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چکیذُ
هؼإلِٕ حم٘مز ،وِ ّوَاسُ اص هْنسشٗي هؼبئل فلؼفِ دس حَصُٕ هؼشفزؿٌبػٖ ثرِ ؿروبس
سفشِ ٍ ،دس آساء ً٘چِ اص ٍٗظگٖ هٌحلش ثِ فرشدٕ ثشخرَسداس اػرزّ .رش چٌرذ ورِ ً٘چرِ هؼٌربٕ
حم٘مز سا ّوچَى ثؼ٘بسٕ اص فالػفِ هغبثمز رّي (ػَطُ) ٍ ػ٘ي (اثظُ) داًؼشِ ،اهب ثرِ خْرز
اٗي وِ ثشإ ػلن هبّ٘شٖ ٍاطگبًٖ لبئل اػز ٍ اص عشفرٖ دٗگرش ساثغرِٕ رّري ٍ ػر٘ي سا ًرَػٖ
اػشؼبسُ هؼشفٖ وشدُّ٘ ،چ اسصؽ ػلورٖ ثرشإ حمربئك ثـرشٕ لبئرل ً٘ؼرز ٍ ّورِٕ آىّرب سا
سَّوبر رّي اًؼبى للوذاد وشدُ اػزً٘ .چِ اسصؽ ٍ فبٗذُٕ ػلَم سا دس دػرزٗربثٖ اًؼربى ثرِ
اّذاا خَد دس صًذگٖ ،وِ ّوبى خَاػز لذسر اػز ،هٌحلش وشدُ ٍ حم٘مز سا چـناًذاص ثـش
هؼشفٖ هٖوٌذ .فلؼفِ ً٘ض دس ًگبُ ً٘چِ ػربسٕ اص ّرش گًَرِ ػمالً٘رز اػرز ٍ ثبٗرذ اص اكرَل ٍ
اسصؽّبٕ صٗجبؿٌبخشٖ ٍ ٌّشٕ د٘شٍٕ وٌذ .اهب ثب سَخِ ثِ اٗري هبّ٘رز ٍاطگربًٖ هؼشفرز ّر٘چ
گًَِ دل٘لٖ ثشإ اثجبر ًذاسد ٍ اص عشفٖ دٗگش ؿَاّذ ثؼ٘بسٕ ّوچَى ادساوبر خ٘بلٖ سد ًظشٗرِ
ً٘چِ ٍ فشاٌٗذ ادسان دس ًگبُ اٍ سا اثجبر هٖوٌذ.

ٍاصُّبیولیذیً٘:چِ ،حم٘مز ،ساثغِٕ رّي ٍ ػ٘ي ،ػلن ،فلؼفِ ٍ هشبف٘ضٗه.

 ؾايً آهىؼحه کاقًٌاوی اقٌؿ فلىفه و کالم اوالهی ،ؾايٍگاه بالكال١لىم

.
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هقذهِ

همىاقه ییی ال ههنجكیى ؾغؿغههای فیلىىفاو و ؾايٍمًؿاو ،هىؤلهی ظمیمث بىؾه
اوث و اولیى وىالت هٙكض ؾق فلىفه ال ظمیمیث ٠یالن بىؾ.گیى یی هیؿف فلىیفه و
٠اه اِلی به وشىؾ آهؿو ٠لن فلىفه ،هی به ظمیمث و ظمیمثیابی بىؾه اوث .چكا
که ؾق ؾوقهی اوٙىقهها ههنجكیى وىالی که ـهى فیلىىفاو قا به ؼىؾ هٍغى هیکیكؾ،
کٍف ظمیمث ٠الن بىؾ .و هم ًیى اِیلیجكیى ه١ییاق لقؾ و لبیى باوقهیا و گماقههیا،
هٙابمث آو با ظمیمث ٌمكؾه هیٌؿ Fبه ِىقجی که هك باوقی که با ظمیمث و وال١یث
هٙابمث ؾاٌث ،همبى وال ٟهیٌؿ و ؾق غیك ایى ِىقت ایى باوق هكؾوؾ بىؾ .ؾق ابحیؿا
هًٙكؾاياو ٠هؿهؾاق هباظد ظمیمث و ه١ییاق هٙابمیث آو بیا والی ،ٟبىؾيیؿ ،کیه ـیی
هباظری هم ىو ِؿق و کفب لٕایا ،اییى هىیا قا هیىقؾ واکیاوی لیكاق هیؾاؾيیؿ.
وپه هىؤلهی ظمیمث ؾق بیى فالوفه اهمیث لاب جىشهی پیؿا کكؾ و جمیام فیلىیىفاو
ال افال٘ىو جا ؾوقهی ه١اِك ال ظمیمث و هباظد هكبىٖ به آو هم یىو ٠لین ،فكآیًیؿ
اؾقاک ،ه١یاق ظمیمث بىؾو گماقههای ٠لمی و غیكه وؽى گفحهايؿ .و هك ییک قاهیی قا
ايحؽاب کكؾه ،جا به وك همّىؾ وال١یث شهاو هىحی بكوًؿ.
يیحهی ٌایاو جىشه ایى اوث ،که هىؤلهی ظمیمث ؾق ٠باقات فالوفه ،کمی ؾاقای
جفاوت هیباٌؿ .گاهی ظمیمث به هً١ای وال١یث ؼاقشی و يفه الهك به کاق هییقوؾ
و و ؾق شای ؾیگك به هً١ای هٙابمث آو چه که ؾق پًؿاق ها ظمیمث ٌمكؾه هیٌىؾ ،بیا
وال١یث ؼاقشی و يفه الهك هىقؾ بعد لكاق هیگیكؾ .کمحك فیلىىفی پییؿا هیٌیىؾ،
که ؾق ِىقت او يما٠ی ؾاٌحه باٌؿ هگك بؽٍی ال وىفىٙایاو که هًیك ظمیمیث بیه
ل
هً١ای وال١یث ؼاقشی به ٘ىق کلی هىحًؿ.
ِىقت ؾوم ال بعد ،که هع هًال٠ات بىیاقی ال فیلىىفاو ٌیكق و غیكب لیكاق
گكفحه اوث ،و بكؼی هًیك آو و بكؼی هربث ایى هٙابمث بىؾهايؿ .و بكؼی ؾیگك ه١یاق
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ظمیمییث قا جغییییك ؾاؾه و بییه شییای هٙابمییث ـهییى و ٠یییى ه١یییاق آلهییىوگكایی
( )Pragmatismeو یییا ايىییصامگكوی (theory

 )Coherenseقا هٙییكض کكؾهايییؿ .ال

شمله فیلىیىفايی کیه هًییك قابٙیهی ـهیى و ٠ییى هیباٌیًؿ ،فیلىیىف لیكو بیىیحن
فكیؿقیً و یلهلن يی یه ( )Friedrich Wilhelm Nietzscheاویث ،کیه ظمیمیث قا
یک افىايه ه١كفی هیکًؿ و بك اوان ایى باوق ،جمام جالي فیلىىفاو و ظیما قا اهكی
بی فایؿه جلمی هیکًؿ.
يی ه هك چًؿ که ج١كیف ظمیمث قا -هٙابمث ـهى (وىژه) با ٠ییى (ابیژه) -لبیى
کكؾه اوث ،اها آو قا اهكی ياهمیى و ؾقو ٢هیؾايؿ .ایى يٝكیهی يی ه کیه بیه ِیىقت
جفّیلی ؾقباقهی آو بعید کیكؾه اویث ،ؾق بىییاقی ال ظىلههیا ال شملیه ه١كفیث و
ًٌاؼث ،فلىیفه و هحافیمییک و ٠لین جیاذیك گفاٌیحه و ا٠حبیاق و اقلي آوهیا قا ؾچیاق
چالٍی شؿی کكؾه اوث .اها وىا اواوی ؾق ایى اوث کیه يی یه بیك ؼیالف ؾیگیك
فیلىىفاو که بكای ظف ٛاقلي ٠لن و ظمیمث و١ی کكؾهايؿ هً١یا و ه١ییاق آو قا جغیییك
ؾهًؿ ،بك ٠هؿ فیلىىفاو گفٌحه پای بًؿ بىؾه و هً١ای ظمیمث قا هٙابمث ـهى و ٠ییى
هیؾايؿ اها چه ٠اهلی وبب ٌؿه اوث که ٠الوه بك پیفیكي هً١یای ظمیمیث٠ ،لین و
ظمیمث قا هىهىهاجی بی اقلي جلمی کًؿ؟ به ٠باقجی ؾیگك چه چیمی وبب ٌؿه اوث
که يی ه هٙابمث ـهى و ٠یى قا ياهمیى بؿايؿ؟ چكا با اییى کیه بىییاقی ال فیلىیىفاو،
هً١ای ظمیمث قا هٙابمث ـهى و ٠یى هیؾايًؿ ،اهیا بیك ؼیالف يی یه اقلي ٠لیىم قا
ذابث کكؾهايؿ؟
پاوییػ ایییى وییىالت قا هیجییىاو ؾق يییى ٞهٙابمییث و فكآیًییؿ اؾقاک ؾق يگییاه ایییى
فیلىىفاو ،شىث و شى کكؾ .يی ه ال آو شایی که قابٙهی ـهى و ٠یى قا يى٠ی اویح١اقه
جلمی هیکًؿ و بكای ٠لن و اؾقاکات ـهًی ،هاهیحی واژگايی لا اویث ،ؾق يحیصیه بیه
٠ؿم اهیاو ایى هٙابمث هیقوؿ .به ؾلی ایى که يی ه ظمیمث قا هىهىهات بٍك جلمی
هیکًؿ لا٠ؿجا بكای ٠لىم بٍكی هیچ گىيه اقلي ٠لمی لا يیىث و فلىفهای قا که با
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قوي ٠ملی و اوحؿللی و هؿف ؾوثیابی به ظما ك باٌیؿ ،قا يمیپیفیكؾ .ال اییى قو
هًك قا شایگمیى ٠لن هیؾايؿ و همهی ٠لىم بٍكی قا ؾق قاوحای ؼىاوث لؿقت و چیكه
ٌؿو بك اٌیا و افكاؾ هیؾايؿ.
هؼٌبی حقیقت دس ًگبُ ًیچِ

