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نورد زا ِیگتفکش و لالم ۀبرجت

غابد شورس

 نوچ ،نارگید یارب هن مفکش یم مدوخ یارب نم ؟موش هدید ات مفکش یم نم یا هدرک روصت هلبا یا داد خساپ لگ «

]۱[»تسا ما ییافوکش رد و مدوخ دوجو رد نم یداش همشچرس دنک یم مدنسرخ ییافوکش

رواهنپوش روترآ

 تفرگ غارس یناسنا ملاع رد ارنآ ناوت یم هک تسا یرومازا ،نوماریپ ناهج رد یراس و یراج ِروما هب ندز رخست و خلت زنط

 ندوب نارذگ و انف و لاوز رب ،دوش یم هدید و هتسب شقن ادوب یاه همسجم نابل رب هک یدنخبل دندقتعم نارگشهوژپ زا یخرب

 هب فوطعم ادوب ندز رخست ]۲[تسا ندز رخست سنج زا و دنک یم تلالد ملاع نیا ِتقیقح نیرت یقیقح ناونع هب ،روما

 ؛دنا هتسب لد نادب و هتشاگنا ،دنراگنیب دیاب هکنآ زا رت یدج یسب ار یناهج نیا روما و هتفاین رد ار تقیقح نیا هک تسا یناسک

تفگ یم هک مه ظفاح دنیاپب و دننامب دابآلادبا ات دنا هدمآ ناشیا و تسین راک رد ییانف و لاوز هک ییوگ وت

نیبب رمع رذگ و یوج بل رب نیشنب

سب ار ام نارذگ ناهج ز تراشا نیک

تفرن عنص ملق رب اطخ تفگ ام ریپ

داب ششوپاطخ کاپ رظن رب نیرفآ

 دنراد یشوپاطخ رظن هک یناسک ۀرابرد هیانک و هنعط اب مه ،دشک یم ریوصت هب ار ملاع نیا رد روما ِندوب ریذپ لاوز و نارذگ مه

 فالخ ،مشچ رب یا همرس ندیشک اب ،نادنمه ]۳[دیوگ یم نخس ،دننیب یمن ار هتفر عنص ملق رب ظفاح رظنم زا هک ییاطخ و

 ام ،چیه ام « هک ؛دندنخ یم هنادنمه و هنارعاش ،ناهج کین و دب رب و دننک یم رایتخا رگید یهاگن و دننک یم راتفر تداع دمآ

 و تلالم و ددنبرب تخر شدوجو زا ناهج رب ِندز رخست تبغر و ناوت و ددرگ روک دنمه قوذ هک یراگزور زا ناما »هاگن

دنک هبرجت ار یگدنام

 تذلو مدناوخ هداز لیعامسا دمحم ۀمجرت اب ار تایبدا لبون ۀزیاج ۀدنرب ،لب شینریاه ۀتشون ،»کقلد کی دیاقع « نامر اریخا

 یرام شکیلوتاک رسمه اب ،هتشاد یبوخ یراک عاضوا یراگزور هک یکقلد ،هدرک تیاور یکین هب ار کقلد کی ِیگدنز ،لب مدرب

 لاس دنچ زا سپ ،یرام هکنیا زا ،لاح نیع رد دوب هدشن تبث اسیلک طسوت و هدوبن یمسر اهنآ جاودزا دنچ ره ،هدرک یم یگدنز

رینش تسا ینابصع و ماکخلت اقیمع ،دنک یم یگدنز فپوست اب نونکا و هدرک کرت ار وا ،گنراگنر تارطاخ زا نوحشم ِیگدنز

 رد یهآ و دوش یم لوپ یب هک یماگنه ،دراد یلومتم ِنیدلاو هکنیا مغر هب و دراد دوخ ردپ و ردام اب یشنت زا رپ ۀطبار ،)کقلد (
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 ندنادنخ راک رد هک یکقلد ییوگ وت دنزب مقر دوخ یارب ار یرتهب راگزور و دنک باسح اهنآ کمک یور دناوت یمن ،درادن طاسب

 روما رب ِندز رخست لاجم هک یوحن هب ؛هدرک هبلغ وا رب یدرس و یخلت و هدش زجاع ندوب داش و ندیدنخ زا دوخ ،تسا نارگید

درادن مه ار

 »لالم ۀبرجت « ۀلوقم ،نامر نامرهق ِکقلد ۀرمزور براجت رد لمات و »کقلد کی دیاقع« فلتخم یاه شخب ندناوخ ماگنه

 ِندروآرب یپ زا ناسنا نآ رد هک دنیب یم یا هخرچ ناسب ار یگدنز رواهنپوش دش هدنز مریمض و نهذ رد رواهنپوش روترآ تیاور هب

 درف ،ندرب تذل و هتساوخ هب ندیسر و زاین ندش هدروآرب زا سپ ؛دریگ یم راکب ار دوخ شالت و ّمه مامت ،یزاین و هتساوخ

 هدروآرب زا سپ ،دنک یم شالت یرگید فده و هتساوخ ِندروآرب یپ زا هرابود ،یدنچ زا سپ دنک یم هبرجت ار تلالم و یگدزلد

 یم هرود/ نانچمه ام و «  دنک یم هرود و هبرجت ار »زونه« ،ولماش یوکین ریبعت هب و لالم و یگدزلد هرابود ،ندرب تذل و ندش

