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 چکیذُ

ثرِ ؿروبس    ٖؿٌبػ هؼشفز ٕ هؼبئل فلؼفِ دس حَصُ ٗيسش وِ ّوَاسُ اص هْن ٘مز،حم ٕ هؼإلِ

ِ ثشخرَسداس اػرز. ّرش چٌرذ ورِ ً      ٕهٌحلش ثِ فرشد  ٗظگٖاص ٍ ٘چِسفشِ، ٍ دس آساء ً  ٕهؼٌرب  ٘چر

)اثظُ( داًؼشِ، اهب ثرِ خْرز    ٘ياص فالػفِ هغبثمز رّي )ػَطُ( ٍ ػ ٘بسٕسا ّوچَى ثؼ ٘مزحم

ِ  گرش ٗد ٖلبئل اػز ٍ اص عشفر  ٍٖاطگبً هبّ٘شٖػلن  ٕوِ ثشا ٗيا  ٖسا ًرَػ  ٘يرّري ٍ ػر   ٕ ساثغر

ِ  ٘ؼرز لبئرل ً  ٕحمربئك ثـرش   ٕثرشا  ٖاسصؽ ػلور  ٘چوشدُ، ّ ٖاػشؼبسُ هؼشف ّرب سا   آى ٕ ٍ ّور

ٖ  ػلَم سا دس دػرز  ٕ ٗذُاسصؽ ٍ فب ٘چِسَّوبر رّي اًؼبى للوذاد وشدُ اػز. ً اًؼربى ثرِ    ٗربث

اًذاص ثـش  ـنسا چ ٘مزلذسر اػز، هٌحلش وشدُ ٍ حم ػزوِ ّوبى خَا ٖ،اّذاا خَد دس صًذگ

اص اكرَل ٍ   ٗرذ اػرز ٍ ثب  ٘رز اص ّرش گًَرِ ػمالً   ٕػربس  ٘چِدس ًگبُ ً ٘ضوٌذ. فلؼفِ ً هٖ ٖهؼشف

 ٘چهؼشفرز ّر   ٍٖاطگربً  ٘رز هبّ ٗري وٌذ. اهب ثب سَخِ ثِ ا ٘شٍٕد ٍٕ ٌّش ٗجبؿٌبخشٖص ّٕب اسصؽ

ِ سد ًظش ٘بلّٖوچَى ادساوبر خ ٘بسٕثؼ َاّذؿ ٗگشد ٖاثجبر ًذاسد ٍ اص عشف ٕثشا ٘لٖگًَِ دل  ٗر

 .وٌذٖ ادسان دس ًگبُ اٍ سا اثجبر ه ٌٗذٍ فشا ٘چًِ

 
 .٘ضٗهػلن، فلؼفِ ٍ هشبف ٘ي،رّي ٍ ػ ٕ ساثغِ حم٘مز، ٘چِ،ًّبیولیذی:ٍاصُ

                                              

  ؾايٍگاه بالكال١لىمفلىفه و کالم اوالهیاقٌؿ  یکاقًٌاوؾايً آهىؼحه ،. 
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 هقذهِ

بىؾه  یمثظم ی و ؾايٍمًؿاو، هىؤله یلىىفاوف یها ؾغؿغه یىجك ال ههن یییهمىاقه 
هیؿف فلىیفه و  یی٠یالن بىؾ.گیى یمیثوىالت هٙكض ؾق فلىفه ال ظم یىاوث و اول
بىؾه اوث. چكا  یابی یمثو ظم یمثبه ظم ی به وشىؾ آهؿو ٠لن فلىفه، ه ی٠اه  اِل
 کیكؾ، یقا به ؼىؾ هٍغى  ه یلىىفاوکه ـهى ف یوىال یىجك ها ههن اوٙىقه ی که ؾق ؾوقه
هیا،  قؾل و لبیى  باوقهیا و گماقه ییاقه١ جكیى یاِیل یى٠الن بىؾ. و هم ً یمثکٍف ظم

 یثو وال١ یمثکه با ظم یکه هك باوق یبه ِىقج ٌؿF یٌمكؾه ه یمثابمث آو با ظمهٙ
ابحیؿا  قباوق هكؾوؾ بىؾ. ؾ یىِىقت ا یىا یكو ؾق غ ٌؿ یهٙابمث ؾاٌث، همبى  والٟ ه

 یی هٙابمیث آو بیا والیٟ، بىؾيیؿ، کیه ـ ییاقو ه١ یمثؾاق هباظد ظم ؾاياو ٠هؿه هًٙك
. ؾاؾيیؿ یلیكاق ه یهىیا   قا هیىقؾ واکیاو ییىا یا،هم ىو ِؿق و کفب لٕا یهباظر

 یلىیىفاوکكؾ و جمیام ف یؿاپ یلاب  جىشه یثفالوفه اهم یىؾق ب یمثظم ی وپه هىؤله
 یًیؿو هباظد هكبىٖ به آو هم یىو ٠لین، فكآ میمثه١اِك ال ظ ی ال افال٘ىو جا ؾوقه

قا  یقاهی ییکايؿ. و هك  وؽى گفحه یكهو غ ی٠لم یها بىؾو گماقه یمثظم یاقاؾقاک، ه١
 بكوًؿ. یشهاو هىح یث، جا به وك همّىؾ وال١ ايحؽاب کكؾه

 یؾاقا یؾق ٠باقات فالوفه، کم یمثظم ی اوث، که هىؤله یىجىشه ا یاوٌا ی يیحه
 قوؾ یو يفه الهك به کاق هی یؼاقش یثوال١ یبه ه١ًا یمثظم ی. گاهباٌؿ یجفاوت ه

بیا  ٌىؾ، یٌمكؾه ه یمثظم هٙابمث آو چه که ؾق پًؿاق ها یبه ه١ًا یگكؾ یو و ؾق شا
 ٌیىؾ، یه ییؿاپ یلىىفی. کمحك فگیكؾ یه لكاقو يفه الهك هىقؾ بعد  یؼاقش یثوال١

بیه  یمیثکه هًیك ظم یاوال وىفىٙا یؾاٌحه باٌؿ هگك بؽٍ یکه ؾق ِىقت او  يما٠
 هىحًؿ. یبه ٘ىق کلل  یؼاقش یثوال١ یه١ًا

ٌیكق و غیكب لیكاق  یلىىفاوال ف یاقیؾوم ال بعد، که هع  هًال٠ات بى ِىقت
ث ا یهًیك آو و بكؼ یگكفحه اوث، و بكؼ  یاقه١ یگكؾ یايؿ. و بكؼ هٙابمث بىؾه یىهرب 
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 ییگكا آلهییىو یییاقه١ یىهٙابمییث ـهییى و ٠یی یؾاؾه و بییه شییا ییییكقا جغ یمییثظم
(Pragmatisme و )یگكو ايىییصام یییا (Coherense theoryقا هٙییكض کكؾه )  ايییؿ. ال

 یىیحنلیكو ب یلىیىفف باٌیًؿ، یه یىـهیى و ٠ی ی ییك قابٙیهکیه هً یلىیىفايیشمله ف
لنو یؿقیًفك قا  یمیث( اویث، کیه ظمFriedrich Wilhelm Nietzsche) ی یهي یله 

 یو ظیما  قا اهك یلىىفاوباوق، جمام جالي ف یىو بك اوان ا کًؿ یه یافىايه ه١كف یک
 ؿ.کً یه یجلم یؿهفا یب

لبیى   -)ابیژه( یىهٙابمث ـهى )وىژه( با ٠ی-قا  یمثظم یفهك چًؿ که ج١ك ی هي
کیه بیه ِیىقت  ی هي ی یهيٝك یى. اؾايؿ یياهمیى و ؾقو٢ ه یکكؾه اوث، اها آو قا اهك

هیا ال شملیه ه١كفیث و  ال ظىله یاقیآو بعید کیكؾه اویث، ؾق بىی ی ؾقباقه یلیجفّ
ؾچیاق  هیا قا و ا٠حبیاق و اقلي آو هگفاٌیح یكو ٠لین جیاذ یمییکًٌاؼث، فلىیفه و هحاف

 یگیكبیك ؼیالف ؾ ی یهاوث کیه ي یىؾق ا یکكؾه اوث. اها وىا  اواو یشؿ یچالٍ
 یییكآو قا جغ ییاقايؿ ه١ًیا و ه١ کكؾه یو١ یمثظفٛ اقلي ٠لن و ظم یکه بكا یلىىفاوف

 یىقا هٙابمث ـهى و ٠ی یمثظم یبًؿ بىؾه و ه١ًا یگفٌحه پا یلىىفاوؾهًؿ، بك ٠هؿ ف
٠لین و  یمیث،ظم یه١ًیا یكيکه ٠الوه بك پیف وبب ٌؿه اوث یؿ اها چه ٠اهلؾاي یه

وبب ٌؿه اوث  یمیچه چ یگكؾ یکًؿ؟ به ٠باقج یاقلي جلم یب یقا هىهىهاج یمثظم
 یلىیىفاو،ال ف یاقیکیه بىی ییىقا ياهمیى بؿايؿ؟ چكا با ا یىهٙابمث ـهى و ٠ ی هکه ي
اقلي ٠لیىم قا  ی یهاهیا بیك ؼیالف ي ؾايًؿ، یه یىقا هٙابمث ـهى و ٠ یمثظم یه١ًا

 ايؿ؟ ذابث کكؾه

 یییىاؾقاک ؾق يگییاه ا یًییؿؾق يییىٞ هٙابمییث و فكآ جییىاو یوییىالت قا ه یییىا پاوییػ
اویح١اقه  یقا يى٠ یىـهى و ٠ ی که قابٙه ییال آو شا ی هشىث و شى کكؾ. ي یلىىفاو،ف

