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خبسج اغَل فمِ  -هجلس 3

أفَر ثبهلل هي الطیغبى الشجین
ثسن اهلل الشحوي الشحین
فشؼ ضذ داللت الفبػ ثش هذالیل خَدضبى ثِ دٍ ًحَ است :داللت اٍل داللت هغبثمی است ثش
هفَْم خَدضبى ٍ داللت دٍم ،داللت ٍلَفی ٍ ٍجَدی است ثش هفبّین خَدضبى دس خبسج ٍ ،اضتجبُ
ًطَد ،ایي داللت ٍلَفی ثب داللت تػذیمی تفبٍت پیذا هیوٌذ.
داللت والم ٍ جوالت تشویجیِّ ،ثش هفبّین خَدضبى ـ ًِ هفَْم ثِ هقٌبی اَخع ،ثلىِ ّوبى
هفَْم ثِ هقٌبی اَفَن ـ خَاّی ًخَاّی اص ثغي ٍ اص حبقّ والم سشچطوِ هیگیشد ،چِ هٌؾَس هتىلن
ثبضذ یب ًجبضذ ،هتىلن دس همبم ثیبى ثبضذ یب ًجبضذ .ایي داللت ّوبى داللت هغبثمی است ،وِ افن اص
تػَس ٍ استجبط ثیي هَضَؿ ٍ هحوَل ٍ ّویٌغَس افن اص حىن ثیي هَضَؿ ٍ هحوَل است .ثٌبثشایي
دس جوالت ّضلیِ وِ چِ اص ًبئن ٍ چِ اص هتىلن حىین ٍ چِ اص هجٌَى سش هیصًذ ایي داللت تػذیمیِ
ٍجَد داسد.
آًچِ وِ هب اص آى تقجیش ثِ هقتجش فٌذَ القمال هیوٌین ،آى ّوبى داللت ٍجَدیة ایي الفبػ است ثش
تحمّك هقبًی خَد ،دس حبقّ ٍالـ ٍ دس ًفس األهش .والهی وِ دس فبلن خبسج تحمّك پیذا هیوٌذ خَاّی
ًخَاّی داللت تػذیمیِّ ٍ تػَسیِّ ثش هقبًی خَدش داسد ٍ ایي والم غیش اص ایي داللت ،یه داللت
دیگشی ثِ ًحَ إخجبس داسد ،یب إخجبس في الَجَد یب إخجبس في اإلیجبد.
إخجبس في الَجَد ثِ هقٌبی تحمّك ایي هقٌب دس حبقّ ٍالـ ٍ دس ًفس األهش استٍ ،لتی وِ هي
هیگَین «صیذٌ لبئنٌ» ایي والم هي غشف ًؾش اص داللت ثش تػذیك ثیي هَضَؿ ٍ هحوَل ،یه داللت
دیگشی ثش ٍلَؿ ایي استجبط دس خبسج داسد وِ دس غَستی وِ ضشایظ حىوت توبم ثطَد ،ایي داللت
ّست ،اگش آى ضشایظ توبم ًطَد ،ایي داللت ًیست .اگش هي ثذاًن هتىلن دس همبم ثیبى است ،ایي
داللت ٍجَد داسد .اهب اگش ًذاًن ،ایي داللت ٍجَد ًذاسد .ایي ّوبى داللتی است وِ اص آى تقجیش
هیوٌین ثِ افتجبس فٌذ القمالء ایي ّوبى است وِ ثقضیّب تقجیش وشدُاًذ ثِ لػذ جذّی دس همبم
تخبعت ،ایي ّوبى است.
صیذٌ لبئنٌ هیگَیذ :ایي هفَْم هي دس فبلن ٍالـ ٍ دس حّبق ٍالـ ّن ،تحمّك خبسجی داسد .غشف
لملمة لسبى ًیست ،ایي سا هیگَیین :داللت إخجبسیِ ،إخجبس في الَجَد .إخجبس في التحمّك فی ٍالـ ،في
التحمّك فی ًفس األهش ٍ .فشلی اص ایي ًمغة ًؾش ثیي جوالت إخجبسیِ ٍ جوالت إًطبئیِ دیگش ًیست.
ّن دس جوالت اًطبئیِ ،إخجبس استّ ،ن دس جوالت إخجبسیِ ،إخجبس است.