هىؤلهی ظمیمث و یا اِ هىؤلهی ه١كفث ؾق آذاق يی ه ،ییی ال چالًهای بمقگ
ؾق بیى يی هًٌاواو هیباٌؿ به ٘ىقی که فهن هً١یای ظمیمیث ؾق يگیاه يی یه بىییاق
ؾٌىاق به يٝك هیقوؿ .چكا که ٠باقات يی ه ؾق ایى لهیًه ؾاقای جٕاؾهای چٍینگیكی
اوث .ایى جٕاؾها وبب ایصاؾ اؼحالف يٝكهای فكاوايی ؾق بیى ٌاقظاو و يماؾاو يی ه
ٌؿه .بكؼی هًیك ایى ٌؿهايؿ که يی ه ؾق بیاب ه١كفثًٌاویی ؾاقای يٝكییه اویث و
ا
ا
اواوا آذاق يی ه قا فالؿ ه١كفث ًٌاوی هیؾايًؿ بلیه آقا او ِكفا٠ ،باقاجی يیاهمگىو
اوث که ال ـهى ل
شىا او جكاوي کكؾه اوث( .ییاق٠لی کیكؾ فیكولشیاییFَ ،0982،
 )82اها بكؼی ؾیگك ؾق ِؿؾ جىشیه جٕیاؾهای هىشیىؾ ؾق بیايیات يی یه بكآهؿهايیؿ و
اٜهاق ؾاٌحهايؿ که يبایؿ ٠باقات يی ه ؾق یاؾؾاٌثهای چاپ ٌیؿه پیه ال هیكگ او قا
هىقؾ يماؾی لكاق ؾاؾ و آوها قا به يی ه يىبث ؾاؾ .چكا که اییى اظحمیا وشیىؾ ؾاقؾ کیه
يی ه ؼىؾ به ایى یاؾؾاٌثها بیاوق قاویػ يؿاٌیحه و ِیكفا آقا بیؿوی او بیىؾه اویث.
(فكیؿقیً يی ه)00- 5 ،0980 ،
يی یه ؾق کحیاب Eؼىاویث لیؿقت Dاییى گىيیه هییيى یىیؿE :ظمیمیث آو يیى ٞال
ؼٙاوییث ،کییه بییؿوو آو ،گىيییهی ؼاِییی ال هىشییىؾات ليییؿه قا یییاقای لیىییحى
يبىؾ(D.فكیؿقیً يی ه ،0955 ،پاقه  )499و هم ًیى ؾق Eجباقًٌاویی اؼیالق Dاییى
هیيگاقؾE :جّىق کًیؿ که پای چًیى هیی جصىین یافحیهای بیه جٕیاؾ و ٘بی١یث
گىيه 
وحیمی ،به ٠كِه فلىفه پكؾالی بال ٌىؾ -آو گاه ،قو یاقو یی با کؿام ؼىاویحه ً٠یاو ال
ؼىؾکاهگی ؾقويی ؼى یً بك ؼىاهؿ ؾاٌث؟ ؾق قو یاقو یی با هك آي ه که یمییى یافحیه
ا
جك ،آو قا ظمیمی و وال١ی بیابؿ  :ایى ؼىاوحه ؼٙا قا ؾلیما آيصا شىیث و شیى ؼىاهیؿ
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هییابؿD.
کكؾ که غكیمهی وال١ی ظیاجی بی لیؿ و ٌكٖ جك ال هك شای ؾیگك ،ظمیمث قا 
(جیلىقکاقهى )02 ،0995،و يیم ؾق Eؤ١یث جكظن ايگیم ظمیمث Dچًیى هییيى یىیؿ:
Eایى وكيىٌث ايىاو اوث ،اگك هیچ يباٌؿ هگك ظیىايی هحفیك ،ظمیمث او قا به وق٘ه
يااهیؿی و يابىؾی هیکٍايؿ ،ظمیمث جا ابؿ هعیىم به ياظمیمیث بیىؾو اویث D.و ؾق
کحاب Eايىايی لیاؾه ايىايی Dبیاو هیکًؿE :وال١یثهای ابیؿی وشیىؾ يیؿاقؾ ،همیاو
گىيه که ظمایك هٙلك وشىؾ يؿاقؾ( D.فكیؿقیً يی ه.)29 ،0984 ،
بایؿ جىشه ؾاٌث که جىِیفات يی یه ال ظمیمیث بیه اییى يعیىه ال جىِییف ؼیحن
يمیٌىؾ و يگاهی هحفاوت ال ظمیمث قا اقا ه هیؾهؿ و آو ،يگاهی ابماقی به هىیؤلهی
ظمیمث اوث .به ایى هً١ی که ظمایك بٍكی و لى هىهىم للهه لیىث بٍك هیباٌیؿ و
بٍك بكای اؾاهه ظیات ؼىؾ ،يیالهًؿ ظمایك واؼحه ؾوث ؼىؾي اوث .يی ه بیك اییى
باوق اوث که ياؾقوثجكیى باوقهای ايىايی اشحًاب ياپفیكجكیى آوها هیباًٌؿ .ايىاو
بؿوو ا٠حباق بؽٍی به هًٙك ؼىؾواؼحهی ؼىیً و يیم بؿوو وًصً وال١یث با ٠الن
بیلیؿ و ٌك٘ی که واؼحهی ـهى ايىاو اوث ،يمیجىايؿ به ليؿگی ؼىؾ اؾاهه ؾهؿ .ؾق
يحیصه ؾوث ٌىحى ال باوقهای ياؾقوث ؼىؾ ،يفی ليؿگی قا به ؾيبا ؼىاهؿ ٌؿE .هیا
٠الله به ٘كض ایى اؾ٠ا ؾاقین که ياؾقوث جكیى ؾاوقیها بكای ها اشحًاب ياپفیك اوث.
و بؿوو پفیكي ا٠حباق ؼیا پكؾالیهای هًٙمی ،بؿوو وًصً وال١یث با ٠الن بی لیؿ
و ٌكٖ لاؾه ؼیا هعٓ و همىاو با ؼىیٍحى ،بؿوو ش١ی ؾا میی ٠یالن بیا ا٠یؿاؾ،
يمیجىايؿ ليؿگی کًؿ چًاو که پكهییم ال ؾاوقیهیای ياؾقویث همیاو پكهییم ال
ايىاو 
ليؿگی و يفی آو اوث(D.فكیؿقیً يی ه )02 ،0994،و يیم ؾق پاقهای ؾیگك ال ایى اذك،
ا
او باوق به ظمیمث قا اول ٜاهكی و ؾق هكظله ب١ؿ ٔكوقی و للم هیؾايؿ .و ویپه آو
قا به ً٠ىاو چٍن ايؿال ليیؿگی ايىیاو ه١كفیی هیکًًیؿE .ؾق هیك ظیا جًهیا بیاوق بیه
ظمیمث ،به هرابه باوق ٜاهكیٔ ،كوقی اوث و ایى بیاوق ال چٍین ايیؿالهای ليیؿگی
اوث (D.فكیؿقیً يی ه )42 ،0994،يی ه په ال ایى که ظمیمث و باوق به ظمیایك قا
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ٜاهكی و به ً٠ىاو چٍن ايؿال ليؿگی ايىاو ه١كفی هیکًؿ ،کبكی لییان ؼیىؾ قا اییى
گىيییه ذابییث هیکًییؿ Fليییؿگی بییؿوو اقليگییفاقی چٍیین ايییؿالها و اهییىق ٜییاهكی
يمیجىايىث وشىؾ ؾاٌحه باٌؿٌ .ایؿ ٌی لیان يی ه بكای اهمیث و ٔكوقی بیىؾو
باوق به ظمایك قا ایى گىيه جمكیك کكؾF
همؿهه او  :باوق به ظمایك ال اهىق ٜاهكی و چٍن ايؿال ليؿگی ايىاو اوث.
يمییجىايیؿ بیه
همؿهه ؾوم :هیچ ايىايی بؿوو اهىق ٜاهكی و چٍن ايیؿال ليیؿگی ،
ليؿگی ؼىؾ اؾاهه ؾهؿ( .يی ه ایى کبكی قا با ٠باقجی بیاو هیکًؿ که ٌایؿ بؿیهی بىؾو
آو قا هیقوايؿ .چكا که ؾق ایى هىقؾ هیفكهایؿE Fایى ؾیگك پیً ؾاوقی اؼاللی يیىث
که ظمیمث اقلٌمًؿجك ال يمىؾ و ظحی بؿجكیى (ٌایؿ هكاؾ پیً پا افحیاؾهجكیى باٌیؿ.به
لكیًهی شملهی ب١ؿی) فكٔیهی اذبات ٌیؿه ؾق شهیاو اویث .ظحیی ؾق ؾ ؼیىیً
يمیجىايىث
ا٠حكاف هیکًؿ  :ليؿگی بؿوو اقلي گفاقی چٍن ايؿالها و اهىق ٜاهكی 
وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ(D.فكیؿقیً يی ه)20 ،0994،
يحیصه :هیچ ايىايی بؿوو باوق به ظمایك يمیجىايؿ به ليؿگی ؼىؾ اؾاهه ؾهؿ.
هماو ٘ىق که هٍاهؿه هیٌىؾ ٠باقات يی ه ؾق ایى ؼّىَ هحفاوت اوث اها بیا
کىچیحكیى جىشه و جاه ؾق آذاق يی ه هیجىاو اول جًالٕات هىشىؾ ؾق بیايات او قا ظ
کكؾ و ذايیا به يگاه او ؾق ؼّىَ ظمیمث پیبكؾ .بك اوان گفحههای يی یه باییؿ گفحیه
ٌىؾ که هكاؾ وی ال ظمیمث هماو ه١كفث و ؾايىحههایی هیباٌؿ ،که هٙابك با وال١یث
آوهاوث .به ٠بیاقجی يی یه هم یىو ؾیگیك فیلىیىفاو ه١اِیك بیكای جبیییى هىیؤلهی
ظمیمث ،قاه هٙابمث قا اؼحیاق کكؾه اوث .چكا که يی ه هم ىو بىیاقی ال فیلىیىفاو
وال١یث شهاو هىحی قا هیپفیكؾ و بك ؼالف وىفىٙا یاو ،وی ه١حمؿ به وشىؾ شهايی
ؾق ؼاقز اوث .و ال ٘كفی ؾیگك ٜكف ؾايىحههای بٍكی قا ـهى هیؾايؿ .للههی ایى
ؾو باوق ایى اوث که هً١ای ظمیمث قا چیمی شم هٙابمث ایى ؾو Fیً١ی وىژه و ابژه و
یا هماو باوقهای ـهًی و هىٔى ٞآوها ؾق ٠الن ؼاقز و وال ،ٟيؿايین .اگك کىی ؼىقؾه
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گیكؾ ،که پكاگماجیىثها يیم باوق به ایى ؾو ؾاٌحهايؿ .اها با ایى ظیا ه١ییاق ظمیمیث قا
آلهىوگكایی و جصكبه ه١كفی کكؾهايؿ .ؾق پاوػ ؼىاهین گفث Fکه پكاگماجیىیثها يییم
هیپفیكيؿ ،که هً١ای اِلی ظمیمث هماو هٙابمث ـهى و ٠یى اوث .اهیا بیه شهیث
ایى که ایى هٙابمث قا ؾق همام ٠م غیك همییى هیؾايًیؿ بیكای اویحفاؾه کیاقبكؾی ال
ؾايىحههای بٍكی ایى ه١یاق قا اؼف کكؾهايؿ .يه ایى که ه١ییاقی ظمیمیی بیكای کٍیف
ظما ك باٌؿ بلیه هیجىاو گفث ه١یاقی لكاقؾاؾی به ٌماق هیقوؾ.
بًابكایى ،با جىشه به ایى که يی یه شهیاو وال١یی قا هیپیفیكؾ و ال ٘كفیی ؾیگیك بیه
اؾقاکات ـهًی يیم باوق ؾاقؾ هیجىاو گفث هً١ای ظمیمث ؾق يگاه وی ٠باقت اویث ال
هٙابمث ـهى و ٠یى٠ .الوه بك ایى ،يی ه بكای اذبات ٠یؿم ؾویثیابی بیه ظمیمیث ،قا
٠ؿم اهیاو هٙابمث ـهى و ٠یى هیؾايؿ و ایى ؼىؾ ٌاهؿی بیك اییى اویث کیه يی یه
ظمیمث ایؿا قا هٙابمث ـهى و ٠یى هیؾايؿ اها به شهث يبىؾ ویًؽیث بییى ـهیى و
٠یى آو قا غیك همیى جلمی هیکًؿ .و ٠ؿم اهیاو ؾق همام ٠م غیك ال هً١ای ظمیمیث
اوث.
هكل ؾیگكی که يی ه با ؾیگك فیلىىفاو هن فیك ؼىؾي ؾاقؾ ،ؾق يعىه جبیییى جٙیابك
وىژه و ابژه اوث .او هم ىو ؾیگكاو قاه جّىیك ـهًی و يمً جّىیك ؾق آیًیه قا يكفحیه
آوهیا قا لبیاو هیؾايیؿ و
اوث .بلیه او قاه جبییى جٙابك ـهى و ٠یى قا و یا ٠ؿم جٙیابك 
ظمیمث قا گىيهای ال اوح١اقههای هىشىؾ ؾق لباو هیايگیاقؾ .همیاو ٘یىق کیه ؾق Eؾق
باب ظمیمث و ؾقو ٢به هفهىهی غیك اؼاللی DهیگىیؿE :په ظمیمث چیىث؟ ویپاه
هحعكکی ال اوح١اقه ها ،هصالهای هكو و ايىا ٞو الىام لیان به يفه بٍكی  Fؾق یک
کالم ،هصمى٠ه ای ال قوابٗ بٍكی که به يعىی ٌا٠كايه و وؽًىقايه جٍؿیؿ و ؾگكگیىو
و آقایً ٌؿه اوث ،و اکًىو په ال کاقبكؾ ٘ىليی و هؿاوم ،ؾق يٝك آؾهیاو اهكی ذابث
هیيمایؿ .ظمایك جىهماجی هىحًؿ که هیا هىهیىم بىؾيٍیاو قا ال
و لايىيی و للم الجبا ٞ
آوها اوح١اقههای هىحًؿ که ال فكٖ اوح١ما  ،فكوىؾه و بیی قهیك گٍیحه
یاؾ بكؾهاین و 
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ايؿ ،ویههای که يمً آوها واییؿه و هعى ٌیؿه اویث و اکًیىو ؾیگیك فمیٗ ل١ٙیاجی
فلمی هعىىب هیٌىيؿ و يه ویههای هٕكوب(D.فكیؿقیً يی ه)42 ،0980 ،
ؼالِه ،ظمیمث ال يگاه يی ه هٙابمث گماقههای لفٝی که ؾق يیمؾ ايىیاو ویاؼحه
هیٌىيؿ ،با وال١یثهای ؼاقشی هیباٌؿ .و ال آو شایی کیه اییى ؾو ٘یكف هٙابمیث
ا
هیچ گىيه وًؽیحی با هن يؿاقيؿ٠ ،میال اهییاو هٙابمیث وشیىؾ يیؿاقؾ .البحیه ظمیایك
هىشىؾ ؾق ؾوث بٍك بیفایؿه و بیاقلي يیىحًؿ بلیه چٍن ايؿال ليؿگی وی به ٌیماق
هیقويؿ.
سابطِی رّي ٍ ػیي دس ًگبُ ًیچِ

