ٝتبكیعیٌی ،ث ٠اٛسبٛ ٝ ٙیبظ١بیص ٗیاٛسیطٜس .ػسٟای ػ٘ستب زض ٗططم
ظٗ ی ٚؿطثیب ٝ ٙای ٚزست ٠اظ كالسل ٠ضا ث ٠ثسك٘٢ی ٗتً ٖ٢طز ٝ ٟػ٘طی ضا سپطی ًطزٟاٛس تب ثبثت
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ًٜٜس ً ٠ذسا ٝخٞز زاضز  ٝكال ٙزی ٚث ٠حن است  ٝكوظ ٗب ث ٠ث٢طت ٗیضٝیٖ  ٝثوی ٠زض آتص
ذٞاٜ١س سٞذتِٗ ،ط ای ٠ٌٜذسای ٗب ثرٞا١س ض٘ب ضا ٛسٞظاٛس.
ثٜظطٕ ١ط یي اظ ای ٚاكطاز ٗتسیٝ ٠ً ٚاهؼب ثطایطب ٙچیعی ثٜبٕ حن ،ثبعْ  ٝتلٌط ا٘١یت زاضت٠
ثبضس ،اُط یي ًتبة تبضید كٔسل ٠ً ٠توطیجب هسٗتی س١٠عاض سبٓ ٠زاضز ضا ثرٞاٜٛس ،ذیٔی زچبض
تطزیس ٗیضٛٞس .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ ثؼس اظ آضٜبیی ثب ٛظطیٗ ٠رٞف تٌبٗٔی زاضٝی ،ٚچوسض یي تلٌط
زیٜی ث ٠چبٓص ًطیسٗ ٟیضٞز .زضست است ً ٠ای ٚكوظ یي ٛظطی ٠است ،آجت ٠ث٘١ ٠طاٟ
تؼسازی كطاٝا ٙاستسالّ ١بی ٗرتٔقٓٝ ،ی ثبظ ِٛ ٖ١طش ٛ ٝح ٟٞزیس ای ٚضرع ث ٠خ٢بٙ
پیطاٗ ،ٙٞثسیبض ثطای یي كطز زیٜی ؿطیت ٗی٘ٛبیس  ٝثحثثطاِٛیع ذٞا١س ثٞز.
ذالغ ٠ضٝظُبضی ظٛسُی  ٝش ٚ١آضاٗی زاضتٖ٘ٛ .بظٕ ضا سطٝهت ٗیذٞاٛسٕ١ ،ط ضٝظ هطآ ٖٛضا
ٗیذٞاٛسٕ كوظ ثطای ك ٖ٢زی .ٚاهطاض  ٝاػتطاف ٗ ٖ١یً ٠ً ٖٜزٝضا ٙثسیبض ذٞة  ٝآضاٗی ضا
زاضتٖ  ٝاظ ظٛسُیإ ضاضی ثٞزٕ .زٝضاٛی ثٞز ً ٠ثب كالسل٠ای ٘١چ ٙٞضاسْٛ ،یچ ٝ ٠اكالعٙٞ
١ ٝعاضاٗ ٙتلٌط زیِط زض حٞظ ٟػٔ ٕٞاٛسبٛی آضٜب ٛطس ٟثٞزٕ  ٝظٛسُی كوظ ثطایٖ یي ١سف
زاضت ،ذسٗت ث ٠ذساٛٝس  ٝذٔوصٝ ،اهؼب  ٖ١اظ غ٘یٖ هٔت ث ٠ذٔن ذسا تب حس تٞا ٙذسٗت
ٗی ًطزٕ .آجت ٠ای ٚضٝظ١ب  ٖ١تب خبیی ً ٠ثتٞا ٖٛاٛسبٛیتٖ ضا حلظ ًطزٟإ  ٝث ٠ذٔناهلل ً٘ي
