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 نایاسراپ ِنیمز رد
 

 یعیانص یلع
 
 

 يدایز ياهبیشن و زارف اب نانز هب تبسن مالسا زا سپ و مالسا زا شیپ ِناریا هعماج درکیور هکنآ اب :هصالخ
 درکیور ،هتفای دادتما زین ینونک راگزور ات نآ زا ییاههگر و هدنام یقاب هدروخنتسد ًابیرقت هچنآ اما ،هدوب هارمه
 ياههزومآ نیرتيروحم زا هک »ییاسراپ« هزومآ زا ،درکیور نیا زا رثأتم .تسا نانز هب تبسن یسنج و هنایارگرازبا
ِ رظنم رییغت موهفم و انعم يدنبتروص نمض هلاقم نیا .تسا هتفرگ تروص یبلس یکرد و یقلت ،دشابیم نایدا
 هک ،»ییاسراپ« زا یباجیا یکرد و یقلت هب اهنت هن ،باب نیا رد یلمع داهنشیپ ود هئارا و ناوناب هب تبسن شرگن
 تحت« ناوناب هب هاگن نداهنورف هک تسا نآ رب هکلب ،دیآیم لئان ،دشابیم زین هنامیکح نتسیز ياههفلؤم زا
 راتخم و قحم ییاهناسنا هباثم هب ناشیا یعامتجا و یناسنا قوقح كرد زاغآرس و همدقم ،یسنج هژبا ِ»ناونع
 .تسا ینونک راگزور رد
   
 
 نادرم و هعماج درکیور دنچ ره هک دهدیم ناشن مالسا زا سپ و مالسا زا شیپِ ناریا خیرات یلامجا یسررب .1
 لوط رد يزیگنارب لمأت ياهتهابش دجاو اما ،هدوب هارمه یمهم ياهبیشن و زارف و اهتوافت اب نانز هب تبسن
 ِناریا یقالخا و یبدا راثآ زا ياهراپ رد یتح اهتوافت و اهتهابش نیا .دشابیم زین هلاس رازه دنچ نارود نیا
 نوگانوگ نارود رد ار نانز هب تبسن هعماج درکیور اهنآ زا هدافتسا اب ناوتیم و هتفای ساکعنا زین مالسا زا سپ
 تداعس يایمیک اب یسودرف مساقلاوبا میکح همانهاش  هسیاقم ،هنیمز نیا رد ،لاثم ناونع هب .دومن وج و تسج
 ياهتوافت و اهتهابش ،هدش هتشاگن یسراف نابز هب ود ره و رثن هب یمود و مظن هب یلوا هک ،یلازغ دمحم ماما
 همانهاش اجنیا رد .دهدیم تسد هب مالسا اسپ و مالسا اشیپ نارود رد نانز هب یناریا هعماج هاگن هرابرد یمهم
 هتشر هب سوت لها و یناریا ناملسم ناگدنسیون طسوت ود ره هک ماهدیزگرب تهج نآ زا ار تداعس يایمیک و
 ناریا ریطاسا و خیرات هب فرژ يرظن رعاش ،یلوا رد .دنراد هلصاف رگیدکی اب نرق کی زا رتمک و هدمآرد ریرحت
 .تسا هدومن هضرع یلمع قالخا و تمکح رد زغن یتاکن ،یناولهپ و يدرمناوج تلیضف رب هوالع و هتخادنا ناتساب
 هقف هک تسا نآ رب اما ،درادن نایدا و بهاذم رگید هب یشوخ يور نادنچ یهاگ هدنسیون دنچ ره ،مود رثا رد
 تمه یلمع قالخا يایحا رب يور نیا زا و هدناسر رفص هب ار قالخا مهس هک هتشگ هبرف مالسا نید رد نانچ نآ
 زین و نانز هب ناتساب ناریا هعماج هاگن تاعفد هب ،نوگانوگ ياهناتساد نمض رد و همانهاش رد .1تسا هدرامگ
 رد نانز هناققحم رثا رد قلطم یقلاخ لالج .دریگیم رارق رظن حمطم هلأسم نیا هب رعاش یصخش درکیور
 رد همانهاش هاگن اب ار نآ و هدیواکاو یکین هب ار مالسا زا شیپ ِناریا رد نانز هلأسم فلتخم ياههبنج 2همانهاش
 ،»3حاکن بادآ« ثحبم رد هژیو هب ،تداعس يایمیک رد .تسا هداد رارق قیمع هسیاقم و یسررب دروم هنیمز نیا
 هدنسیون هاگن ناوتیم اهنآ زا هک هتخادرپ نز رب رهوش قح و یناگدنز بادآ ،جاودزا يارب نانز فاصوا هب یلازغ
 .تخانشزاب نانز هب ار وا هعماج و
 
 میباییمرد ،همانهاش ياههزومآ هب هجوت نینچمه و مالسا زا شیپ ناریا زا یخیرات ياهشرازگ هب ندرک رظن اب
 زا نانز ،كدزم طسوت یعامتجا شبنج زا سپ هژیو هب و نایناساس ای نایشنماخه دننام ینارود رد هچرگ
 زین يدنمتردق و روشحلس نانز هب یتح نایم نیا رد و 4دندوب رادروخرب يرتشیب یندم قوقح و لالقتسا
 نانز هقبط هب دوخ زین نانز هعماج هکلب ،میهجاوم رالاسدرم ياهعماج اب اهنت هن یمومع روط هب اما ،میروخیمرب