يی ه پیً ال آو که اوحاؾ فلىفه ٌىؾ و ً٠ىاو فیلىىف قا به ؼیىؾ اؼحّیاَ ؾهیؿ
یک لباو ًٌان وال هكجبه اوث(.فكیؿقیً کاپلىحىو .) 982 ،0925 ،اییى ٠اللیهی
يی ه به لباو وبب ٌؿ ،که وی بكای لباو ؾق فلىفه يیم اقلي لاب جىشهی لا باٌؿ.
هیگىیؿE Fيی ه يؽىیحیى کىیی اویث کیه قویالث
لفا هیٍ فىکى ؾق ایى ؼّىَ 
جعمیك فلىفی قا با جؤه قیٍهای ؾق باب لباو آٌحی ؾاؾ(D.فكییؿقیً يی یه،0980 ،
 .)90و هم ًیى ؼىؾ يی ه ؾقباقهی لباو ایى گىيه هیيىیىؿE Fآیا لباو ال لب ٜكفیث
ا
آؾهی بكای جىلیؿ هًٙك قا ٠یاو يىاؼحه اوث؟ لباو یمیًا جمایمات و ٠ملیات هًٙمی به
هیٌىؾ .اها لباو بیه ییک بیاقه بىیٗ يیافیث...کًً
غایث جعىیى بكايگیمی قا ٌاه 
هً١ىی هماقهها ؾق ؼمايه ی لباو يهفحه اوثD.و يییم ؾق Eؾق بیاب ظمیمیث و ؾقو ٢بیه
هیکًؿ کهE Fلايىو گفاقی لبايی يییم بیه يىبیهی ؼیىؾ
هفهىهی غیك اؼاللی Dجّكیط 
يؽىحیى لىايیى ظمیمث یا لىا٠ؿ ِؿق قا بكلكاق هیویالؾ(Dفكییؿقیً يی یه،0980 ،
)022
بك همگاو آٌیاق اوث ،که يی ه لباو قا اهكی هىذك ؾق ه١كفث و ظمیمث هیؾايیؿ.
ظمیمث قا وپاهی ال اوح١اقهها ه١كفی هیکًؿ .اها وىا ایى شاوث که چگىيه همیى
اوث لباو که ال همىله ف ١اوث ؾق ه١كفث که ال همىله کیف اوث جاذیك گفاق باٌیؿ.
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يی ه ٠لن قا هم ىو ؾیگك ايؿیٍمًؿاو ه١اِكي ،بكؾاٌث ها ال شهاو هىحی قا ٠لین
جلمی يمیکًؿ .بلیه او بك ایى باوق اوث ،که ؾايىحى٠ ،باقت اوث ال جعمی هفاهیمی
واؼحهی ـهى بٍك بك وال١یثها .چكا که يی ه وال١یث ذابحی بكای شهاو هىحی و اٌیا
هیايگیاقؾ و هعیا اویث کیه
لا يیىث بلیه همه چیم قا ؾق ظا ٌؿو و ِیكوقت 
جّىیك پایؿاقی ال شهاو قا بحىاو به ؾوث ؾاؾ .بًیابكایى اییى هیا هىیحین کیه هفهیىهی
پایؿاق قا بك گكؾهی وال١یثها هیگفاقین .بكای هرا هفهىم Eهى Dیا Eؼیىؾ Dهم یىو
یک گىهك پایؿاق اوث ،که بكؾاٌحی بك گكؾه وال١یث ؾق ظا ٌؿو هیباٌؿ .ال اییى قو
يی ه ياظمیمث قا لهايی به کاق هیبكؾ ،که ج١اقیف و هفاهین قا ؾق غیك شای ؼىؾ (کیه
بًابك لىا٠ؿ ٠كفی ذابث ٌؿهايؿ) به کاق ببكؾ.
يی ه ؾقوغگى قا کىی هیؾايؿ ،که ج١یاقیف و يیامهیا و کلمیات ه١حبیك قا بیه کیاق
هیبكؾ ،جا آي ه قا که غیك وال١ی اوث ،اهكی وال١ی شلىه ؾهؿ .يی ه هیگىیؿ :ايىیاو
با جىشه به لىا٠ؿ ذابث ٠كفی ،ال ٘كیك ج١ىیٓهای ؾ بؽىاهی و ییا ظحیی ه١ییىن
ا
کكؾو يامها وى اوحفاؾه هیکًؿ و آو چه قا که ظمیمحا ٌایىحه اووث قا بك ؼىؾ ظمی
يمیکًؿ و چیمی قا که يفه اووث بك ؼىؾ ظم کكؾه و ِعیط هیپًؿاقؾ .بكای هرا
ٌؽُ هیگىیؿE :هى ذكوجمًؿم Dو ظا آو که Eفمیك Dيام ؾقوث و ٌایىیحهی ظمی
اووث .يی ه هرا ؾقوغگى قا يمىيهای قوٌى بكای ظمیمیث شیىیی للمیؿاؾ هیکًیؿ.
هماو ٘ىق که ايىاوها به واوٙهی ایى که ؾق ه١كْ ؼٙك و آویبهای ؾقوغگى لیكاق
يگیكيؿ ،بیه او يفیكت هیوقليیؿ .و ال اییى قو ؾقوغگیى ؾق ِیؿؾ ِیعیط شلیىه ؾاؾو
ؾقو٢هایً هیباٌؿ .ها ؾق کٍف ظمایك همىاقه به ؾيبا ؾوحیابی به ظمایمی هىیحین
که بكای ها هفیؿ باًٌؿ .و ال ایى قو همگاو بكای ِعیط بىؾو ظمایك جالي کكؾه و بیه
واوٙهی لىا٠ؿ ذابث ٠كفی که هماو لىا٠ؿ لبیاو ٌیًاؼحی اویث ،وی١ی ؾق ِیعیط
شلىه ؾاؾو ظمایك هیباًٌؿ(.فكیؿقیً يی ه)029 ،0980 ،
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يی ه ؾق جعلیی فكآیًیؿ اؾقاک ،اویمی ال يىیؽهی بیؿ و اِیلی ،و هم ًییى ال
اِٙالظاجی هر آیًه و بالجاب آو به کاق يمیبكؾ .بلیه اؾبیات او ال ایى گىيه واژهها بیه
واژههای هم ىو لىا٠ؿ ٠كفی ذابیث ،يیام هیا ،ج١یاقیف و لبیاو جبیؿی ٌیؿه اویث.
ا
بًابكایى ،ظمایك هىشىؾ ؾق ؾوث بٍك ال يگاه يی ه ِیكفا هفیاهیمی جعمیی ٌیؿه بیك
وال١یث اوث ،که هیچ گىيه وًؽیحی با وال١یث اٌیا و يفه الهك يؿاقيؿ .آي ه قا کیه
ايىاو به ً٠ىاو ه١كفث جلمی هیکًؿ ،وشىؾی ؾق ـهى بٍك يیىث .بلیه ییک ه١كفیث
وٙعی اوث ،که به واوٙهی ياهگفاقی ؼىؾ ايىاو بك اٌییا ِیىقت گكفحیه و هییچ
گىيه هٙابمحی با وال ٟيؿاقؾ و چه بىا گفحه ٌىؾ Fقابٙهی آوها با وال١یث ،هلیه و ٠یؿم
آو اوث .لفا بیاو هٙابمث بیى وال١یث و ه١كفث اهكی ؼاقز ال لابلیث اوثE Fفهین
ها لىهای اوث ،که ؾق وٙط ٠م هیکًیؿ ،یً١یی اهیكی ویٙعی اویث .آو قا اهیكی
ـهًی يیم هیياهؿ .ایى للىه به وویلهی هفاهین ،اٌیا و اهىق قا هیفهمؿ Fبه بییاو ؾیگیك
جفیك ها يى٠ی ،فكآیًؿ ؾوحه بًؿی و ياهگفاقی اوث .بؿیى واو جفیك اهكی وابىیحه بیه
جّمین و ايحؽاب بٍكی اوث و ؼىؾ ٌی یا هىٔى ٞقا لمه يمیکًیؿ(D.فكییؿقیً
يی ه)0980 ،
ٌایاو ـکك اوث که يی ه ؾق جبیى فكآیًؿ اؾقاک ال اوح١اقهها وؽى به هیاو هییآوقؾ
و ؾايىحههای ايىاو قا اوح١اقههای هیؾايؿ که هیچ گىيیه جٙیابمی بیا وال١ییث يیؿاقؾF
Eهمگی بك ایى باوقین که به هًگام وؽى گفحى ال ؾقؼثها ،قيگها ،بكف و گی هیا،
چیمی ؾق هىقؾ يفه اٌییا هییؾايیین Fو بیا اییى ظیا ِیاظب هییچ يیىیحین ،هگیك
اوح١اقههایی بكای اٌیا  ،اوح١اقههای که به هییچ وشیه بیا پؿییؿههیای اِیلی جٙیابك