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إًّوب الىالم دس ایٌىِ دس جوالت إخجبسیِ إخجبس في الَجَد است ٍلی دس جوالت إًطبئیِ إخجبس
في اإلیجبد استٍ .لتی وِ هَال هیگَیذ :غَلِّّّ ،ایي غَلِّّ داللت هیوٌذ ثش ایي وِ هَال یه هقٌبیی سا
دس ًفس خَد ایجبد هیوٌذٍ ،لتی وِ هَال هیگَیذ :اَوشِمِ ،ایي اَوشِم داللت هیوٌذ ،خجش هیدّذ اص یه
هقٌبیی وِ آى هقٌب دس فبلن اتفبق افتبدُ است .آى هقٌب ایجبد هقٌبیی است دس ًفس هٌطئ .ضوب اص وجب
ثِ ایي اَوشِم فول هیوٌیذ؟ ثِ ایي غَلِّّ فول هیوٌیذ؟ ثِ چِ هالوی ضوب ثِ ایي اَوشم ٍ ثِ ایي غَلِّّ
فول هیوٌیذ؟ چَى ایي اَوشم داللت هیوٌذ ثش یه هقٌبیی وِ آى هقٌب دس رّي هَال اًجبم گشفتِ است،
چَى اَوشم داللت ثش آى هقٌب هیوٌذ ،لزا ضوب ثِ ایي اَوشم تشتیت اثش هیدّیذ .اگش ایي اوشم یه
ّوچٌیي داللتی ًىٌذ ،ضوب ّضاس سبل ّن ثگزسد اوشام هیوٌیذ؟ اثذاً ،ضوب ًوبص هیخَاًیذ؟ اثذاً ،پس
غَلِّّ ٍ اَوشم ایٌْب گشچِ ثِ ؽبّش إًطبء ّستٌذ ٍلی إخجبس اص یه هقٌبیی ّستٌذ وِ آى هقٌب دس فبلن
خبسج اًجبم گشفتِ است.
آى هقٌبیی وِ دس فبلن خبسج اًجبم گشفتِ است فجبست است اص ایجبد یه هقٌبیی دس ًفس هٌطئ
وِ آى اًجبم گشفتِ است ٍ اص ثبة ایٌىِ ثیي ایجبد ٍ ثیي ٍجَد دس فبلن ٍالـ ّیچ گًَِ تفبٍتی ًیست
اِلّب ثبإلفتجبس ،اص ًمغة ًؾش اًتسبثص ثِ هَجِذ ٍ فلت فبفلی ثِ اٍ ایجبد هیگَیٌذ ٍ اص ًمغة ًؾش اًتسبة
ثِ آى هفبؼ ثبالضشاق ثِ اٍ ٍجَد هیگَیٌذ ،اص ایي ًمغة ًؾش ثبص ایي جوالت اًطبئیة هب حىن إخجبس
اص یه ٍجَد خبسجی سا داسًذ .آى ٍجَد خبسجی فجبست است اص ّوبى هقٌبیی وِ دس ًفس هٌطئ
تحمّك پیذا هیوٌذ ٍ آى یه فولی است وِ داسد اًجبم هیدّذ ،اص ایي ًمغة ًؾش ثبص ثیي آًْب فشلی
ًیستٍ ،لی دیگش دس جوالت إخجبسی یه ّوچٌیي ایجبدی ٍجَد ًذاسد ،فمظ حىبیت اص ٍجَد
خبسجی هیوٌذ.
دس جوالت إًطبئیِ ٍلتی وِ ضخػی داسد إًطبء هیوٌذ ـ چِ آى إًطبء ،إًطبء فولی ثبضذ وِ
فشؼ وشدین ،فقل فجبست است اص ّوبى ثیبى غبهت ،هب اگش دستگبُ هجذّلِای داضتِ ثبضین وِ ثتَاًین
فقل سا ثِ صثبى ثیبٍسین هیضَد ّوبى اَوشم ٍ اگش دستگبُ هجذّلِای داضتِ ثبضین وِ ثتَاًین ثیبى سا ثِ
فقل تجذیل وٌین هیضَد ّوبى لیبهی وِ ثشای اوشهَا وجبسَوُن آى هَال ثیبى هیوٌذ .پس ثیي فقل ٍ ثیي
لَل اص ایي ًمغِ ًؾش ّیچ فشلی ًیست فمظ ٍ فمظ دس هػذاق ثیبى ،ایٌْب ثب ّوذیگش اختالف داسًذًِ ،
دس اغل ثیبى الجتِ اگش هب فقل سا ثیبى ثذاًین ـ وِ ایي ثحثص ثقذاً هیآیذ ـ لزا فشؼ وشدین وِ ثبة
هفبّین ًجبیذ اختػبظ ثِ ثبة الفبػ داضتِ ثبضذ .دس افقبل ٍلی ٍ دس افقبل حجّت ّن ّویي ثبة
هفبّین جبسی هیضَد گشچِ ایي هغلت سا روش ًىشدُاًذ .ـ ٍلتی وِ هٌطئ یه هقٌبیی سا دس خَدش
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ایجبد هیوٌذ ،ایي ثِ چِ هقٌب است؟ ثِ چِ ًحَ ایي وبس سا اًجبم هیدّذ؟
هٌطئ ٍ وسی وِ یه فولی سا دس فبلن إًطبء اًجبم هیدّذ ،دس فبلن افتجبس یه اهشی سا ٍالـ
هیسبصد .ضوب وتبثی داسیذ هي للوی داسم ،هیخَاّین ایي وتبة ٍ ایي للن سا ثب ّوذیگش هقبٍضِ وٌین