بیه  یصیهلا   اویث، ؾق يح یواژگاي یحیهاه ی،٠لن و اؾقاکات ـهً یو بكا کًؿ یه یجلم
 یقا هىهىهات بٍك جلم یمثظم ی هکه ي یى  ای. به ؾلقوؿ یهٙابمث ه یىیاو ا٠ؿم اه

قا که با  یا و فلىفه یىثلا   ي یگىيه اقلي ٠لم یچه ی٠لىم بٍك یلا٠ؿجا بكا کًؿ یه
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قو  ییى. ال اپیفیكؾ یبه ظما ك باٌیؿ، قا يم یابی و هؿف ؾوث یو اوحؿلل یقوي ٠مل
 یكهو چ لؿقتؼىاوث  یقا ؾق قاوحا ی٠لىم بٍك ی و همه ؾايؿ ی٠لن ه یگمیىهًك قا شا

 .ؾايؿ یو افكاؾ ه یا ٌؿو بك اٌ

 هؼٌبی حقیقت دس ًگبُ ًیچِ

بمقگ  یها ال چالً ییی  ه،یه١كفث ؾق آذاق ي ی اِ  هىؤله ایو  مثیظم ی هىؤله
 اقیبىی  یهیؾق يگیاه ي میثیظم یکه فهن ه١ًیا یبه ٘ىق باٌؿ یه ًٌاواو  هیي ىیؾق ب

 یكیگ چٍین یجٕاؾها یؾاقا ًهیله ىیؾق ا  هی. چكا که ٠باقات يقوؿ یؾٌىاق به يٝك ه
  هیٌاقظاو و يماؾاو ي ىیؾق ب یفكاواي یكهااؼحالف يٝ صاؾیجٕاؾها وبب ا ىیاوث. ا

اویث و  هییيٝك یؾاقا یًٌاوی ؾق بیاب ه١كفث  هیايؿ که ي ٌؿه ىیهًیك ا یٌؿه. بكؼ
، ٠باقاج ؾايًؿ یه یقا فالؿ ه١كفث ًٌاو  هیاواواا آذاق ي يیاهمگىو  یبلیه آقا  او ِكفاا

ا  او جكاوي کكؾه اوث  Fَ ،0982،ییكولشیایکیكؾ ف یاق٠لیی. )اوث که ال ـهى شىل
ايیؿ و  بكآهؿه  یهیي ايیاتیهىشیىؾ ؾق ب یجٕیاؾها هیؾق ِؿؾ جىش گكیؾ یاها بكؼ( 82

چاپ ٌیؿه پیه ال هیكگ او قا  یها اؾؾاٌثیؾق   هی٠باقات ي ؿیايؿ که يبا اٜهاق ؾاٌحه
اظحمیا  وشیىؾ ؾاقؾ کیه  ىییيىبث ؾاؾ. چكا که ا  هیها قا به ي لكاق ؾاؾ و آو یهىقؾ يماؾ

ث. اویاو بیىؾه  یقاویػ يؿاٌیحه و ِیكفا آقا  بیؿو قبیاو ها اؾؾاٌثی ىیؼىؾ به ا  هیي
 (00- 5 ،0980)فكیؿقیً يی ه، 

آو يیىٞ ال  میثیظم: Eىیؿیيى یگىيیه هی ىییا Dؼىاویث لیؿقتEؾق کحیاب  يی یه
 ىییحىیل یاقایییال هىشییىؾات ليییؿه قا  یؼاِیی ی اوییث، کییه بییؿوو آو، گىيییهؼٙ

 ىییا Dاؼیالق یجباقًٌاویEؾق  ىیًو هم  (499 پاقه ،0955، )فكیؿقیً يی هDيبىؾ.
 ١یثیبیه جٕیاؾ و ٘ب یا افحیهیجصىین   ییه ىیچً یکه پا ؿیجّىق کEًيگاقؾ: هی گىيه

با کؿام ؼىاویحه ٠ًیاو ال  ییاقویآو گاه، قو -بال ٌىؾ یپكؾال ه، به ٠كِه فلىفیمیوح
 افحیهی ىیمییبا هك آي ه که  ییاقویبك ؼىاهؿ ؾاٌث؟ ؾق قو ًیؼى یؾقوي یؼىؾکاهگ

آيصا شىیث و شیى ؼىاهیؿ  ماا یؼىاوحه ؼٙا قا ؾل ىی: ا ابؿیب یو وال١ یمیجك، آو قا ظم
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 .Dابؿیهی قا مثیظم، گكیؾ یشاو ٌكٖ جك ال هك  ؿیل یب یاجیظ یوال١ ی مهیکكؾ که غك
: ىیؿیيى یهی ىیچً Dمثیظم میجكظن ايگ ثیوE١ٔؾق  میو ي (02، 0995)جیلىقکاقهى،

Eاو قا به وق٘ه  مثیهحفیك، ظم یىايیيباٌؿ هگك ظ چیوكيىٌث ايىاو اوث، اگك ه ىیا
و ؾق D بیىؾو اویث. میثیجا ابؿ هعیىم به ياظم مثیظم کٍايؿ، یه یو يابىؾ یؿیيااه

وشیىؾ يیؿاقؾ، همیاو  یابیؿ یها ثیوالE١کًؿ:  یه اویب Dیايىاي ؾهایل یايىايEکحاب 
 (.29، 0984، )فكیؿقیً يی ه Dهٙلك وشىؾ يؿاقؾ. كیگىيه که ظما

ن بایؿ جىشه ؾاٌث که جىِیفات يی یه ال ظمیمیث بیه اییى يعیىه ال جىِییف ؼیح
ی  هىیؤلهؾهؿ و آو، يگاهی ابماقی به  ٌىؾ و يگاهی هحفاوت ال ظمیمث قا اقا ه هی يمی

باٌیؿ و  ظمیمث اوث. به ایى ه١ًی که ظمایك بٍكی و لى هىهىم للهه لیىث بٍك هی
يی ه بیك اییى  بٍك بكای اؾاهه ظیات ؼىؾ، يیالهًؿ ظمایك واؼحه ؾوث ؼىؾي اوث.

او ؿ. ايىًباٌ ها هی جكیى باوقهای ايىايی اشحًاب ياپفیكجكیى آو باوق اوث که ياؾقوث
يیم بؿوو وًصً وال١یث با ٠الن ی ؼىیً و  واؼحهؼىؾبؿوو ا٠حباق بؽٍی به هًٙك 

جىايؿ به ليؿگی ؼىؾ اؾاهه ؾهؿ. ؾق  ی ـهى ايىاو اوث، يمی ی که واؼحهلیؿ و ٌك٘ بی
هیا Eيحیصه ؾوث ٌىحى ال باوقهای ياؾقوث ؼىؾ، يفی ليؿگی قا به ؾيبا  ؼىاهؿ ٌؿ. 

ا اشحًاب ياپفیك اوث. ها بكای ه ٠الله به ٘كض ایى اؾ٠ا ؾاقین که ياؾقوث جكیى ؾاوقی
هًٙمی، بؿوو وًصً وال١یث با ٠الن بی لیؿ های و بؿوو پفیكي ا٠حباق ؼیا  پكؾالی

بؿوو ش١ی  ؾا میی ٠یالن بیا ا٠یؿاؾ، ، و ٌكٖ لاؾه ؼیا  هعٓ و همىاو با ؼىیٍحى
ياؾقویث همیاو پكهییم ال هیای جىايؿ ليؿگی کًؿ چًاو که پكهییم ال ؾاوقیيمی ايىاو

ای ؾیگك ال ایى اذك،  و يیم ؾق پاقه( 02، 0994،فكیؿقیً يی ه)Dث.ليؿگی و يفی آو او
ؾايؿ. و ویپه آو  او باوق به ظمیمث قا اولا ٜاهكی و ؾق هكظله ب١ؿ ٔكوقی و للم هی

ؾق هیك ظیا  جًهیا بیاوق بیه Eکًًیؿ.  قا به ٠ًىاو چٍن ايؿال ليیؿگی ايىیاو ه١كفیی هی
بیاوق ال چٍین ايیؿالهای ليیؿگی ظمیمث، به هرابه باوق ٜاهكی، ٔكوقی اوث و ایى 

يی ه په ال ایى که ظمیمث و باوق به ظمیایك قا  (42، 0994،فكیؿقیً يی ه )Dاوث.



  665   ویژه فلىفه و کالم، 0999 لهىحاو، 44ٌماقه  فّلًاهه  

کًؿ، کبكی لییان ؼیىؾ قا اییى  ٜاهكی و به ٠ًىاو چٍن ايؿال ليؿگی ايىاو ه١كفی هی
گییفاقی چٍیین ايییؿالها و اهییىق ٜییاهكی  کًییؿF ليییؿگی بییؿوو اقلي گىيییه ذابییث هی

ؾاٌحه باٌؿ. ٌایؿ ٌی  لیان يی ه بكای اهمیث و ٔكوقی بیىؾو جىايىث وشىؾ  يمی
Fباوق به ظمایك قا ایى گىيه جمكیك کكؾ 

 همؿهه او : باوق به ظمایك ال اهىق ٜاهكی و چٍن ايؿال ليؿگی ايىاو اوث.