يؿاقيؿ(D.فكیؿقیً يی ه)022 ،0980 ،
يگاه يی ه به فكآیًؿ اؾقاک یا ه١كفث ظما ك ،ایى گىيه اوث که با جعكییی ّ٠یبی
(که به واوٙه ابماق اؾقاک ظىی هر چٍن و گىي و ...به ؾوث هیآیؿ) اولیى اوح١اقه
ٌی هیگیكؾ ،که به هىشب آو جّىیكی ال وال١یث ؾق ـهیى ايىیاو يمیً هییبًیؿؾ.
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وپه ؾق هكظلهی ب١ؿ ايىاو با اؼحیاق ؼىؾ آو جّىیك قا به واژههیای هح١یاقف جبیؿی
هیکًؿ (لب ال ایى هكظله يی ه اٌاقه به جبؿی ِىقت اٌیا بیه ِیىت هییکًیؿ کیه
ا
ا
ٜاهكا جفاوجی با واژه يؿاقؾ .و ٠لث ایى که ج١بیك به ِىت هییکًیؿ ِیكفا اٌیاقهای بیه
يٝكیه اقيىث فلىقيه کالؾايی ،فیمییؿاو آلمیايی و ال هىوىیاو ؾايیً يىآکىویحیک
هیباٌؿ .لیكا ٘كضهای ِىجی او ٌی های هىحًؿ ،که به ٠لث اقج١اٌات ِیىجی ؾق
هیٌیىيؿ).
وٙط یک ِفعهی پىٌیؿه ال هاوه که جاقی به لیك آو هحّ اوث ایصاؾ 
و ؾق هكظله وىم با جىشه به همایىههیای ـهیى ؾق ؼّیىَ ٌیباهثهیای جّیاویك و
هم ًیى ايگیمههای او بكای اوحفاؾه ال ظمایك ،ظیین کلیی کیكؾه و آو قا بیك وال١ییث
جعمی هیکًؿE Fؾق لؿم او هعكکی ّ٠بی به یک جّىیك ايحما هییابیؿ Fيؽىیحیى
اوح١اقه(D.فكیؿقیً يی ه)022 ،0980 ،
يی ه ایى ؾقشه ال ه١كفث قا کاهال وٙعی هیؾايؿ .لفا ؾق"ؾق باب ظمیمث و ؾقو٢
ا
به هفهىهی غیك اؼاللی" چًیى هیگىیؿ Fايىاوها کاهال غكق ؾق جىهمیات و جّیاویك
ا
قویایی هىحًؿ .چٍمايٍاو فمٗ بك وٙط اٌیا هیلغمؾ و ِكفا ٌی ها قا هییبیًًیؿ.
ظىان آياو هكگم به ظمیمث اٌیا و اهیىق قاه يمیییابیؿ .ال اییى قو هیا يییم ؾق ٌیی
هكوىم ،جّاویك ـهًی قا با جفاوت و بؿوو اب١اؾ يٍاو ؾاؾینE .آيگاه ،ایى جّىیك يیم ،به
يىبهی ؼىؾ ،به ِىت بؿ هیگكؾؾ Fؾوهیى اوح١اقه(D.فكیؿقیً يی ه)022 ،0980 ،
هماو٘ىق که بیاو ٌؿ هكاؾ يی ه ال ِىت هماو واژهها هیباٌؿ .چیكا کیه ؾق چًیؿ
وٙك لب ال ایى ٠باقت ایى گىيه هیگىیؿ :کلمه ٠باقت اوث ال يىؽهی بؿ ِیىجی
یک جعكیک ّ٠بی .ایى هكظله که لباو و واژهها هىحًؿ ،آوها قا هىحههای بی هغم ال
ظمیمث ه١كفی هیکًؿ .بًابكایى ،واژههای ل
ؼاِی ،که واؼحه ـهیى ايىیاو هىیحًؿ ،و
هًٍؤ آوها جعكییات ّ٠بی هیباًٌؿ ،به وشىؾ هیآیًیؿ .اهیا اییى واژههیا ؾق هكظلیه
وىهی بایؿ ال هك گىيه ؼّىِیث ٠اقی ٌؿه و بك افكاؾ لیاؾی لابلییث ِیؿق ؾاٌیحه
باٌؿ .چكا که ؾق ایى ِىقت ،جّىیك ِكفا يمً یک یاؾآوق قا ایفیا هیکًیؿ .يی یه ؾق
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ایى هكظله ه١حمؿ اوث که ايىاو اٌیا و افكاؾ يابكابك قا هىیاوی للمیؿاؾ هیکًیؿ .و ال
ایى قاه ،واژهها قا يیم بك ؾیگك هىاقؾ لاب ِؿق هیؾايؿ .په هكظله ویىم و ییا اویح١اقه
وىم جبؿی ٌؿو واژه به هفهىم اوثE.هك واژهای بی ؾقيگ به یک هفهىم بؿ هیٌىؾ،
ا
آو هن ؾلیما بؿیى وبب که لكاق يیىث هىقؾ جصكبهی ییحا و به جماهی ؼاَ و آغالیًی
که اِ و هًٍا آو واژه بىؾه اوث ،يمً یک یاؾ آوق قا ایفا کًیؿ Fبلییه هیك واژه بیؿیى
ؾلی به یک هفهىم بؿ هیٌىؾ که بایؿ به ٘ىق هممهاو با ج١ؿاؾ بی ٌیماقی ال هیىاقؾ
کن و بیً هٍابه شفث و شىق گكؾؾ Fیً١ی هىاقؾی که ،به لباو ِیاف و ویاؾه ،هكگیم
بكابك يیىحًؿ ،و بًابكایى ؾق ک يابكابكيؿ .هك هفهىهی بكؼاوحه ال بكابك ؾايىحى چیمهیای
يابكابك اوث(D.فكیؿقیً يی ه)022 ،0980 ،
ًقذ هبّیت ٍاطگبًی هؼشفت