ٗیً .ٖٜاٗب ثب ُصضت ظٗب ،ٙاتلبهبتی زض ٗحیظ پیطاٗ ٖٛٞاكتبز ً ٠ش ٖٜ١ضا زضُیط سبذت؛ باالخرٌ
حقیقت چیست ي چٍ کسی راست میگًیذ ٚٗ .زض ای ٚخ٢ب ٙثیسطٝت ٠چ ٠اضتجبعی ثب
حویوت زاضٕٗ .ست ظیبزی زض ای ٚكٌط ثٞزٕ تب ای ٠ٌٜضٝظی یٌی اظ آثبض زًتط غبزم ظیجبًالٕ ضا
ذٞاٛسٕ .زض ایً ٚتبة یٌی اظ زاٛطدٞیب ٙزًتط ،ضٝظی اظ ایطبٗ ٙیپطسس ً" ٠زیسُب ٟض٘ب ٝ
ثطازضتب ٙسؼیس ظیجبًالٕ ًبٗال ثب یٌسیِط ٗـبیط استً ،ساٗتب ٙحطف ضاست ضا ٗیظٛیس" .ث٠
ٛظطٕ ایطب ٙپبسد ثسیبض خبٓت  ٝزضذٞض تٞخ٢ی ث ٠زاٛطدٗ ٞیزٜ١س ،كطٗٞزٛس:
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" ٚٗ ٠ٛاضتجبٗ ٟیً ٝ ٖٜحطف١بیٖ ؿٔظ است  ٠ٛ ٝسؼیسٜٗ ،ت٢ب سؼیس ٗعایبی حبً٘یت ضا
ٗیثیٜس  ٝثیطتط ضاخغ ث ٠ای٢ٜب غحجت ٗیًٜس  ٝاظ ٗؼبیجص حطف ٘ٛیظٛس ٓٝی ٗٗ ٚؼبیت ضا
ٗیثیٛ ٝ ٖٜوس ٗیً ٝ ٖٜزض ٗٞضز ٗحبس ٚحطف ٘ٛیظ .ٖٛپس حطف ٛعز ٙزض ٗٞضز یي چیع زاّ
ثط ؿٔظ ثٞز ٙسبیط ٛظطات  ٝاكٌبض ٛیست" .اظ ای ٚخ٘ٔ ٠زًتط ٛتیدُ ٠طكتٖ ً١ ٠ط ٛظطی٠ای،
ٌٗتجی ،زیٜی  ٝسیبستی ٓعٗٝب حویوت ٛیست  ٝزضض٘ ٚزضٝؽ ٗحض ٘ٛ ٖ١یثبضسٜٗ ،ت٢ب ثبیس
تالش ً ٠ً ٖٜثل ٖ٘٢چ ٠حد٘ی اظ آ ٙغحت زاضز  ٝحویوت است  ٝچ ٠حد٘ی كوظ ثطای
ٜٗبكغ ػسٟای سبذت ٠ضس ٟاست ً ٠تالش ٗیًٜٜس آٛطا تٞخیح ٘ٛبیٜس  ٝكطس١َٜب اظ حویوت
زٝض است.
اٛسًی ُصضت  ٝزض ٗٞضز اٗٞض ٗتبكیعیي  ٖ١ثٛ ٠تید٠ای ضسیسٕ ً٘ٛ ٠یزا ٖٛزضست است یب
ذیطٓٝ ،ی زٝست زاضٕ اٗطٝظ ،زض ایٓ ٚحظ ٠ً ٠هٖٔ ث ٠زستٖ ،زض ایٞٛ ٚضتبض آٛطا ثیب ًٖٜ ٙتب
اٛسًی اظ حدٖ اكٌبض زض ش ٖٜ١ثٌب ،ٖ١حساهْ اٛسًی ذٞزٕ ضا آضإ ً ٝ ٖٜغس آجت ٠اٗیسٝاضٕ ً٠
ض٘ب ضا ٛبآضإ  ٝ ٌٖٜٛثتٞا ٖٛاٛسًی ض٘ب ضا ث ٠تلٌط ٝازاضٕ.