 زا »یتخانش ییابیز« ۀلحرم روآدای و دراد زین یدراگ هک ریک نینط ،یرواهنپوش ۀخرچ ]۴[»ار زونه / زور و ار بش /مینک

]۵[تسا یکرامناد فوسلیف تیاور هب »ینید« و »یقالخا« ،»یتخانش ییابیز« ۀناگ هس لحارم

 قئاف و هخرچ نیا سکش یارب تسا رواهنپوش راکهار هک »خرس لگ ناسب نورد زا ِفکش« هک تشاگنا نینچ ناوت یم

 ،تسا توارط و تعادب و تیقالخ اب ماوت هک یه ِیگدنز رد ،ندیشچ نایع هب ار ]۶[»ییافوکش« و لالم ۀبرجت رب ِندمآ

 رد و دوکر و تلاسک و تلالم قیرافت هب وا و تسین هنوگنیا ،لب شییاه تیاور هب رینش یگدنز ،اما دراد یرتشیب ققحت ناکما

 ؛درادن مه ار دوخ ۀلصوح و تسا نامسآ هب یگفالک و یمگرد رس زا رینش دایرف ،نامر زا یتارقف رد دنک یم هبرجت ار ندز اج

 ریمضزا ار نفعت و کرچ یوب ،درادن فر مامح هب یزاین و تسا زیمت هکنیا مغر هب و دنک یم باطخ قمحا و هلبا ار شیوخ

دنک یم مامشتسا شیوخ

 یاه هکرب رد هک تسا یزیرگ ِیهام ناسب ،»نطاب تیاضر« و »ییافوکش «ِندیشچ و لالم ۀبرجت ِندودز ،مبای یم رد هکنانچ

 و تیقالخ اب شا یگدنز هک مه یدنمه یتح دیآ یمن گنچارف تلوهس هب و دوش یم ناهنپ و دزغل یم زین هنیآ سنج زا

 تیعضو ندرک سایق دیاین نوریب راصح نیا زا و دیآ راتفرگ لالم ۀربنچ رد هک تسا روصتم الماک ،هدروخ هرگ توارط و تعادب

 ِنوریب اب دوخ نورد ۀسیاقم هک ارچ ؛ تسا هدننک هارمگ و نزهر تاقوا زا یلیخ ،ینامهب و ینالف تیعضو و تیعقوم اب دوخ

 هک ارچ ؛دنروخ یم ار شتردق و ترهش و تورث و تیعقوم ترسح یتعامج هک یسک اسب هچ درب یمن ییاج هب یهار یرگید

 نورد زا ؛دنرادن وا نورد و لاح هب یسرتسد و دننک یم تواضق وا لاق و نورب و رهاوظ ساسا رب افرص و دنرادن وا نورد هب یهار

 سایق و شیوخ دوجو نیمزرس ِیناراب و یباتفآ یاهزور ندرک دصر اهنت دنک یرپس ار یخلت مایا و دشاب هدروخرس و داشان اقیمع

 ریمض رد ار یداش و هنینامط و ندرک سفنا ریس و ندرک هشیپ »ینورد یگدنز« و )نارگید اب هن( دوخ اب دوخ ریمضلا یف ام

هک ،ریغال و تساشگهر نایم نیارد ،فرگ غارس شیوخ

شیوخ ماد یشیوخ دیص یشیوخ غرم

شیوخ ماب یشیوخ شرف یشیوخ ردص

نکم هناخ نامدرم نیمز رد

]۷[نکم هناگیب راک نک دوخراک
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 ِلالم ۀبرجت اب ماوت یراگزور و درک هبرجت ار نطاب تیاضر و نورد ِیگتفکش ناوت یم ،یبایرید و یگدنزغل و ییاپزیرگ مغر هب

درک یرپس ار یلقادح

اه تشوناپ و عبانم

۲۴۵ هحفص ،۱۳۹۱ ،هرطق ،نارهت ،بیبح هدیپس همجرت ،رواهنپوش نامرد ،مولای نیورا ]۱[

 یاه بتکم و نایدا ۀرابرد یتاراشا « ثحبم لیذ ،ریز عبنم رد باب نیا رد رصاعم سانش دنه ،ناگیاش شویراد تیاور ]۲[

تسا هدش رکذ »دنه یفسلف

۳۸-۵۲تاحفص ،۱۳۸۹ ،زور نازرف ،نارهت ،ناگیاش شویراد راثآ زا یتابختنم اه قفا شزیمآ ،یمشاه روصنم دمحم

 و »زنط و ظفاح « یتوص یاه لیاف هب دینک هعجارم ،ظفاح رعش رد »زنط « تلزنم زا هدنراگن تیاور اب رتشیب ییانشآ تهج ]۳[

ریز کنیل رد »غورف و ظفاح «

http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm

»هیثرم « رعش ،ولماش دمحا ]۴[

 هب دینک هاگن ،هنومن ناونع هب ،دراگ هک ریک هفسلف رد قوف ۀناگ هس لحارم اب ییانشآ یارب ]۵[

Peter Vardy ( 2008) An Introduction to Kierkegaard, ( London: Hendrickson)

]۶[ flourishing

۲۶۳ و ۸۰۶ تایبا ،مود و مراهچ رتافد ،یونعم یونثم ،یمور نیدلا لالج ]۷[

بلطم نیا یراذگ کارتشا

 لوا هحفص هب تشگزاب )/(
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