دس هقبٍضة ایي وتبة ٍ ایي للن دس فبلن ٍالـ چِ اهشی اًجبم هیگیشد؟ ّیچ ثب خَدهبى فىش وشدُاین؟
ایي سا هیگَیٌذ :إًطبء ،وتبة سش جبیص است ،للن ّن سش جبی خَدش است ّیچ وذام حتی ثِ
اًذاصُ یه سبًت اص سش جبی خَدضبى جبثجب ًطذُاًذ ،ضوب هیگَییذ :هي ایي سا فشٍختن ،ثٌذُ ّن
هیگَین :هي ایي سا خشیذم .ثب یه لفؼ چِ فولی دس فبلن ٍالـ اًجبم گشفت تب ضبسؿ یه اثشاتی سا ثش
ایي فول هتشتّت وٌذ؟ چِ فولی اًجبم گشفت؟ ضوب ثیي خَدتبى ٍ ثیي ایي وتبة یه تقلّمی دس فبلن
خبسج احسبس هیوشدیذ ،اٍ سا هیگَیٌذ :یه تقلّك ٍجَدی .ثیي خَدتبى ٍ ثیي ایي وتبة یه تقلّك
ٍجَدی احسبس هیوشدیذ ،ثش اسبس آى تقلّك ٍجَدی تشتیت اثش هیدادیذ ،تػشف هیوشدیذ ٍ اهثبل
رله .وبسی وِ ضوب دس ایٌجب اًجبم هیدّیذ ایي است وِ آى تقلّك ٍجَدی سا اص خَدتبى سلت
هیوٌیذ .پس یه اهش ٍجَدی دس فبلن خبسج اًجبم هیگیشد وِ آى اهش ٍجَدی تقلك ثِ یه اهش
ایجبدی داسد ،هَجِذ ٍ فلت هیخَاّذ .آى فلت ّوبى ًفس هجبسن سشوبس استً .فس هجبسن سشوبس
هَجِذ هیضَد ثشای یه اهش ٍجَدی ٍ یه اهش فذهی.
آى اهش فذهی ایي است وِ آى حبلت ًفسبًی وِ تقلّمی ثَد ٍ سثظ ثیي ضوب ٍ ثیي ایي هب یتولّه
ثَد آى سثظ سا ثشهیداسد ،دس همبثل استجبط ایجبد هیوٌذ ثیي خَدتبى ٍ ثیي آى ضیئی وِ اٍ سا اًمجبؼ
وشدیذ ،ایي سا هیگَیٌذ إًطبء ٍ ایي سا هیگَیٌذ ایجبد دس فبلن افتجبس .دس فبلن خبسج چیضی اص جبیص
تىبى ًخَسدُ است .وتبة سش جبیص است ،للن ّن سش جبیص استٍ ،لی دس فبلن افتجبس آى افتجبسی
وِ ضوب دس خَدتبى هقتجش داًستیذ ـ آى افتجبس فجبست است اص سثغی وِ ثیي ضوب ٍ ثیي ایي وتبة دس
فبلن ًفس ثَد ـ سا جبیگضیي هیوٌیذ ثب یه افتجبس دیگش ،وِ آى افتجبس تقلّك هیگیشد ثِ یه اهش دیگشی
ٍ ایي هسئلِ یىی اص هسبئل دلیمی است وِ دس احىبمِ حبون ّن ّویي هسئلِ تحمّك پیذا هیوٌذ .هي
ثبة هثبل فشؼ وٌیذ حبون حىن هیوٌذ ثِ سؤیت ّالل دس اٍل ضت ،آیب حبون هبُ سا دیذُ است؟
ًذیذُ است .آیب ثشای اٍ ضْبدت دادًذ؟ ثلِ ،ثشای اٍ ضْبدت دادًذ وِ هب هبُ سا دیذُاین ،خَدش وِ
ًذیذُ است ،ایي حىوی وِ االى حبون هیىٌذ ثش سؤیت ،فشؼ وٌیذ وِ ثش دخَل ضْش غیبم دس اثتذای
ضْش ،حبون چِ فولی سا اًجبم هیدّذ؟ حبون دس فبلن افتجبس یه هبّی سا هیتشاضذ ،آى هبُ تشاضیذُ سا
هالن لشاس هیدّذ ثشای دخَل ضْش ،خَد اٍ وِ ًذیذُ است.
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پس ٍلتی هیگَیذ :حَىَوتُ ثِ ایٌىِ ضْش غیبم داخل ضذ ،ایي ضْش غیبم هقلَل است ٍ هسجَّت
است اص تحمّك ّالل فَق االفك .خَدت وِ ّالل فَق االفك سا ًذیذی جٌبة حبون پس چشا حىن ثِ
دخَل ضْش هیوٌی؟ چشا حىن ثِ هسجَّت هیوٌی؟ آیب حىن ثِ هسجَّت حىن ثِ سجت سا دس ثشًگشفتِ
است؟ هسلن دس ثشگشفتِ است ٍ الصهِ حىن ثِ هسجَّت حىن ثِ سجت است .پس لجالً حبون ثبیذ یه
تػشفی ثىٌذ دس سجتٍ ،لتی وِ دس سجت تػشف وشد هسجَّت خَدش سٍضي هیضَد .هیگَیذ :هي هبُ
سا دس فبلن افتجبس ٍ دس فبلن إًطبء جقل وشدمٍ ،لتی وِ هبُ دس فبلن افتجبس ٍ إًطبء جقل ضذ ،عجقبً
هتشتّت ثش ایي جقل ،دخَل ضْش غیبم است ،ایي هیضَد حىن حبون.