                                                        
 رد هک هعیش لوا زارت ثّدحم و رسفم ،هیقف ،یناشاک ضیف نسحم هک دنامن هتفگان .یلازغ نیّدلا مولع ءایحا باتک زا تسا ياهصالخ تداعس يایمیک  1
 میرکلادبع هناققحم هلاقم .تسا هتخادرپ ناشیا اب شیوخ ءارآ یقیبطت یسررب هب ءاضیبلا هّجحملا باتک رد ،یلازغ رثا نیا زا رثأتم ،تسیزیم يوفص نارود
 مراهچ هس مک تسد اما ،دنراد هلصاف رگیدکی اب نرق جنپ زا شیب یلازغ و یناشاک ضیف هکنیا اب دهدیم ناشن »ءایحا نت رب بیذهت هماج« ناونع اب شورس
 لحم نادنچ زین نانز هب تبسن ود ره شرگن ،ینامز هلصاف نرق جنپ دوجو اب دیآیم رظن هب .هدمآ نیّدلا مولع ءایحا رد هک تسا نامه ًانیع ءاضیبلا هّجحملا
 بابرا هصق ،شورس میرکلادبع :هب دینک هاگن بلطم نیا طسب يارب .دناهدومن دادملق »سیلبا شترا زا یمین« ار نز ود ره ،هنومن ناونع هب و ،هدوبن فالتخا
 .1389 ،نارهت ،طارص یگنهرف هسسؤم ،مجنپ پاچ ،81-82 صص ،»ءایحا نت رب بیذهت هماج« ،تفرعم

2  D. Khaleghi Motlagh, Women in the Shahnameh: Their History and Social Status within the Framework of Ancient and 
Medieval Sources, (Costa Mesa, Mazda, 2012); 

 نیا رد .1395 ،نارهت ،دیراورم تاراشتنا ،ریظنیب دمحا همجرت ،همانهاش رد نانز ،قلطم یقلاخ لالج :تسا هدش هدنادرگرب زین یسراف هب هناققحم رثا نیا
   .تسا نآ یسراف همجرت دوصقم ،دوشیم هداد عاجرا رثا نیا زا یتاحفص هب هاگره هلاقم

 ،یگنهرف و یملع تاراشتنا تکرش ،301-323 صص ،»حاکن بادآ« ،لوا دلج ،مج ویدخ نیسح ششوک هب ،تداعس يایمیک ،یلازغ دمحم ماما دماحوبا 3
 .1384 ،نارهت
 .2 تشوناپ هب دینک هاگن 4
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 .دریگیم رارق لوا هورگ تمدخ رد ًالومعم مود هورگ هک ددرگیم مسقنم یفارشا ریغ نانز هقبط و یفارشا و هداژن
 دندوب رداق اهنآ زا ياهراپ و هتفرگ رارق يرتشیب هجوت دروم نانز شرورپ و شزومآ ینارود رد هچرگ ،نآ رب هوالع
 هدش شرازگ هراومه اهنآ نتفرگ هدرب هب و 5ندوبر ،نانز رازآ و يراتفردب اما ،دنزادرپب صقر و یگدنزاون رنه هب ات
 نیرز ینارود ناریا دنچ ره میباییمرد ،مالسا زا سپ ناریا نارود نداد رارق رظن حمطم اب ،رگید فرط زا .تسا
 هب اما ،6میهجاوم رنه و هفسلف و ملع ریگمشچ تفرشیپ اب نآ رد هک دومن يرپس يرجه مجنپ نرق دودح ات ار
 هب ناشیا زا یسنج يرادربهرهب و نانز رازآ ،يراتفردب و دنام یقاب رالاسدرم نانچمه ناریا هعماج یلک روط
 و همانهاش ياههزومآ یسررب و مالسا اشیپ نارود نداد رارق رظن دم اب نینچمه .تسا هدش شرازگ تاعفد
 يارب جاودزا ياهرایعم و طیارش هک دیآیم رظن هب ،تداعس يایمیک ياههزومآ و مالسا اسپ نارود اب اهنآ هسیاقم
  .7تفرگ غارس اهنآ رثکا كارتشا زا ناوتیم ،ییزج توافت دنچ زج هب و تسا ناسکی ًابیرقت نارود ود ره رد نانز
 
 مالسا زا شیپ ِیناریا نانز هب تبسن هعماج درکیور نایم ياهظحالم لباق ياهتوافت ناوتیم هچرگ هک نآ هجیتن
 روهظ زا سپ نینچمه و هدنام یقاب هدروخنتسد ًابیرقت نارود ود نایم هچنآ اما ،داد تسد هب مالسا زا سپ و
 هنایارگرازبا درکیور و رالاسدرم هعماج ،8هتفرگن رارق رییغت شوختسد نادنچ ارگقالخا ینید هباثم هب مالسا
 هک دراد ییالاب دماسب یسنج هژُبا هباثم هب نز هب شرگن ،نارود ود ره رد ،رگید ینخس هب .تسا نانز هب تبسن
 .تسا هتفای دادتما زین ینونک نردم راگزور ات یتح نآ زا ییاههگر
 
