
                                                                

 اةو ضیيا

 

 ةٌ نغَُر ضیيا، ةو ؼتراللٌ ةو حطیو اةُؼلی

 عَسیُر ۱ زادً) ضیيا پُر ه ضیيا اةو ه ضیيا اةُؼلی

 ۶۱۴ درگزعتٌ-ةذارا در دُرعیری ۳۵۶

-۶۵۳ كهسی، ۶۲۵-۳۴۳ ٍهران، در دُرعیری

 تاجیسگزارتسیِو ه نغَُرتسیو از نیالدی، ۱۳۳۴

 هی. ةُد اضالم جَان ایساىی داىغهيران ه فیلطُفان

 ه پشعکی نُرد در ٍا آن از زیادی عهار کٌ اضت ىُعتٌ گُىاگُن ٍای زنیيٌ در کتاب ۶۵۳

 از یکی کٌ داىر نی اضالنی ٍای ضسزنیو داىغهير نغَُرتسیو را اه ضارتو جسج. اضت فلطفٌ

 .اضت «كاىُن» اه نؽسهف کتاب. اضت ىژادٍا ه ٍا نکان ه ٍا زنان ٍهٌ در ٍا تسیو نؽسهف

 ضال در اه گزعت در ه كهسی ٍجسی ۳۴۳ ضال نتُلر ؼتراللٌ پطس حطیو پُرضیيا یا ضیيا اةو

 پُر ه ضیيا، اةُؼلی ضیيا، اةو را اه ىام. ةُد فیلطُف ه پشعک ه داىغهير كهسی، ٍجسی ۶۲۵

 عیخ الهلک عسف حجةالحق: آنرً چيیو اللاب ذکس ةا اه کانل ىام نياةػ ةسدی در. اىر گفتٌ ضیيا

 تألیفات صاحب هی. التذاری ضیيا ةو ؼلی اةو حطو ةو ؼتراللٌ ةو حطیو ؼلی اةُ السئیص

 .پشعکی در كاىُن ه نيطق، ه فلطفٌ در عفا از اىر ؼتارت اه ٍای کتاب تسیو نَم ه اضت ةطیاری

 اضالنی تهرن در حکهت ىهایيرً تسیو ةشرگ عایر ه فاراةی ةشرگ جاىغیو ةایر را ضیيا ةُؼلی»

 حکهای از یک ٍیچ اه ؼَر تا زیسا اضت ةطیار اضالنی فلطفٌ تاریخ در هی اٍهیت. عهسد ةس

 ؼلُم ٍهٌ از ای داىغيانٌ حکم رهزگار آن در کٌ را فلطفٌ اجشای تهانی ةُدىر ىتُاىطتٌ نطلهیو

 ه ىذطتیو اه ه دٍير كسار تحلیق ه ةحث نُرد رهعو ضتکی ةا ه نتؽرد کتب در داعت نؽلُل

 هی( »۱۲۵ص ایسان، در داىظ ه انُزش.«)ةسآنر کار ایو ؼَرً از کٌ اضت کطی تسیو ةشرگ

 طاٍس نيصُر اةُ ةَهيیار، اةُالحطو جُزجاىی، اةُؼتیر ناىير ةٌ کارآنری ه داىغهير عاگسدان



 تسةیت گغتير رهزگار ىانُران از یک ٍس کٌ را الهؽصُنی احهر ةو نحهر اةُؼتراللٌ ه اصفَاىی

 (۶۶۳ص ایسان، ه اضالم نتلاةل درنات.«)ىهُد

 :اضت عسح ةریو جُزجاىی ؼتیر اةُ عاگسدش از ىلل ةٌ دُدش گفتٌ ةٌ اه زىرگیيانٌ از ةذغی

 آن در ةذارا. درآنر ةذارا ةٌ ضاناىی نيصُر پطس ىُح رهزگار در ةُد ةلخ نسدم از ؼتراللٌ پررم

