گفتگویی با استاد مصطفی ملکیان پیرامون

شیوهمطالعه
فروردین و خرداد 4831
*دس جلسِ ی پیص لشاس ضذ وِ دس ایي ًَثت دسثبسُ ی ضیَُ ی هطبلؼِ ساٌّوبیی ثفشهبییذ.1
ٔٗ اِجت ٝفمف تدطثیبت ضرػی ذٛزْ ضا ػطؼ ٔی وٓٙ؛ ضٕب اٌط ثرٛاٞیس ث ٝضی ٜٛی ٔؼٕ َٛفیص ثطزاضی وٙیس ،ایٗ ٘ٛضتٗ ٞب ذیّی
اظ ضٕب ٚلت ٔی ٌیطزٚ ،تبظ ٜثبیس ث ٝآٖ ٚلت حصف  ٚاؾبفٚ ٝقجم ٝثٙسی  ٍٝ٘ٚزاضی ٚحدٓ آٖ ضا  ٓٞاؾبف ٝوٙیسٚ ،خبِت تط ایٗ
وٌ ٝبٔ ٜدجٛض ٔی ضٛیس و ٝػٕالً یه وتبة والسیه ٔ ٟٓضا زٚثبض ٜثبظ٘ٛیسی وٙیس.
ثطای ایٗ و ٝث ٝثٟتطیٗ ٘حٔ ٛكّجی زض شٚ ٗٞزض زستطس آزٔی لطاض ثٍیطز پٙح وبض ضا ثبیس ا٘دبْ زاز:
کار اول:ایجاد یک چارچوب منطقی
ثبیس یه چبضچٛة وبٔالً ٔٙكمی ثطای ثحثی ؤ ٝی ذٛاٞیس ث ٝآٖ ثپطزاظیس زض ش ٗٞتبٖ ٔدسٓ وٙیس  ٚآٖ ضا ٔىتٛة وٙیس ،حبال چٝ
ثحث ٔطثٛـ ث ٝفّسف ٝی اذالق ثبضس ،چٔ ٝبثؼساِكجیؼ ،ٝچ ٝفّسف ٝی ش ،ٗٞچٔ ٝؼطفت ضٙبسی ٚ .... ٚایٗ چبضچٛة ضا حتی ثب ٔكبِؼٝ
ی یه وتبة ٔمسٔبتی ٔ ٓٞی تٛا٘یس ضىُ ثسٞیس .تأویس ٔی و ٓٙو ٝچبضچٛة "ٔٙكمی" ،یؼٙی ٔثالً فّسف ٝی شٙٔ ٗٞكمبً چٔ ٝجبحثی
ضا ٔی تٛا٘س ضبُٔ ضٛز ِٛٚ ،ایٗ و ٝحتی تب ث ٝحبَ وسی آٖ ٔٛؾٛع ضا ثحث ٘ىطز ٜثبضسِٚ ،ی ٔٙكمبً ٔی ضٛز ٌفت و ٝاظ فالٖ
ٔسئّٔ ٓٞ ٝی تٛاٖ ثحث وطز.
سپس ایٗ ٔجبحث ضا و ٝحبال چ ٝث ٝغٛضت ذكی ٚچ ٝث ٝغٛضت ضبذ ٝای ٔىتٛة وطزیس ،آذطیٗ ضك ٞط ٔجحث ضا ضٕبضٌ ٜصاضی
وٙیس ( ٔی ٌٛیٓ "آذطیٗ" چٕٔ ٖٛىٗ است ثبظ ٔٙكمبً ٞط ضمی ث ٝچٙس ضك زیٍط تمسیٓ ضٛز ،پس ثبیس سطاؽ آذطیٗ ضك ٞبی ٞط
ثرص ضفت ).
حبال سطاؽ ٞط وتبة ٛ٘ٚضت ٝای ٔی ضٚیس ؤ ٝثالً زضثبض ٜی فّسف ٝی ش ٗٞاست ،ثب تٛخ ٝث ٝضٕبضٞ ٜبیی و ٝزاضیس پبضاٌطاف ٞب ضا
ضٕبضٌ ٜصاضی وٙیس ،و ٝایٗ پبضاٌطاف ٔثالً زضثبض ٜی فالٖ ٔكّت فّسف ٝی ش ٗٞاست و ٝضٕبض ٜاش  6ثٛزٕٞٚ ،یٗ قٛض تب ا٘تٟب.
ٚسطا٘دبْ زض وٙبض ٞط یه اظ ضك ٞبی ٟ٘بیی ای و ٝزض آٖ چبضچٛة تؼییٗ وطزیس٘ ،بْ وتبة ٚضٕبض ٜی غفحبت ٔطثٛـ ثٞ ٝط
ثحث ضا ثٛٙیسیس ،و ٝزض پبیبٖ ٔی زا٘یس و ٝزض ودبٞب زضثبض ٜی ٞط یه اظ ایٗ ضمٛق ثحث ضس ٜاست.

 . 1ایٗ ٌفتٍ ٛتٛسف یىی اظ زٚستبٖ زض فطٚضزیٗ ٔب ٜتطىیُ ضس ٜاست.
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ایٗ وبض ز ٚسٛز ٔ ٟٓزاضز :یىی ایٗ و ٝضخٛع ثٔ ٝكبِت ٔطثٛـ ثٞ ٝط ثحث ذیّی سبزٔ ٜی ضٛز ،چ ٖٛضٕب ث ٝآٖ ٞب یه تطتیت
ٔٙكمی زاز ٜایسٚ ،زض ٚالغ ٔثُ یه فطِ ًٙٞغت ٔی ٔب٘س و ٝچ ٖٛثب یه تطتیت ٔٙكمی ثط اسبس حطٚف اِفجب تٙظیٓ ضس ٜاست ،ثٝ
سبزٌی ٔی تٛاٖ وّٕ ٝی ٔٛضز ٘ظط ضا زض آٖ خست  ٚخ ٛوطز.