 مالسا زا شیپ نارود رد هچ ،رگیدکی اب نانز و نادرم هطبار میظنت يارب ینید ياههزومآ نیرتيروحم زا یکی .2
 دروم تشترز بانج ياهاثاگ رد مه هزومآ نیا .تسا »يراکزیهرپ« ای »ییاسراپ« ،»اوقت« ،نآ زا سپ هچ و
 الاو و كاپ ار یمدآ هچنآ ،تشترز بانج دزن .تسا نآرق ياههزومآ نیرتدماسبرپ زا مه و هتشگ عقاو دیکأت
 .10دوشیم هدناوخ دنوادخ دزن اهناسنا تمارک كالم اوقت ،نآرق رظنم زا و ؛9تسا يراکزیهرپ و ییاسراپ ،دزاسیم
 يرگید و ،11یمدآ تعاطتسا و ناوت دح رد اوقت یکی ؛دنکیم شرافس اوقت زا هبترم ود هب یلک روط هب نآرق
 و اوقت هزومآ ،ناناملسم ینید نایاوشیپ نانخس رد .12ندروآ اج هب ار نآ قح و اوقت زا عیفر ياهبترم هب هیصوت
 یبا نب یلع يروحم ياههزومآ زا ییاسراپ ،هغالبلاجهن رد لاثم ناونع هب و ،هتشگ شرافس رایسب يراکزیهرپ
 فاصوا ندرمشرب هب ،هتفای ترهش »ماّمَه هبطخ« هب هک ياهبطخ رد ناشیا هک ییاج ات ،دریگیم رارق بلاط
 دزن ؛هتفرگ رارق هژیو دیکأت دروم زین تداعس يایمیک و همانهاش رد يراکزیهرپ هزومآ .13دناهتخادرپ نایاسراپ
 باسح هب »فوخ تلیضف« تارمث زا اوقت یلازغ دزن و ،14تسا یلمع تمکح و َدرِخ تامّوقم زا ییاسراپ یسودرف
  .15دیآیم
 
 دح ات ار ناشیا یهاگ و نانز هب تبسن هناتسدورف يدرکیور هک تسا نیا دومن هجوت نآ هب دیاب هچنآ اجنیا رد
 ار ییاسراپ و اوقت زا »یبلس« یقلت مرجال ،ناشیا هب یسنج و هنایارگرازبا هاگن نینچمه و ،16ندروآ نییاپ هدنب
 اهنآ زا ياهراپ و شیوخ نایم و دنشاب رادهگندوخ يروما رد دیاب نادرم هک انعم نیا هب ؛تشاد دهاوخ یپ رد
 یلالح روما یتح ای تاهبش زا و دنروآ اج هب ار تعیرش رماوا ،دننک هشیپ رصبّ ضغ ،دنزاس رارقرب یعنام و لیاح
 تسا نکمم هک ییاج ات ،دنشاب هتشاد لماک ششوپ دیاب نانز و ؛دنیامن زیهرپ زین دوریم مارح میب اهنآ زا هک
 رد . ... و ،دنزادرپن یگدنزاون و یگدنناوخ هب نادرم روضح رد ،دنزروب عانتما نادرم يائرم و رظنم رد روضح زا

                                                        
 .181 ص ،2 تشوناپ هب دینک هاگن .دننادیم مومذم رایسب يروما ار نانز ندوبر ،همانهاش و اتسوا دنچ ره 5
 :زین و ؛1395 ،نارهت ،دقن حرط رشن ،یلاخلخ يوسوم ناسحا همجرت ،یمالسا رکفت رد ییارگناسنا ،نوکرا دمحم :هب دینک هاگن لاثم ناونع هب 6

L.E. Goodman, Islamic Humanism, (Oxford University Press, 2003). 
 

 
 اشیپ نارود هب قلعتم ياهشنک ای اههزومآ زا ياهراپ اب یسودرف صخش هک داد رارق رظن حمطم زین ار هتکن نیا دیاب ،نانز هب شرگن دروم رد یلک روط هب7
 .25-27 صص ،2 تشوناپ هب دینک هاگن لاثم ناونع هب ،بلطم نیا طسب يارب .تسین رهم رس رب هنیمز نیا رد مالسا

 .1397 ،نارهت ،هنزور تاراشتنا ،144 ص ،یقثوم دمحا همجرت ،مالسا رد یشیدنازاب ،نوکرا دمحم :هب دینک هاگن نینچمه باب نیا رد 8
  .1394 ،نارهت ،تجهب تاراشتنا ،مهن پاچ ،51 تاه ،انسی ،یضر مشاه شهوژپ و همجرت ،اتسوا 9

 .13 هیآ ،تارجح هروس ،نآرق 10
 .16 هیآ ،نباغت هروس ،نآرق 11
 .102 هیآ ،نارمع لآ ،نآرق 12
 هاگن ،هبطخ نیا حرش يارب .1389 ،نارهت ،مهن و تسیب پاچ ،یگنهرف و یملع تاراشتنا تکرش ،يدیهش رفعج دیس همجرت ،193 هبطخ ،هغالبلاجهن 13
 .1392 ،نارهت ،طارص یگنهرف هسسؤم ،مهدزای پاچ ،نایاسراپ فاصوا ،شورس میرکلادبع :هناققحم رثا هب دینک