پیً ال آو که بؽىاهین واقؾ يمؿ و بكقوی بیاو يی ه بٍىین بایؿ ًٌاؼحی هیك چًیؿ
اشمالی ال لباو و کاقکكؾ آو اقا ه ؾهین و قابٙهی آو با هىؤلهی ًٌاؼث و اؾقاک قا يیم
هىقؾ بكقوی لكاق ؾهین .ؾايٍمًؿاو ٠لىم هؽحلف هیك کیؿام ؾق قاویحای اهیؿاف ٠لین
ؼىؾ ،بكای لباو ج١كیفی ویژه اقا ه هیؾهًؿ .بكای يمىيه شاه١یه ًٌاویاو لبیاو قا ییک
Eيهاؾ اشحما٠ی Dه١كفی هیکًًؿ .چكا که لباو قا وویلهی اقجبیا٘ی بییى افیكاؾ شاه١یه
جلمی هیکًًؿ .اها قوايًٍاواو يیم آو قا به ً٠ىاو یک ووییله ،بیكای ايحمیا ٠ىا٘یف و
اظىاوات هیؾايًؿٌ .ایؿ لباو ،ؾق يگیاه لبیاو ًٌاویاو ،بحىايیؿ ال هاهییث اِیلی و
وال١ی لباو پكؾه بكؾاقؾ .لیكا آوها به ؾيبا ًٌاؼث وال١ی لباو هىحًؿ يیه اییى کیه بیه
شهث اغكاْ ؼاَ و ویژهی ؼىؾ بؽىاهًؿ ج١كیفی ال لباو اقا ه ؾهًؿ .ج١كیف لبیاو
ؾق يگاه لباو ًٌاواو ٠باقت اوث ال Eلباو ؾویحگاهی ال يٍیايههای لیكاقؾاؾی بیكای
اقجباٖ بیى ايىاوها اوث(D.هعمىؾ ههكآوقاو)90 ،0992 ،
با جىشه با ایى ج١كیف٠ ،ملیكؾ لباو به ِىقت ویىیحمی و بكؼیىقؾاق ال ییک يٝیام
ؾوحگاهی هیباٌؿ .ؾوهیى ویژگی آو ٠باقت اوث ال ایى که لباو ییک يٍیايه بیه ٌیماق
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هیقوؾ و ایى هٙلب بیاو گك ایى اوث که لباو به ؼىؾی ؼىؾ ؼّىِییحی يیؿاقؾ بلییه
يٍايه و ؾللحی ال چیمی ؼىاهؿ بىؾ .همايٙىق که ؾق ٠لن هًٙیك يییم یییی ال ؾللثهیا
بكای ايحما هفاهین ،ؾللث يىٌحاقی اوث که هماو لباو ؾق بىیحك هیحىبیات بیه ٌیماق
هیقوؾ و جفاوت چًؿايی با لباو ؾق بىحك ِىت و آواها يؿاقؾ .ویژگیی ویىهی کیه بیكای
لباو بیاو هیٌىؾ ایى اوث که لبیاو يٍیايهای بیه ِیىقت لیكاقؾاؾی ؼىاهیؿ بیىؾ و ؾق
لباوهای هؽحلف بك اوان لكاقؾاؾهای هؽحلف ،لىا٠ؿ آو پاییهقیمی هیٌیىؾ .آؼیكیى
ویژگی آو ٠باقت اوث ال کاقکكؾ لباو که بكای اقجباٖ بیى ايىاوها هیباٌؿ .ایى ویژگیی
که اٌاقه به ابماقی بىؾو آو ؾاقؾ ؾق جمام ج١كیفهای اقا ه ٌؿه ال ٘كف ؾیگك ؾايٍیمًؿاو
يیم به چٍن هیؼىقؾ که گىیی ایى اهك هىقؾ اجفاق جمام ؾايٍمًؿاو ؼىاهؿ بىؾ.
با جىشه به هٙالب اقا ه ٌؿه ال شايیب لبیاو ًٌاویاو و هم ًییى اِی هىیؤلهی
ًٌاؼث که ؾق يگاه ق الیىثها و فالوفه اوالهی ،ؾاقای وشىؾی هصكؾ اوث و یا بًیا
بك يگاه هاؾیىو که ًٌاؼث قا ف١الیث هاؾی هغم هیؾايًؿ ،چگىيه اهیاو ؾاقؾ ظمیمث و
یا ًٌاؼث و ِؿق هماو لباو باٌؿ که يی ه به ایى يٝكیه جى ؾاؾه اوث؟ ؾق ایى شا به
چًؿ اٌیا ؾق ایى ؼّىَ ؼىاهین پكؾاؼثF
 .0ؾق ابحؿا بایؿ گفحه ٌىؾ که ایى يگاه يی ه به ه١كفث ،هؿ٠ایی بؿوو ؾلیی اویث.
ایى که يی ه ًٌاؼث قا په ال هكظلهی وٙعی آو همیاو فكآیًیؿ يیامگیفاقی و لبیاو
يمیؾهؿ.
ه١كفی هیکًؿ ،هیچ گىيه ؾلیلی بكای ایى هؿ٠ا اقا ه 
 .2با جىشه به ایى که لباو بك گكفحه ال لىا٠ؿ ٠كفی ؾق بیى افكاؾ یک شاه١ه اوث که
ل
يی ه يیم به ایى اهك الكاق هیکًؿ ،بایؿ گفث که با جىشه به اؼحالف لباوها يیى ٞجفییك و
فكآیًؿ اؾقاک ؾق بىیاقی ال هكؾم ؾيیا هحفاوت اوث .چكا که فكایًؿ يیامگیفاقی ؾق هیك
لباو ویژگی ؼاَ ؼىؾ قا ؾاقؾ .و بكای يمىيه هیجىاو به ٔكب المر ها اٌاقه کیكؾ کیه
ؾق لباو ؼاِی هىشىؾ و ؾق ؾیگك لباوها هیچ ؼبكی ال ایى ٔكب المر (هكاؾ هً١ای
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آو اوث) يمیباٌؿ .و ظا آو که ايىاو به ؼىؾی ؼىؾ و بما هى هى ال یک يى ٞؾوحگاه
ايؿیٍیؿو بكؼىقؾاق اوث.
 .9بًا به گفحهی لباوًٌاواو و ؾیگیك ؾايٍیمًؿاو ،لبیاو ابیماقی اویث ،ویاؼحهی
ؾوث ايىاو ،بكای ايحما هفاهین و ه١ايی هىشىؾ ؾق ـهى ايىاوها ،يیه اییى کیه ؼیىؾ
ه١ايی و هفاهین ـهًی چیمی غیك ال الفا ٚو واژگاو باًٌؿ .بًابكایى ،ؾویث ذابیث بییى
واژگاو و هفاهین ـهًی غیك لاب ايیاق ؼىاهؿ بىؾ و يمیجىاو هم یىو يی یه بیه یییی
بىؾو آوها لا ٌؿ.
 .4ؾق جمام هعاوقاجی که ايىاوها با همؿیگك ؾاقيؿ ،هیچ جىشهی به الفا ٚو واژگاو
ل
يؿاقيؿ و گىیی لباو قا به کلی ال یاؾ بكؾهايؿ .بكای هرا اگك کىی ؾقباقهی ویژگی ییک
کىه وؽى هیگىیؿًٌ ،ىيؿه و گىیًؿه هیچ جىشهی بیه الفیا ٚآو گفیث و گیى يؿاقيیؿ،
ا
بلیه آي ه ؾق ـهى هك ؾو جؿا٠ی هیٌىؾِ ،كفا ه١ايی و هفاهین ـهًیی ،ؼیالی ال هیك
گىيه ویژگی الفا ،ٚاوث .با جىشه به يگاه يی ه ؾق ؼّىَ ایى که گماقههای ٠لمیی و
ل
به ٘ىق کلی ظمیمث ،چیمی به غیك ال يیى٠ی يیام گیفاقی يیىیث ،باییؿ گفیث کیه ؾق
ِىقت جؿا٠ی و یاؾآوقیهای ـهًی ايىاو بایؿ یا الفا ٚقا به ـهى ؼىؾ بكگكؾايیؿ و ییا
ا
فكآیًؿ يام گفاقی قا ،و ظا آو که ايىاو ؾق ؼّىَ جؿا٠یِ ،كفا ه١یايی و هفیاهین
ـهًی قا به ـهى ؼىؾ هیآوقؾ يه الفا ٚآوها قا.
 .2هىاقؾ لیاؾی ال اؾقاکات ؾق بیى ايىاوها هىشىؾ اوث ،که هیچ گىيه اقجبا٘ی بیا
لباو و الفا ٚيؿاقيؿ و ایى هىاقؾ هیجىايًؿ ،هىاقؾ يمٕی بكای قوییكؾ هاهیث واژگیايی
ه١كفث باًٌؿ .بكای يمىيه هیجىاو به اؾقاک کىؾک ال ایى که فالو ٌؽُ هاؾق اووث
و یا ایى که اؾقاک او يىبث به ظالجی هم ىو گكویًگی و هعبیث و غییكه .و اییى ؾق
ظالی اوث که آو کىؾک هیچ ؾقکی ال لباو و فكآیًؿ ياهگفاقی يؿاقؾ ظحیی ؾق ویٙط
٠مىهی آو که ٠مىم هكؾم ايصام هیؾهًؿ.
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 .2لباو و واژگاو ؾق ايحما بىیاقی ال هفاهین ـهًی و اؾقاکات لاِك بىؾه و جىايایی
اقا ه و بیاو آو هً١ی قا يؿاقيؿ و ظا آو که کىی هًیك وشىؾ چًیى اؾقاکاجی يمیباٌؿ.
ا
هرال ٌؽُ بكای بیاو و ابكال ٠الله و هعبث به ايىاوهای هؽحلف یک واژه قا به کیاق
هیبكيؿ که ٠باقت اوث ال Eؾووث ؾاٌحى Dولی او ؾقک هیکًیؿ کیه ؾوویث ؾاٌیحى
همىك با ؾووث ؾاٌحى هاؾق و ؾووث بىیاق هحفاوت اوث .بًابكایى ،يمیجیىاو گفیث
که اؾقاک ايىاو و یا ظما ك هىشىؾ ؾق ـهى او هماو واژگاو و لباو اوث.
 .5فالوفه اوالهی با جبییًیی کیه ال ٠لین ظٕیىقی و ٠لین ظّیىلی ؾاٌیحًؿ ،ؾق
ؼّىَ ٠لن ظٕىقی يمیجىاو ووا٘ث لباو قا پیفیكفث چیكا کیه ؾق اییى ِیىقت
ه١لىم به وشىؾ وال١ی ؼىؾ يمؾ ـهى ايىاو هىشىؾ اوث و يیالی به هٙابمیث ـهیى بیه
ً٠ىاو لباو با وال١یث به ً٠ىاو وشىؾی ؼاقشی ،يیىث .بًابكایى ،ؾق ِىقجی که ه١لىم
يمؾ ـهى ظٕىق پیؿا کًؿ ،ؾیگك ایى يٝكیه يی ه کاقبكؾی يؽىاهؿ ؾاٌث .اگك ٌؽّی
به ِىقت هاؾقلاؾ جمام ل
ظىان او هؽح باٌؿ و هیچ ؾقکی ال لباو يیم يؿاٌیحه باٌیؿ و
یا ٌؽّی که ؾق ؾوقجكیى يماٖ لهیى ليؿگی کكؾه اوث و ا٘ال٠ی ال لبیاو يیؿاقؾ بیال
گكوًگی و یا ؾقؾ قا ؾقک هیکًؿ بؿوو آو که بكای ایى اؾقاک ؼىؾ واژهای قا لكاق ؾهؿ.
ًقذ سابطِی اػتؼبسی رّي ٍ ػیي
هزحلِاٍل 

