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اثش داعتبیفغکی، ( تغخیشؽذگبى)دس سهبى ؽیبطیي  -ًیچَ « .ؽْد دمیمت ثب دّ تي آغبص هی»

لِشهبى سهبى )ُبی فشدی ساعکْلٌیکْف  دسفذدًذ کَ آسهبىای هؼیي  گشُّی عیبعی ثب ایذٍ

ساعکْلٌیکْف . سا ایي ثبس ثَ فْستی اجتوبػی ّ ًَ فشدی تذمك ثخؾٌذ( جٌبیت ّ هکبفبت

اػ هبفْق ُش اخالق ّ  دسفذد اثجبت ایي هغئلَ ثَ خْد ثْد کَ اّ هشدی اعت ثشتش کَ اسادٍ

سعبًذ  َ ثَ خْدػ دّ ًفش سا ثَ لتل هیلبًًْی اعت ّ ثَ ُویي دلیل ثشای اثجبت ایي هغئل

ایي یک هْجْد اًغبًی »گْیذ کَ  عپظ دس تْجیَ ایي جٌبیت هی. ( خْاس ّ خْاُشػ پیش صى سثب)

عبى اخالق ّ لبًْى  ثذیي« ًیغت کَ ثَ دعت هي کؾتَ ؽذٍ، ثلکَ یک افل اخاللی اعت

صیشا آًچَ کَ همذط . ل کٌذخْاُذ فشاتش اص آى ػو گیشد کَ هی الؾؼبع اسادٍ فشدی لشاس هی تذت

یبثذ کَ ثبالتش اص ُش  اعت کَ لذست خذایی هی« فشدی»ؽْد اص ًظشػ ُوبًب اسادٍ  ؽوشدٍ هی

 .گیشد چیضی لشاس هی

اعت کَ  «تْدٍ»یب « هلت»دس ایٌجب . کٌذ تش اداهَ پیذا هی دس ؽیبطیي ُویي سًّذ ّلی هتکبهل

فشاتش اص ُش لبًْى اخاللی جبی « فشد» ًیض ُوچْى« تْدٍ»ؽْد ّ  تمذیظ هی «فشد»ثَ جبی 

سا ( تْدٍ)هي هلت »: گْیذ ؽبتْف اص اػضبی گشٍّ هی. کٌذ گیشد ّ جبیگبُی خذایی پیذا هی هی

دس ُش دّ دبلت چَ دس ساعکْلٌیکْف (. ۱)«تي خذاعت( هلت)تْدٍ ... ام تب پبیَ خذایی ثبال ثشدٍ

)!( افلی، ثَ ػٌْاى لبػذٍ اخاللی  ّ چَ دس آى گشٍّ عیبعی، یک لبػذٍ( ثَ ػٌْاى یک فشد)

ؽبى اعت ّ آى ایوبى ثَ ایٌکَ فشاتشیي لبًْى اخالق، تؼبلی ثخؾیذى ّ ثبال  ساٌُوبی ػول

اعت ّ دس ؽیبطیي « فشد»دس جٌبیت ّ هکبفبت ( خْد)ایي خْیؼ . کؾیذى خْیؼ اعت
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تک  ُبی فشدی تک الؾؼبع اسادٍ ًیض پْؽؾی اعت کَ تذت  «تْدٍ»اگشچَ . اعت« تْدٍ»

 . گیشد لشاس هی  «فشدُب»

دُذ، صیشا کَ  ؽْد ّ ایي تشدیذ ػزاثؼ هی ساعکْلٌیکْف اهب پظ اص لتل دچبس تشدیذ هی

پظ اص ػول تبة تقْس کبسی سا »تْاًذ تجؼبت سّدی ػول خْد سا گشدى ثگیشد ّ ثَ تؼجیش ًیچَ  ًوی

ذ آى ؽخـ تْاً فِوذ کَ ًوی اّ فمظ پظ اص ػول اعت کَ هی. «کَ کشدٍ ثْد ًذاؽت

  «خذایی»اص طشف دیگش ساعکْلٌیکْف . داؽت ثبؽذ کَ دّعت هی« خذاًّذی»ّ « اعتثٌبیی»