 گهاعتٌ کار ةٌ دسنیحو رهضتای در ه کسد پیغٌ دیُاىی کار پررم. ةُد ةشرگ عَسٍای از ؼَر

 ه ةسگشیر ٍهطسی ةٌ را نادرم نو، پرر آىجا در. ةُد افغيٌ رهضتای رهضتا، آن ىشدیکی ةٌ. عر

. عرم زادً نادر از ۳۴۳ ضال صفس ناً در نو ةُد ضتارً نادرم ىام. درآهرد دُیظ ؼلر ةٌ را هی

 ةٌ نسا کٌ ةُد آىجا در کسد نکان ىلل ةذارا ةٌ پررم ةؽر چيری گزاعتير حطیو نسا ىام

 كسآن در کٌ ةسدم نی پایان ةٌ را دُد ؼهس ضال دٍهیو. ةیانُزم ادب ه كسآن تا ضپسد آنُزگاران

 ٍيگام آن در. ىهُدىر نی عگفتی نو ٍای داىطتٌ از آنُزگاراىم کٌ آىچيان کسدم پیرا تتحس ادب ه

 را اه پررم داىطت نی چیشٍایی دُد رهزگار ٍای داىظ از اه آنر ةذارا ةٌ ؼتراللٌ اةُ ىام ةٌ نسدی

 ىشد نو آنر نا داىٌ ةٌ ىاتل کٌ هكتی ةیانُزم ةیغتسی داىظ هی از ةتُاىم عایر تا آهرد داىٌ ةٌ

 کٌ جرل ه ةحث در ه ةُدم اه عاگسد ةَتسیو ه آنُدتم نی فلٌ زاٍر اضهاؼیل ىام ةٌ آنُزگاری

 .داعتم تذصصی ةُد زنان آن داىغهيران عیًُ

 پررم ةٌ دیر تُاىا ةطیار اىرهزی داىظ در نسا چُن ه آنُدت ٍيرضٌ ه نيطق نو ةٌ ىاتلی

 جش کسد تاکیر ىیش نو ةٌ ه ضازد هادار دیگس کاری ةٌ ؼلم کطب ةٌ جش نسا نتادا کٌ کسد ضفارش

 در ه گهاعتم نی گفت نی ىاتلی ةراىچٌ را دُد اىریغٌ نو. ةسىگشیيم دیگس عغل آنُزی داىظ

 تا گسفتم فسانی ةُد اضتادم آىچٌ از ةَتس ه تس رهعو را آن ه پسدادتم نی آن ةسرضی ةٌ ذٍيم

 از ىاتلی چُن. یافتم ةستسی دُد اضتاد ةس فو ایو در ه رضاىیرم پایان ةٌ اه ىشد را نيطق ایيکٌ

 در رغتتی ةؽر اىرکی پسدادتم طتیؽی ه الَی ؼلم در نطالؽٌ ه تحلیق ةٌ نو رفت ةذارا

 دكت ةٌ را ٍهٌ ةُدىر ىُعتٌ كریم پشعکان را آىچٌ. گغت پریرار نو در طب ؼلم فساگسفتو

 رعتٌ ایو در زنان تسیو کُتاً در رفت ىهی عهار ةٌ نغکل ؼلُم از طب ؼلم چُن دُاىرم

 در ه آهردىر رهی نو ةٌ طب ؼلم ةشرگ داىغهيران کٌ آىجا تا آهردم ةرضت ةشرگ ٍای نُفلیت

 ؼلُم از حال ٍهان در ه کسدم نی درنان را ةیهاران نو. هرزیرىر اعتغال تحصیل ةٌ نو ىشد



 ه پسدادتم ةیغتس فلطفٌ ةٌ ه گسفتم نطالؽٌ ةٌ دهةارً را فلطفٌ ه نيطق. ىتُدم غافل ىیش دیگس