سٛز ز ْٚآٖ ایٗ است و ٝچ ٖٛثط اسبس یه چبضچٛة ٔٙكمی پیص ضفت ٝایس ،زیٍط اظ ایٗ ث ٝثؼس وثطت خعئیبت ٔب٘غ ا٘تظبْ ٔكبِت
ٕ٘ی ضٛز  ٚتٟٙب وبفی است و ٝضٕب ایٗ چبضچٛة ضا زض ش ٗٞزاضت ٝثبضیسٚ .ثٙبثطایٗ حتی اٌط ٔثُ ٔٗ آزْ وٓ حبفظ ٝای  ٓٞثبضیس،
ٞط چ ٝخعئیبت  ٓٞثیطتط ضٛز ثبػث سطزضٌٕی ضٕب ٕ٘ی ضٛز ،چ ٖٛضٕب ثط یه چبضچٛة ٔٙكمی تىی ٝوطز ٜایس  ٝ٘ٚثط حبفظ ٝی
ذٛزتبٖٚ ،زض ٚالغ ضٕب اتىبء ا٘سن ثط حبفظ ٚ ٝاتىبء ثسیبض ثط تفىط وطز ٜایسٚ ،ایٗ أط لسضت تفٟیٓ ضٕب ضا  ٓٞثبال ٔی ثطز .زض ظثبٖ
اٍّ٘یسی یه ؾطة إِثُ ٔؼطٚفی ٞست ؤ ٝی ٌٛیس Divided and rule :یؼٙی «تفطل ٝثیب٘ساظ ٚحىٔٛت وٗ» ٗٔ ٚ ،ثب تٛخ ٝثٝ
ٔؼٙبی زیٍط  rule ٚ Dividedآٖ ضا ایٗ خٛضی ٔؼٙب ٔی و ٓٙو« :ٝتمسیٓ وٗ  ٚپیطٚظ ض ٗٔ »!ٛزض  ٕٝٞی ظ٘سٌی اْ ث ٝذبقط ٘ساضْ
و ٝخع یىی – زٛٔ ٚضز ٞیچ ٚلت زض ثحث ٞب ضىست ذٛضز ٜثبضٓ ،چٕٞ ٖٛیط ٝا ُٞتمسیٓ ثٙسی ٔٙكمی ثٛز ٜاْ ٚثٙبثطایٗ پیص اظ
آٖ ؤ ٝستطىُ اضىبَ وٙس ٗٔ ،آٖ ضا زض تمسیٓ ثٙسی ٔٙكمی اْ ِحبل وطز ٜاْ ٚآٔبز ٜی پبسد ثٛز ٜاْٚ ،حتی اٌط  ٓٞزض تمسیٓ
ثٙسی ذٛزْ ِحبل ٘ىطز ٜثٛزْ ،چ ٖٛتمسیٓ ثٙسی اْ یه تمسیٓ ثٙسی ٔٙكمی ثٛز ٜاست خب ثطای آٖ ثٛز ٜاست ٚ ،ثٙبثطایٗ ٚ ٕٝٞلت
یه آٔبزٌی ای اظ لجُ زاضت ٝاْ.
کار دوم:شماره گذاری تزاساس اهمیت مطالة در نزد خود
ٔالن ضٕب ثطای ضٕبضٌ ٜصاضی ثبیس إٞیت ٔكبِت ثطای ضٕب ثبضس ٝ٘ ،إٞیت فی ٘فس ٝی ٔكبِت ،ظیطا اٌط لطاض ثبضس إٞیت فی
٘فس ٝی ٔكبِت ضا زض ٘ظط ثٍیطیس ،آٖ ٚلت ٔثالً ثبیس ذف ث ٝذف وتبة سٙدص ذطز ٘بة وب٘ت ضا ضٕبضٌ ٜصاضی وٙیس ،چطا وٌ ٝبٜ
ضس ٜاست و ٝثطای یه ذف ٔكّت آٖ « وتبة ٞب ٘ٛضت ٝا٘س ٚاٌط ثرٛاٞیٓ زض سطتبسط تبضید فّسف ٝس ٝفیّسٛف ثعضي ضا ٘بْ ثجطیٓ،
ٔسّٕبً یىی اظ آٖ ٞب وب٘ت است ٚ ،زیٍط ثب ایٗ وبض ایٗ ضٕبضٌ ٜصاضی ٞب ػٕالً وبضآیی ذٛز ضا اظ زست ٔی زٙٞس.
 ٚاِجت ٝثب ایٗ ضیٔ ٜٛدجٛض ذٛاٞیس ثٛز و ٝیه وتبة ضا چٙس ٘ٛثت زض ایبْ ٔرتّف ثرٛا٘یس ،ظیطا ٔثالً زض ایٗ زٚض ٜیه سطی اظ
ٔكبِت ثطای ضٕب إٞیت زاضز ؤٕ ٝىٗ است زض چٙس سبَ زیٍط ٞیچ إٞیتی ثطایطٕب ٘ساضت ٝثبضسٚ ،ثٙبثطایٗ ٔدجٛض ذٛاٞیس ثٛز ثب
یه سطی وتبة ٞب ٔساْ زض تٕبس ثبضیسِٚ .ی ثٞ ٝط حبَ ایٗ وبض ذیّی ٔفیستط اظ آٖ است و ٝثرٛاٞیس إٞیت فی ٘فس ٝی ٔكبِت
ضا زض ٘ظط ثٍیطیس.