 اشداپ زا دنار نخس یهاوخ وچ / اسراپ مدرم رگ دنمدرخ :لاثم ناونع هب 14
 نهک ددرگن وکین راتفگ هک / نخس دنار هک دیاب هتخس همه                      
 نیا همادا رد »یلمع تمکح« و »ییاسراپ« نایم تبسن .1393 ،نارهت ،ون رشن گنهرف ،702 ص ،یناوخزاب ود رد همانهاش ،بوکسم خرهاش :هب دینک هاگن
 .دوشیم هداد طسب هلاقم

 .»اجر و فوخ رد« ،مود دلج ،تداعس يایمیک 15
 دوجس رگا هک تسا ربخ رد و .تسا درم هدنب تقیقح هب يو هک ،تسا رتمیظع نز رب درم قح اما ]...[« :یلازغ نانخس نیا هب دیرگنب لاثم ناونع هب 16
  ).322 ص ،»حاکن بادآ« ،لوا دلج ،تداعس يایمیک ( ».نادرم شیپ رد يدندومرف دوجس ار نانز ،يدوب اور ار يادخ زج ندرک
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 هاگن و نانز هب تبسن هناتسدورف درکیور زا ییاههگر زونه ،تفر نآ رکذ زین رتشیپ هکنانچ ،ینونک نردم راگزور
 رب هدنراگن .17تساجرباپ ،نارادنید ریغ يوس زا هچ و نارادنید يوس زا هچ ،هعماج رد ناشیا هب یسنج و يرازبا
 و ییاسراپ زا هژیو ییانعم و »یباجیا« یقلت زا ناوتیم ،نانز هب تبسن يدرکیور نینچ رییغت اب هک تسا نآ
 رهم رس رب یقالخا ياهدوهش اب مه و ینونک نردم يایند یتفرعم تامّوقم اب مه هک تفرگ غارس يراکزیهرپ
 رییغت يانعم :دوش هتشادرب اپ شیپ زا مهم یعنام تسا مزال ،اوقت زا هژیو يانعم نیا حیضوت زا شیپ .تسا
  ؟تسا رسیم هنوگچ و تسیچ نانز هب تبسن یسنج و هنایارگرازبا درکیور
 
 نیاتشنگتیو ياههزومآ زا یکی اجنیا رد ملیام ،روکذم شسرپ يارب دنسپَدِرخ یخساپ يدنبتروص روظنم هب .3
 یکیتُپا و یکیزیفً افرص یلمع ،»ندید« هک تسا نآ رب 18یفسلف ياهشواک رد نیاتشنگتیو .میامن ماو ار رخأتم
 دریذپیم تروص 19يرظنم زا روما هدهاشم هراومه هکلب ،دشاب هیکبش هدرپ يور رب ءایشا ریواصت باتزاب هک تسین
 یلاثم ملیام اجنیا رد .21مینکیم هدهاشم »20ناونع تحت ندید« ای »هباثم هب ندید« تروص هب ار روما ام و
 نآ رد زور ره ات دیاهدومن يرادیرخ ياهزاغم زا هک دیریگب رظن رد ار یناویل ؛دزاس رتنشور ار دوصقم هک منزب
 دیاهدرک فشک ياهنوگ هب امش ایآ .ياچ ندیشون يارب تسا ياهلیسو  ًافرص امش يارب ناویل نیا ؛دیشونب ياچ
 هاگن ًافرص ای ،دیشونب ياچ نآ اب ات دییوجب هرهب نآ زا امش هکنآ يارب تسا يرازبا ،ناویل نیا تاذ و تقیقح هک
 يدنسپَدِرخ لیلد منکیمن نامگ ؟دینادیم ياچ ندیشون يارب ياهلیسو ار نآ هک تسا يرظنم زا نآ هب امش
 تحت« ار نآ ًافرص امش ؛22ياچ ندیشون يارب تسا يرازبا ناویل نیا »تاذ« دهد ناشن هک دومن هماقا ناوتب
 و دتفیب نیمز رب امش تسد زا ناویل نیا رگا يور نیا زا ؛دینیبیم ياچ ندیشون يارب يرازبا و هلیسو ِ»ناونع
 دینک روصت نونکا .دییامن نآ نیزگیاج ار يرگید ناویل یگداس هب و دیوشن ریگلد نادنچ تسا نکمم ،دنکشب
 ناویل يزور دینک روصت ای ؛دنکیم هیده امش هب يراگدای مسر هب ار یهباشم ًالماک ناویل ،زیزع رایسب یتسود
 رگید ،تروص نیا رد .دینکیم يرادیرخ و دیدنسپیم ار نآ ،دینیبیم يرنه يرلاگ کی رد ار یهباشم ًالماک
 هدافتسا ياچ ندیشون يارب يرازبا تهج ،نآ زا یسک رگا و دینادیمن ياچ ندیشون يارب ياهلیسو ار ناویل نآ
 هک يزیچ نآ اجنیا رد .دیوش ریگلد تسا نکمم ،دنکشب و دتفیب نیمز رب یسک ای امش تسد زا رگا ای و دیامن
 يارب يرازبا و هلیسو ،تسا هباشم ًالماک لوا ضرف ِناویل اب هک ،ار ناویل نیا رگید ات هدش ثعاب و هدرک رییغت
 تحت« ار ناویل ،مود ضرف رد .دیرگنیم ناویل هب هجو نآ زا هک تسا يرظنم ،دینکن دادملق ياچ ندیشون
 سپ هک نآ زا ندیسرپ زین اجنیا رد .دیراگنایم يرنه یئیش »ِناونع تحت« ای تسود کی زا يراگدای ِ»ناونع
 تسین هدش نییعت شیپ زا یتاذ دجاو ناویل هکارچ ،تسا ّهجومان یشسرپ ،تسیچ ً»اعقاو« ناویل نیا تقیقح
  .دوش هدیسرپ نآ یعقاو تقیقح زا ات
 