جىايیؿ بیه يمیی همؿهه ؾوم: هیچ ايىايی بؿوو اهىق ٜاهكی و چٍن ايیؿال ليیؿگی،
کًؿ که ٌایؿ بؿیهی بىؾو  ایى کبكی قا با ٠باقجی بیاو هی ليؿگی ؼىؾ اؾاهه ؾهؿ. )يی ه

ایى ؾیگك پیً ؾاوقی اؼاللی يیىث EفكهایؿF  قوايؿ. چكا که ؾق ایى هىقؾ هی آو قا هی
جكیى باٌیؿ.به  که ظمیمث اقلٌمًؿجك ال يمىؾ و ظحی بؿجكیى )ٌایؿ هكاؾ پیً پا افحیاؾه

اویث. ظحیی ؾق ؾ  ؼیىیً  ی اذبات ٌیؿه ؾق شهیاو ی ب١ؿی( فكٔیه ی شمله لكیًه
جىايىث يمی هكیکًؿ : ليؿگی بؿوو اقلي گفاقی چٍن ايؿالها و اهىق ٜا ا٠حكاف هی

 (  20، 0994،فكیؿقیً يی هD)وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ.

 جىايؿ به ليؿگی ؼىؾ اؾاهه ؾهؿ. يحیصه: هیچ ايىايی بؿوو باوق به ظمایك يمی

بیا  َ هحفاوت اوث اهاٌىؾ ٠باقات يی ه ؾق ایى ؼّى هماو ٘ىق که هٍاهؿه هی
جىاو اول جًالٕات هىشىؾ ؾق بیايات او قا ظ   کىچیحكیى جىشه و جاه  ؾق آذاق يی ه هی

های يی یه باییؿ گفحیه  . بك اوان گفحهبكؾ يیا به يگاه او ؾق ؼّىَ ظمیمث پیکكؾ و ذا
باٌؿ، که هٙابك با وال١یث  هایی هی ال ظمیمث هماو ه١كفث و ؾايىحه ٌىؾ که هكاؾ وی

ی  هاوث. به ٠بیاقجی يی یه هم یىو ؾیگیك فیلىیىفاو ه١اِیك بیكای جبیییى هىیؤله آو
ظمیمث، قاه هٙابمث قا اؼحیاق کكؾه اوث. چكا که يی ه هم ىو بىیاقی ال فیلىیىفاو 

پفیكؾ و بك ؼالف وىفىٙا یاو، وی ه١حمؿ به وشىؾ شهايی  وال١یث شهاو هىحی قا هی
ی ایى  ؾايؿ. للهه ای بٍكی قا ـهى هیه ؾق ؼاقز اوث. و ال ٘كفی ؾیگك ٜكف ؾايىحه

ؾو باوق ایى اوث که ه١ًای ظمیمث قا چیمی شم هٙابمث ایى ؾوF ی١ًی وىژه و ابژه و 
ها ؾق ٠الن ؼاقز و والٟ، يؿايین. اگك کىی ؼىقؾه  یا هماو باوقهای ـهًی و هىٔىٞ آو
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  ه١ییاق ظمیمیث قا ايؿ. اها با ایى ظیا ها يیم باوق به ایى ؾو ؾاٌحه گیكؾ، که پكاگماجیىث
ها يییم  ايؿ. ؾق پاوػ ؼىاهین گفثF که پكاگماجیىیث گكایی و جصكبه ه١كفی کكؾه آلهىو

پفیكيؿ، که ه١ًای اِلی ظمیمث هماو هٙابمث ـهى و ٠یى اوث. اهیا بیه شهیث  هی
ؾايًیؿ بیكای اویحفاؾه کیاقبكؾی ال  ایى که ایى هٙابمث قا ؾق همام ٠م  غیك همییى هی

يه ایى که ه١ییاقی ظمیمیی بیكای کٍیف  ايؿ. ى ه١یاق قا اؼف کكؾههای بٍكی ای ؾايىحه
 قوؾ. جىاو گفث ه١یاقی لكاقؾاؾی به ٌماق هی ظما ك باٌؿ بلیه هی

پیفیكؾ و ال ٘كفیی ؾیگیك بیه  بًابكایى، با جىشه به ایى که يی یه شهیاو وال١یی قا هی
قت اویث ال جىاو گفث ه١ًای ظمیمث ؾق يگاه وی ٠با اؾقاکات ـهًی يیم باوق ؾاقؾ هی

یابی بیه ظمیمیث، قا  هٙابمث ـهى و ٠یى. ٠الوه بك ایى، يی ه بكای اذبات ٠یؿم ؾویث
ؾايؿ و ایى ؼىؾ ٌاهؿی بیك اییى اویث کیه يی یه  ٠ؿم اهیاو هٙابمث ـهى و ٠یى هی

ؾايؿ اها به شهث يبىؾ ویًؽیث بییى ـهیى و  ظمیمث ایؿا  قا هٙابمث ـهى و ٠یى هی
. و ٠ؿم اهیاو ؾق همام ٠م  غیك ال ه١ًای ظمیمیث کًؿ ٠یى آو قا غیك همیى جلمی هی

 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 

ؾايیؿ و  قا لبیاو هیهیا آو اوث. بلیه او قاه جبییى جٙابك ـهى و ٠یى قا و یا ٠ؿم جٙیابك
ؾق Eايگیاقؾ. همیاو ٘یىق کیه ؾق  های هىشىؾ ؾق لباو هی ای ال اوح١اقه ظمیمث قا گىيه

په ظمیمث چیىث؟ ویپاه Eگىیؿ:  هیD باب ظمیمث و ؾقو٢ به هفهىهی غیك اؼاللی
هحعكکی ال اوح١اقه ها، هصالهای هكو  و ايىاٞ و الىام لیان به يفه بٍكی F ؾق یک 

٠ه ای ال قوابٗ بٍكی که به يعىی ٌا٠كايه و وؽًىقايه جٍؿیؿ و ؾگكگیىو هصمى ،کالم
ؾق يٝك آؾهیاو اهكی ذابث ، و اکًىو په ال کاقبكؾ ٘ىليی و هؿاوم، و آقایً ٌؿه اوث

يمایؿ. ظمایك جىهماجی هىحًؿ که هیا هىهیىم بىؾيٍیاو قا ال هی و لايىيی و للم الجباٞ
هىحًؿ که ال فكٖ اوح١ما ، فكوىؾه و بیی قهیك گٍیحه های  اوح١اقهها آوو این یاؾ بكؾه
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ها واییؿه و هعى ٌیؿه اویث و اکًیىو ؾیگیك فمیٗ ل١ٙیاجی  های که يمً آو ايؿ، ویه
 (42 ،0980، )فكیؿقیً يی هDهای هٕكوب. ٌىيؿ و يه ویه فلمی هعىىب هی

های لفٝی که ؾق يیمؾ ايىیاو ویاؼحه  ، ظمیمث ال يگاه يی ه هٙابمث گماقهؼالِه
باٌؿ. و ال آو شایی کیه اییى ؾو ٘یكف هٙابمیث  های ؼاقشی هی ٌىيؿ، با وال١یث هی

هیچ گىيه وًؽیحی با هن يؿاقيؿ، ٠میالا اهییاو هٙابمیث وشیىؾ يیؿاقؾ. البحیه ظمیایك 
اقلي يیىحًؿ بلیه چٍن ايؿال ليؿگی وی به ٌیماق  فایؿه و بی هىشىؾ ؾق ؾوث بٍك بی

 قويؿ. هی

 ًیچِرّي ٍ ػیي دس ًگبُ  ی  سابطِ

يی ه پیً ال آو که اوحاؾ فلىفه ٌىؾ و ٠ًىاو فیلىىف قا به ؼیىؾ اؼحّیاَ ؾهیؿ 
ی  اییى ٠اللیه. ( 982، 0925، فكیؿقیً کاپلىحىو.)یک لباو ًٌان وال هكجبه اوث

 .بكای لباو ؾق فلىفه يیم اقلي لاب  جىشهی لا   باٌؿ ویکه  ،يی ه به لباو وبب ٌؿ
ویث کیه قویالث يی ه يؽىیحیى کىیی اE ؿFگىیهی لفا هیٍ  فىکى ؾق ایى ؼّىَ

، 0980)فكییؿقیً يی یه، Dای ؾق باب لباو آٌحی ؾاؾ. ه  قیٍهؤجعمیك فلىفی قا با ج
آیا لباو ال لب  ٜكفیث E يىیىؿF ی لباو ایى گىيه هی و هم ًیى ؼىؾ يی ه ؾقباقه. (90

هًٙمی   به جمایمات و ٠ملیات  آؾهی بكای جىلیؿ هًٙك قا ٠یاو يىاؼحه اوث؟ لباو یمیًاا 
ٌىؾ. اها لباو بیه ییک بیاقه بىیٗ يیافیث...کًً هی غایث جعىیى بكايگیمی قا ٌاه 

ؾق بیاب ظمیمیث و ؾقو٢ بیه Eؾق  يییمو Dؾق ؼمايه ی لباو يهفحه اوث.ها ه١ًىی  هماقه
ی ؼیىؾ  لايىو گفاقی لبايی يییم بیه يىبیهEکًؿ که Fهی جّكیط Dهفهىهی غیك اؼاللی

، 0980)فكییؿقیً يی یه، Dویالؾ ىا٠ؿ ِؿق قا بكلكاق هیيؽىحیى لىايیى ظمیمث یا ل
022) 

 .ؾايیؿ که يی ه لباو قا اهكی هىذك ؾق ه١كفث و ظمیمث هی ،بك همگاو آٌیاق اوث
اها وىا  ایى شاوث که چگىيه همیى  .کًؿ ها ه١كفی هی ظمیمث قا وپاهی ال اوح١اقه

اوث لباو که ال همىله ف١  اوث ؾق ه١كفث که ال همىله کیف اوث جاذیك گفاق باٌیؿ. 
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قا ٠لین  يی ه ٠لن قا هم ىو ؾیگك ايؿیٍمًؿاو ه١اِكي، بكؾاٌث ها ال شهاو هىحی
 ٠باقت اوث ال جعمی  هفاهیمی ،که ؾايىحى ،بلیه او بك ایى باوق اوث کًؿ. جلمی يمی