کار سوم :عالمت گذاری در هنگام مطالعه
ثبیس ٔسّح ث ٝسطاؽ وتبة ثطٚیس ،یؼٙی ٕٞیط ٝثب لّٓ  ٚوبغص قطف وتبة ثطٚیسٚ .یىسطی ػالئٓ ثطای ذٛزتبٖ ٚؾغ وٙیس ٚزض
خبٞبی ٔٛضز ٘یبظ آٖ ٞب ضا زض وتبة یبززاضت وٙیس .ایٗ ػالئٓ ثطای آٖ است ؤ ٝثالً ٔٛاضز ثسیبض ٔ ،ٟٓیب ٔٛاضزی ضا و٘ ٝفٕٟیس ٜایس،
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یب ٔٛاضزی ضا و ٝزضست ٕ٘ی زا٘یس ... ٚ ،ضا ٔطرع وٙیس ٗٔ .یه ٔثبَ اظ ذٛزْ ثع٘ٓ ،یه ٚلتی اظ ٔٗ ذٛاستٙس و ٝثسای ٝضا تسضیس
ؤ ٗٔٚ ،ٓٙی ذٛاستٓ ثسا٘ٓ و ٝآیب تٛا٘بیی آٖ ضا زاضْ یب ٘ٝ؟ ثب یه تٛضق وتبة فٕٟیسْ و ٝزض ایٗ وتبة ٔٗ ز – ٚس ٝخب ضا ػالٔت
ظز ٜاْ و٘ ٝفٕٟیس ٜاْ ٔ ٚبثمی ضا ٔطىّی ٘ساضْ .ایٗ ػالئٓ زض ٚالغ ٚؾغ ضٕب ضا ٘سجت ث ٝایٗ وتبة ٔؼّٔ ْٛی وٙٙس .سٛز زیٍط ثسیبض
ٕٟٔی و ٝزاض٘س ایٗ است و ٝتٕطوع ضٕب ضا ضٚی وتبة ذیّی خسی ٔی وٙٙس  ٚزیٍط ٕ٘ی تٛا٘یس یه وتبة ضا خّٛی تّٛیعیٚ ٖٛ
ٔٛلغ ذٛاة  ... ٚثرٛا٘یسٚ ،ثطای ػالٔت ٌصاضی  ٓٞو ٝضس ٜحتٕبً ثبیس ثب زلت ثرٛا٘یس.
وبغص ٚ ٓٞلتی ٘یبظ ٔی ضٛز و ٝوتبة ،ثطای ذٛز ضٕب ٘جبضس ٘ٚتٛا٘یس زض آٖ ػالٔت ثع٘یس.
کار چهارم:توجه ته ساعت مطالعه
ٔسئّ ٝی زیٍطی و ٝذیّی إٞیت زاضز ،تٛخ ٝث ٝسبػبت ٔكبِؼ ٝاست؛ ٕٞیط ٝثبیس تٛخ ٝزاضت ٝثبضیس ؤ ٝیعاٖ ٌیطایی ضٕب زض
سبػبت ٔرتّف یىسبٖ ٘یست؛ آٖ ٔمساض ٌیطایی ای و ٝضٕب زض اثتسای وبض زاضیس ،ثب ٔطٚض ظٔبٖ وٓ  ٚوٕتط ٔی ضٛز .ثٙبثطایٗ ثبیس
تالش وٙیس و ٝزض اٚلبتی ٚثٔ ٝیعا٘ی ٔكبِؼ ٝوٙیس و ٝآٔبزٌی ذٛز ضا اظ زست ٘سٞیس .ثطای ایٗ وبض  ٓٞثٟتطیٗ وبض تؼٛیؽ وتبة
ٛٔٚؾٛػبت است؛ ٕٔىٗ است ضٕب تٟٙب تب یه سبػت ٌیطایی ذٛثی ٘سجت ث ٝیه ٔكّت خسی زاضت ٝثبضیس  ٚپس اظ آٖ زیٍط ثبیس
وتبة ضا ػٛؼ وٙیس تب ضا٘سٔبٖ ضٕب پبییٗ ٘یبیس ٚ ٗٔ .آلبی ٔسدسخبٔؼی ثب  ٓٞزض زا٘طىس ٜی اِٟیبت  ٓٞزٚض ٜثٛزیٓ ٚلطاض ٌصاضتٝ
ثٛزیٓ و ٝغجح اٚ َٚلت و ٝث ٝوتبثرب٘ٔ ٝی ضٚیٓ تب ضت و ٝثیطٔ ٖٚی آییٓ ضٚظی  077غفحٔ ٝكبِؼ ٝوٙیٓ  ٚتب ایٗ ٔیعاٖ ضا ٔكبِؼٝ
٘ىطز ٜایٓ ثیط٘ ٖٚیبییٓ .ذت ایٗ وبض ،وبض اضتجبٞی ثٛز  ٚزیٍط پس اظ ٌصضت چٙس سبػت ٔب ٔسّٕبً ٌیطایی ا َٚضا ٘ساضتیٓ ٚثبیس
وتبة ٛٔ ٚؾٛع ضا ػٛؼ ٔی وطزیٓ تب ٔیعاٖ زضن ٔبٖ پبییٗ ٘یبیس.