ث ٠ػویس ٟثٜس ٟاُط ت٘بٕ ًتت زیٜی  ٝؿیطزیٜی زٛیب ضا ثرٞاٛیس٘ٛ ،یضٞز ٘ٛ ٝیتٞاٝ ٙخٞز
ذساٛٝس ضا ثب ضٝش١بی خبضی ػٔ٘ی اثجبت یب ضز ًطز٘١ .چٜی ٚزض ٗٞضز ث ٠حن ثٞز ٙازیب،ٙ
ٝاهؼب اُط ای ٚتؼػت ضا ًٗ ٠ب زض حبّ حبضط ٗسٔ٘ب١ ٙستیٖ ًٜبض ثِصاضیٖ٘ٛ ،یضٞز ٛظط ٢ٛبیی
ضا زاز .ث ٠هً ّٞبٛت ،یٌی اظ ثعضُتطی ٚكالسل ٠تبضید ثططیت ٠ٛ" ،ػوْ  ٠ٛ ٝتدطث١ ،٠یچٌسإ
٘ٛیتٞاٜٛس ٝخٞز ذسا ضا ثبثت ٘ٛبیٜسٗ .ب ٗیاِٛبضیٖ (یؼٜی كطضی ً ٠هبثْ اثجبت ٛیست) ً٠
ثربعط اذالهیبت اٛسبٛی ذسا ٝخٞز زاضز"ٗ .ب اٛسب١ٙب ثب تٞخ ٠ث ٠خجط ظٗب ٝ ٠ٛضطایغی ً ٠زض
ع ّٞتبضید زض آ ٙهطاض ُطكت٠ایٖ ،ث ٠اٛتربة ای ٚهجیْ اٗٞض ت ٚزازٟایٖ ،ذسای ذٞز ضا  ٝزیٚ
ذٞز ضا اٛتربة ًطزٟایٖ ،آ ٖ٢ٛث ٠سبزٟتطی ٚضٌْ ٌٗ٘ ،ٚیؼٜی ػ٘ٗٞب زی ٚپسضا٘ٛب ٙضا
ثطُعیسیٖ  ٝیب زی ٚحبًٖ  ٝؿبٓت زض خبٗؼ ٠ضا ٠ٛ ،زی ٝ ٚآئیٜی ً ٠ذٞزٗب ٙثب تالش  ٝتحوین
آ ٙضا پصیطكت ٠ثبضیٖ .ت٢ٜب زٓیٔی  ٠ً ٖ١ثطای ایً ٚبض زاضت٠ایٖ  ٝزاضیٖ ای ٚاست ً ٠ثب پصیطش
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آ ٝ ٙضػبیت زستٞضات زیٗ ٚطتجظ ،آضاٗص ذبغی زاضتیٖ ًٛ ٠ساضت ٚآ ٙزی ٚثطای٘بٛ ٙساضت،
یب حساهْ ثب تٞخ ٠ث ٠ضطایظ سرت آ ٙثط ٠١ظٗبٛی اظ ظٛسُی اٛدبٕ ای ٚاٗٞض آضاٗصثرص ثٞزٟ
است .ػسٟای  ٖ١ت٢ٜب ٛب ٙضا ثٛ ٠طخ ضٝظ ذٞضزٟاٛس ١ ٝطُب ٠ً ٟزی ٚحٌٗٞتی ضس ،ٟاُط ث٠
ٛلغضب ٙثٞزٞٗ ،اضغ زیٜی ُطكتٜس .ای ٠ٌٜاسالٕ ث ٠حن است یب ٗسیحیت  ٝیب زی ٚیٞ٢ز ،ثٜظطٕ
اغال ا٘١یتی ٛساضز .ای ٚهجیْ ٗسبئْ ٗتبكیعیٌی ثٞز ٝ ٟت٢ٜب اظ عطین  ٝ ٖ١ٝذیبّ  ٝیب
ذٞضجیٜب٠ٛتط ٝحی هبثْ زضى  ٝك ٖ٢است.