چكا که يی ه وال١یث ذابحی بكای شهاو هىحی و اٌیا   .ها ی ـهى بٍك بك وال١یث واؼحه
ايگیاقؾ و هعیا  اویث کیه هی 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 
هم یىو  DؼیىؾEیا  DهىEگفاقین. بكای هرا  هفهىم  ها هی ی وال١یث پایؿاق قا بك گكؾه

باٌؿ. ال اییى قو  که بكؾاٌحی بك گكؾه وال١یث  ؾق ظا  ٌؿو هی ،یک گىهك پایؿاق اوث
که ج١اقیف و هفاهین قا ؾق غیك شای ؼىؾ )کیه  ،بكؾ يی ه ياظمیمث قا لهايی به کاق هی

  ايؿ( به کاق ببكؾ. بًابك لىا٠ؿ ٠كفی ذابث ٌؿه

هیا و کلمیات ه١حبیك قا بیه کیاق  که ج١یاقیف و يیام ؾايؿ، هیکىی  قا ؾقوغگىيی ه 
گىیؿ: ايىیاو  يی ه هیجا آي ه قا که غیك وال١ی اوث، اهكی وال١ی شلىه ؾهؿ.  ،بكؾ هی

های ؾ  بؽىاهی و ییا ظحیی ه١ییىن  با جىشه به لىا٠ؿ ذابث ٠كفی، ال ٘كیك ج١ىیٓ
یمحاا ٌایىحه اووث قا بك ؼىؾ ظمی  کًؿ و آو چه قا که ظم ها وى  اوحفاؾه هی کكؾو يام

بكای هرا  پًؿاقؾ.  کًؿ و چیمی قا که يفه اووث بك ؼىؾ ظم  کكؾه و ِعیط هی يمی
 ی ظمی  و ٌایىیحهيام ؾقوث D فمیكEو ظا  آو که D هى ذكوجمًؿمEگىیؿ:  هی ٌؽُ
کًیؿ.  ای قوٌى بكای ظمیمیث شیىیی للمیؿاؾ هی يی ه هرا  ؾقوغگى قا يمىيه اووث.

های ؾقوغگى لیكاق  ی ایى که ؾق ه١كْ ؼٙك و آویب ها به واوٙه که ايىاوهماو ٘ىق 
وقليیؿ. و ال اییى قو ؾقوغگیى ؾق ِیؿؾ ِیعیط شلیىه ؾاؾو  يگیكيؿ، بیه او يفیكت هی

باٌؿ. ها ؾق کٍف ظمایك همىاقه به ؾيبا  ؾوحیابی به ظمایمی هىیحین  هایً هی ؾقو٢
ِعیط بىؾو ظمایك جالي کكؾه و بیه که بكای ها هفیؿ باًٌؿ. و ال ایى قو همگاو بكای 

ی لىا٠ؿ ذابث ٠كفی که هماو لىا٠ؿ لبیاو ٌیًاؼحی اویث، وی١ی ؾق ِیعیط  واوٙه
 (029، 0980)فكیؿقیً يی ه، باًٌؿ. شلىه ؾاؾو ظمایك هی
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و هم ًییى ال  ،بیؿ  و اِیلی ی يی ه ؾق جعلیی  فكآیًیؿ اؾقاک، اویمی ال يىیؽه
ها بیه  بلیه اؾبیات او ال ایى گىيه واژه .بكؾ یاِٙالظاجی هر  آیًه و بالجاب آو به کاق يم

 .يیام هیا، ج١یاقیف و لبیاو جبیؿی  ٌیؿه اویث های هم ىو لىا٠ؿ ٠كفی ذابیث، واژه
هفیاهیمی جعمیی  ٌیؿه بیك  ظمایك هىشىؾ ؾق ؾوث بٍك ال يگاه يی ه ِیكفاا  ،بًابكایى

که هیچ گىيه وًؽیحی با وال١یث اٌیا  و يفه الهك يؿاقيؿ. آي ه قا کیه  ،وال١یث اوث
بلیه ییک ه١كفیث  .کًؿ، وشىؾی ؾق ـهى بٍك يیىث ايىاو به ٠ًىاو ه١كفث جلمی هی

ی ياهگفاقی ؼىؾ ايىاو بك اٌییا  ِیىقت گكفحیه و هییچ  که به واوٙه ،وٙعی اوث
هلیه و ٠یؿم  ،با وال١یث ها آو ی ٙهقاب گفحه ٌىؾF گىيه هٙابمحی با والٟ يؿاقؾ و چه بىا

فهین E لفا بیاو هٙابمث بیى وال١یث و ه١كفث اهكی ؼاقز ال لابلیث اوثF .آو اوث
کًیؿ، ی١ًیی اهیكی ویٙعی اویث. آو قا اهیكی  که ؾق وٙط ٠م  هی ،ای اوث ها لىه

ك فهمؿF به بییاو ؾیگی یا  و اهىق قا هیٌا ،ی هفاهین ه به وویلهياهؿ. ایى لىل  ـهًی يیم هی
فكآیًؿ ؾوحه بًؿی و ياهگفاقی اوث. بؿیى واو جفیك اهكی وابىیحه بیه ، جفیك ها يى٠ی

فكییؿقیً .D)کًیؿ جّمین و ايحؽاب بٍكی اوث و ؼىؾ ٌی  یا هىٔىٞ قا لمه يمی
 (0980يی ه، 

آوقؾ  ها وؽى به هیاو هیی یًؿ اؾقاک ال اوح١اقهآٌایاو ـکك اوث که يی ه ؾق جبیى فك
F هیچ گىيیه جٙیابمی بیا وال١ییث يیؿاقؾؾايؿ که  های هی اوح١اقه های ايىاو قا و ؾايىحه

Eها، بكف و گی  هیا،  ها، قيگ همگی بك ایى باوقین که به هًگام وؽى گفحى ال ؾقؼث
ؾايیینF و بیا اییى ظیا  ِیاظب هییچ يیىیحین، هگیك  چیمی ؾق هىقؾ يفه اٌییا  هیی

هیای اِیلی جٙیابك  پؿییؿههای که به هییچ وشیه بیا  اوح١اقه ،بكای اٌیا هایی اوح١اقه
 (022، 0980فكیؿقیً يی ه، D)يؿاقيؿ.

ایى گىيه اوث که با جعكییی ٠ّیبی  ،ك يگاه يی ه به فكآیًؿ اؾقاک یا ه١كفث ظما
آیؿ( اولیى اوح١اقه  )که به واوٙه ابماق اؾقاک ظىی هر  چٍن و گىي و... به ؾوث هی

 .بًیؿؾ ايىیاو يمیً هییبه هىشب آو جّىیكی ال وال١یث ؾق ـهیى  هک ،گیكؾ ٌی  هی
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هیای هح١یاقف جبیؿی   ب١ؿ ايىاو با اؼحیاق ؼىؾ آو جّىیك قا به واژه ی وپه ؾق هكظله
کًیؿ کیه  کًؿ )لب  ال ایى هكظله يی ه اٌاقه به جبؿی  ِىقت اٌیا  بیه ِیىت هیی هی

ای بیه  اٌیاقه کًیؿ ِیكفاا  و ٠لث ایى که ج١بیك به ِىت هیی ؿاقؾ.جفاوجی با واژه ي ٜاهكاا 
کىویحیک يٝكیه اق يىث فلىقيه کالؾايی، فیمییؿاو آلمیايی و ال هىوىیاو ؾايیً يىآ

که به ٠لث اقج١اٌات ِیىجی ؾق ، های هىحًؿ ٌی  های ِىجی او لیكا ٘كض .باٌؿ هی
ٌیىيؿ.( هی ی پىٌیؿه ال هاوه که جاقی به لیك آو هحّ  اوث ایصاؾ وٙط یک ِفعه

هیای جّیاویك و  ٌیباهثهیای ـهیى ؾق ؼّیىَ  و ؾق هكظله وىم با جىشه به همایىه
های او بكای اوحفاؾه ال ظمایك، ظیین کلیی کیكؾه و آو قا بیك وال١ییث  هم ًیى ايگیمه

ابیؿF يؽىیحیى ی ؾق لؿم او  هعكکی ٠ّبی به یک جّىیك ايحما  هیE کًؿF جعمی  هی
 (022، 0980)فكیؿقیً يی ه، D.قهاوح١ا

باب ظمیمث و ؾقو٢  ؾق"لفا ؾق .ؾايؿ يی ه ایى ؾقشه ال ه١كفث قا کاهال وٙعی هی
غكق ؾق جىهمیات و جّیاویك  ها کاهالا  ايىاوگىیؿF  چًیى هی" به هفهىهی غیك اؼاللی

بیًًیؿ.  ها قا هیی ٌی  اا لغمؾ و ِكف چٍمايٍاو فمٗ بك وٙط اٌیا  هی یی هىحًؿ.قویا
ٌیی  یابیؿ. ال اییى قو هیا يییم ؾق  ظىان آياو هكگم به ظمیمث اٌیا  و اهیىق قاه يمیی

آيگاه، ایى جّىیك يیم، به E ك ـهًی قا با جفاوت و بؿوو اب١اؾ يٍاو ؾاؾین.، جّاویهكوىم
 (022، 0980فكیؿقیً يی ه، .D)گكؾؾF ؾوهیى اوح١اقه ی ؼىؾ، به ِىت بؿ  هی يىبه