کار پنجم:توجه ته روش مطالعه
٘ىت ٝی آذط ایٗ است ؤ ٝكبِؼ ٝی ٔتٔ ٖٛرتّف ثبیس ث ٝضیٞ ٜٛبی ٔرتّف ثبضس .و ٝچ ٖٛزض ایٗ ثبض ٜیه وتبة ذیّی ذٛثی ثٝ
ظثبٖ فبضسی ٞست ٚزض آٖ خب ث ٝذٛثی ایٗ ٘ىت ٝضا تٛؾیح زاز ٜاست ٔٗ غحجت ٕ٘ی وٓٙ؛ وتبثی ٞست اظ آلبی ٔطتی خی ازِط ثب
ػٛٙاٖ چٍ ٝ٘ٛوتبة ثرٛا٘یٓ و ٝآستبٖ لسس آٖ ضا اٌط اضتجب٘ ٜى ٓٙثب تطخٕ ٝی آلبی ضؾٛا٘ی چبح وطز ٜاست ٚتطخٕ ٝی آٖ ظیبز
ثس ٘یست (ایٗ آلبی ازِط ٕٞبٖ وسی است و ٝوتبة چٍ ٝ٘ٛزضثبض ٜی ذسا ثیب٘سیطیٓ؛ ضإٙٞبیی ثطای ثی زیٗ لطٖ ثیستٓ ثب تطخٕ ٝی
احٕس آضاْ ٔٙتطط وطز ٜاستٕٞٚ ،بٖ وسی است و ٝآلبی ا٘طبءاهلل ضحٕتی(ث ٝتٛغی ٝی ثٙس )ٜوتبة ز ٜاضتجب ٜفّسفی غطة ضا تطخٕٝ
وطز ٜاست و ٝاِجت ٝتطخٕ ٓٞ ٝتطخٕ ٝی لٛی ای ٘یست) .ایطبٖ یه فیّسٛف یٟٛزی آٔطیىبیی است ٔ ٚی ٌٛیس ٔٗ زض ٔستی وٝ
سط ٚیطاستبض زائط ٠إِؼبضف ثطیتب٘یىب ثٛزْ ،زائط ٠إِؼبضفی ثب آٖ حدٓ وٞ ٝط س ٝسبَ یىجبض تدسیس ٚیطایص ٔی ضٛزٔ ،دجٛض ثٛزْ وٝ
ضٚظی ٞ 3عاض غفح ٝاظ ایٗ زائط ٠إِؼبضف ضا ٔكبِؼ ٝوٚ( ٓٙثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝایٗ زائط ٠إِؼبضف یه زائط ٠إِؼبضف ػٕٔٛی است)،
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زض ق َٛایٗ ٔست ثٛز و ٝث ٝایٗ ٘ىت ٝضسیسْ وٞ ٝط ٔتٙی ضا ثبیس ث ٝیه ضٚش ذبغی ذٛا٘سٚ ،زض ایٗ وتبة ایٗ ضٚش ٞب ضا ٔؼطفی
ٔی وٙس.
* چٌذ سؤال دسثبسُ ی ّش یه اص ایي هشاحل داضتن؛ یىی ایي وِ ّش چمذس ّن وِ ثخَاّین هٌطمی ػول وٌین
ثبالخشُ یه سشی ضمَلی ّستٌذ وِ اص چبسچَة هب ثیشٍى هی افتٌذ ٍیب ثب هطبلؼِ ی ثیطتش ثِ یه سشی ضمَق
جذیذتش یب چبسچَة ثٌذی دلیك تش هی سسین ٍثٌبثشایي چبسچَة هب ٍدس ًتیجِ ضوبسُ گزاسی هب تغییش خَاّذ
وشد ،فىش ًوی وٌن دس ایي تشدیذی ثبضذ ٍ .ثٌبثشایي ًوی تَاى ثِ طَس وبهل اص ّوبى اثتذا یه چبسچَة دلیك
تؼییي وشد.
ثّ ٝایٗ زضست است ٚاغالً ٕٔىٗ است یه سطی ٘ظطیبت خسیس ٚاضز ثط٘ٛس ،أب اٚالً ایٗ زٌطٌ٘ٛی ،زٌطٌ٘ٛی زض ضمٛق است ٝ٘ ٚ
زٌطٌ٘ٛی زض اغُ اسىّتٚ ،ثب٘یبً ثٞ ٝط حبَ تغییط زازٖ یه سطی ضٕبض ٜثسیبض ٚلت وٕتطی ٔی ٌیطز تب تغییط زازٖ یه سطی
ٔكبِت ٔىتٛة.
*خت ثشای اسائِ ی یه چبسچَة چِ وبسی هی تَاى وشد؟
ٚالغ اش ایٗ است و ٗٔ ٝچیع ذبغی ث ٝش ٗٞاْ ٕ٘ی ضسس ٚ ،فىط ٔی و ٓٙو ٝیه ذػٛغیتی است و ٝافطاز ٔرتّف ثٔ ٝیعاٖ
ٔرتّف اظ آٖ ثطذٛضزاض ا٘س ٚاوتسبثی ٘یست .ثّ ٝاِجت ٝضٕب ٔی تٛا٘یس ث ٝذػٛظ ث ٝزائط ٠إِؼبضف ٞب ضخٛع وٙیس ،و ٝزض آٖ خب
غطؼ ایٗ است و ٝحتٕبً یه چبضچٛة وّی ای اظ ٔٛؾٛع ٔٛضز ثحث اضائ ٝضٛز  ٚایٗ ث ٝضٕب ذیّی وٕه ٔی وٙس.