 یسنج هژبا »ِناونع تحت« ار ناشیا هک تفرگ غارس هعماج رد نانز هب يرظنم زا ناوتیم سایق نیمه رب
 نینچمه .تشادن ناشیا زا یسنج هژبا و هنایارگرازبا یقلت و داد رییغت ار رظنم ناوتیم رگید فرط زا و ،دراگنایم
 نادرم ای ،دنانادرم تسدورف ًاتاذ نانز دننآرب هک هتسد نآ نخس زین اجنیا رد ،دمآ نآ حرش هک یلاثم سایق رب
 رد نانز روضح ای و دنانادرم لایما ياضرا تهج يرازبا ًاتاذ نانز ای ،دنانانز زا رتارف یلقعت هوق دجاو ًاتاذ
 ... ،تسا هعماج نادرم فارحنا بجومً اتاذ یگدنزاون و یگدنناوخ دننام يرنه ياهتیلاعف و یمومع ياههصرع
 نیرز هدعاق هزومآ ندیشکرب اب و ینید قالخا رظنم زا ،نآ رب هوالع .درادن قالخا و تفرعم يوزارت رد ینزو چیه
 هنایارگرازبا ياهریسفت و اهیقلت نآ ناوتیم ،»دَنسَپَم يرگید سفن رب زین ،يدنسپن شیوخ سفن رب هچ ره« هک
  .داهن ورف و دومن یبایزرا یقالخا ریغ ًالماک ار نانز هب تبسن
 

                                                        
 ،»؟تسا یقالخا ریغ مادک ؛یتفعیب ای یباجحیب« و »ار رکذ ین نک لیوأت ار شیوخ« ،وزارت رد باجح ،غابد شورس :هب دینک هاگن نینچمه ،باب نیا رد 17
 قالخا يوزارت رد یفرع جاودزا« ،رنه و هفسلف ،ینید یشیدناون رد ییاهراتسج :تقو نشور قرو ،غابد شورس :زین و ؛1396 ،ندنل ،سا دنا چا تاراشتنا
 .1397 ،وتنروت ،يدرورهس داینب تاراشتنا ،»)2(

18 L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, 4th ed., (Wiley-Blackwell, 2009). 
19 aspect 
20 seeing as 

 ار نآ ناوتیم يرظنم زا هک میهجاوم يریوصت اب لاثم نیا رد .دیوجیم هرهب »شوگرخ-كدرا« روهشم لاثم زا نیاتشنگتیو ،بلطم نیا حیضوت يارب 21
 ياضتقا مه هک میهجاوم يدحاو ریوصت اب ام اجنیا رد ،رگید يریبعت هب .شوگرخ »ِناونع تحت« ،يرگید رظنم زا و دومن هدهاشم كدرا »ِناونع تحت«
 دیکأت نآ رب نیاتشنگتیو هچنآ اجنیا رد ؟تسیچ »ًاعقاو« ریوصت نیا هک دیسرپ ناوتیم ایآ یتلاح نینچ رد .یگراوشوگرخ ياضتقا مه و دراد یگراوكدرا
 ،تسا طوطخ زا ياهعومجم ًافرص هک يریوصت ِرگهدهاشم اریز ؛تسا هّجومان ًالماک یشسرپ ،تسیچ »ًاعقاو« ریوصت نیا هکنیا زا شسرپ هک تسا نآ دزرویم
 هتشاد کیژولوتنا ینییعت هک تسین نایم رد يزیچ اجنیا رد يور نیا زا ؛دباییم كدرا ار ریوصت نامه ،رظنم رییغت اب و دنیبیم شوگرخ ار نآ يرظنم زا
 :هب دینک هاگن بلطم نیا طسب يارب .دشاب

L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, p. 204; 
 .1396 ،ندنل ،سا دنا چا رشن ،146 ص ،نیاتشنگتیو تیروحم اب یلیلحت هفسلف باب رد ،غابد شورس :زین و

 یتخانشدوجو مسیلانیمون هب ار دوخ ياج ییارگتاذ و هتفر قاحم هب ءایشا يارب »تیهام« و »تاذ« زا نتفرگ غارس ینونک نردم نارود رد یلک روط هب 22
 پاچ ،»یلیلحت هفسلف و یتخانشدوجو مسیلانیمون« ،یلاعتم رما ،یقالخا رما ،غابد شورس :هب دینک هاگن لاثم ناونع هب ،بلطم نیا طسب يارب .تسا هداد
 .1392 ،نارهت ،هسراپ باتک رشن ،مود
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 اب ؛ددرگیم رتنشور میدومن تراشا نآ هب رتشیپ هک اوقت و ییاسراپ زا هژیو يانعم و »یباجیا« یقلت نآ نونکا
 ناوتیم ،دندرگیم دادملق قحم و راتخم ياهناسنا »ِناونع تحت« نانز نآ رد هک یهاگن هب ندیسر و رظنم رییغت
 اب هک تخاس ینالقع و یقالخا یعضوم هب لدب ار اهنآ و داهنورف ار نیشیپ ینالقع ریغ و یقالخا ریغ عضاوم نآ
 نیا ،دینکیم هظحالم هک روط نامه .تسا رهم رس ربً اقیمع ینونک هنامز رد رشب قوقح و »تلادع« موهفم
 نوچ ینردم کلاس راثآ رد ناوتیم ار هژیو كرد نیا و دراد یقیثو دنویپ »هاگن« اب ییاسراپ زا یباجیا یقلت
 :تفایرد حوضو هب يرهپس
 