پیذا ًکشدٍ کَ ثب اتکب ثَ آى ّ پؾتْاًَ سّدی ًبؽی اص آى دعت ثَ ػولی ثضًذ،   «ایوبًی»ّ 

یؼٌی کغبًی )ساعکًْیکْف دس هْسد ُوبًبى . اػ ثؾْد ثذّى آًکَ دچبس تشدیذ یب هکبفبت ػول

ؽبى اعت،  اػتمبد آًِب پؾتْاًَ ؽجبػت»گْیذ  هی( ؽبى پؾتْاًَ ػولؾبى اعت اػتمبداتکَ 

ای ًذاؽتن ّ دس ًتیجَ دك ًذاؽتن الذام ثَ کبسی  پظ دك داسًذ دبل آًکَ هي چٌیي پؾتْاًَ

  (.۲)« کٌن کَ کشدم

ؼضی ث. اًذ کَ ُش یک داػیَ خذایی داسًذ ُبی غشیجی ُبی سهبى ؽیبطیي خْد اص پذیذٍ ؽخقیت

پشداصًذ هبًٌذ پیْتش ّ سّخْسًّغکی سُجش گشٍّ کَ ثؼذا  فشفب ثَ ستك ّ فتك اهْس ػولی گشٍّ هی

ّ الجتَ دس ُوبى دْل ّ دْػ ًیض گشُّی . خْاعتَ لذست اعت ؽْد آًچَ کَ هی هؼلْم هی

 . ُبی رُي خْد ثشای ػول کشدى ُغتٌذ پشداصی ثب ثبفتَ هؾغْل تئْسی

ُبی ساعکْلٌیکْفی  کتش دس همبیغَ ثب دّعتبى خْد اص ّیژگیاهب دس هیبى ؽیبطیي دّ کبسا

اعتبّسّگیي ّ کیشیلْف کَ ُش دّ ًیض دس ًِبیت . تش ًیض ُغتٌذ هٌذًذ کَ الجتَ جبلت ثیؾتشی ثِشٍ

 . صًٌذ دعت ثَ خْدکؾی هی

کیشیلْف کَ اص رٌُی هٌغجن ّ تئْسیک ثشخْسداس اعت، ُوْاسٍ ثَ یک سؽتَ اص اعتذالالت 

هؾکل کیشیلْف آى اعت کَ ثَ جبی آًکَ ثَ ادغبعبتؼ اػتوبد ّ ػول . شداصدپ فلغفی هی

 . کٌذ کٌذ، صیبدی فکش هی

اهب ثَ ُش دبل هغئلَ کیشیلْف اثشهشد ؽذى یب خْد خذاؽذى اعت ّ آصادی سا دس ُویي 

تؼجیشی کَ اّ اص آصادی داسد ػجیت اعت، اص ًظشػ آصادی . کٌذ چبسچْة اعت کَ تؼجیش هی

هبى فشق ًکٌذ کَ صًذگی کٌین یب صًذگی ًکٌین ّ آًگبٍ ثَ آصادی کبهل  کَ ثشایهْلؼی اعت 

تْاًین ثشعین کَ ثش دسد ّ تشط چیشٍ ؽْین، اّ ایي اعتذالل سا ًِبیتب ّجَ ػول خْد لشاس  هی

ام سا ثَ جِبًیبى اػالم  کؾن تب آصادی ُْلٌبک تبصٍ گْیذ هي خْدم سا هی دُذ ّ عپظ هی هی

اػ ًمطَ ػطفی دس  اػ ثبػث ؽذٍ ثْد کَ فکش کٌذ خْدکؾی خْدؽیفتگی»کَ  ُوچٌبى)کٌن 

دس ًظش فشد هغیذی ّاپغیي خقوی کَ اص »هطبثك اعتذالت فلغفی اّ (. تبسیخ خْاُذ ثْد



هیبى خْاُذ سفت هشگ اعت ّلی اثشهشد، ّاپغیي خقوی کَ ثبیذ ثش آى غلجَ کشد تشط اص هشگ 

دس )ؽْد  ص خْد دّس کٌذ آلب ّ اسثبة هطلك خْدػ هیاگش اثشهشد ثتْاًذ تشط اص هشگ سا ا. اعت