ث ٠ایٛ ٚتید ٠ضسیسٕ ً١ ٠ط چ ٠ثیطتط ث ٠ای ٚثیبٛسیطی ً ٠حویوت چیست  ٝثبالذط ٠ً ٟضاست
ٗیُٞیس ،ثیطتط ضٛح ٗیثطیس  ٝزض ض٘ ٚث ٠چیع ذبغی ٘ٛ ٖ١یضسیس چ ٙٞاغٞال تب ث ٠اٗطٝظ
١یچ ثططی ٛیبٗس ٠ً ٟثِٞیس ٗ ٚحن ٛیستٖ  ٝػ٘طی زض اضتجب ٟثٞزِٕ٘١ .ی ازػبی ثطحن ثٞزٙ
ضا زاضت٠اٛس ،زاضٛس  ٝذٞاٜ١س زاضت  ٝت٘بٕ تالضطب ٙضا ٗ ٖ١یًٜٜس ً ٠ای ٚضا ثِ٘١ ٠ب ٙثبثت
٘ٛبیٜس.
ك٘٢یسٕ ً ٠ضٛح زاٛستِی یٌی اظ ضٛح١بی ػدیت زٛیبست ٖ١ ،تٔد است ٗ ٖ١ ٝدصٝة ًٜٜس.ٟ
ث ٠یبز خ٘ٔ ٠ثسیبض ظیجبی ًطیطٜبٗٞضتی اكتبزٕ ً ٠اظ سٞی ٗسٔ٘بٛب ٙكٔسل ٠كٌطی ایطب ٙهبثْ
هجٛ ّٞیست .ایطب ٙزض یٌی اظ سرٜطاٛی١بی ذٞز كطٗٞز ٟثٞزٛس:
"١یچ ضا ٟیِب٠ٛای ثطای ضسیس ٙث ٠حویوت ٝخٞز ٛساضز١ ،ط ًس ثب تٞخ ٠ثٗ ٠وتضیبت ظٗبٛی ٝ
ضطایظ ٌٗبٛی ظٛسُیاش ،ثٛ ٠حٞی ث ٠حویوت ٗیضسس  ٝاُط ًسی ث ٠حویوت ثطسس ٘ٛیتٞاٛس
ضا ٟآ ٛطا ث ٠زیِطی ٛطب ٙثس١س ،چ ٙٞضا ٟضسیس ٙث ٠حویوت ثطای ١ط ًس ث ٠یي عطین است".
ثٛ ٠ظطٕ یٌی اظ اضٌبالت ٗسٔ٘بٛب ٙث ٠ػوبیس ًطیطٜبٗٞضتی ٘١ ٖ١ی ٚثبضس ،چ ٙٞآ٢ٛب اػتوبز
زاضٛس یي ضاٝ ٟخٞز زاضز  ٝآ ٖ١ ٙاسالٕ است ،اٗب ای ٚحطف ثطای ثٜس ٠ً ٟث ٠زٛجبّ یویٝ ٚ
حویوت ١ستٖ ،حطف آذط ٘ٛیثبضس.
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ای ٠ٌٜزض ای ٚضٝظ١ب آیب ٗ ٚیي ٗسٔ٘ب ٙضیؼ١ ٠ستٖ یب ذیط ،زیِط ثطایٖ ٗٛ ٖ٢یست ،چٙٞ
ثسٛجبّ ٗسئٔ ٠ثبضٌٟٞتطی ثب ػٜٞا ٙحویوت ١ستٖ .كوظ ٗیذٞا ٠ً ٖ١یي اٛسب ٙثبضٖ  ٝث٘ب.ٖٛ
كو ظ آضظ ٝزاضٕ ً ٠ضٝظی ضا ثجیِ٘١ ٠ً ٖٜی ٗب كبضؽ اظ ض َٛپٞست ،ض٢طت ،ثطٝت ،زیٝ ٚ
هسضت كوظ زض ظیط یي پطچٖ ،پطچٖ اٛسبٛیت ،ظٛسُی ًٜیٖ  ٝث ٠یٌسیِط ثبثت ٘ٛبئیٖٛ ،ظطی٠
تٌبٗٔی  ٝهب ٙٞٛتٜبظع ثوبء زاضٝی ٚزضست ٘ٛیثبضس .چ ٙٞاغٞال ث ٠چیعی ثٛ ٠بٕ اذالم زض
تبضید ثططیت ای٘ب ٙزاضٕ  ٝهب ٙٞٛزاضٝی ٚثب آ٘١ ٙرٞاٛی ٛساضز.