هكظله او ال فكآیًؿ اؾقاک ؾق يگاه يی ه بیا کمیی جفیاوت همیاو هكظلیهی اؾقاک

ل
ظىی به ٌماق هیقوؾ .البحه ایى بیاو يی ه وىالی قا به ؾيبا ؼىاؾ ؾاٌث که پاویػ آو
ؾق آذاق يی ه هٍاهؿه يمیٌىؾ .يی ه ؾق هكاظ ب١ؿ ،وؽى ال ِىت و واژگاو به هییاو
هیآوقؾ و ٜاهكا اؾقاک ل
ظىی قا فالؿ هك گىيه لباو جلمی هیکًًؿ و ایى ؾق ظالی اویث
که لىهی واه١ه ايىاو ِكفا با ِىتها و واژگاو وك و کاق ؾاقؾ .بكای هرا ٌؽُ بیا
ًٌیؿو واژهی Eآجً Dبه هً١ای آو و جّىیك ـهًی ال آجً پی ؼىاهؿ بكؾ Fیً١ی واژهی
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Eآجً Dوبب ايحما ِىقت آو به ـهى ٌؿه اوث و ایى ؾق ظالیىث که يی یه هكظلیه
ِىت قا هحاؼك ال هكظلهی ظّیى ِیىقت اٌییا هیؾايًیؿ .بًیابكایى ،اگیك هیكاؾ ال
ظىی هیباٌؿ بایؿ جمام لىای ل
اوح١اقهی او اؾقاک ل
ظىی قا ٌاه ٌىؾ يه ایى که فمٗ
به بكؼی ال آوها ج١لك بگیكؾ.
هزحلِدٍم 

آو چه که يی ه ؾق ایى هكظله بیاو هیکًؿ ٠باقت اویث ال جبیؿی ِیىق اٌییا بیه
ل
لباو .ال آو شایی که ِىقتهای اٌیا لابلیث کلی بىؾو قا يؿاقؾ و به واوٙهی اجّا
ا
ـهى –ال ٘كیك ابماقهای ل
عا به َ
هؿقکات
ظىی -با وال١یث به ؾوث هیآیًؿ ،يی ه جلى ی
ل
شم ی اٌاقه ؾاقؾ .چكا که وال١یث ؼاقشی اٌیا همیى يیىیث کلیی باٌیًؿ و همیهی
آوها به وشىؾ ؼاقشی و وال١ی ؼىؾ جٍؽُ پیؿا کكؾه و شم ی و غیك لاب ِیؿق بیك

ل
کریكیى هیباًٌؿ .و ال ٘كفی ؾیگك اؾقاک کلی و یا به ج١بیك وی ،هفیاهین ؾق هكظلیهی
ب١ؿ بیاو هیٌىيؿ .بًابكایىَ ،
هؿقکات شم ی ؾق يگاه يی ه همییى واژههیای هًاویب بیا
جّاو یك آوها هیباٌؿ.

بًابك آو چه يی ه ؾق ؼّىَ َ
هؿقکات شم ی بیاو هیکًؿ ،وىالی هٙكض هیٌیىؾ
که يٍايهی ٠ؿم ِعث و ییا ياجمیاهی ؾییؿگاه وی ؾق اییى ؼّیىَ هییباٌیؿ .اگیك
َ
هؿقکات شم ی ايىاو ٠باقت اوث ال واژگاو ؼاَ و و ییژه بیكای جّیاو یك اٌییا  ،ؾق
هًگام یاؾآوقی که ـهى ايىاو هیچ گىيه اقجبا٘ی و اجّالی با ابماقهای ل
ظىیی و ییا بیه
ج١بیك يی ه هیچ هعكک ّ٠بی ؾق کاق يیىث ،چگىيه همیى اوث جّاو یك شم یات به
ـهى ايىاو بیایؿ؟ لیكا يی ه بك اییى بیاوق اویث کیه شم ییات همیاو واژگیاو ؼیاَ
هیباًٌؿ .اها بالٕكوقه ؾق هًگام یاؾآوقی ايىاو هیچ واژهای قا ؾق ـهى ؼیىؾ جیؿا٠ی
يمیکًؿ بلیه هماو جّى یك ـهًی هیباٌؿ .بًابكایى ،يمیجىاو بكای ایى ؾیؿگاه جىشیهی
لاب لبى آوقؾ و ه١لىهات شم ی ايىاو قا به واژگاو و کلمات هعؿوؾ کكؾ.
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هماو ٘ىق که ال بیاو يی ه ؾق ایى هكظله بكؾاٌث هیٌىؾ ،يی ه ٠اهی اِیلی ؾق
ل
جعمك هفاهین کلی قا ٌباهث شم یات ه١كفی هیکًؿ Fیً١یی وشیىؾ ٌیباهث ؾق بییى
ل
شم یات وبب هیٌىؾ که ايىاو هفاهیمی کلی قا اؼف کكؾه و وپه آوها قا بك وال١یث
ل
جعمی کًؿ جا ؾق يهایث ظمایك بٍكی ٌی بگیكيؿ .اییى قوي جعمیك هفیاهین کلیی
ؾاقای هالظٝاجی اوث که به آوها اٌاقه هیٌىؾF

ا
 .0آو چه هٍابهث ؾاقؾ وال١یث اٌیا و ه١ايی الفا ٚهیباٌؿ و ییا يهایحیا جّیاو یك

آوها با هن هٍابهحی ؾاٌحه يه ایى که ؼىؾ الفا ٚبا یک ؾیگك هٍابهث و ٠لمهای ؾاٌحه
باًٌؿ .ایى ؾق ظالی اوث ،که يی ه ؾق هكظله ؾوم و به ٠باقجی ؾیگك ه١لىهات شم یی
قا الفاٜی ؼاَ ه١كفی کكؾ و آوها قا ِكف لف ٛو کلمات هیپًؿاقيؿ.

