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 چى٘ذُ

ـ   هٖ ح٘لإّإ آى ت كٍٍ ، صگًَگٖ ارلا ٍ ّإ تٌ٘اؿٕ اً  كِ تل پوٍَّ ؿاُ ، ٠ًاهٖ ام تاٍك هثاًٖ فلٌفٖ  ٔگـقاكؿ. هقال
 ٖ ٖ   ؿك تــٍٗي ُــُ اًـ .    عاٗل تا ّـ  تث٘٘ي هثٌإ فلٌفٖ پوٍَّ تلك٘ثـ ام كٍٗرلؿّـإ ٠ًـلٕ    ،پـوٍَّ تلك٘ثـ

ٍ  تغل٘ـل ؿاؿُ  ّإ گًَاگَى گلؿآٍكٕ ٍ ، كٍٍ ّإ هت١ٌَ تلك٘ثٖ ٛلط ، هتفاٍت َ  ّـا  ًـاگَى اٛال٣ـات اًـتفاؿُ    هٌـات٢ گ

ي هقالِ تَؿُ اً  ، كٍٍ هَكؿ اًتفاؿُ ؿك َُؿ. تغل٘ل ٍ اًتٌتاد هٖ ٖ  ٗا ـل تـلٗي هثٌـإ فلٌـفٖ پـوٍَّ      . پلاگواتٌ٘ن ٓا
ٍ ٖ ٖ فاٗـُ تلك٘ثٖ اً . اتناكگلٗا ـٖ پ٘اهــ ه٤لفـ    ا ، ٍرِ اكتثاٖٛ پلاگواتٌ٘ن تا پوٍَّ تلك٘ثٖ گلٗا ٌُاًـٖ   ًـ. اتناكگلٗا

ٖ، ـُفاٗ پلاگواتٌ٘ن ٍ ـ  احلعاٗل  ٌُٔاًٖ آى اً . هقال اكمٍ ًٔت٘ز گلٗا ّـإ   پقٗلٕ پوٍَّ تلك٘ثٖ ام پلاگواتٌ٘ن ٍ ًقـ

 هلتَٙ تِ آى كا هَكؿ تلكًٖ للاك ؿاؿُ اً .

 .گلاٖٗ گلاٖٗ، فاٗـُ اتناك پلاگواتٌ٘ن، هثاًٖ فلٌفٖ، ٌُاؽتٖ، كٍٍ پوٍَّ تلك٘ثٖ، ّب: ٍاطُ ول٘ذ
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 همذهِ

ٌا ٓف٤ال٘  ٍٗو پوٍَّ، ـ .   ّا تلإ كِف عق٘ق  ٍ عل هِرالت پَ٘ ىًا ٍ     كٍ تَؿُ ًا  تَٓـِ٘ تـِ كٌـة ٣لـن 

ث٘ا اًٖ تَؿُ ًا . آهَمُ ى،اه٤َٔه ٍ كِف عق٘ق  ؿك ت٤ال٘ن ًا اٗي تَِٓ٘ ًٌگ تٌإ تٌ٘اكٕ ام ٣لَم تِـلٕ   إ ًا

ٍ   ا اً صگًَگٖ كٌة ه٤لف  ه٤تثل، آٗـ. ُواك هٖ آى ؿك َٛ  تاكٗؼ تِ كُـ ٍ ٕ ُـٌاؽ   ّوِ٘ـگٖ تـلا   هغـَكٕ 

 ا  پاًؾٖ فلاّن آٗـ.اتلإ اٗي ً َُؿ ٌُاًٖ پوٍَّ ٤ًٖ هٖ ؿك كٍٍ عق٘ق  تَؿُ ًا .

ٍاؽل للى تٌ٘تن ؿٍ تِ ًا  كـِ تغـ     ؿٗـگاُ كلٖ ؿك ؽَّٔ هاّ٘  پوٍَّ ٍ تا ا هثاًٖ ٠ًلٕ آى ٍرَؿ ؿُا

َاى پوٍَّ كوٖ ٍ َ  ،َىكٌـ   ّإ َٛالًٖ پي ام كًٌاًي تا ًا  ؿك َٛ  ًَُـ. ك٘فٖ ٌُاؽتِ هٖ ٣ٌ ّـإ   پـوٍّ

ِ    پوٍَّ مًـگٖ تَؿُ ًا . كاكتلؿ آى ؿك تلٗي اتناك تِل تلإ كٌة ه٤لف  ٍ ٖ هْنكو٘ إ  ّإ ك٘فٖ ً٘ـن تـا ًـاتق

َ    پَ٘، كٍٍ ًٔا . ام صٌـ ؿّ ؽَكؿاك ام ّو٘ي راٗگاُ تل كوتل، ك٘فـٖ   ّـإ كوـٖ ٍ   ٌُاًٖ ًَهٖ ً٘ـن تـِ پـوٍّ

 كِـَك  پوٍَّ تلك٘ثـٖ ؿك  ـ.ًَُ ٌُاؽتِ هٖ (Mixed research) ّإ تلك٘ثٖ افنٍؿُ ُـُ ًا  كِ تا ًام پوٍَّ

ٍال٢ ُـُ ًا  )كلثاًٖ ٍ ها ً٘ن ـ ؛ 1389ؿٗگـلاى  عـلٕ ٍ ؛ 1390ًٔل هَكؿ تَرِ  ٕ ؛ 1389 پـَك  هغوـ  ؛1388 علٗـل