چیكا کیه ؾق چًیؿ  باٌؿ. هیها  ٘ىق که بیاو ٌؿ هكاؾ يی ه ال ِىت هماو واژه هماو
ی بؿ   ِیىجی   يىؽه ٠باقت اوث اللمه گىیؿ: ک گىيه هی وٙك لب  ال ایى ٠باقت ایى

های بی هغم ال  ها قا هىحه آو ؿ،ها هىحً یک جعكیک ٠ّبی. ایى هكظله که لباو و واژه
ی، که واؼحه ـهیى ايىیاو هىیحًؿ، و  . بًابكایى، واژهکًؿ ظمیمث ه١كفی هی ِل های ؼا

هكظلیه  هیا ؾق آیًیؿ. اهیا اییى واژه باًٌؿ، به وشىؾ هی ها جعكییات ٠ّبی هی هًٍؤ آو
وىهی بایؿ ال هك گىيه ؼّىِیث ٠اقی ٌؿه و بك افكاؾ لیاؾی لابلییث ِیؿق ؾاٌیحه 

کًیؿ. يی یه ؾق  باٌؿ. چكا که ؾق ایى ِىقت، جّىیك ِكفا يمً یک یاؾآوق قا ایفیا هی
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کًیؿ. و ال  ایى هكظله ه١حمؿ اوث که ايىاو اٌیا  و افكاؾ يابكابك قا هىیاوی للمیؿاؾ هی
ؾايؿ. په هكظله ویىم و ییا اویح١اقه  بك ؾیگك هىاقؾ لاب  ِؿق هی ها قا يیم واژه ه،ایى قا

ٌىؾ،  ای بی ؾقيگ به یک هفهىم بؿ  هی هك واژهEوىم جبؿی  ٌؿو واژه به هفهىم اوث.
ی ییحا و به جماهی ؼاَ و آغالیًی  بؿیى وبب که لكاق يیىث هىقؾ جصكبه اا آو هن ؾلیم

آوق قا ایفا کًیؿF بلییه هیك واژه بیؿیى که اِ  و هًٍا آو واژه بىؾه اوث، يمً یک یاؾ 
ٌىؾ که بایؿ به ٘ىق هممهاو با ج١ؿاؾ بی ٌیماقی ال هیىاقؾ  ؾلی  به یک هفهىم بؿ  هی

ی١ًی هىاقؾی که، به لباو ِیاف و ویاؾه، هكگیم  Fکن و بیً هٍابه شفث و شىق گكؾؾ
ىحى چیمهیای یى ؾق ک  يابكابكيؿ. هك هفهىهی بكؼاوحه ال بكابك ؾايابكابك يیىحًؿ، و بًابك

 (022، 0980فكیؿقیً يی ه، .D)يابكابك اوث

 هبّیت ٍاطگبًی هؼشفت ًقذ

پیً ال آو که بؽىاهین واقؾ يمؿ و بكقوی بیاو يی ه بٍىین بایؿ ًٌاؼحی هیك چًیؿ 
ی ًٌاؼث و اؾقاک قا يیم  ی آو با هىؤله اشمالی ال لباو و کاقکكؾ آو اقا ه ؾهین و قابٙه

ؾايٍمًؿاو ٠لىم هؽحلف هیك کیؿام ؾق قاویحای اهیؿاف ٠لین هىقؾ بكقوی لكاق ؾهین. 
ؾهًؿ. بكای يمىيه شاه١یه ًٌاویاو لبیاو قا ییک  ؼىؾ، بكای لباو ج١كیفی ویژه اقا ه هی

Eيهاؾ اشحما٠ی Dی اقجبیا٘ی بییى افیكاؾ شاه١یه  کًًؿ. چكا که لباو قا وویله ه١كفی هی
یله، بیكای ايحمیا  ٠ىا٘یف و کًًؿ. اها قوايًٍاواو يیم آو قا به ٠ًىاو یک ووی جلمی هی

ؾايًؿ. ٌایؿ لباو، ؾق يگیاه لبیاو ًٌاویاو، بحىايیؿ ال هاهییث اِیلی و  اظىاوات هی
ها به ؾيبا  ًٌاؼث وال١ی لباو هىحًؿ يیه اییى کیه بیه  وال١ی لباو پكؾه بكؾاقؾ. لیكا آو

ی ؼىؾ بؽىاهًؿ ج١كیفی ال لباو اقا ه ؾهًؿ. ج١كیف لبیاو  شهث اغكاْ ؼاَ و ویژه
های لیكاقؾاؾی بیكای  لباو ؾویحگاهی ال يٍیايهEاه لباو ًٌاواو ٠باقت اوث ال ؾق يگ

 (90، 0992)هعمىؾ ههكآوقاو، Dها اوث. اقجباٖ بیى ايىاو

با جىشه با ایى ج١كیف، ٠ملیكؾ لباو به ِىقت ویىیحمی و بكؼیىقؾاق ال ییک يٝیام 
باٌؿ. ؾوهیى ویژگی آو ٠باقت اوث ال ایى که لباو ییک يٍیايه بیه ٌیماق  ؾوحگاهی هی
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قوؾ و ایى هٙلب بیاو گك ایى اوث که لباو به ؼىؾی ؼىؾ ؼّىِییحی يیؿاقؾ بلییه  هی
هیا  ٙىق که ؾق ٠لن هًٙیك يییم یییی ال ؾللثيٍايه و ؾللحی ال چیمی ؼىاهؿ بىؾ. هماي

بكای ايحما  هفاهین، ؾللث يىٌحاقی اوث که هماو لباو ؾق بىیحك هیحىبیات بیه ٌیماق 
قوؾ و جفاوت چًؿايی با لباو ؾق بىحك ِىت و آواها يؿاقؾ. ویژگیی ویىهی کیه بیكای  هی

ىؾ و ؾق ای بیه ِیىقت لیكاقؾاؾی ؼىاهیؿ بی ٌىؾ ایى اوث که لبیاو يٍیايه لباو بیاو هی
ٌیىؾ. آؼیكیى  قیمی هی های هؽحلف بك اوان لكاقؾاؾهای هؽحلف، لىا٠ؿ آو پاییه لباو

باٌؿ. ایى ویژگیی  ها هی ویژگی آو ٠باقت اوث ال کاقکكؾ لباو که بكای اقجباٖ بیى ايىاو
های اقا ه ٌؿه ال ٘كف ؾیگك ؾايٍیمًؿاو  که اٌاقه به ابماقی بىؾو آو ؾاقؾ ؾق جمام ج١كیف

 ؼىقؾ که گىیی ایى اهك هىقؾ اجفاق جمام ؾايٍمًؿاو ؼىاهؿ بىؾ. هیيیم به چٍن 

ی  با جىشه به هٙالب اقا ه ٌؿه ال شايیب لبیاو ًٌاویاو و هم ًییى اِی  هىیؤله
، ؾاقای وشىؾی هصكؾ اوث و یا بًیا ها و فالوفه اوالهی ق الیىثًٌاؼث که ؾق يگاه 

چگىيه اهیاو ؾاقؾ ظمیمث و  ؾايًؿ، بك يگاه هاؾیىو که ًٌاؼث قا ف١الیث هاؾی هغم هی
یا ًٌاؼث و ِؿق هماو لباو باٌؿ که يی ه به ایى يٝكیه جى ؾاؾه اوث؟ ؾق ایى شا به 

 Fچًؿ اٌیا  ؾق ایى ؼّىَ ؼىاهین پكؾاؼث 

هؿ٠ایی بؿوو ؾلیی  اویث.  ابحؿا بایؿ گفحه ٌىؾ که ایى يگاه يی ه به ه١كفث،ؾق  .0
گیفاقی و لبیاو  آو همیاو فكآیًیؿ يیامی وٙعی  هكظلهایى که يی ه ًٌاؼث قا په ال 

 ؾهؿ.يمی کًؿ، هیچ گىيه ؾلیلی بكای ایى هؿ٠ا اقا ه ه١كفی هی

با جىشه به ایى که لباو بك گكفحه ال لىا٠ؿ ٠كفی ؾق بیى افكاؾ یک شاه١ه اوث که  .2
ی کًؿ، بایؿ گفث که با جىشه به اؼحالف لباو يی ه يیم به ایى اهك الكاق هی ك و ها يیىٞ جفیل

گیفاقی ؾق هیك  ًؿ اؾقاک ؾق بىیاقی ال هكؾم ؾيیا هحفاوت اوث. چكا که فكایًؿ يیامفكآی
ها اٌاقه کیكؾ کیه  جىاو به ٔكب المر  لباو ویژگی ؼاَ ؼىؾ قا ؾاقؾ. و بكای يمىيه هی

ها هیچ ؼبكی ال ایى ٔكب المر  )هكاؾ ه١ًای  ؾق لباو ؼاِی هىشىؾ و ؾق ؾیگك لباو
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ايىاو به ؼىؾی ؼىؾ و بما هى هى ال یک يىٞ ؾوحگاه  باٌؿ. و ظا  آو که آو اوث( يمی
 ايؿیٍیؿو بكؼىقؾاق اوث. 