پس حبون دس ایٌجب دس ًفس خَدش یه فُلمِ ٍ استجبعی ثیي هبُ ٍ ثیي خَدش ثشلشاس هیوٌذ.
دس حبلتی وِ هبُ سا ًذیذُ است ،ایي وِ هیگَیذ حَىَوتُ یقٌی هیگَیذ چَى دیگشاى هیگَیٌذ
حَىَوتُ؟ ایي عَسی ًیست ثلىِ هي هیگَین هبُ ّست .هي حىن هیوٌن ثِ ٍجَد هبُ ،هي حىن
هیوٌن ثِ ثیًٌَیت ثیي صى ٍ هشد ،هي حىن هیوٌن ثِ فٌبء صٍج ثشای ایي صٍجِ .دس فبلن ٍالـ آیب
ضَّش ایي صى هشدُ یب ًوشدُ؟ ًِ ،هوىي است سفتِ دُ تب صى ّن گشفتِ است .ایي وِ حبون هیآیذ
حىن هیوٌذ ثِ ایٌىِ ضَّش ایي صى هُشدُ است ،یقٌی یه هَت جقلی سا دس فبلن ًفس ایجبد ٍ افتجبس
هیوٌذ ًِ ،ایٌىِ هیگَیذ :آى ضَّش صًذُ است ٍلی چَى دستشسی ًذاسد اٍ هیتَاًذ ثشٍد ضَّش وٌذ،
ًِ ،ایي سا ًوی گَیذ .هی گَیذ :هي حىن ثِ هَت هیوٌن دس حبلتی وِ هوىي است دس آى ضْش ثقذی
صى گشفتِ ثبضذ ٍ فشؼ وٌیذ خیلی وبس ٍ وسجص ّن خَة ضذُ ثبضذ.
ایي هغلت وِ حبون ثِ افتشاق ثیي صى ٍ هشد حىن هیوٌذ ،ثشاسبس هَت ضَّش است .صٍجِ دس
غَستی هیتَاًذ ثشٍد ضَّش اختیبس وٌذ ٍ صٍج اختیبس وٌذ وِ اعویٌبًی اص فَت صٍج خَدش داضتِ
ثبضذ .ایي اعویٌبى سا چِ وسی ثِ صٍجِ هیدّذ؟ حبون هیدّذ .حبون وِ خجش ًذاسد ایي فَت وشدُ یب
فَت ًىشدُ است؟ پس چىبس هیوٌذ؟ حبون هیگَیذ :هي حىن هیوٌن وِ صٍج تَ فَت وشد دس فبلن
افتجبس .دس فبلن افتجبس ٍلتی وِ فَت وشد ،آى هَلـ حىن ضبسؿ ثش فَت ٍالقی تقلّك هیگیشدٍ .لتی وِ
حىن ضبسؿ ثش فَت تقلك گشفت ،اص آًجب فذُّ هتشتّت هیضَد ،ثقذ اص فذُّ ایي صٍجِ هیتَاًذ ضَّش
وٌذ ،اگش ّن ثقذاً ضَّشش ثیبیذ ،اص ضَّش دٍم ًویتَاًذ عالق ثگیشد ،ایي دس غَست حىن حبون
است ًِ ،دس غَستی وِ خَد صٍجِ غجش وٌذ ٍ ثقذ ثشٍد ضَّش وٌذ ،فشق هیوٌذ ،یقٌی آى لذس ضبسؿ
ثِ ایي حىن ٍ افتجبس حبون تشتیت اثش هیدّذ وِ حىن افتجبسی اٍ سا وبلَالـ فشؼ هیوٌذ ٍ دیگش
لبثل ثبصگطت ّن ًویداًذ ،ایي هیضَد إًطبء ٍ ّویٌغَس دس هَسد ًىبح ٍاهثبل رله ٍ توبم ایٌْب.
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حبل فشؼ وٌیذ وِ هي ثبة هثبل ٍاسد ثحث اًطبئبت ضذین ٍ ضوب هیخَاّیذ ثیي یه صى ٍ
یه هشد غیغِ ثخَاًیذ .تب ثحبل غیغِ خَاًذُایذ یب ًخَاًذُایذ؟ اًَىَحتُ هََُوّلتی ثوَُوِّلهَ فلی الوْش...
خت ضوب دس ًفس خَدتبى چِ وبسی وشدیذ؟ ثگَییذ ثجیٌن آیب ایي غیغِّبیی وِ تب ثحبل خَاًذُایذ،
چغَس ثَدُ است؟ حالل وشدیذ ثِ ّن یب ٌَّص ثبلی ّستٌذ؟ چِ فولی سا اًجبم دادیذ دس اًَىَحتُ
هََُوّله ٍ لجَلتُ وِ ٍویل هیگَیذ ،چِ وبسی وشدیذ؟ ثِ غشف یه اًَىَحتُ هَُوّله ،هگش دٍ ًفش
حالل هیضًَذ؟ هگش جوالت إخجبسیة هب داللت ثش یه ایجبدی هیوٌذ دس ٍالـ؟ هي ًىبح وشدم .دس
فبلن خبسج وِ ًىبحی تحمّك پیذا ًىشدُ است ،ایي جوالت ضوب ّوِ دسٍك است ٍ چشت است .فبلذ
چِ وبسی هیوٌذ؟ ّویي وبسی وِ فَام هیوٌٌذ ،ایي فَام ّوبى وبسی سا اًجبم هیدٌّذ وِ هب داسین
اًجبم هیدّین ،هٌتْی هب چَى هسئلِ سا اص فبهیبًِ ثَدى دس هیآٍسین ،هطىلص هیوٌین.