 ةیراری ةٌ کٌ عر ضپسی عتی کهتس نرت ایو در. کسدم صسف هكت کار ایو در ىیم ه ضال یک

 .ةاعم زدً دضت دیگسی کار ةٌ نطالؽٌ ةٌ جش کٌ گزعت رهزی کهتس ه ةاعم ىگزراىرً

 

 هلی هرزیرم اعتغال ارضطُ الطتیؽٌ ةؽر نا کتاب نطالؽٌ ةٌ ه آهردم ره الَیات ةٌ آن از ةؽر

 ضس از دهةارً ره ایو از یافتم درىهی ضذيان آن از را نؤلف غسض ه فَهیرم ىهی آن از چیشی

 پی آن حلیلت ةٌ انا ةُدم کسدً حفظ را آن نطالب کٌ چيان کسدم تکسار ةار چَل ه دُاىرم

 در نسا گفتم نی ه عرم نی ىاانیر دُیغتو از نو ه ةُد اةَام حجاب در نلصُد چَسً. ةُدم ىتسدً

 گسدی دهرً کتاةفسهش گزعتم نی کتاةفسهعان ةازار از ؼصس رهز یک... ىیطت راٍی داىظ ایو

 آن نو ةذسم را آن کٌ کسد الحاح نو ةٌ گغت نی دسیرار دىتال ةٌ ه داعت دضت در را کتاةی

 درىگ ةی رضیرم داىٌ در ةٌ کٌ ٍيگانی فاراةی، ىصس اةُ ىُعتٌ ناةؽرالطتیؽٌ اغساض دسیرم، را

 ه ةسدم پی داعتم ةس از را آن ٍهٌ کٌ ناةؽرالطتیؽٌ حلیلت ةٌ ه پسدادتم آن دُاىرن ةٌ

. عرم عادنان ةطیار ةُد عرً ىصیتم کٌ ةشرگی تُفیق از. گغت آضان نو ةس آن ٍای دعُاری

 ةٌ فساهان صركٌ. فسنُد یاری نسا نغکل ایو حل در کٌ دراهىر ضپاس ةسای رهز آن فسدای

 .ةُدم ىَادً ضس پغت را ضالگی ۱۴ تازً ه ةُد ۳۵۴ ضال نُكػ ایو در. دادم درناىرگان

 

 جایگاً ؼلهی

 :یاضالن – یساىیا فسٍيگ در يایض یاةُؼل یادة ه یؼله گاًیجا

 :دارد ژًیه ارزش یاضالن – یساىیا فسٍيگ در جَت چير از يایض اةو

 .اضت ُىانی حکهت دٍيرگان گطتسش ه یفلطف ی غٌیاىر غسهانیپ از.    ۱

 یکاه رهان سیتاج ةٌ ه داعتٌ یدرناى یٍا یکَو،ىُآهر یطت ساثین حفظ ،ضهویپشعک در.  ۲

 .اضت ةسدً یپ یؼصت ی ٍا یهاریة ی نؽالجٌ در



 یؼسة یٍا نؽادل یجا ةٌ را یفارض لیاص یٍا هاژً از یاریةط ،عهارییؼال ىانٌ داىظ در.  ۳

 .داىطت ینل زةان حافغان از ریةا را جَت،اه ویا از.اضت ةسدً کار ةٌ ىجُم ه فلطفٌ در آىَا

 ساتیتؽت در کٌ عر یضيت آغازگس پسىرً ةٌ رهح ٌیتغت ةا ه داعتٌ یىُآهر یؼسفاى عؽس در.  ۶

 .اضت گغتٌ تکسار ه راریپا یةؽر یؼسفاى

 .دارد ارزعهير ه ةسجطتٌ آجار ؼسفان ه عؽس ی يٌیزن در.    ۵

 .دارد یفیعس یٍا یضيج ىکتٌ كسآن سیتفط در.    ۴

 .اضت ةُدً ةؽر یٍا دهرً در یگزار سیتاج هزارت،ضسنغق در اه ی ًُیع.    ۴