گیشد، اًغبى خذایی  اػ هبفْق ُش چیضی لشاس هی ّ اسادٍ( ؽْد ایٌجب کبهال ثَ ًیچَ ًضدیک هی

اهب یگبًَ ساٍ ثشای آدهی آى اعت کَ . اًغبى دس هغیذیت اعت -ؽْد کَ ًمطَ همبثل خذا هی

اعت کَ خْدػ سا ثکؾذ، تٌِب ثب هشگ اعت ثش هشگ ثؾْسد ّ ثش تشط اص هشگ غلجَ یبثذ ایي 

  «تْاًذ ثَ خذایی ثشعذ، ثٌبثشایي خْدکؾی ّاالتشیي آییي همذط دس هزُت اثشهشد اعت کَ هی

(۳.)  

. داؽت اهب ثَ سغن آى خْدکؾی کشد هِن آى اعت کَ کیشیلْف ثب ایٌکَ صًذگی سا دّعت هی

اعت تْجَ ثَ دسک لذظَ  اعت دتی هوکي« اُویت لذظَ»ایي هغئلَ ثَ ػلت تْجِؼ ثَ 

ّگْی  ای اص ؽیبطیي گفت دس لطؼَ. تش کشدٍ ثْد ثْدٍ ثبؽذ کَ خْدکؾی سا ثشایؼ آعبى

 . گیشد اعتبّسّگیي ثب کیشیلْف دسُویي ساثطَ اعت کَ ؽکل هی

 ُب سا دّعت داسی؟ آیب ثچَ  «اعتبّسّگیي پشعیذ» 

  «.ثلَ دّعت داسم«  تفبّتی پبعخ داد کیشیلْف ثب ًْػی ثی

 هٌذی؟  پظ ثَ صًذگی ًیض ػاللَ

 ثلَ، صًذگی سا ُن دّعت داسم

 ای کَ خْد سا ثکؾی؟ دبل تقوین گشفتَ ّلی چَ چیض صًذگی سا؟ ثب ایي

صًذگی . صًذگی یک چیض اعت ّ آى چیض دیگشی -چَ چیض آى سا؟ چشا آًِب سا ثب ُن هشثْط عبصین -

 « ...ّجَ ّجْد داسد ّلی هشگ ثَ ُیچ

 ای؟ ى آیٌذٍ هؼتمذ ؽذٍتْ ثَ صًذگی جبّدا

لذظبتی ُغتٌذ ثَ  -ثلکَ ثَ صًذگی جبّداى دس ایٌجب -خیش، ًَ ثَ صًذگی جبّداى دس آیٌذٍ -

  (.۴)گشدد  ؽْد ّ جبّداًی هی ثبسٍ هتْلف هی سعیذ ّ صهبى یک لذظبتی هی

. ؽْد ای اعت کَ صهبى هتْلف ّ جبّداًَ هی اػ ُوبى لذظَ ّ ادتوبال لذظَ خْدکؾی

اعتبیفغکی کَ ثَ اُویت لذظَ ثبّس داؽتٌذ، ُوبًبًی ثْدًذ کَ دس عپِش لِشهبًبى د

ًیچَ . )کشدًذ ّ چَ ثغب ثَ ُویي دلیل ًیض هْسد ادتشام ًیچَ ثْدًذ ؽٌبعی صًذگی هی صیجبیی

تش ثْدًذ صیشا کَ ثَ غشائض  اػتمبد داؽت کَ لِشهبًبى داعتبیفغکی اص خْد داعتبیفغکی جزاة

  (.گزاؽتٌذ خْد ادتشام هی

داعتبیفغکی آى سا دس پشًظ . الجتَ فشفب اختقبفی ثَ کیشیلْف ًذاسد« اُویت لذظَ» 

دس آى لذظَ ثَ ًظشم آهذ کَ »گْیذ  دُذ، آًجب کَ پشًظ ثَ سّگْژیي هی هیؾکیي ًیض ًؾبى هی



ای  یب دس لطؼَ  «دیگش صهبًی دس کبس ًخْاُذ ثْد سا دسک کشدم»الؼبدٍ یؼٌی  هفِْم ایي گفتَ خبسق

تش کَ ؽذم ثَ ًبثخشداًَ ثْدى ایي  هغي»خْاًین کَ  هی «هبسک ساتشفْسد»اص صًذگیٌبهَ ػجیت 