ضوب دس هَسد ثیـ ٍ ضشاء چِ وبس هیوٌیذ؟ فُلمِ ایجبد هیوٌیذ ٍ سلت فُلمِ ایجبد هیوٌیذ دیگش،
هگش غیش اص ایي است؟ ّویي آلبی فبهی وِ هیسٍد پیص یه خبًن ،یب پسشی وِ هیسٍد پیص دختشی،
پسش هیگَیذ :صى هي هیضَی؟ اٍ هیگَیذ :ثلِ ،هیگَیذ :خت پس ثب ّوذیگش ثشٍین خبًة هبّ ،ویي،
توبم ضذ ٍ سفت .هیگَیذ پبضَ ثشین ،چَى لجَل وشدی .دس آى هَلـ وِ هیگَیذ" :صى هي هیضَی؟"
ٍ اٍ ّن هیگَیذ" :ثلِ" چِ حبلی ثیي ایي هشد ٍ ثیي ایي صى ثِ ٍجَد هیآیذ؟ یه احسبسی ثیي هشد
ٍ صى ثِ ٍجَد ًویآیذ؟ ایي احسبس چیست؟ آیب غشف خَش آهذى است؟ وِ خت اگش دس خیبثبى
ّن هیدیذ اص اٍ خَضص هیآهذ دیگشٍ ،لی چشا ایي احسبس سا ًذاضت؟ ایي ّوبى احسبس صٍجیّت
ٍ فلمِ است وِ ثب گفتي تَ صى هي هیضَی؟ آى ّن ثگَیذ ثلِ ،ایي احسبس دس ایٌْب ثِ ٍجَد هیآیذ،
یقٌی ٍلتی وِ هیگَیذ ثلِ هي صى تَ هیضَم ،خَدش سا هیثشد دس حیغة ٍالیی آى هشدٍ ،لتی وِ
ایٌْن هیگَیذ :تَ صى هي هیضَی ،ایي سا هیگیشد دس حیغة ٍالیی خَدش ،ایي سا هیگَیٌذ صٍجیّت.
یه ّوچٌیي چیضی هگش ًیست؟ آى استجبعی وِ ثیي هشد ٍ صى ثب گفتي ایي جولِ ثشلشاس هیضَد ،یب ثب
ایوبء یب ثب اضبسُ ،یب ثب فقل یب ثب لفؼ ٍ ،آى استجبعی وِ صى ثیي خَدش ثب آى هشد ثشلشاس هیوٌذ ،ایي چِ
استجبعی است؟ ّوبى استجبعی است وِ لجالً ًجَدُ است ٍ االى پیذا ضذُ است .آى استجبط سا چِ وسی
ثِ ٍجَد آٍسد؟ خَدش ثَجَد آٍسدُ است .غیش اص ایي است؟ یقٌی هي ثب گفتي ایي ،ایي استجبط سا
ایجبد وشدم .دیگش االى حبل هي ًسجت ثِ ایي ضخع ،ثب حبل یه دلیمِ لجل فشق هیوٌذ .ایي هیضَد
ّوبى صٍجیّت.
ثٌبثشایي دیگش ایي هغبلجی وِ هوىي است ثِ گَش ضوب ثخَسد ،ایي عشف ٍ آى عشف ،وِ ًىبح
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فجبست است اص دخَل دس فبلن افتجبس ،ایٌىِ فبلذ اص ًىبح ،آى دخَل سا لػذ هیوٌذ یب آى غشف فلمِ
سا لػذ هیوٌذ ٍ ًىبح ثِ هقٌبی دخَل است ٍ  ...توبم ایي حشفّب وٌبس هیسٍد.