ل
٠ .2اه جعمك هفاهین کلی ،ظفف و ياؾیؿه گكفحى ؼّىِیات هیباٌؿ يه ِكف

ٌباهثهای قغ بؿهؿ اها اِال يحىاو بیكای آوهیا

هٍابهث .چه بىا ؾق هىاقؾ هؽحلفی
ل
هفهىم کلی اؼف کكؾ .بكای هرا  Fبیى چیىب و فلیم ٌیباهثهای ؾق ویؽث بىؾيٍیاو
ل
وشىؾ ؾاقؾ اها ایى ؾو قا يمیجىاو جعث هفهىم کلی که ه١كف آوهیا باٌیؿ ،گًصايیؿ .و
هك ؾو آوها ًّ٠كی ٠لی ظؿه هىحًؿ .اگك گفحه ٌىؾ که جعث شیًه ب١ییؿ هییجیىاو
ل
ل
هییٌیىؾ کیه هیكاؾ يی یه ال هفیاهین کلیی
آوها قا ـی یک هفهىم کلی يام بكؾ .گفحیه 
هفهىهی اوث که ه١كف ظمیمث آو ٌی ؼىاهؿ بىؾ .بًابكایى ال شیًه ب١ییؿ ؾق اییى
ؼّىَ يمیجىاو اوحفاؾه کكؾ.

 .9با جىشه به اییى کیه شم ییات و ه١لىهیات شم یی ؾق يگیاه يی یه فمیٗ واژگیاو
هعىىب هیٌىيؿ ،ؾیگك ال هكظله ؾوم به ب١ؿ اجّا ـهى با ٠الن هاؾه ل ٟٙهیٌیىؾ.
ل
و ایى ـهى ايىاو اوث که شم یات و کلیات قا هیوالؾ و بك وال١یث جعمی هیکًیؿ.
ل
اها ه١یاق جعمك هفاهین کلی چه ٌباهث باٌؿ و یا چه الما ؼّىِیات ،اهیاو لٙیٟ
اقجباٖ با ٠الن هاؾه وشىؾ يؿاقؾ .چكا که ؾق هالظٝه او بیاو ٌؿ آو چه وبب ٌباهث
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ا
هیؿقکات ل
حیا َ
ظىیی هىیحًؿ يیه واژگیاو
ؼىاهؿ ٌؿ چیمی شم وال١یث اٌیا و ییا يهای
ا٠حباقی ال شايب ـهى.
پیبهذّبی حقیقت اص دیذگبُ ًیچِ
ػلن 

ؾق يگاه يی ه ظمایك بما هی هی ،هییچ گىيیه اقلي ٠لمیی يؿاقيیؿ .و آو چیه کیه
ايىاو به ً٠ىاو ٠لن هیپًؿاقؾ چیمی شم هفاهین و هىهىهیات ویاؼحهی ـهیى ايىیاو
يمیباًٌؿ .هك چه که ايىاو ؾق قاه کٍف ظمایك و ٠لن ايؿولی جالي کًؿ ،لعٝیه بیه
لعٝه واقؾ گىؾا بی پایاو يابىؾی ٌؿه و ليؿگی و١اؾت هًؿ ؼىؾ قا ال ؾوث هیؾهؿ.
ا
Eه١كفث يهایحا فمٗ به یک هؿف ؾوث هییابؿ –يابىؾی(Dفكییؿقیً يی یه،0980 ،
 .)049-044يی ه ليؿگی ایؿا بكای ايىاوها قا یک ليؿگی بیا قویییكؾ لیباٌیًاؼحی
هیؾايؿ .او بك ایى باوق اوث که ٠لن و ٠ماليیث ومكا٘ی ؾیگك ؼىؾ یک ویالض هیكگ
باق بكای ليؿگی ايىاو به ٌماق هیقوؾ٠ .لن و هك آو چیه کیه قيیگ و بیىی ٠ماليییث
هیؾهؿ اگك چه قولی ابماقی هًاوب بكای هباقله با هحافیمیک و ایماو بىؾ اهیا اهیكوله
ؼىؾ به ؾٌمى ٌماقهی او ليؿگی ايىاو بؿ ٌؿه اوث و بایؿ ايىاو ال ایى ههلیه به
وىی هًك فكاق کًؿ(.فكیؿقیً يی ه ،0980 ،پاقه )49
با جىشه به هبايی وشىؾ ًٌاوی و ه١كفث ًٌاوی يی یه ،چًییى آقا یی ال شايیب او
ب١یؿ يیىث و چه بىا ؾق بؿو يٝك هىشه شلىه يمایًؿ .اها همايٙىق که بییاو ٌیؿ هبیايی
يی ه ؾچاق هالظٝات لاب جىشهی ؼىاهًؿ بىؾ که به بكؼی ال آوها اٌاقه کیافی ٌیؿ.
يی ه با ا٠حباقی ؾايىحى ٠لىم و لى به واژگايی بىؾو آوها يمییجىايیؿ قابٙیهای قا بییى
ـهى و ٠یى هحّىق بؿايؿ .هم ًیى وی با ٠ؿم هلیه ؼىايؿو ایى قابٙه ،شایی قا بیكای
ا
هٙابمث ـهیى و ٠ییى-ظمیمیث -يمییگیفاقؾ و ؾق يهاییث ظمیمیث قا ؼّىِیا ؾق
گماقههای ٠لمی جىهمی بیً يمیپًؿاقيؿ .اها هماو ٘ىق که بیاو ٌؿ لى بیه واژگیايی

 يمؿ يٝكیه يی ه ؾقباقهی ظمیمث 678 

بىؾو ٠لىم و اؾقاکات ـهًی اؾ٠ایی بؿوو ؾلی اوث و ال ٘كفی ؾیگك بیا اذبیات ٠لیىم
ظٕىقی ،و يیم بًابك ؾیؿگاه بكؼی فالوفه اوالهی که بكگٍث ٠لىم ظّىلی قا به ٠لن
ظٕىقی هیؾايًؿ ،يمیجىاو ه١لىم ظأك ؾق يمؾ يفه قا به ً٠یىاو واژگیايی ا٠حبیاقی
ه١كفی کكؾ .بًابكایى ،با قؾ هبايی يی ه ؾق ظىلهی کاقبكؾی بىؾو ٠لىم بمیا هیى ٠لیىم،
يٝكیهی او ؾق ؼّىَ اقلي ٠لىم يیم هىقؾ چالً لكاق ؼىاهؿ گكفث.
يی ه يٝكیهی کايث ؾق "يمؿ ٠م هعٓ" قا يیم هىقؾ اٌیا ؼىؾ ٌمىلی هیؾايؿ.
و اٜهاق هیؾاقؾ که ایى يگاه کايث به هىؤلهی ه١كفث ًٌاوی ؼىؾ يییم ییک يٝكییهی
٠لمی به ٌماق هیقوؾ .پفیكي يٝك او ايیاق و قؾي قا به ؾيبا ؼىاهیؿ ؾاٌیث .يی یه
بكای بیاو ؾوق ؾق يٝكیهی کايث ایى گىيه هیگىیؿE :بایؿ اذبات ٌىؾ که همیهی ِیىق
ج١بیك و بك پا واؼحى شهاو ،و ؾق وال ،ٟاگك ظك با کايث باٌیؿ ،همیهی ٠لیىم ،ايىیاو
ٌی و هبحًی بك لیان به يفه بٍكايؿ .ؾق ایًصا ،بی جكؾیؿ ،با ؾوقی با٘ قو به قوین:
اگك ظك با ٠لىم باٌؿ ،په ها بك بًیاؾهای هىقؾ يٝك کايث هحیی يیىیحین(چىو يٝكییه
کايث ؼىؾ ال ٠لیىم هعىیىب هیٌیىؾ) Fاگیك ظیك بیا کايیث باٌیؿ ،پیه ٠لیىم بیك
ؼٙایًؿ(D.فكیؿقیً يی ه ،0980 ،پاقه  .)84باییؿ گفحیه ٌیىؾ کیه يٝكییه يی یه يییم
هم ىو کايث ؾچاق اٌیا ؼىؾ ٌمىلی هیباٌؿ چیكا کیه اگیك همیهی ٠لیىم بٍیكی
هىهىهاجی بیً يیىحًؿ بایؿ بگىین همهی ٠لىم ِعیط هىحًؿ لیكا کالم يی ه به ً٠ىاو
يٝكیهای ٠لمی هىهىم و غیك وال١ی اوثٌ .ایاو جىشه اوث که اٌیا ؼیىؾ ٌیمىلی
ه١مىل ؾق جمام يٝكیهها ؾق باب ه١كفث ًٌاوی واقؾ هیٌیىؾ و اییى هىیؤله ؾاهًگییك
اغلب فیلىىفاو ؾق ظىله ه١كفثًٌاوی ٌؿه و جا ظؿی هیجیىاو آو قا بیه ً٠یىاو ییک
ه ٕ١فلىفی ه١كفی کكؾ که ؼىؾ يیالهًؿ پژوهٍی شؿاگايه هیباٌؿ.
فلسفٍِهتبفیشیه 