* اهب ثٌذُ ثب تَجِ ثِ تجشثِ ی ضخصی خَدم فىش هی وٌن وِ اص طشلی ثطَد ایي رّي هٌطمی سا دست ون
تمَیت وشد :هي یبدم هی آیذ وِ اص چٌذ سبل پیص وِ ثب جضٍُ ّبی ضوب ًٍحَُ ی ٍسٍدتبى ثِ ثحث ٍ تمسین
ثٌذ ی ّبیتبى آضٌب ضذم تأثیش ثسیبسی ثش ضیَُ ی ًگبُ ٍتمسین ثٌذی ٍ دلت ٍتَجِ ثِ ضمَق هختلف دس هي
داضتٌذ ،ثِ طَسی وِ گبُ حتی خَدم اص ایي وِ ثؼضی دلت ّب ٍ هَاسد سیض ّن ثِ رّي ام هی سسیذ تؼجت
هی وشدم .اص ایي سٍ فىش هی وٌن ثطَد ثب طشلی ایي حبلت سا تمَیت وشد.
ٔٗ اقالػی ٘ساضْ  ٚچیعی زض ایٗ ثبضٕ٘ ٜی زا٘ٓ.
* تجشثِ ی هي ثِ خصَظ ٍلتی وِ ثشای دائشٓ الوؼبسف همبلِ هی ًَضتنً ،طبى دادُ است وِ اگش لشاس ثبضذ وِ
اص دل یه سشی دادُ ّب یه همبلِ ثٌَیسن ،حشٍف چیٌی وبهپیَتشی آى خیلی هفیذتش ثَدُ است ثِ طَسی وِ
هثالً یىومبلِ ای سا وِ ثشای ًگبسش اش چْبس – پٌج سٍص ٍلت حسبة وشدُ ثَدم ،ثب ایي سٍش یىشٍصُ اًجبم
دادمً .ظش ضوب دس ایي ثبسُ چیست؟
ذت ثٙس ٜػطؼ وطزْ و ٗٔ ٝفمف تدطثیبت ػٕط ذٛزْ ضا ٘مُ ٔی و ٗٔ ٚ ،ٓٙوبض وطزٖ ثب وبٔپیٛتط ضا اغالً ثّس ٘یستٓ.
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*هي ثِ لحبظ هٌطمی ػشض هی وٌن ،اگش لشاس ثبضذ وِ لصذ هي اص هطبلؼِ ی یه سشی هطبلت ایي ثبضذ وِ دس
پبیبى اص دل آى ّب یه چیضی ثٌَیسن ،ثِ ًظش هی سسذ وِ تبیپ وشدى آى ّب دس ٍالغ ّوبى ًَضتي دس پبیبى
است وِ هٌتْب هب آى سا لسوت وشدُ این ٍدس الثالی هطبلؼِ اًجبم هی دّین ،یؼٌی ثبالخشُ هب ثبیذ یه ٍلتی سا
ثشای ًَضتي آى ّب صشف وٌین وِ حبال ّوبى ٍلت سا ثِ حشٍف چیٌی اختصبظ هی دّین ،ثب ایي تفبٍت وِ
ادغبم آى ّب سا خیلی سشیغ تش هی وٌذ ٍ ثشای جب ثِ جبیی ٍلت ثسیبس ووتشی هی گیشد ٍ ًیض اگش ثخَاّین دس
جبی دیگش ّن استفبدُ وٌین آهبدُ ٍ هَجَد است .هضبفبً ثش ایي وِ ایي وبس ثب ضیَُ ی ضوب تفبٍتی ًذاسد ٍ هي
هی تَاًن دس حیي حشٍف چیٌی آى ضوبسُ گزاسی ّب سا اًجبم دّن ،ضوبسُ گزاسی وِ ٍلت ًوی گیشد.
ثّ ٝزضست است .أب ٔب ٔمساض ذیّی ا٘سوی اظ آٖ چ ٝضا ؤ ٝی ذٛا٘یٓ ٔی ٘ٛیسیٓٚ ،ذٛا٘سٖ ٞبی ٔب ذیّی ثیطتط اظ ٘ٛضتٗ ٞبی ٔبٖ
است .زض ػیٗ حبَ ٔی ضٛز ایٗ ز ٚضا  ٓٞثب  ٓٞخٕغ وطز.
* اص طشفی ٍلتی ضمَق جذیذ ٍاسد هی ضًَذ ّوِ ی ضوبسُ گزاسی ّبی دسٍى چبسچَة ثِ ّن هی سیضد.
ٔٗ ٔؼتمسْ زض ایٗ خب ثبیس اظ ضٕبض ٜثٙسی ضیبؾی ٚاض استفبز ٜوطز ،ث ٝایٗ ضىُ  3-1-2-1تب ٞط چمسض  ٓٞو ٝضمٛق خسیس اؾبفٝ
ضٛز ضٕبضٞ ٜبی لجّی ث٘ ٓٞ ٝرٛضز.
*دسثبسُ ی ػالئن ّن تجشثِ ی ضخصی هي ًطبى هی دّذ وِ ٍلتی وتبة سا ػالهت گزاسی هی وشدم دس پبیبى
چیضی حذٍد ثیست ػالهت داضتن وِ ثِ یه ًحَی هَجت سشدسگوی هی ضذ ،طَسی وِ حتی یبدم هی سفت
ایي ػالئن ثشای چِ ثَدًذ ،ثِ خصَظ ٍلتی وِ اص هطبلؼِ ی آى وتبة فبصلِ هی گشفتن ثِ ًظشم هی سسیذ وِ
ایي ػالئن دیگش سَدهٌذی خَد سا اص دست هی دٌّذ.
اٚالً الظْ ٘یست ایٗ  ٕٝٞػالئٓ زاضت ٝثبضیس؛ ٔٗ ذٛزْ چٟبض – پٙح ػالٔت ثیطتط ٘ساضْ ،ثب٘یبً اٌط  ٓٞسٛزٔٙسی ذٛز ضا اظ زست
زٙٞس ،اظ آٖ خب وٛٔ ٝخت زلت ثیطتط ٔب ٔی ض٘ٛس ثبظ  ٓٞثٛزٖ ضبٖ ضا الظْ ٔی وٙس.