ًىبح فجبست است اص آى استجبط ٍ فلمة خبظ وِ اغالً ثِ دخَل ّن هشثَط ًیست .دخَل یىی
اص لَاصم ٍ تجقبتص است .حبال اگش فشؼ وٌیذ یه دختشی فشج ًذاضت یب یه هشدی آلت روَسیّت
ًذاضت ،ایي فلمِ صٍجیّت ثیي ایٌْب ثشلشاس ًویضَد؟ ثشلشاس هیضَد یب ًویضَد؟ ًویضَد دیگش،
چغَس هوىي است یه هشد دس ٌّگبم ایجبد فمذ ثب فلن ثِ ایٌىِ الصهِ راتی ٍ الیٌفه ایي فمذ دس اٍ
هتحمّك ًیست ،لػذ آى سا دس فبلن افتجبس ثىٌذ؟ چغَس هوىي است؟ ٍ چغَس هوىي است هَوّل ثب
فلن ثِ ایٌىِ یه ّوچٌیي جْتی دس فبلن خبسج تحمّك ًذاسد ،لػذ اٍ سا ثىٌذ؟ چغَس هوىي است؟
هبًٌذ فجذ آثك ،هي ثذاًن ایي فَؼ ّیچگبُ ثِ دست هطتشی ًخَاّذ سسیذ ،دس فیي حبل ثیي اٍ ٍ
ثیي خَدم یه لػذ ایجبد وٌنٍ .لتی وِ یه فجذی ثویشد ،هي ثذاًن وِ اٍ فَت وشدُ است ّیچ ٍلت
هوىي است وِ هي ثیي خَدم ٍ ثیي اٍ دس فبلن افتجبس استجبط ایجبد وٌن؟ ًویضَدٍ .لتی وِ ضوب
هیداًیذ وِ یه ضخػی فشاس وشدُ ٍ ضوب ّیچگبُ دستتبى ثِ اٍ ًخَاّذ سسیذ ،استجبط ایجبد وشدى
اهىبى ًذاسد ،ایي استجبط اغالً هتوطّی ًویضَد .هگش یه ضخع دیَاًِای ثبضذ ،فشؼ وٌیذ ّبصلی
ثبضذ ٍ اهثبل ایٌْب.
پس ثٌبثشایي دس ًىبح تب ثِ حبل چِ چیض لػذ هیوشدیذ؟ دس ًىبح ٍلتی وِ اًسبى هیخَاّذ
فمذ ثخَاًذ ثبیذ خَد سا ثِ جبی صى فشؼ وٌذ ٍ آى ضخع لبثل ّن خَد سا ثِ جبی هشد فشؼ وٌذ
ٍ دس فبلن افتجبس ثیي ایي صى ٍ ثیي ایي هشد دس ًفس خَدش گشُ ثیٌذاصد ،عٌبة ثیٌذاصد.
ثحث هب ساجـ ثِ ایي ثَد وِ ایي إخجبس ،ایي والم هب ،ایي وِ هیگَیذ :اًَىَحتُ ،الجتِ إًطبء ثِ
غَست إخجبس ،توبم ایٌْب حىبیت هیوٌذ اص یه اهش ٍجَدی وِ آى اهش دس ًفس هقتجِش است .آى اهش
ٍجَدی حبال یب ثِ ًفس هقتجِش اًجبم گشفتِ است ،یقٌی آى اهش ٍجَدی وِ والم حىبیت اص اٍ هیوٌذ
یب ثِ ًفس هقتجش آى اهش ٍجَدی ایجبد ضذُ است یب ًِ دس فبلن خبسج اًجبم ضذُ است.
دس هَسد جوالت إخجبسی هثل صیذٌ لبئنٌ ٍ ثىشٌ لبئنٌ دس ایٌْب ،حىبیت اص یه اهش ٍجَدی وِ
خَدش فی حذّ ًفسِ دس خبسج اًجبم ضذُ است هیثبضذ ،ثِ هقتجش وبسی ًذاسد ،ثِ افتجبس هقتجش وبسی
ًذاسد.
اهب دس جوالت اًطبئیِ إخجبس است اص یه اهش ٍجَدی وِ آى اهش ٍجَدی ثِ ًفس هقتجش هَجَد
ضذُ است .هَجَذ ضذُ ٍ آى هقتجش هَجِذ ایي اهش ٍجَدی است .پس دس توبم ایٌْب ،جوالت ،جوالت
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إخجبسیِ است ٍ توبم ایٌْب داللت هیوٌذ ثش یه هذلَلی .آى هذلَل ّوبى ٍجَد خبسجی است .توبم
ایٌْب دس غَستی است وِ هخبعت ثذاًذ ایي هتىلن دس همبم ثیبى است یقٌی داللت جوالت چِ
إخجبسیِ ٍ چِ اًطبئیِ ثش ٍجَد خبسجی ،چِ ٍجَد خبسجی افتجبسی ٍ چِ ٍجَد خبسجی ًفس األهشی
ٍ ٍالقی ،توبم ایٌْب دس غَستی است وِ هتىلن دس همبم ثیبى ثبضذ ٍ هخبعت احشاص ثیبى سا ثىٌذ دس
همبم تخبعت.
حبال اگش هتىلن ًذاًذ وِ ایي والم آیب اص سٍی اسادُ تحمّك پیذا وشدُ است یب خیش ،دس ایٌجب حول
ثش غبلت فشفی هیوٌذ ٍ حول ثش غبلت فشفی اٍ سا هستغٌی هیوٌذ اص فلن دیگشی ثِ اغل ایي والم.
ایي حول ثش غبلت است .وتبثی سا یه هؤلفی ًَضتِ است ،هوىي است ضوب احتوبل ثذّیذ ایي وتبة
سا دس حبلت جٌَى ًَضتِ است ،یب احتوبل ثذّیذ دس ٍلتی وِ خَاة ثَدُ ًَضتِ است ،ضوب چشا ثش
هقبًی ایي وتبة تشتیت اثش هیدّیذ؟ ایي ّوبى تقْذ فشفی است وِ هیگَین ،ایي حول ثش غبلت
فشفی است ،ثٌبی فمال ثش ایي است تب ٍلتی فلن ثِ خالف پیذا ًطذُ است ،سٍی والم اسادُ جذّی
ثگیشین .ایي ساجـ ثِ داللت الفبػ ـ وِ وطیذُ ضذ ثِ ایٌجب ـ ثش هفبّین هغبثمی خَدضبى وِ آى هفبّین
هغبثمی خَدضبى افن است اص آى هقٌبی هغبثمی هَضَؿ لِ یب هقٌبی تضوٌّی.