ی  ًٌاواو و ؾیگیك ؾايٍیمًؿاو، لبیاو ابیماقی اویث، ویاؼحه ی لباو . بًا به گفحه9
ها، يیه اییى کیه ؼیىؾ  ؾوث ايىاو، بكای ايحما  هفاهین و ه١ايی هىشىؾ ؾق ـهى ايىاو

و واژگاو باًٌؿ. بًابكایى، ؾویث ذابیث بییى  ه١ايی و هفاهین ـهًی چیمی غیك ال الفاٚ
جىاو هم یىو يی یه بیه یییی  واژگاو و هفاهین ـهًی غیك لاب  ايیاق ؼىاهؿ بىؾ و يمی

 ها لا   ٌؿ. بىؾو آو

ها با همؿیگك ؾاقيؿ، هیچ جىشهی به الفاٚ و واژگاو  . ؾق جمام هعاوقاجی که ايىاو4
ی ال یاؾ بكؾه ی ویژگی ییک  يؿ. بكای هرا  اگك کىی ؾقباقها يؿاقيؿ و گىیی لباو قا به کلل

گىیؿ، ًٌىيؿه و گىیًؿه هیچ جىشهی بیه الفیاٚ آو گفیث و گیى يؿاقيیؿ،  کىه وؽى هی
ٌىؾ، ِكفاا ه١ايی و هفاهین ـهًیی، ؼیالی ال هیك  بلیه آي ه ؾق ـهى هك ؾو جؿا٠ی هی

٠لمیی و های  گىيه ویژگی الفاٚ، اوث. با جىشه به يگاه يی ه ؾق ؼّىَ ایى که گماقه
ی ظمیمث، چیمی به غیك ال يیى٠ی يیام گیفاقی يیىیث، باییؿ گفیث کیه ؾق  به ٘ىق کلل

های ـهًی ايىاو بایؿ یا الفاٚ قا به ـهى ؼىؾ بكگكؾايیؿ و ییا  ِىقت جؿا٠ی و یاؾآوقی
فكآیًؿ يام گفاقی قا، و ظا  آو که ايىاو ؾق ؼّىَ جؿا٠ی، ِكفاا ه١یايی و هفیاهین 

 ها قا. يه الفاٚ آو آوقؾ ـهًی قا به ـهى ؼىؾ هی

ها هىشىؾ اوث، که هیچ گىيه اقجبا٘ی بیا  . هىاقؾ لیاؾی ال اؾقاکات ؾق بیى ايىاو2
جىايًؿ، هىاقؾ يمٕی بكای قوییكؾ هاهیث واژگیايی  لباو و الفاٚ يؿاقيؿ و ایى هىاقؾ هی

جىاو به اؾقاک کىؾک ال ایى که فالو ٌؽُ هاؾق اووث  باًٌؿ. بكای يمىيه هی ه١كفث
ایى که اؾقاک او يىبث به ظالجی هم ىو گكویًگی و هعبیث و غییكه. و اییى ؾق و یا 

ظالی اوث که آو کىؾک هیچ ؾقکی ال لباو و فكآیًؿ ياهگفاقی يؿاقؾ ظحیی ؾق ویٙط 
 ؾهًؿ.  ٠مىهی آو که ٠مىم هكؾم ايصام هی
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 . لباو و واژگاو ؾق ايحما  بىیاقی ال هفاهین ـهًی و اؾقاکات لاِك بىؾه و جىايایی2
باٌؿ.  اقا ه و بیاو آو ه١ًی قا يؿاقيؿ و ظا  آو که کىی هًیك وشىؾ چًیى اؾقاکاجی يمی

های هؽحلف یک واژه قا به کیاق  هرالا ٌؽُ بكای بیاو و ابكال ٠الله و هعبث به ايىاو
کًیؿ کیه ؾوویث ؾاٌیحى  ولی او ؾقک هیD ؾووث ؾاٌحىEبكيؿ که ٠باقت اوث ال  هی

جیىاو گفیث  ووث بىیاق هحفاوت اوث. بًابكایى، يمیهمىك با ؾووث ؾاٌحى هاؾق و ؾ
 که اؾقاک ايىاو و یا ظما ك هىشىؾ ؾق ـهى او هماو واژگاو و لباو اوث.

ؾق با جبییًیی کیه ال ٠لین ظٕیىقی و ٠لین ظّیىلی ؾاٌیحًؿ،  . فالوفه اوالهی5
جىاو ووا٘ث لباو قا پیفیكفث چیكا کیه ؾق اییى ِیىقت  ٠لن ظٕىقی يمیؼّىَ 

ال١ی ؼىؾ يمؾ ـهى ايىاو هىشىؾ اوث و يیالی به هٙابمیث ـهیى بیه ه١لىم به وشىؾ و
٠ًىاو لباو با وال١یث به ٠ًىاو وشىؾی ؼاقشی، يیىث. بًابكایى، ؾق ِىقجی که ه١لىم 
يمؾ ـهى ظٕىق پیؿا کًؿ، ؾیگك ایى يٝكیه يی ه کاقبكؾی يؽىاهؿ ؾاٌث. اگك ٌؽّی 

کی ال لباو يیم يؿاٌیحه باٌیؿ و به ِىقت هاؾقلاؾ جمام ظىانل او هؽح  باٌؿ و هیچ ؾق
یا ٌؽّی که ؾق ؾوقجكیى يماٖ لهیى ليؿگی کكؾه اوث و ا٘ال٠ی ال لبیاو يیؿاقؾ بیال 

 ای قا لكاق ؾهؿ. و آو که بكای ایى اؾقاک ؼىؾ واژهکًؿ بؿو گكوًگی و یا ؾقؾ قا ؾقک هی

 ی اػتؼبسی رّي ٍ ػیي ًقذ سابطِ

هزحلِاٍل

ی اؾقاک  ه يی ه بیا کمیی جفیاوت همیاو هكظلیههكظله او  ال فكآیًؿ اؾقاک ؾق يگا
ی به ٌماق هی قوؾ. البحه ایى بیاو يی ه وىالی قا به ؾيبا  ؼىاؾ ؾاٌث که پاویػ آو  ظىل

ٌىؾ. يی ه ؾق هكاظ  ب١ؿ، وؽى ال ِىت و واژگاو به هییاو  ؾق آذاق يی ه هٍاهؿه يمی
ی قا فالؿ هك گىيه لباو جلمی هی هی و ایى ؾق ظالی اویث کًًؿ  آوقؾ و ٜاهكا اؾقاک ظىل

ها و واژگاو وك و کاق ؾاقؾ. بكای هرا  ٌؽُ بیا  ی واه١ه ايىاو ِكفا با ِىت که لىه
ی  به ه١ًای آو و جّىیك ـهًی ال آجً پی ؼىاهؿ بكؾF ی١ًی واژه DآجEًی  ًٌیؿو واژه
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EًآجD  وبب ايحما  ِىقت آو به ـهى ٌؿه اوث و ایى ؾق ظالیىث که يی یه هكظلیه
ؾايًیؿ. بًیابكایى، اگیك هیكاؾ ال  ی ظّیى  ِیىقت اٌییا  هی ل هكظلهِىت قا هحاؼك ا

ی هی اوح١اقه ی قا ٌاه  ٌىؾ يه ایى که فمٗ  ی او  اؾقاک ظىل باٌؿ بایؿ جمام لىای ظىل
 ها ج١لك بگیكؾ. به بكؼی ال آو

هزحلِدٍم

بیه  ا یِیىق اٌی  ی٠باقت اویث ال جبیؿ کًؿ یه اویهكظله ب ىیؾق ا  هیآو چه که ي
اجّا   ی بىؾو قا يؿاقؾ و به واوٙه یکلل  ثیلابل ا یاٌ یها که ِىقت ییلباو. ال آو شا

به هؿَقکات  عاا یجلى  هیي ًؿ،یآ یبه ؾوث ه ثیبا وال١ -یظىل  یابماقها ك٘كی ال–ـهى 
ی ىیثیهمیى ي ا یاٌ یؼاقش ثی١اٌاقه ؾاقؾ. چكا که وال یشم   ی باٌیًؿ و همیه یکلل

لاب  ِیؿق بیك  كیو غ یکكؾه و شم  ؿایؼىؾ جٍؽُ پ یوال١و  یبه وشىؾ ؼاقشها آو
 ی ؾق هكظلیه نیهفیاه ،یو كیبه ج١ب ایو  یاؾقاک کلل  گكیؾ ی. و ال ٘كفباًٌؿ یه ىیكیکر

هًاویب بیا  یهیا اژهو ىیهمی  هیؾق يگاه ي یهؿَقکات شم  ى،ی. بًابكاٌىيؿ یه اویب١ؿ ب
 .باٌؿ یها ه آو كیجّاو

 ٌیىؾ یهٙكض ه یوىال کًؿ، یه اویب یؾق ؼّىَ هؿَقکات شم   هیبك آو چه يبًا
. اگیك باٌیؿ یؼّیىَ هی ىییؾق ا یو ؿگاهییؾ یياجمیاه ایی٠ؿم ِعث و  ی که يٍايه

ؾق  ا ،یاٌی كیجّیاو یبیكا ژهییايىاو ٠باقت اوث ال واژگاو ؼاَ و و یهؿَقکات شم 
ی یبا ابماقها یجّالو ا یگىيه اقجبا٘ چیکه ـهى ايىاو ه یاؾآوقیهًگام  بیه  اییو  یظىل

به  اتیشم  كیچگىيه همیى اوث جّاو ىث،یؾق کاق ي یهعكک ٠ّب چیه  هیي كیج١ب
همیاو واژگیاو ؼیاَ  اتییبیاوق اویث کیه شم  ىییبك ا  هیي كایل ؿ؟یایـهى ايىاو ب

 یقا ؾق ـهى ؼیىؾ جیؿا٠ یا واژه چیايىاو ه یاؾآوقی. اها بالٕكوقه ؾق هًگام باًٌؿ یه
 یهیجىش ؿگاهیؾ ىیا یبكا جىاو یيم ى،ی. بًابكاباٌؿ یه یـهً كیهماو جّى بلیه کًؿ یيم

 هعؿوؾ کكؾ.ايىاو قا به واژگاو و کلمات  یلاب  لبى  آوقؾ و ه١لىهات شم 
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 هزحلِسَم