دًجبل آیٌذٍ ثبؽن ّ دس فشدا دلیلی ثشای ؽبدی اهشّص ثیبثن پی ثشدم، هتبعفبًَ   فکش کَ دائوب ثَ

خیلی دیش دسیبفتن کَ ثبیذ دس ُش لذظَ ثَ خبطش ُوبى لذظَ صیغت ّ داًغت خْسؽیذی کَ 

دس جْاًی لشثبًی آى . تْاًذ ثبؽذ سخؾذ ثَ ُوبى دسخؾٌذگی اعت کَ ثؼذا ًیض هید ایٌک هی

ؽذ کَ دس  ُب ًِفتَ ؽذٍ ّ هْجت هی تُْوی ثْدم کَ ثَ دلیلی دس طجیؼت هب اًغبى

 . تش دس ژّئیَ ثبؽن تشیي فجخ ژّئي دس فکش فجذی سّؽي سّؽي

کٌن کَ  ِب ثَ ایي ًکتَ اکتفب هیتٌ. ایٌک چیضی دس تبییذ یب سد ًظشیَ فٌبًبپزیشی ًخْاُن گفت

فٌب ًبپزیشی سا تٌِب اًگیضٍ کبس . ثْد تش هی ُب ًیض خْؽجخت ثذّى آى اًغبى دتی دس فؾبس ثذثختی

ؽْد دس توبم صًذگی ثب اًتظبسات اص آیٌذٍ، خْد سا  ّ ػول داًغتي اص ًبثخشدی اعت ّ عجت هی

  (۵. )«گْل صدٍ ّ ثَ ٌُگبم هشگ دچبس یأط ّ دشهبى ؽْین

ّ ایي ُش دّ دس کیشیلْف ثَ . کٌذ فٌب ًبپزیشی دس تْجَ ّ اُویت ثَ لذظَ اعت کَ هؼٌی پیذا هی

 . دس ؽیبطیي کیشیلْف ًغجت ثَ اعتبّسّگیي فذالت ثیؾتشی داؽت. ثِتشیي فْست ػول کشد

تشیي ؽخقیت گشٍّ  ثخؼ تشیي ّ الِبم اهب ًیکالی ّعیَ ّالْدّیچ اعتبّسگیي ثذّى تشدیذ غشیت

ّجْی دمیمتی ثْدٍ ثبؽذ یب ثَ  سعذ کَ اعبعب ثَ جغت ًظش ُن ًوی اعت، ثَ

هٌذ اعت ّ ؽبیذ ایي  عت کَ ػاللَ «چیضُب»هٌذ ّ پبیجٌذ ثبؽذ دس ّالغ اّ ثَ  ػاللَ «چیضی»

ثَ یک (. چٌبًکَ هؼبدل آى اعت)هٌذ ًجبؽذ  هؼبدل آى ثبؽذ کَ افال ثَ چیضی پبیجٌذ ّ ػاللَ

تشی اص ساعکْلٌیکْف اعت، یؼٌی اّ ساعکْلٌیکْفی اعت کَ ٍ تش ّ پیچیذ تؼجیش ًغخَ هتکبهل

ایوبى پش ؽْسػ سا ثَ ایٌکَ ثبالتشیي لبًْى ُوبًب ثبال کؾیذى خْیؼ اعت سا اص دعت دادٍ، اهب 

کیشیلْف دس تْفیف اّ . کٌذ هؼزلک ثَ ُوبى عجک ّ ًغخَ پیؾیي ّ ساعکْلٌیکْفی ػول هی

اػتمبد داؽتَ ثبؽذ، ثبّس ًذاسد کَ اػتمبد داسد ّ اگش اعتبّسّگیي اگش »گْیذ  هی( اعتبّسّگیي)

تشیي  ؽبیذ خْد اعتبّسّگیي دلیك( ۶)کٌذ کَ اػتمبد ًذاسد  اػتمبد ًذاؽتَ ثبؽذ ثبّس ًوی

تجشثَ ًؾبًن داد کَ ًیشّی »گْیذ  ای اص کتبة ؽیبطیي هی تْفیف سا اص خْدػ کشدٍ، دس لطؼَ