هشحَم آخًَذ دس ایٌجب یه ثیبًی داسًذ ،ایطبى هیفشهبیٌذ وِ الفبػ ّیچ گًَِ داللتی ثش هذالیل
تضوٌّی ًذاسًذ .ثِ ایي ثیبى وِ هفبّین الفبػ ٍ هذلَل الفبػ ّویطِ ثسیظ استّ .یچ ٍلت هشوّت
ًیستٍ .لتی وِ هي هیگَین صیذ! یه هقٌب ثیطتش اص ایي صیذ استفبدُ ًویضَد ًِ .ایٌىِ داللت هیوٌذ
ثش یه هقٌبی هجوَفی ٍ ثش یه هقٌبی جضئی وِ آى جضئی ثطَد تضوٌّی .هفبّین الفبػ ّویطِ ثسیظ
استٍ .لتی وِ هي هیگَین حلَااسدُ ایي حلَااسدُ یه هقٌبی ثسیظ است ،جضء ًذاسد .ثقذ رّي اٍ سا
تشویت ٍ تجضیِ ٍ تحلیل هیوٌذ ،خَد رّي هیفْوذ ٍلی خَد لفؼ داللتی ًذاسد ٍ ثسیبسی اص هَاسدی
وِ هب یه لفؾی سا هیگَیین وِ داللت ثش یه ول هیوٌذ ٍ اغالً آى هقٌبی جضء دس ًؾش ًویآیذ،
فشؼ وٌیذ هیگَین ضَشَثتُ صیذاً ،ایي وِ هیگَین ضَشَثتُ صیذا ،خت دست صیذ داخل دس صیذ است،
سأس صیذ داخل دس صیذ است ،سجل صیذ داخل دس صیذ است ،توبم ایٌْب اجضاء تضوٌّیِ ّستٌذ وِ دس
ایي هفَْم صیذ ّوِ داخل ّستٌذّ .یچ ٍلت ضوب اص ایي ضشثتُ صیذا دست ٍ پب ٍ سأس صیذ دس
ًؾشتبى هیآیذ؟ ًویآیذ .پس ّیچ ٍلت الفبػ داللت تضوٌّی دس هقٌبی جضئیة هفَْم خَدضبى سا
ًذاسًذ.
هغلجی وِ دس ایٌجب ثِ ًؾش هیسسذ ایي است وِ :جٌبة آخًَذ! ایي وِ ضوب هیفشهبییذ هفبّین
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هفبّین ثسیظ ّستٌذ ٍ ّش والهی داللت هیوٌذ ثش آى هفَْم ثسیظ ـ ثذٍى ایٌىِ داللت ثش جضء داضتِ
ثبضذ ـ هگش داللت ایي هفبّین ّوِ دس یه هشتجِ ّستٌذ تب ایٌىِ داللت هغفَل فٌْب دس دالالت خغبثیِ
ٍاسد ثبضذ؟
دیشٍص فشؼ وشدین داللت داسای هشاتجی ّست ،داللت ؽبّش داسین ،داللت اؽْش داسین ،داللت
خفیّ داسین ،داللت اخفی داسین .هگش دس ثبة وٌبیبت وِ ثقضی اص ایي وٌبیبت اغالً هوىي است آى
هقٌبی هىٌّی ثِ آى ّیچ ٍلت دس رّي ًیبیذ یقٌی چَى ایي هقٌب دس رّي ًوی آیذ ،ایي لفؼ داللت ثش
آى هقٌی ًویوٌذ؟ داللت هیوٌذ ،هٌتْب ایي داللت تبثـ جَدت ٍ تبثـ حِذّت رّي آى هخبعت است،
یه ٍلتی هخبعت رٌّص جَدت داسد آى هقٌی دس رٌّص صٍد هیآیذ ٍ یه ٍلتی هقٌی دس رّي دیش
هیآیذ .هوىي است اص یه فجبست ضوب هقبًی هتفبٍتی سا ثفْویذ ،اص یه لفؼ ضوب دالالت هتقذدُای
سا ثفْویذ ،ضوب داللت یه والم ثش هذالیل هختلفِای سا هیفْویذ ثش حست التضاهبتی وِ الصهة هفَْم
هغبثمی ایي والم است .اص وجب ضوب هیگَییذ چَى داللت ،هغفَل فٌْب است لزا لفؼ داللت تضوٌّی
ًذاسد؟ ًِ ،داللت تضوٌی داسدٍ .لتی وِ هیگَیین ضشثتُ صیذاً ،داللت هیوٌذ ایي لفؼ هي ثش صدى
صیذ ،ثش صدى سأس صیذ ،ثش صدى ثذى صیذ ،ثش صدى سجل صیذ ،ثش صدى یَذ ،ثش توبم ایٌْب داللت هیوٌذ چشا
داللت ًىٌذ؟