ال آو شای که يی ه ؼىؾ یک فیلىىف به ٌماق هیآیؿ ،آو گىيه يگیاه جًیؿی کیه بیه
٠لن ؾاقؾ به فلىفه يؿاقؾ .و ؾق بكؼی ال بیاياجً به ج١كیف و جمصیؿ ال فلىفه هیپكؾالؾ
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و آو قا به ٠باقجی هاؾق ٠لىم و چكا ٢هؿایحگك آو هیؾايؿ .و ؾقبیاقهی فلىیفه اییى گىيیه
هیگىیؿE :هىؤله بك وك هؿایث ٠لن اوث ،يیه يیابىؾ ویاؼحى آو٠ .لین بیكای همیهی
ا
اهؿاف و قويهایً جماها وابىحه به ٠ماییؿ فلىیفی اویث ،هكچًیؿ اییى يیحیه قا بیه
واؾگی فكاهىي هیکًؿ .لییى آو فلىفهای که هؿایث ٠لن قا به ؾوث هیگییكؾ ،باییؿ
هییجیىاو بیه ٠لین اشیالهی قٌیؿ و
ایى هىئله قا يیم هؿ يٝك لكاق ؾهؿ ،که جا چیه ظیؿ 
گىحكي ؾاؾ :ایى فلىفه بایؿ اقلي [ ٠لن ] قا ج١ییى کًؿ(D.فكییؿقیً يی یه،0980 ،
پاقه .)28
البحه يی ه فلىفهای هؿ يٝكي اوث کیه يمیً ییک هًیك قا ایفیا کًیؿ .ؾق يگیاه او
فیلىىف کىی اوث که پاییههای جفییكاجً بكگكفحیه ال ظیه لیباٌیًاؼحی باٌیؿ يیه
٠ماليیث هعٓ .يی ه فلىفهای قا که به ؾيبا ظمیمث شىیی باٌؿ ،هم ىو ٠لىم بك
آو هیجالؾ و هًیك شؿی آو هیباٌؿ .و جمام فیلىىفاو ٠م گكا قا هىقؾ هیفهث ٌیؿیؿ
ؼىؾ لكاق هیؾهؿ.
اگك بؽىاهین ؾیؿگاه يی ه ؾقباقهی فلىفه قا هىقؾ اقلیابی لكاق ؾهین بایؿ بگىیین که
ل
ؼىؾ يی ه ال فلىفهای که جمصیؿ هیکًؿ ؾق آذاق ؼىؾ ،به کلی ؾوق اوث .چكا کیه اییى
وىا پیً هیآیؿ Fفلىفه يی ه چه همؿاق هبحًی بیك هبیايی لیباًٌاویی اویث؟ اِیال
ج١كیف يی ه ال هًك ؾق ایى لهیًه چیىث؟ همايٙىق که ال آذاق او بك هیآیؿ هییچ گىيیه
هًك وقلی ؾق فلىفه او یافث يمیٌیىؾ .يی یه بیكای لقؾ يٝكییه کايیث ال ؾوق اویحفاؾه
هیکًؿ .فكآیًؿ اؾقاک قا به گىيیهای ٠ماليیی هیىقؾ اقلییابی لیكاق هیؾهیؿ و هّیاؾیك
بىیاقی که يٍايه ٠م وقلی او ؾق هىاشه با هىا فلىفی اوث و هیچ گىيه هًكوقلی
ؾق ٠باقات او یافث يمیٌىؾ .اگك گفحه ٌىؾ که يی ه ؾق جٍكیط فكآیًؿ اؾقاک ال اوح١اقه
یاقی هیشىیؿ و ایى ؼىؾ يٍايهی هًكوقلی اووث چكا که اوان اوح١اقه هن ویى بیا
هىا لیباًٌاؼحی لباو به ٌماق هیقوؾ .گفحیه هیٌیىؾ کیه اول اویحفاؾهی يی یه ال
اوح١اقه به شهث لیباًٌاوی آو يیىث بلیه به شهث بیاقلٌی ٠لن و ٠یؿم هٙابمیث
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ا
ـهى و ٠یى هیباٌؿ .و ذايیا بًا بك باوق يی ه ایى گىيه قوي اوحفاؾه ال اوح١اقه هٙ١ىف
ل
بك اقاؾه لؿقت اوث و به ٘ىق کلی هحافیمیک يی ه بًیا بیك يگیاه هاییؿگك هٙ١یىف بیه
اقاؾهی لؿقت اوث و يگاه او به فلىفه يگاهی ابماقی بكای ؾوحیابی به اهؿاف ؼیىیً
اوث يه ایى که ظه لیباًٌاوی ؾق کاق باٌؿ.
ؼالِه ،وؽى گفحى و اٜهاق يٝك ؾق هىقؾ هىا فلىفی بىیاق کاق قاظحیی اویث
اها وؽى بكهايی ،کاق هك فیلىىفی يیىث .اغلب يٝكییات اییى فیلىیىف هیؿ٠اهایی
بؿوو ؾلی هیباًٌؿ که ؼىؾ به آوها پایبًؿ يبىؾه .په چگىيه هیجىاو آوها قا به ً٠ىاو
اِلی ذابث بك شهايی ؾق ظا ٌؿو پفیكفث؟! البحه چه بىا ایى يٝكییات لهیًیه ویال
ظمایمی باٌؿ که جا به اهكول کٍف يٍؿهايؿ.
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ًتیجِگیشی

ؾق هكظله او بایؿ گفحه ٌىؾ که هً١ای ظمیمث چیمی به شم هٙابمث ـهى و ٠ییى
يمیجىايؿ باٌؿ .و یا به ٠باقجی ؾیگك هك که که باوق به ـهیى و ٠ییى ؾاٌیحه باٌیؿ بیه
ياچاق بایؿ هً١ای ظمیمث قا هٙابمث ایى ؾو ه١كفی کًؿ .و ه١یاقهای ؾیگكی هم یىو
آلهىوگكایی گىيهای ال ه١یاقهای لكاقؾاؾی اویث يیه ظمیمیی .یً١یی ال اییى پیه هیا
گماقهای قا ظمیمث هیپًؿاقین که لابلیث جصكبه و آلهىو و یا فایؿه قا ؾاٌحه باٌؿ .اییى
يى ٞه١یاقها قا هیجىاو لكاقؾاؾی ه١كفی کكؾ يه ظمیمی.

يی ه بكای اؾقاک بٍكی وه هكظله ه١كفی هیکًًؿ Fاؾقاک ل
ظىی که ٠باقت اویث

ال جّاویك اٌیا يمؾ يفه ،اؾقاکات شم ی که همیاو الفیا ٚو واژگیاو وییژه و ؼیاَ
ل
هىحًؿ و اؾقاکات کلی کیه بكگكفحیه ال شم ییات و لابی جعمیی بیك هّیاؾیك وال١یی
هیباًٌؿ .بایؿ جىشه ؾاٌث کیه قابٙیهی بییى اییى هكاظی ؾق يگیاه يی یه ییک قابٙیه
اوح١اقی اوث و جًها هكظلهای که قابٙهی ف ١و ايف١الی ؾاقؾ هكظله او اوث لفا ؾق
ایى هكظله ایٍاو لا به ه١كفث وٙعی بكای ايىاو هیٌىؾ .اها ؾیگك هكاظی اؾقاک
قا واؼحه ـهى ايىاو و بؿوو هیچ گىيه اقجباٖ با ٠الن هاؾه هیؾايؿ .اها با يمیؿ هاهییث
واژگايی ه١كفث ،ؾیگك شیای بیكای ویؽى گفیحى ال اویح١اقه ؾق فكآیًیؿ اؾقاک ،بیالی
يمیهايؿ.
يی ه با جىشه به لى به اوح١اقی بىؾو قابٙهی ـهى و ٠یى ،بكای ٠لىم بٍكی و ظحی
فلىفهی ٠ماليی هیچ گىيه اقلٌی لا يیىث و فلىفهی شؿییؿ قا بیه شهیاو ه١كفیی
هیکًؿ که بایؿ بك پایهی هبايی لیباًٌاؼحی و هًك باٌؿ و ایى ؾق ظالی اوث کیه ؼیىؾ
يی ه هٍی فلىفی هًكوقلايهای يؿاقؾ.
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 .1فزیدریک کاپلظتىن ،تاریخ فلظ ه اس فیؼته تگا ویچگه ،تزجمگها گاریگىع آػگىری ،وؼگز
طزوع .1367
 .2فزیدریغ ویچه ،وضلیت تزحم اوایش حقیقت ،تزجمها ویلىفز آقاابزاهیمی ،وؼز تمگدن
علمی .1397
 .3فزیدریغ ویچه ،گر باب حقیقت و گروغ به م هىمی بیز اخالقی ،تزجمگها مگزاگ فزهگاگ
پىر ،وؼز هزمض .1381
 .4تیلىرکگگارمه ،حقیقگگت و واحقیقگگت ،تزجمگگها ویلىفزآقگگاابزاهیمی،وؼگگز تمگگدن علمگگی
.1397
 .5یارعلی کزگ فیزوسجایی ،چىیه ر ت ویچه ،وؼز اودیؼه جىان ،تهزان .1385
 .6فزیدریغ ویچه ،اراگ ی قدرف ،تزجمها مجید ػزی  ،وؼز جامی .1377
 .7فزیدریغ ویچه ،اوظاوی سیاگ اوظاوی ،تزجمها ابىتزاب طهزاب ،وؼز مزکش.1384 ،
 .8فزیدریغ ویچه فزاطىی ویک و بد ،تزجمها طلید فیزوسآباگی ،وؼز جامی.1394 ،
 .9فزیدریغ ویچه ،فلظ ه ،ملزفت و حقیقت ،تزجمها مزاگ فزهاگ پىر ،هزمض.1381،