  .ار وت ياهمدق رود زا دنزیم ادص هداج ،نک شوگ
  .تسین یکیرات تنیز وت مشچ
  .ایب و ،نک اپ هب شفک ،ناکتب ار اهکلپ
   دهد رادشه وت تشگنا هب هام ِرَپ هک ،ییاج ات ایب و
   وت اب دنیشنب یخولک يور نامز و
   .دننک بذج دوخ هب زاوآ يهعطق کی لثم ،ار وت مادنا بش ریمازم و
   :تفگ دهاوخ ار وت هک اجنآ رد تسا ییاسراپ
 .23تسا َرت قشع يهثداح زا هک تسا یهاگن هب ندیسر زیچ نیرتهب
 
 تبسن »هاگن« اب هک تسا ییاسراپ زا هژیو یکرد و یباجیا یقلت ،تفایرد ناوتیم اجنیا رد يرهپس نخس زا هچنآ
 زا ،اوقت زا یکرد نینچ .تسا ییاسراپ نیع دوخ ،ندید رگید روج و نتشگ هژیو یهاگن دجاو ،بارهس دزن .دراد
 ره رد ،يور نیا زا ؛دشابیم رمتسم »25ِتسرامم« جاتحم هک تسا هنامیکح نتسیز و 24یلمع تمکح تاّموقم
  .26دومن رارکت و درک نیرمت ار رظنم رییغت نیا دیاب ناکم ره رد و هظحل
 
 ناوناب هب تبسن دوخ رظنم و میبایرد ار اوقت زا یباجیا یقلت نآ و میدرگ ياهژیو هاگن نینچ دجاو هکنآ يارب .4
 داهنشیپ ود اجنیا رد ملیام ،میهد رییغت هعماج رد راتخم و قحم یناسنا هب یسنج ياهژبا ِ»ناونع تحت« زا ار
  :میامن هئارا
 
 تلیضف نآ بسک تهج رد یتسرامم هباثم هب و دروآ رمث هب ار يرظنم رییغت نینچ دناوتیم هک تسخن داهنشیپ
 نآ هرابرد رتشیپ هک ناویل لاثم هب ًاددجم ،دوصقم ندش نشور يارب .تسا يرنه راثآ و رنه هب هجوت ،دشاب
 هچ ،رگید ریبعت هب ؟دراد ییاهیگژیو هچ يرنه یئیش ِ»ناونع تحت« ناویل هب هاگن .مدرگیم زاب میتفگ نخس
 نیا هب نیاتشنگتیو خساپ ؟میمانیم يرنه يرثا ار ... ،رتائت شیامن کی ،یقیسوم هعطق کی ،ئیش کی ام عقوم
 یلاثم رد ».28هدش هتسیرگن نآ هب 27يدبا هجو زا هک یلاح رد ،تسا ئیش يرنه رثا« هک تسا نینچ شسرپ
 یئیش ای هدیدپ ًافرص ار ناویل ،دوشیم هتسیرگن ياچ ندیشون تهج يرازبا »ِناونع تحت« ناویل هب نآ رد هک
 مهم ام يارب هچنآ اجنیا رد .دریگیم رارق ام ندیشون ياچ لیم ياضرا تمدخ رد هک میراگنایم ناهج »رد«
 يرنه یئیش ار ناویل هک یلاثم رد اما .دیآیم تسد هب ناویل نآ دربراک رثا رد هک تسا یجیاتن و راثآ ،تسا
 ياضرا تهج ياهلیسو و رازبا ِ»ناونع تحت« ،نآ هب و میریگیم هلصاف هاگن ِلوادتم هویش نیا زا ،میدومن دادملق
 ار نآ ام و دراد تیعوضوم ناویل نآ روضح و دوجو ،ناویل هب يرنه هاگن رد .مینکیمن هاگن دوخ هنازور شهاوخ
 و میرگنیم نآ هب »نوریب« زا هک میاهدومن رایتخا يرظنم هکلب ،میرگنیمن ناهج »رد« یئیش و هدیدپ هباثم هب

                                                        
 .1389 ،نارهت ،دازهب تاراشتنا ،»بوخ ییاهنت بش« ،زبس مجح رتفد ،باتک تشه ،يرهپس بارهس 23