ؾق  ی٠اهی  اِیل  هیي ٌىؾ، یهكظله بكؾاٌث ه ىیؾق ا  هیي اویهماو ٘ىق که ال ب
 ىیوشیىؾ ٌیباهث ؾق بی ی١ًیی کًؿF یه یه١كف اتیقا ٌباهث شم  یکلل  نیجعمك هفاه

 ثیها قا بك وال١ قا اؼف کكؾه و وپه آو یکلل  یمیکه ايىاو هفاه ٌىؾ یوبب ه اتیشم 
ی نیقوي جعمیك هفیاه ىیی. اكيؿیبگٌی   یبٍك كیظما ثیکًؿ جا ؾق يها  یجعم  یکلل
 ٌىؾF یها اٌاقه ه اوث که به آو یهالظٝاج یؾاقا

 كیجّیاو حیاا یيها اییو  باٌؿ یفاٚ هال یو ه١اي ا یاٌ ثیآو چه هٍابهث ؾاقؾ وال١. 0
ؾاٌحه  یا هٍابهث و ٠لمه گكیؾ کیکه ؼىؾ الفاٚ با  ىیؾاٌحه يه ا یها با هن هٍابهح آو

 یه١لىهات شم ی گكیؾ یؾق هكظله ؾوم و به ٠باقج  هیاوث، که ي یؾق ظال ىیباًٌؿ. ا
 .پًؿاقيؿ یقا ِكف لفٛ و کلمات ه ها آوکكؾ و  یؼاَ ه١كف یقا الفاٜ

يه ِكف  باٌؿ یه اتیگكفحى ؼّىِ ؿهیظفف و ياؾ ،یکلل  نی٠اه  جعمك هفاه. 2
هیا  آو یقغ بؿهؿ اها اِال يحىاو بیكا یهاٌباهث یهٍابهث. چه بىا ؾق هىاقؾ هؽحلف

ؾق ویؽث بىؾيٍیاو  یها چیىب و فلیم ٌیباهث ىیهرا F ب یاؼف کكؾ. بكا یهفهىم کلل 
هیا باٌیؿ، گًصايیؿ. و  که ه١كف آو یلل جعث هفهىم ک جىاو یؾو قا يم ىیوشىؾ ؾاقؾ اها ا

 جیىاو یهی ؿییظؿه هىحًؿ. اگك گفحه ٌىؾ که جعث شیًه ب١ ی٠ل یها ٠ًّك هك ؾو آو
ی نیال هفیاه  یهیٌیىؾ کیه هیكاؾ يهیی يام بكؾ. گفحیه یهفهىم کلل  کی  یها قا ـ آو  یکلل

 ىییؾق ا ؿییال شیًه ب١ ىیؼىاهؿ بىؾ. بًابكا  یآو ٌ مثیاوث که ه١كف ظم یهفهىه
 .اوحفاؾه کكؾ جىاو یيمؼّىَ 

فمیٗ واژگیاو   یهیؾق يگیاه ي یو ه١لىهیات شم ی اتییکیه شم  ىییبا جىشه به ا. 9
. ٌیىؾ یال هكظله ؾوم به ب١ؿ اجّا  ـهى با ٠الن هاؾه لٟٙ ه گكیؾ ٌىيؿ، یهعىىب ه

. کًیؿ یه  یجعم ثیو بك وال١ والؾ یقا ه اتیو کلل  اتیـهى ايىاو اوث که شم  ىیو ا
اهیاو لٙیٟ  ات،یچه الما  ؼّىِ ایو  ؿچه ٌباهث باٌ یکلل  نیجعمك هفاه اقیاها ه١

ٌؿ آو چه وبب ٌباهث  اویاقجباٖ با ٠الن هاؾه وشىؾ يؿاقؾ. چكا که ؾق هالظٝه او  ب
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ی حیاا یيها اییو  ا یاٌ ثیشم وال١ یمیؼىاهؿ ٌؿ چ هىیحًؿ يیه واژگیاو  یهیؿَقکات ظىل
 ال شايب ـهى. یا٠حباق

 گبُ ًیچِحقیقت اص دیذ پیبهذّبی

ػلن

ؾق يگاه يی ه ظمایك بما هی هی، هییچ گىيیه اقلي ٠لمیی يؿاقيیؿ. و آو چیه کیه 
ی ـهیى ايىیاو  پًؿاقؾ چیمی شم هفاهین و هىهىهیات ویاؼحه ايىاو به ٠ًىاو ٠لن هی

باًٌؿ. هك چه که ايىاو ؾق قاه کٍف ظمایك و ٠لن ايؿولی جالي کًؿ، لعٝیه بیه  يمی
 ؾهؿ. ؾی ٌؿه و ليؿگی و١اؾت هًؿ ؼىؾ قا ال ؾوث هیلعٝه واقؾ گىؾا  بی پایاو يابى

Eيابىؾی– ابؿی یهؿف ؾوث ه کیفمٗ به  حاا یه١كفث يها(D ،0980فكییؿقیً يی یه ،
ٌیًاؼحی ها قا یک ليؿگی بیا قویییكؾ لیبا ويی ه ليؿگی ایؿا  بكای ايىا (.044-049

ویالض هیكگ ؾايؿ. او بك ایى باوق اوث که ٠لن و ٠ماليیث ومكا٘ی ؾیگك ؼىؾ یک  هی
قوؾ. ٠لن و هك آو چیه کیه قيیگ و بیىی ٠ماليییث  باق بكای ليؿگی ايىاو به ٌماق هی

ؾهؿ اگك چه قولی ابماقی هًاوب بكای هباقله با هحافیمیک و ایماو بىؾ اهیا اهیكوله  هی
ی او  ليؿگی ايىاو بؿ  ٌؿه اوث و بایؿ ايىاو ال ایى ههلیه به  ؼىؾ به ؾٌمى ٌماقه

 (49، پاقه 0980فكیؿقیً يی ه، )وىی هًك فكاق کًؿ.

ال شايیب او  یآقا ی ىیچًی  یه،یي یو ه١كفث ًٌاو یوشىؾ ًٌاو یبا جىشه به هباي
 یٌیؿ هبیاي اویی. اها همايٙىق که بًؿیو چه بىا ؾق بؿو يٝك هىشه شلىه يما ىثیي ؿیب١

ٌیؿ.  یها اٌاقه کیاف ال آو یؼىاهًؿ بىؾ که به بكؼ یؾچاق هالظٝات لاب  جىشه  هیي
 ىیقا بی یا قابٙیه جىايیؿ یها يمی بىؾو آو ی٠لىم و لى  به واژگاي ىؾايىح یبا ا٠حباق  هیي

 یقا بیكا ییقابٙه، شا ىیبا ٠ؿم هلیه ؼىايؿو ا یو ىیهحّىق بؿايؿ. هم ً ىیـهى و ٠
قا ؼّىِیاا ؾق  میثیظم ثییو ؾق يها گیفاقؾ یيمی -میثیظم-ىیهٙابمث ـهیى و ٠ی

 یٌؿ لى  بیه واژگیاي اویاها هماو ٘ىق که ب. پًؿاقيؿ یيم ًیب یجىهم ی٠لم یها گماقه



  یمثظم ی ؾقباقه ی هي یهيمؿ يٝك   678  

اذبیات ٠لیىم بیا  گكیؾ یاوث و ال ٘كف  یبؿوو ؾل ییاؾ٠ا یبىؾو ٠لىم و اؾقاکات ـهً
و يیم بًابك ؾیؿگاه بكؼی فالوفه اوالهی که بكگٍث ٠لىم ظّىلی قا به ٠لن ، یظٕىق

 یا٠حبیاق یه١لىم ظأك ؾق يمؾ يفه قا به ٠ًیىاو واژگیاي جىاو یيم ؾايًؿ، ظٕىقی هی
بىؾو ٠لىم بمیا هیى ٠لیىم،  یکاقبكؾ ی ؾق ظىله  هیي یبا قؾ هباي ى،یکكؾ. بًابكا یه١كف
 هىقؾ چالً لكاق ؼىاهؿ گكفث. میاو ؾق ؼّىَ اقلي ٠لىم ي یهیيٝك

ؾايؿ.  ی کايث ؾق "يمؿ ٠م  هعٓ" قا يیم هىقؾ اٌیا  ؼىؾ ٌمىلی هی يی ه يٝكیه
ی  ی ه١كفث ًٌاوی ؼىؾ يییم ییک يٝكییه ؾاقؾ که ایى يگاه کايث به هىؤله و اٜهاق هی

قوؾ. پفیكي يٝك او ايیاق و قؾي قا به ؾيبا  ؼىاهیؿ ؾاٌیث. يی یه  ٠لمی به ٌماق هی
ی ِیىق  بایؿ اذبات ٌىؾ که همیهEگىیؿ:  گىيه هیی کايث ایى  بكای بیاو ؾوق ؾق يٝكیه

ی ٠لیىم، ايىیاو  ج١بیك و بك پا واؼحى شهاو، و ؾق والٟ، اگك ظك با کايث باٌیؿ، همیه
ٌی  و هبحًی بك لیان به يفه بٍكايؿ. ؾق ایًصا، بی جكؾیؿ، با ؾوقی با٘  قو به قوین: 

يیىیحین)چىو يٝكییه  اگك ظك با ٠لىم باٌؿ، په ها بك بًیاؾهای هىقؾ يٝك کايث هحیی
ٌیىؾ(F اگیك ظیك بیا کايیث باٌیؿ، پیه ٠لیىم بیك  کايث ؼىؾ ال ٠لیىم هعىیىب هی