*ًظشتبى د سثبسُ ی ضیَُ ای وِ دس پبسُ ای اص وتبة ّب اجشا هی ضَد ٍچىیذُ ی ّش پبساگشاف یب صفحِ سا دس
وٌبسش هی ًَیسٌذ چیست؟ اگش دس وٌبس ّش وتبثی وِ هطبلؼِ هی وٌین خالصِ ی ّش صفحِ سا ثٌَیسین چطَس
است؟
ثّ ٝایٗ وبض ذیّی ذٛثی است ٗٔٚ ،فطأٛش وطزْ آٖ ضا ثٍٛیٓ .ذٛز ٔٗ زض وٙبض وتبة ٞبی اٍّ٘یسی ای ؤ ٝكبِؼٔ ٝی و ٓٙایٗ
وبض ضا ٔی و ٚ ٓٙچىیس ٜی ٞط پبضاٌطاف ضا وٙبض آٖ ٔی ٘ٛیسٓ  ٚث ٝایٗ تطتیت ٔٗ ث ٝتؼساز پبضاٌطاف ٞب یه ذف ٘ٛضت ٝاْ  ٚثٝ
ذٛثی ثب یه تٛضق زض فؿبی وتبة لطاض ٔی ٌیطْ ،أب اِجت ٝثطای وتبة ٞبی فبضسی ایٗ وبض ضا ٕ٘ی و ،ٓٙچ ٖٛسطػت ٔكبِؼ ٝی ٔٗ
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ذیّی ثبال است  ٚثب یه ٍ٘بٔ ٜی تٛا٘ٓ ثفٔ ٕٟٓكبِت ٞط غفح ٝچیست ،أب ٔكبِؼ ٝی اٍّ٘یسی ٔٗ ز ٚثطاثط ٔكبِؼ ٝی فبضسی اْ قَٛ
ٔی وطس  ٚثٙبثطایٗ ،ایٗ وبض ٔفیسی است.
*ثب تَجِ ثِ هطبلت جلسِ ی پیص چٌذ سؤال ثِ رّي ام سسیذ1؛ اٍلیي سؤال دسثبسُ ی گستشُ ی ضیَُ ی
پیطٌْبدی ضوب ثَد هجٌی ثش ایي وِ ثِ ًظش هی آیذ ایي ضیَُ دس ثؼضی جبّب جَاة ًذّذ ٍ ،حبال یب ثبیذ آى
هَاسد سا استثٌب وشد ٍ یب ثِ ولی وٌبس گزاضت؛ هثالً ثب تَجِ ثِ ایي وِ فشهَدیذ وِ ثشای آى وِ ساًذهبى فْن
هطلت پبییي ًیبیذ ثْتش است وتبة ػَض وٌین ٍ حبال ثب تَجِ ثِ ایي ضیَُ دیگش ًوی تَاًین سشاؽ هثالً دیَاى
حبفع یب هثٌَی ثشٍین چَى دس ّش صفحِ ی هثٌَی چٌذیي ٍچٌذ هطلت صحجت ضذُ است یب ثِ طَس ولی
وتت همذس وِ چٌیي سجه ٍ سیبلی داسًذ .دس ایي جب یب اصالً ًجبیذ سشاؽ هثٌَی سفت ٍ یب ثبیذ هتأخش اص ّوِ
ی دیگش هطبلت ،یؼٌی پس اص ایي وِ ّوِ ی چْبسچَة ّب تؼییي ضذًذ .اهب هسئلِ ی دیگش هطبلؼِ ثشای ضشوت
دس اهتحبى است وِ ثِ ًظش هی سسذ ثشای وٌىَس ٍهبًٌذ آى هسلوبً ایي سٍش وبسآیی ًذاسد صیشا دس آى جبّب
چیضی وِ هْن است ایي است وِ خَة تست ثضًین ٍ دیگش هْن ًیست وِ هطلت سا فْویذُ ثبضین یب ًِ ،اگش چِ
گزضتِ اص وٌىَس وِ ثِ ًظش هی سسذ چبسُ ای اص آى ًجبضذ ،هي خَدم هؼتمذم وِ دیگش اهتحبى ّب سا ٍلَ ایي
وِ ًوشُ ی  02هب  11ثطَد ،ثبص هی اسصد وِ ثِ ّویي سٍش ثخَاًین .اهب هسئلِ ی سَم دسثبسُ ی گستشُ ایي
است وِ ثِ ًظش هی سسذ ایي سٍش دسثبسُ ی هطبلؼِ ّبی تبسیخی یب هطبلؼِ ّبیی وِ لشاس است ثِ ضىل
هتوشوض حَل هثالً یه هتفىش یب هىتت فىشی صَست ثگیشد ّن وبسآیی ًذاضتِ ثبضذ؛ ٍ اسبسبً احسبس هی وٌن
وِ همتضبی ایي ضیَُ هطبلؼِ ،هطبلؼِ ی هَضَػی است ٍ ًِ تبسیخی یب فشدی ٍ هىتجی ( ٍ اص فحَای دسس
ّبی ضوب ّن احسبس هی وٌن وِ هیل ضوب ّن ثِ ّویي سٍش هَضَػی ثبضذ ).