ساُی ثَ کبس ثشم، هْضْػی اعت کَ ُشگض  صیبدی داسم ّلی ا یٌکَ ًیشّی خْد سا دس چَ

تْاًن ػاللَ ثَ اًجبم کبسُبی خْة داؽتَ ّ اص اًجبم آى لزت ثجشم ّ  دبال ُن هی... ام ًفِویذٍ

هٌذ ثْدٍ ّ اص اًجبم آى ًیض ساضی  تْاًن ثَ کبسُبی ثذ ّ ؽیطبًی ػاللَ ثَ ُوبى فْست هی

گیشی ًیک  لذست اعت فبسؽ اص ُش جِت ثَ ایي تشتیت اعتبّسّگیي عتبیؾگش ًیشّ ّ(. ۷)« ثبؽن

هؼٌبعت ّ اّ ثَ طْس  ایي هغئلَ ثذیي هؼٌب ًیض خْاُذ ثْد کَ اص ًظشػ ُوَ چیض ثی. ّ ثذی



تْجَ ؽذٍ ّ ایوبى خْدػ سا اص دعت دادٍ  کبهل ًغجت ثَ ُش عٌت ّ کل صًذگی ًیض ثی

 . اعت

ػیي دبل ًؾبًگش ّگْی دّ ؽخقیت افلی اعت کَ دس  تشیي لغوت ؽیبطیي گفت اهب جبلت

 . ثبؽذ ًیض هی  «اعتبّسّگیي ّ کیشیلْف)ّضؼیت فکشی ُش یک اص ایي دّ 

 . ُب ثیبهْصد ُوگی خْثٌذ، آفشیٌؼ سا توبم ّ کبهل خْاُذ کشد آًکظ کَ ثَ اًغبى: کیشیلْف» 

 . خْاعت ثَ اًغبى ثفِوبًذ، اّ سا ثَ فلیت کؾیذًذ آًکظ کَ ایي ًکتَ سا هی: اعتبّسّگیي

 . ًبهٌذ هی« خذایی کَ اًغبى ؽذٍ»گشدد ّ اّ سا  اّ ثشهی: کیشیلْف

 یب اًغبًی کَ خذا ؽذٍ؟: اعتبّسّگیي

  (۸)خذایی کَ اًغبى ؽذٍ، اختالف دس ُویي اعت : کیشیلْف

خذایی کَ اًغبى »ّ یب «  اًغبًی کَ خذا ؽذٍ؟». ساعتی ًیض اختالف دس ُویي اعت ثَ

ًیچَ ًیض دس ُویي اعت ًیچَ طشفذاس آى اًغبًی ثْد کَ دتی تفبّت داعتبیفغکی ثب   «ؽذٍ؟

تْاًغت ثَ ایي ُذف ًبئل  ّ ایي اًغبى تٌِب ثب اػوبل ّ اثجبت اسادٍ خْد هی« خْد خذا ؽذٍ»

دس اًذیؾَ داعتبیفغکی دضْس هغیخ یب ُوبى خذایی . ؽْد، اهب دس داعتبیفغکی ثبلؼکظ

 . تْاى پیذا کشد کَ اًغبى ؽذٍ سا هی

کشد، ُن اّ ثَ لذبظ تئْسی ًیض  ثَ ؽیبطیي ثبصگشدین، کیشیلْف کَ صیبد ُن فکش هی اکٌْى ُشگبٍ

ّ ایي تئْسی ثَ طْس ػولی دس اعتبّسّگیي هذمك « اگش خذایی ًجبؽذ هي خذاین»گفتَ ثْد کَ 

صیشا کَ اعتبّسّگیي هیل داؽت کَ ػول   «کٌذ کٌذ، ػول ًوی آًکظ کَ فکش هی»صیشا . ؽذ

(. ایي هِن اعت کَ ًتْاًغت)ؽذٍ، کَ الجتَ ًتْاًغت « خذا»ثبؽذ کَ ثکٌذ ّ ُوبى اًغبًی 

دس ّالغ اعتبّسّگیي ثَ یک پْچی هطلك سعیذٍ ثْد ّ ثذ ّ خْة هفِْهؼ سا ثَ طْس کلی 

اػ سا دس ساٍ  اًذیؾیذ تب ثتْاًذ ًیشّی ػظین هی« چیضُب»ثشایؼ اص دعت دادٍ ثْد اّ ثَ تٌْع ّ 