زض پبیب ٙاظ ِ٘١ی ثطازضا ٙزیٜیإِ٘١ ،ی زٝستب ٙحٞظٝیإ ً ٖ١ ٠٘١ ٝیطب ٖٛپٞظش
ٗیعٔجٖ .هػس ثٜس ٟخسبضت ث ٠اػتوبزات یب زاٛست١٠بی ای ٚػعیعاٛ ٙجٞز .ثٜس ٟزض حسی ٛیستٖ
ً ٠ذسایٛبًطز ٟضضت١٠بی ای ٚػعیعا ٝ ٙتالضطب ٙضا زض ضا ٟضسیس ٙثٗ ٠ؼجٞز ذٞز ،پٜجٝ ًٖٜ ٠
ٛبزیس ٟثِیطٕ .حٌبیت ٗ ،ٚحٌبیت علٔی است ً ٠ت٘بٕ ٛیبظ١بیص ضا ت٢ٜب ثب ٛبٓیسٝ ٙ
سئٞاّ١بی ًٞزًب ،٠ٛثطآٝضزٗ ٟی ًٜس .علٔی ً ُٖ ٠ضس ٟاست  ٝهػس زاضز اظ ت٢ٜب چطاؽ
ٝخٞزش ،تؼوْ ،ضا ٟضا ای ٚثبض ثب یوی ٚثیبثس .علٔی ً ٠ت٢ٜب ُٜب١ص ذبٗی است ٛ ٝساٛستٝ ٚ
كوظ ٗیزاٛس ً٘ٛ ٠یزاٛس.
ٗح٘س كعٛٝی
اضزیج٢طت 7931
زاٛطِبُٜ ٟجسًبٝٝسُ ،ط ٟٝضیبضی  ٝآٗبض

ضمیمٍ سخه:
تبضید ٛطب ٙزاز ٟاست ،یویٜی ً ٠اظ پْ ضي ِٛصضت ٠است ًٖ ،اضظش ٗیثبضس .ضي ،سئٞاّ
ثطاِٛیع  ٝزضزآٝض است  ٝكٔسل ٠ضا ث ٠ذبعط ای ٚسئٞاالت ٓ ٠ٛ ٝعٗٝب یبكت ٚپبسد ٗغبٓؼ٠
ٗیًٜیٖ .ظٛسُی كوظ ظیست ٚزض پبسد سئٞاالت ٛیست ،ثٌٔ٘١ ٠عیستی ثب سئٞاالت حْٛطسٟ
ٛیع ٗیثبضس .خ٢ب ٙثطای ًسی ً ٠سئٞآی ٛساضزٗ ،تٜب١یً ،طاٛساضٗ ،ؼو٘١ ،ّٞطا ٟثب اغ ّٞثسی٢ی
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 ٝحوبین ٗؼی ٚثٞز ٝ ٟزض ٛتید ٠آضاٗصثرص است  ٝثطػٌس ،خ٢ب ٙثطای اضربغی ً٠
سئٞاّ١بی كطاٝا ٙزاضٛس ،ثی٢ٛبیت  ... ٝاست .ث ٠عٞض ًٔی اكطاز ثیسئٞاّ ،اكطازی ًٖػ٘ن ٝ
اكطاز پطسئٞاّ اكطاز ػ٘ینتط  ٝزهینتطی ١ستٜس .آجت ٠خبٓت است ً ٠تبضید ضا اكطاز پط سئٞاّ
ضهٖ ظزٛس ٓٝی اكطاز ًٖسئٞاّ  ٝثیزهسهٓ ،٠صتص ضا ثطزٛس  ٝث ٠ضیص ِ٘١ب ٙذٜسیسٛس .حبّ
ای ٠ٌٜض٘ب زٝست زاضیس خعً ٝسإ زست ٠ثبضیس ًبٗال اٛتربثص ث ٠ػ٢س ٟذٞزتب ٙاست (مىقًل
از مقالٍ "فلسفٍ ریاضی چیست؟" از دکتر محمذ صال مصلحیان ،با اوذکی دخل ي
تصرف).
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