. باییؿ گفحیه ٌیىؾ کیه يٝكییه يی یه يییم (84، پاقه 0980فكیؿقیً يی ه، D)ؼٙایًؿ.
ی ٠لیىم بٍیكی  باٌؿ چیكا کیه اگیك همیه هم ىو کايث ؾچاق اٌیا  ؼىؾ ٌمىلی هی

٠لىم ِعیط هىحًؿ لیكا کالم يی ه به ٠ًىاو  ی هىهىهاجی بیً يیىحًؿ بایؿ بگىین همه
ای ٠لمی هىهىم و غیك وال١ی اوث. ٌایاو جىشه اوث که اٌیا  ؼیىؾ ٌیمىلی  يٝكیه

گییك ٌیىؾ و اییى هىیؤله ؾاهً ها ؾق باب ه١كفث ًٌاوی واقؾ هی ه١مىل ؾق جمام يٝكیه
ییک  جیىاو آو قا بیه ٠ًیىاو ًٌاوی ٌؿه و جا ظؿی هی اغلب فیلىىفاو ؾق ظىله ه١كفث

 باٌؿ. ه١ٕ  فلىفی ه١كفی کكؾ که ؼىؾ يیالهًؿ پژوهٍی شؿاگايه هی

فلسفٍِهتبفیشیه

آیؿ، آو گىيه يگیاه جًیؿی کیه بیه  ال آو شای که يی ه ؼىؾ یک فیلىىف به ٌماق هی
پكؾالؾ  ٠لن ؾاقؾ به فلىفه يؿاقؾ. و ؾق بكؼی ال بیاياجً به ج١كیف و جمصیؿ ال فلىفه هی
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ی فلىیفه اییى گىيیه  ؾايؿ. و ؾقبیاقه ق ٠لىم و چكا٢ هؿایحگك آو هیو آو قا به ٠باقجی هاؾ
ی  هىؤله بك وك هؿایث ٠لن اوث، يیه يیابىؾ ویاؼحى آو. ٠لین بیكای همیهEگىیؿ:  هی

هایً جماهاا وابىحه به ٠ماییؿ فلىیفی اویث، هكچًیؿ اییى يیحیه قا بیه  اهؿاف و قوي
گییكؾ، باییؿ  به ؾوث هی ای که هؿایث ٠لن قا کًؿ. لییى آو فلىفه واؾگی فكاهىي هی

ی قٌیؿ و  جیىاو بیه ٠لین اشیالههیی ایى هىئله قا يیم هؿ يٝك لكاق ؾهؿ، که جا چیه ظیؿ
، 0980)فكییؿقیً يی یه، Dگىحكي ؾاؾ: ایى فلىفه بایؿ اقلي ] ٠لن [ قا ج١ییى کًؿ.

 (.28پاقه 

ای هؿ يٝكي اوث کیه يمیً ییک هًیك قا ایفیا کًیؿ. ؾق يگیاه او  البحه يی ه فلىفه
های جفییكاجً بكگكفحیه ال ظیه لیباٌیًاؼحی باٌیؿ يیه  ف کىی اوث که پاییهفیلىى

ای قا که به ؾيبا  ظمیمث شىیی باٌؿ، هم ىو ٠لىم بك  ٠ماليیث هعٓ. يی ه فلىفه
باٌؿ. و جمام فیلىىفاو ٠م  گكا قا هىقؾ هیفهث ٌیؿیؿ  جالؾ و هًیك شؿی آو هی آو هی

 ؾهؿ. ؼىؾ لكاق هی

ی فلىفه قا هىقؾ اقلیابی لكاق ؾهین بایؿ بگىیین که  اقهاگك بؽىاهین ؾیؿگاه يی ه ؾقب
ی ؾوق اوث. چكا کیه اییى  ای که جمصیؿ هی ؼىؾ يی ه ال فلىفه کًؿ ؾق آذاق ؼىؾ، به کلل

آیؿF فلىفه يی ه چه همؿاق هبحًی بیك هبیايی لیباًٌاویی اویث؟ اِیال  وىا  پیً هی
آیؿ هییچ گىيیه  اق او بك هیج١كیف يی ه ال هًك ؾق ایى لهیًه چیىث؟ همايٙىق که ال آذ

ٌیىؾ. يی یه بیكای قؾل يٝكییه کايیث ال ؾوق اویحفاؾه  هًك وقلی ؾق فلىفه او یافث يمی
ؾهیؿ و هّیاؾیك  ای ٠ماليیی هیىقؾ اقلییابی لیكاق هی کًؿ. فكآیًؿ اؾقاک قا به گىيیه هی

بىیاقی که يٍايه ٠م  وقلی او ؾق هىاشه با هىا   فلىفی اوث و هیچ گىيه هًكوقلی 
ٌىؾ. اگك گفحه ٌىؾ که يی ه ؾق جٍكیط فكآیًؿ اؾقاک ال اوح١اقه  اقات او یافث يمیؾق ٠ب

ی هًكوقلی اووث چكا که اوان اوح١اقه هن ویى بیا  شىیؿ و ایى ؼىؾ يٍايه یاقی هی
ی يی یه ال  ٌیىؾ کیه اول اویحفاؾه قوؾ. گفحیه هی هىا   لیباًٌاؼحی لباو به ٌماق هی

اقلٌی ٠لن و ٠یؿم هٙابمیث  ث بلیه به شهث بیاوح١اقه به شهث لیباًٌاوی آو يیى
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باٌؿ. و ذايیاا بًا بك باوق يی ه ایى گىيه قوي اوحفاؾه ال اوح١اقه ه١ٙىف  ـهى و ٠یى هی
ی هحافیمیک يی ه بًیا بیك يگیاه هاییؿگك ه١ٙیىف بیه  بك اقاؾه لؿقت اوث و به ٘ىق کلل

هؿاف ؼیىیً بی به ای لؿقت اوث و يگاه او به فلىفه يگاهی ابماقی بكای ؾوحیا اقاؾه
 ًٌاوی ؾق کاق باٌؿ.اوث يه ایى که ظه لیبا

، وؽى گفحى و اٜهاق يٝك ؾق هىقؾ هىا   فلىفی بىیاق کاق قاظحیی اویث ؼالِه
کاق هك فیلىىفی يیىث. اغلب يٝكییات اییى فیلىیىف هیؿ٠اهایی  ،اها وؽى بكهايی

ها قا به ٠ًىاو  ىاو آوج ها پایبًؿ يبىؾه. په چگىيه هی باًٌؿ که ؼىؾ به آو بؿوو ؾلی  هی
اِلی ذابث بك شهايی ؾق ظا  ٌؿو پفیكفث؟! البحه چه بىا ایى يٝكییات لهیًیه ویال 

 ايؿ. ظمایمی باٌؿ که جا به اهكول کٍف يٍؿه
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 گیشی ًتیجِ

ؾق هكظله او  بایؿ گفحه ٌىؾ که ه١ًای ظمیمث چیمی به شم هٙابمث ـهى و ٠ییى 
هك که که باوق به ـهیى و ٠ییى ؾاٌیحه باٌیؿ بیه جىايؿ باٌؿ. و یا به ٠باقجی ؾیگك  يمی

ياچاق بایؿ ه١ًای ظمیمث قا هٙابمث ایى ؾو ه١كفی کًؿ. و ه١یاقهای ؾیگكی هم یىو 
ای ال ه١یاقهای لكاقؾاؾی اویث يیه ظمیمیی. ی١ًیی ال اییى پیه هیا  گكایی گىيه آلهىو
اٌحه باٌؿ. اییى پًؿاقین که لابلیث جصكبه و آلهىو و یا فایؿه قا ؾ ای قا ظمیمث هی گماقه

 جىاو لكاقؾاؾی ه١كفی کكؾ يه ظمیمی. يىٞ ه١یاقها قا هی

ی که ٠باقت اویث  يی ه بكای اؾقاک بٍكی وه هكظله ه١كفی هی کًًؿF اؾقاک ظىل
ال جّاویك اٌیا  يمؾ يفه، اؾقاکات شم ی که همیاو الفیاٚ و واژگیاو وییژه و ؼیاَ 

ی کیه بكگكفحیه ال شم ییات و لابی  جعمیی  بیك هّیاؾیك وال١یی  هىحًؿ و اؾقاکات کلل
قابٙیه  ی بییى اییى هكاظی  ؾق يگیاه يی یه ییک باًٌؿ. بایؿ جىشه ؾاٌث کیه قابٙیه هی

ی ف١  و ايف١الی ؾاقؾ هكظله او  اوث لفا ؾق  ای که قابٙه اوح١اقی اوث و جًها هكظله
ٌىؾ. اها ؾیگك هكاظی  اؾقاک  ایى هكظله ایٍاو لا   به ه١كفث وٙعی بكای ايىاو هی

اها با يمیؿ هاهییث  ؾايؿ. واؼحه ـهى ايىاو و بؿوو هیچ گىيه اقجباٖ با ٠الن هاؾه هیقا 
واژگايی ه١كفث، ؾیگك شیای بیكای ویؽى گفیحى ال اویح١اقه ؾق فكآیًیؿ اؾقاک، بیالی 

 هايؿ.  يمی

بكای ٠لىم بٍكی و ظحی  ،ی ـهى و ٠یى يی ه با جىشه به لى  به اوح١اقی بىؾو قابٙه
ی شؿییؿ قا بیه شهیاو ه١كفیی  و فلىفه ىيه اقلٌی لا   يیىثی ٠ماليی هیچ گ فلىفه

و ایى ؾق ظالی اوث کیه ؼیىؾ  ی هبايی لیباًٌاؼحی و هًك باٌؿ کًؿ که بایؿ بك پایه هی
 ای يؿاقؾ. يی ه هٍی فلىفی هًكوقلايه
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