پس ثٌبثشایي ضوب هقٌبی تضوٌّی سا ًویتَاًیذ خبسج اص دالالت ثِ حسبة ثیبٍسیذ ٍ اٍ سا داخل
دس التضام ثىٌیذ .تضوّي ثِ جبی خَد ،التضام ثِ جبی خَد ،داللت التضاهی ،ویفیت داللت دالّ است ثش
هذلَلی وِ دس ًغك هب دخبلت ًذاسد ،دس هحل ًغك هب ًیست .ایي سا هیگَیین داللت التضاهیٍ ،لی
ٍلتی وِ هیگَیین اهشٍص حلَااسدُ خَسدم داللت تضوٌّی وِ داسد .ایي والم هي داللت هیوٌذ وِ هي
ّن حلَا خَسدم ّن اسدُ ،گشچِ ثِ یه فجبست ثیبى وشدم .دیگش اص ایي فجبست ثبالتش؟ اص ایي داللت
ثبالتش؟
ٍ یؤیذُُ ایٌىِ اگش ضبسؿ یه حىوی سا هتشتّت وٌذ ثش یه هقٌبی تضوٌّی وِ دس ضوي یه
هفَْم ثسیظ ولی ثیبى وشدُ است ،آیب ایي حىن ثش ایي هقٌبی تضوٌّی حول ًوی ضَد؟ ثبس ًویضَد ٍ
استفبدُ ًویضَد؟ فشؼ وٌیذ اگش هي ثبة هثبل ضبسؿ ثگَیذ اگش سشت دسد گشفتً ،وبص ایستبدُ اص تَ
ثشداضتِ هیضَد ،ثبیذ ًطستِ ًوبص ثخَاًی ،ثش ٍجـ سأس یه حىوی ضبسؿ ثبس هیوٌذ ،ثقذ یه ًفش
هیگَیذ :ضشَثتُ صیذاً ثتوبم جسذُ ٍ ثذًِ ،هي صیذ سا صدم لِ ٍ لَسدُاش وشدم .آیب اص ایي إخجبس آى
حىن ضبسؿ وِ سفـ غالى لبئوب است ثش ایي ٍجـ سأس استفبدُ ًویضَد؟ اگش ایي والم هخجش داللتی
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ًىٌذ ثش آى هقٌبی جضء ،ضوب اص ایٌجب استفبدُ ًویوٌیذ وِ ثِ ایي ٍاسغِ ،حىن ثشداضتِ ضذُ است ،یب
ایٌىِ اگش ایي والم دس ثیبى خَد ضبسؿ ًجبضذ ،ضبسؿ یه حىوی سا ثیبى ثىٌذ ثقذ اص ایي حىن یه
هقٌبی تضوٌّی استفبدُ ثطَد ،آیب ثش آى هقٌبی تضوٌّی حىن ضشفی ثبس ًویضَد؟ اگش ایي داللت ًىٌذ
پس اص وجب ایي حىن ضشفی ثش ایي هقٌبی تضوٌّی ثبس هیضَد؟
ٍ إًطباهلل ایي هغلت دس ثحث ثقذی خَاّذ آهذ وِ هوىي است دس ثسیبسی اص هَالـ تشتّت
حىن ثش هقٌبی تضوٌّی الَی ثبضذ اص تشتّت اٍ ثش اغل هقٌبی هغبثمی ٍ فٌبیت ضبسؿ ثِ هقٌبی تضوٌّی
الَی ثبضذ اص فٌبیتص ثِ آى هقٌبی هغبثمی ٍ .فشف یه استجبط هستمین ٍ تالصم هستمین ثیي هقٌبی
تضوٌّی ٍ هقٌبی هغبثمی دس آًجب احسبس هیوٌذ ٍ ضبسؿ هیتَاًذ احتجبج وٌذ.
پس ایٌىِ هیگَئیذ "لفؼ داللت ثش هقٌبی تضوٌّی ًذاسد" اص ایي ًمغِ ًؾش وِ آى هقٌبی تضوٌّی
هغفَل فٌِ است ،ؽبّشاً ًویتَاى هسبفذتی ثب ایي والم ثطَد .ایي هغلت دس هَسد داللت الفبػ ثش
هقٌبی هغبثمی ٍ هقٌبی التضاهی ٍ تضوٌّی ،ثِ ًؾش هیسسذ وِ تب ایٌجب دیگش ثیص اص ایي هغلت سا عَل
ًذّین.
غحجت دس ایي است وِ ثشای هٌغَق ٍ هفَْم چِ تقشیفی صیجٌذُ است وِ هب هفَْم سا تقشیفی
وٌین وِ آى تقشیف جبهـ ّوبى هقٌبی اَخع ثبضذ ٍ هبًـ ّن ثبضذ ٍ آى هقٌبی افن ـ وِ فشؼ ضذ
هقبًی التضاهیِ ثبلوقٌی األفن ًِ ،التضام ثبلوقٌی االخع ـ سا دس ثش ًگیشد؟.