24 practical wisdom 
25 practice  

 و کیکفت يارب نینچمه و موهفم نیا زا ماهبا ندودز روظنم هب .تسا یبلس هیوس دجاو ًافرص نیاتشنگتیو دزن »تسرامم« موهفم هک دیآیم رظن هب 26
 )order account-second( مود هبترم ِیقلت و )accountorder -first( تسخن هبترم ِیقلت زییمت هب ناوتیم ،رگیدکی زا میقس و حیحص ِتسرامم تخانش
 هب )دیآیمن رد اهيروئت دیص رد موهفم نیا هک تسا نآ رب هک( »تسرامم« یبلس هیوس رب دیکأت ،تسخن هبترم یقلت ساسا رب .تخادرپ موهفم نآ زا
 هدش نییعت شیپ زا و تباث ،بلص ییاههفلؤم نینچ .)یباجیا هیوس( دشابیم نآ ياههفلؤم زا یتسرهف نداهن يور ِشیپ دنمزاین و تسین اشگهار ییاهنت
 هک تسا نآ رب مود هبترم یقلت .دندرگ ناصقن و تدایز ،رییغت شوختسد ،»نارگید« اب وا لماعت و یقالخا رگشنک نتشگ بّرجم اب دنناوتیم و دنتسین

 شخبماوق دوخ ،لمع هب لاغتشا و تسا ینهذ و ینورد ياهتیلاعف رب ینتبم ام ینوریب لامعا و اهشِنُک هک انعم نیا هب ؛»تسا يراج نُب ات رس زا تسرامم«
 رگشنک یتفرعم هموظنم یشخبناماس هب ،»نارگید« اب هنالاعف هطبار يرارقرب و رمتسم ِتسرامم و لمع هب لاغتشا ،تهج نیمه هب .تسا يدنمراجنه
 رشن ،مود پاچ ،»يدنمراجنه و ندیزرو ،نامرد« ،ناهج ریوصت و نابز ،غابد شورس :هناققحم هلاقم هب دینک هاگن ،بلطم نیا طسب يارب .دماجنایم یقالخا
 .)https://zeitoons.com/43682( 1396 هام يد ،نوتیز تیاس ،حبص ندعم فشاک ،یعیانص یلع :هب دینک هاگن نینچمه ؛1393 ،نارهت ،ین

27 sub specie aeternitatis 
 هاگن باب نیا رد ؛تفرگ راک هب شیوخ قالخا باتک رد ار نآ هک تسا ،يدالیم مهدفه نرق يدنله لوا هجرد فوسلیف ،ازونیپسا خوراب نآ زا حالطصا نیا
 :هب دینک

B. Spinoza, Ethics, part V, prop. XXIII, Translated by E. Curley, (Princeton University Press, 1994). 
 لاثم ناونع هب ،بلطم نیا طسب يارب ؛1385 ،نارهت ،داعس رشن ،یهاشتایح میرم و جابید یسوم همجرت ،7/10/16 ،اهتشاددای ،نیاتشنگتیو گیودول 28
 .»يدبا هجو زا نتسیرگن و نیاتشنگتیو« ،یلاعتم رما ،یقالخا رما ،غابد شورس :هب دینک هاگن
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 هجو« نامه هژیو هاگن و رظنم نیا ؛میریگیم هلصاف دنیبیم دنمنامز و دنمناکم ار ناویل هک فراعتم هاگن زا
 هب نآ رد ندرک رظن زا تسا ترابع يدبا هجو زا ناهج هب ندرک هاگن« ،نیاتشنگتیو ریبعت هب زاب ؛تسا »يدبا
 نیمه هب ».29تسا دولآزار هچنآ تسا نیا – دنمنارک ّلک هباثم هب ناهج ساسحا .دنمنارک یلو – لک کی هباثم
 ،تساههدیدپ هب هژیو یهاگن نتفای و رظنم رییغت تهج رد یتسرامم اهنت هن يرنه راثآ و رنه هب هجوت ،تهج
 لسرام نوچ ینردم کلاس ریبعت هب .دناهتسیرگن مَلاع هب هنوگچ نارگید هک تفایرد ناوتیم رنه يرای هب هکلب
 :تسورپ
 
 رهِ يدبا زار دوبن رنه رگا هک یتوافت ،تسام زا کی ره رب ناهج ندش رهاظ هویش یفیک توافت ،یلجت کبس«
 رنه ِيرای هب طقف .تسا لاحم هناهاگآ و میقتسم ياههار زا نآ هب یبایتسد هک يایلجت ،دنامیم یقاب یسک
 رنه رگا و ،تسین ام ِمَلاع نامه هک ار یمَلاع نیا دننیبیم هنوگچ نارگید مینادب و مییآ نوریب دوخ زا میناوتیم
 طقف هکنآ ياج هب رنه يرای هب .دنامیم هتخانشان نامیارب تسه هام رد هک ییاهنآ دننامه شیاهزادنامشچ ،دوبن
 رد ییاهناهج ،روآون نادنمرنه دادعت هب و مینیبیم رایسب ياهناهج ،مینیبب ار دوخ یصخش ناهج ،ناهج کی
 ِنوناک هکنآ زا سپ اهنرق و دناتوافتم تیاهنیب رد نادرگ ياهناهج هزادنا هب يرگید اب کی ره هک تسام ربارب
 ».30دسریم ام هب زونه ناشهناگی رون ،دشاب هدش شوماخ ناشهدنبات
 
 تخادرپ هاگن ِرظنم رییغت يارب مود داهنشیپ هب و داهن رتارف ماگ کی ناوتیم نونکا ،تسخن داهنشیپ حیضوت اب
 .دریگیم غارس دماجنایم يرنه راثآ قَلخ هب هک یتیفیک زا نآ رد و دوریم رتارف يرنه راثآ هب فرص هجوت زا هک
 تالمأت نآ رد هک مزادرپب يرهپس ياههمان زا یکی زا زغمرپ و زغن یتارقف هب ملیام ،دوصقم ندش رتنشور يارب
 :هدش هداهن تعیدو هب رنه باب رد نردم کلاس نیا فرژ
 