ٔٗ س٘ ٝىت ٝثطای ٌفتٗ زاضْ :یىی ایٗ ؤ ٝب ثبیس فطق ثٍصاضیٓ ٔیبٖ ٔكبِؼ ٝای و ٝث ٝغٛضت تفطیحی ٚتفٙٙی ا٘دبْ ٔی ضٛز ٚ
ٔكبِؼ ٝای و ٝث ٝػٛٙاٖ یه وبض  ٚحطف ٝا٘دبْ ٔی ضٛزٔ .كبِؼ ٝی تفٙٙی ٔكبِؼ ٝای است و ٝغبیت اش زض ذٛزش ٞستٔ ٚ ،كبِؼٝ
ی حطف ٝای ٔكبِؼ ٝای است و ٝغبیت اش زض ذٛزش ٘یست  ٚثطای غبیتی ذبضج اظ ذٛزش ا٘دبْ ٔی ٌیطزٔ .ثُ وسی و ٝث ٝػٛٙاٖ
یه ضغُ ٔ ٚحُ زضآٔس ثبغجب٘ی ٔی وٙس ٚ ،وسی و ٝث ٝضىُ تفٙٙی  ٚآٔبتٛضی ث ٝثبغچ ٝی ذب٘ ٝاش ضسیسٌی ٔی وٙس .چیعی وٝ
ٔٗ ٔی ٌفتٓ ٔكبِؼ ٝی تفٙٙی ضا ضبُٔ ٕ٘ی ضٛز ٚ ،تٟٙب ضبُٔ ٔكبِؼ ٝث ٝػٛٙاٖ حطفٚ ٝوبض است.
ٔكّت ز ْٚایٗ است و ٝچیعی ؤ ٗٔ ٝی ٌفتٕٓٞ ،بٖ قٛض و ٝزض ٘ٛثت پیص  ٓٞاضبض ٜوطزْٔ ،كبِؼ ٝای ضا و ٝثطای آضٙبییِ
اخٕبِی ثب یه ٔجحث ا٘دبْ ٔی ضٛز تب ثتٛاٖ یه چٟبضچٛة ٔٙكمی ثطایص تػٛض وطز  ٓٞضبُٔ ٕ٘ی ضٛز.

. 1ایٗ خّس ٝزض ذطزاز ٔب ٚ ٜزض ازأ ٝخّس ٝلجُ تطىیُ ضس ٜاست.
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ٔكّت س ْٛایٗ است و ٝضی ٜٛای ؤ ٗٔ ٝی ٌفتٓ وتبة ٞبی ٔمسس ضا و ٝفػُ ثٙسیِ ٔطرػی ٘ساض٘س  ٚوتبة ٞبیی و ٝثطای آٖ
ٞب ٔٙطبء ٚحیب٘ی لبئُ ا٘س یؼٙی وتبة ٞبیی و٘ ٝب٘ٛضت ٝتٛسف ا٘سبٖ ا٘س ٘ٚیع وتبة ٞبیی و ٝضج٘ ٝب٘ٛضت ٝتٛسف ا٘سبٖ ا٘س ،یؼٙی وتبة
ٞبیی و ٝاظ حیث پطیطب٘ی ٔثُ وبض ذسا ٔی ٔب٘ٙس! (ٔی ذٙسز) ٞط چٙس وٛ٘ ٝضت ٝی ثطط ثبضسٔ ،ثُ ٔثٛٙی  ٚزیٛاٖ حبفم ضبُٔ ٕ٘ی
ضٛزٚ ،ایٗ ٞب ضا ثبیس ٔٗ ٕٞبٖ خّس ٝی لجُ ٔی ٌفتٓ.
*اهب دس ػیي حبل ایي ّب الصم ّن ّستٌذ.
ثّ ٝالظْ ٞستٙسٔ ٗٔٚ ،ی ٌٛیٓ ٘ ٝتٟٙب الظْ ٞستٙس ،ثّى ٝزض ٚالغ زض ثبة اوثط ٔتفىطاٖ ثعضي ٕٞ ٓٞیٗ ٔكّت غسق ٔی وٙس ،یؼٙی
آٖ ٞب ثیطتط ث ٝایٗ ضىُ پطاوٙس ٜذٛا٘ی ٔكبِؼٔ ٝی وطز٘س ٗٔ .اِجت ٝثب ایٗ حبِت پطاوٙس ٜذٛا٘ی ثٞ ٝیچ ٚخٛٔ ٝافك ٘یستٓ ( ٞط چٙس
و ٝزض ػُٕ ثیطتط ٔتفىطاٖ ایٗ قٛض ثٛز ٜا٘س ) أب زض ػیٗ حبَ ٔكبِؼ ٝی آٖ زست ٝاظ وتبة ٞبیی ٔثُ وتت ٔمسس یب وتبة ٞبیی وٝ
ثطای آٖ ٞب ٔٙطبء ٚحیب٘ی تػٛض ٔی ضٛز  ٚیب وتبة ٞبیی و ٝسجه ٚسیبق ضبٖ ث ٝایٗ ضىُ ٞست ضا ؾطٚضی ٔی زا٘ٓٞ ،ط چٙس وٝ
ثب ضٚضی ؤ ٗٔ ٝی ٌفتٓ ٘تٛاٖ سطاؽ ضبٖ ضفت.