خبلی کٌذ اهب دتی تٌْع ًیض ًتْاًغتَ ثْد کَ هؼٌبیی ثشایؼ ثَ  ُبی ًْ، ّ یب اثژٍ  «چیضُب»آى 

هؼٌی ؽذٍ ثْد ثَ صًذگی خْد  ّ یب تٌْع ثشایؼ ثی  «چیضُب»ّجْد آّسد ّ آًگبٍ کَ ایي ثبصی ثب 

ًِبیتب ( ای هؾبثَ صًذگی اعتبّسّگیي صًذگی)ؽٌبعی ًبة  کگْس صیجبیی خبتوَ داد ثَ تؼجیش کی

 . ایي تخشیت دس اعتبّسّگیي ثَ طْس کبهل ؽکل گشفت اًجبهذ ّ ثَ تخشیت عْژٍ هی

دبل آًکَ ثَ ؽیطبى . اعتبّسّگیي ثَ خذای هغیذی ایوبى ًذاؽت. توبهی ّالؼیت ُویي ثْد

هي جذی ّ ثب . ؽیبطیي الجتَ کَ ّجْد داسًذ: خْدػ ایي سا گفتَ ثْد)ؽشع هؼتمذ ثْد 

تمذم، آى ُن ثَ ؽیطبًی کَ ثَ ؽیطبى هؼ( اعتبّسّگیي)گْین کَ هي  گغتبخی ثَ ؽوب هی

اّ کَ ثَ خذای »( دس ؽشع رکش ؽذٍ اعت، ثَ ؽیطبًی هتؾخـ ّ ًَ ؽیطبًی ًوبدی



هغیذی ایوبى ًذاؽت ثَ ؽیطبى ؽشع هؼتمذ ثْد، ثَ سّح هغشّس ّ ًیشّهٌذی کَ ػظوتؼ ثَ 

هبًغت ّ اص خبلك سّی گشداًذٍ ّ دس ًجبت سا ثش خْد ثغتَ، دس خْدی خْد فشّثغتَ  خذا هی

اهب ایي ؽخقیت ًیشّهٌذ . داًغت پظ خذا ثْد اًتِب هی اّ لذست ّ آصادی خْد سا ثی... ًذٍ ثْدهب

ای ثشای  صیشا ًمطَ. لذستؼ ُذفی ًذاسد. خْسد دس خذایی خْد پیشّص ًیغت، ثلکَ ؽکغت هی

  (۹)  «اػتٌبیی اعتْاس اعت اػ تْخبلی اعت، صیشا ثش ثی ؽٌبعذ، آصادی اػوبل آى ًوی

  

  : ُب ًْؽت پی

 ؽیبطیي، داعتبیفغکی تشجوَ عشّػ دجیجی  ۳۴۳ؿ ( ۱

 آًذسعي تشجوَ خؾبیبس دیِیوی  فلغفَ داعتبیفغکی ًْیغٌذٍ عْصاى لی ۱۲۱ؿ ( ۲

 کبس تشجوَ خؾبیبس دیِیوی  داعتبیفغکی جذال ؽک ّ ایوبى، ادّاسد ُلت ۲۲۳ؿ ( ۳

 داعتبیفغکی، آًذسٍ ژیذ تشجوَ دویذ جشایذی  ۱۷۶-۷۷فـ ( ۴

 داعتبیفغکی، آًذسٍ ژیذ تشجوَ دویذ جشایذی  ۱۷۸ؿ ( ۵

 ؽیبطیي داعتبیفغکی تشجوَ عشّػ دجیجی  ۸۳۳ؿ ( ۶

 تغخیشؽذگبى داعتبیفغکی تشجوَ عشّػ دجیجی  ۸۸۵ؿ ( ۷

 تغخیشؽذگبى داعتبیفغکی تشجوَ عشّػ دجیجی  ۳۲۱ؿ ( ۸

 ؽیبطیي داعتبیفغکی تشجوَ عشّػ دجیجی ۱۰۰۸ؿ ( ۹

 