 ره رد هک دنیرفآیم اهر و دنمورین نانچ یتقیقح و ییابیز ،دنیچب هخاش زا ار ياهویم ات دوریم هک یتسد«
 ،رنه .مییارگیم »نتخاس« هب ،میور اشامت هب رتاهر هزادنا ره .دنکشیم مه رد ار بلاق ،يزیرب شايرنه بلاق
 زیرگ ،تفایرد هار همین .میاهدش زیربل ،میاهدرواین ار يراشرس بات نآ رد هک تسا ياهطقن ،تسا ام گنرد
 ».31مینکیمرد یگتسخ يرنه شنیرفآ اب و ،مینزیم
 
 ییورایور و »33تسارکِی ندید« نامه ،هتفرگ رارق بارهس هجوت دروم هک »32هاگن هطساویب ِشوارت« نیا
 ناهج اب و هتشگ کبس هتشذگ ياههدیقع و براجت نیگنس راب زا هک تسا یهاگن ؛تساههدیدپ اب هطساویب
 نانچنآ هک تسا یهاگن نامه و ،»تسا رَت قشع هثداح زا« هک تسا یهاگن نامه نیا .هتسشن نوزوم نوماریپ
 دجاو .دماجنایم يرنه يرثا شنیرفآ هب و دفاکشیم دوخ رب ،دروآیمن ار يراشرس بات هک هتشگ زیربل »مَد« زا
  .دومن ریبعت »35اسراپ نهذ« هب ناوتیم نآ زا هک تسا میظع 34تفیش میداراپ کی ،نتشگ هاگن نیا
 
 هب هجوت مه و ،هتشگ زیربل روضح زا هک هدش قلخ يدنمرنه طسوت هک يايرنه راثآ هب هجوت مه هکنآ هجیتن
 يرای هاگن رد رظنم رییغت هب ار ام دناوتیم ود ره ،هدوب يراثآ نانچ قلخ ،نآ هرمث هک »یهاگن« نینچ تیفیک
 ِ»ناونع تحت« ناشیا هب هاگن نداهنورف و ناوناب هب هاگن رد رظنم رییغت .دیامن اسراپ ینهذ دجاو ار ام و دناسر
 رد راتخم و قحم ییاهناسنا هباثم هب ناشیا یعامتجا و یناسنا قوقح كرد زاغآرس و همدقم ،یسنج ياهژبا
 :تسا ینونک راگزور
 

 نایاسراپ ِلد ِرون وچ يدورد

 ییاسراپ هگتولخ ِعمش نادب

                                                        
 .1394 ،نارهت ،سمره تاراشتنا ،مود پاچ ،غابد شورس حرش و همجرت ،6.45 هرقف ،یفسلف-یقطنم هلاسر ،نیاتشنگتیو گیودول 29
 رشن ،مود پاچ ،411-412 صص ،نامز ییوداج سوناف ،ناگیاش شویراد :زا لقن هب ،»هتفایزاب نامز« ،هتفر تسد زا نامز يوجتسج رد ،تسورپ لسرام 30
 .1397 ،نارهت ،رصاعم گنهرف

  .1384 ،نارهت ،نازرف تاراشتنا ،مجنپ پاچ ،يرهپس تخدیرپ ششوک هب ،93 ص ،مرفس رد زونه ،يرهپس بارهس 31
 .نامه 32
 .95 ص ،نامه 33

34 paradigm shift 
 ص ،افصم رفعج دمحم همجرت ،توکس رد هاگن ،یترومانشیرک ودیج :هب دینک هاگن لاثم ناونع هب ،باب نیا رد ؛ماهدومن ماو یترومانشیرک زا ار ریبعت نیا  35

 رد ار وا راثآ زا ياهراپ ًارهاظ و هدوب انشآ یترومانشیرک اب بارهس هک تسین فطل زا یلاخ هتکن نیا رکذ اجنیا رد .1393 ،نارهت ،هرطق رشن ،مجنپ پاچ ،90
 .مدناوخیم Krishnamurtie و مدوب هتسشن طایح رد بشید« :دسیونیم هنوگ نیا ،هتشاگن 1341 رویرهش رد هک بارهس ياههمان زا یکی رد .هتفرگ هعلاطم
 ،دتفا نم تسد هب باتک نیا هکنآ زا شیپ .هتسشن نم هدنز ياهتفایرد نایم تساهلاس هک يزیچ نامه زا ،دناریم نخس يورایور و تسارکی ندید زا وا
 ).94-95 صص ،مرفس رد زونه( ».تسا هتفگ زاب ارم ياههتفگ زا يرایسب باتک نیا رد اما ،مدوب هدینشن وا زا یمان
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 اجنآ هک ،نادرگم خر ،ناغم يوک ز

 ییاشگلکشمِ حاتفم دنشورف

 ؟دنشورفیم اجک نکفایفوصِ یم

 36.ییایر ِدُهزِ تسد زا مبات رد هک

 

 
 
 
 

                                                        
 .1394 ،نارهت ،نازرف تاراشتنا ،مراهچ پاچ ،مانکین دادرهم و یهاشمرخ نیدلاءاهب ششوک هب ،226 ص ،ظفاح راعشا حرش و هدیزگرب 36