*دسثبسُ ی هطبلؼِ ثشای اهتحبى چطَس؟
ثّ ٝایٗ ٔكّت ضا  ٓٞلج َٛزاضْ ،أب ٔی ٌٛیٓ وٞ ٝط چیعی یه ٞعیٞ ٝٙبیی زاضز  ٚزض ایٗ ػبِٓ وبضِ ثسٞ ٖٚعیٕٔ ٝٙىٗ ٘یست؛ ٔٗ
ایٗ سرٗ ٘یٕب یٛضیح ضا ذیّی ٔی پسٙسْ و ٝزض ٘بٔ ٝای و ٝث ٝیىی اظ ٔؼبغطاٖ اش ٘ٛضت ،حبال ٕ٘ی زا٘ٓ خالَ آَ احٕس ثٛز یب
ذب٘ٓ زا٘طٛض یب وس زیٍطی ،ثٞ ٝط حبَ زض آٖ ٘بٔٔ ٝی ٌٛیس و ٗٔ ٝآٔٛذت ٝاْ و ٝزض ظ٘سٌی آزْ ثبیس چیعٞبی ثسیبضی ضا ثسٞس تب
چیعوی ٌیطش ثیبیسٚ ٗٔ .الؼبً ایٗ ضا لج َٛزاضْ ٔ ٚی ٌٛیٓ تب چیعٞبیی ٘سٞیس چیعوی ٌیطتبٖ ٕ٘ی آیس ،چبض ٜای ٘یست ٗٔ .ذٛزْ
زض زٚضاٖ زثیطستبٖ ثی آٖ و ٝثرٛا ٓٞذٛزستبیی و ،ٓٙث ٝاػتطاف  ٕٝٞی استبزاٖ ٛٞش  ٚلسضت ف ٟٓاْ ا٘ساظ ٜی ضبٌطز ا َٚوالس
ثٛز ،أب ٞیچ ٚلت ضبٌطز ا٘ َٚجٛزْ ،چٔ ٗٔ ٖٛی ذٛاستٓ ثف ٕٟٓؤ ٝثالً ٚالؼبً ٘یط ٚیؼٙی چٚ ٝچ ٝفطلی ٔثالً ثب ا٘طغی زاضز ٚغطفبً ثٝ
یه فطٔ َٛؤ ٝثالً ٘یط ٚیؼٙی فالٖ فطٔ٘ٚ َٛسجت اوتفب ٕ٘ی وطزْ  ٚتب ٕ٘ی فٕٟیسْ اظ آٖ ٕ٘ی ٌصضتٓ.
*دسثبسُ ی هَضَع هحَس ثَدى ایي ضیَُ ًظشتبى چیست؟
ثجیٙیس اٌط وسی وبض ٚترػع اش ٔی ذٛاٞس ایٗ ثبضس ؤ ٝثالً ٔٛضخ تبضید فّسف ٝثبضس  ٚوبضش ثطضسی تبضید فّسف ٝثبضس ،ذٛة
ایٗ چبض ٜای ٘ساضز و ٝث ٝضی ٜٛی تبضیری ٔكبِؼ ٝوٙس  ٚسیط تبضیری ٚلبیغ ضا ثطضسی وٙسٔ ،ثُ وسی ؤ ٝی ذٛاٞس ٔثالً تبضید ػّٓ
والْ ضا ثطض سی وٙس ٘ ٝذٛزِ ػّٓ والْ ضا .أب اظ ایٗ و ٝثٍصضیٓ  ٚوسی ٘رٛاٞس ث ٝز٘جبَ ثطضسی سیط تبضیری ٔسبئُ ثبضس ،ثّٗٔ ٝ
ذٛزْ ثٟتطیٗ ضی ٜٛضا ضی ٜٛی ثطضسی ٔٛؾٛع – ٔسبئُ ٔی زا٘ٓ  ٚضیٞ ٜٛبی زیٍط ضا چٙساٖ سٛزٔٙس ٕ٘ی ثیٍٔ ،ٓٙط ایٗ وٌ ٝفتٓ
وسی ثرٛاٞس سیط تبضیری ٚلبیغ ضا ث ٝغٛضت ترػػی وبض وٙس.
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* دس پبیبى سؤالی ّن دسثبسُ ی ًمص جضٍات ضوب دس ایي جب داضتن؛ هي ثِ ًظشم سسیذ وْجب تَجِ ثِ ایي وِ ثب
اًذوی تسبهح ٍدس دیذی ولی اٍالً هَضَػبت جضٍات ضوب حَل ّوبى هَضَػبت پیطٌْبدی ضوب ثِ هي هی
چشخٌذٍ ،ثبًیبً ضیَُ ای وِ دس آى جبّب هسبئل سا ثشسسی هی وٌیذ ثش اسبس ّویي ضیَُ ای است وِ هی
فشهَدیذ ٍدس ٍالغ ثِ ػول دسآهذُ ی ّویي سٍش است آى ّن اص جبًت وسی وِ دغذغِ ی ّوبى
هَضَػبتی سا داسد وِ لشاس است هي دًجبل وٌن ،خیلی ثشاین سَدهٌذ ثبضٌذ .یؼٌی هي فىش هی وشدم وِ اگش
لشاس است یه – دٍ وتبة ثشای آضٌبیی همذهبتی ثب هثالً فلسفِ ی ًفس ثخَاًن ،خَة آى دٍ – سِ جضٍُ ای وِ
ضوب دسثبسُ ی فلسفِ ی ًفس داسیذ ٍدس آى جب چْبسچَة ثٌذی خبظ خَدتبى سا اسائْىشدُ ایذ خیلی ثِ وبسم
ثیبیٌذ ٍاگش لشاس است ثشای آى وِ ساًذهبى ادسان پبییي ًیبیذ وتبة ػَض وٌن ،خَة چِ چیضی ثْتش اص ایي
جضٍات.
ثّ ٝا٘ػبفبً ذٛزْ  ٓٞفىط ٔی و ٓٙو ٝآٖ خعٚات اِجت ٝغطفبً ثطای ٕٞیٗ تمسیٓ ثٙسی ٞب ٔفیس ثبضٙس.
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