اٖٗ فلؿ ؛1386ُلٗف٘اى ٍ ًٔل؛ 1387 ُلٗف٘اى  (.1386 ؿًا

ِ   ه٤لفٖ پوٍَّ تلك٘ثٖ ؿك كاكگ٘لٕ ٍ ّاٖٗ كِ تلإ تِ تالٍ تا ٍرَؿ ـ ا  كَِك ها ٓـَكت پقٗلفتـ ٍ  ،ًـ  ه٤لفـٖ 

ٍ  تـاكُ تِ٘ـتل تـِ ًـ١َ     اكمٗاتٖ هثاًٖ فلٌفٖ آى كوتل هَكؿ تَرِ للاك گلفتِ ًا . هقاالت هٌتِل ُـُ ؿكاٗي  ٌُاًـٖ 

ـ.   پلؿاؽتِ ك٘فٖ ّإ كوٖ ٍ ٍٗوُ ؿك هقاٌِٗ تا پوٍَِّ ّوضٌ٘ي ت٤اكٗف پوٍَّ تلك٘ثٖ ت كاكتلؿّا،  ًا

ـ ام ٣ثاكت َُؿ اٗل تِ آى پلؿاؽتِ هٖع ٔآلٖ كِ ؿك هقال تاالاً هثٌإ فلٌفٖ پوٍَّ تلك٘ثٖ صٌ٘ـ    .1 :ًا

 پوٍَّ تلك٘ثٖ ٍرَؿ ؿاكؿ؟ اٗلاؿاتٖ تل پلاگواتٌ٘ن ٍ صِ ًقـّا ٍ .2 ّاٖٗ ؿاكؿ؟ صِ ٍٗوگٖ ٍ

 هفَْم پظٍّؾ تشو٘جٖ تؼشٗف ٍ. 1

َاى ٗك كٍٍ ٠ًامِ تلك٘ثٖ ت  پوٍَّ ـًا ٔؿًثال ٣ول٘اتٖ، هٌـ ٍ ٣ٌ ـاكؿ.تاكٗؾٖ صٌ َاتق    ٗـك روـ٢   ؿك ٖ ً تٌــٕ ام ًـ

ـ:   تِ صْاك ؿٍكُ تقٌ٘ن ًوَؿُ تاكٗؾٖ پوٍَّ تلك٘ثٖ، آى كا  ًا

ل٘ـِ ؿك    اؿاهـِ ٗافـ ،  م 1980 ٔؿّ تا ٍُـ ُل١ٍ م 1950 ٔاٗي ؿٍكُ كِ ام ؿّ ؿك :گ٘لٕ ُرل ٓؿٍك .1  ٣الٗـق ٍا

تفاؿ ل ف٤ال٘  تِ٘تل ام ٗك كٍٍ، ؿك تغق٘قات ُرل گلف  ٍ ًٓا زـام پـقٗلف ،  ّإ پوٍِّٖ ٍا  ِ٘ كِ تِ اٗي ُرل ًا

ك٘فـٖ تـا ؿٍ هثٌـإ ٠ًـلٕ      ّإ كوـٖ ٍ  َٓكت رـٕ هٜلط ًوَؿ كِ آٗا اهراى تلك٘ة ؿٍ ١ًَ ؿاؿُ ا  كا تِااٗي ً

 .پقٗل ًا  اهراى هتفاٍت

ـاكاى    تل ٌَّم ً٘ن اؿاهِ ؿاكؿ، ُرل ٤ٗ٘ف ؿك اٗي ؿٍكُ كِ تِ :پاكاؿاٗوٖ ٓهٌاٟل ٓؿٍك .2 ها ُاّـ هزاؿلِ تـ٘ي ٛلفـ

َافقاى تلك٘ثٖ كٍ تِ پاٗاى ًا . ٠ًل هٖ ك٘فٖ ٌّت٘ن كِ تِ ّإ كوٖ ٍ هؾالفاى تلك٘ة ؿاؿُ ٍ  كًـ تا پ٘لٍمٕ ه
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َا١ ٛلط اٗي ؿٍكُ، ؿك :إِ گٌتلٍ كٍٗ٘ ٓؿٍك .3 ٕ  ٍ ٌُاًٖ ّإ راه٤ِ ّإ تلك٘ثٖ، ؿك عَمُ ًا زـام ٍ  پلًـتاك  ًا

 ّإ تلك٘ثٖ هٌتِل گلؿٗـ. اكمُ٘اتٖ پوٍَّ ؿك ه٤لفٖ ٍ هقاالتٖ ً٘ن ،آى ٣الٍُ تل تِ هغققاى ٣لِٗ ُـ.

زام هٌتول پوٍَّ ٣الٍُ تل ،اٗي ؿٍكُ ؿك :پلؿامٕ تخث٘  ٍ ٠ًلِٗ ٓؿٍك .4  ٍ ّـإ كاٌّوـا   كتـاب  ّإ تلك٘ثٖ، ًا

ـ  ًِلٗات تؾٖٔٔ هت٤ـؿٕ عإٍ ه٤لفٖ كٍٍ َاى ًـَه٘ي كٍٗرـلؿ پوٍِّـٖ هٌتِـل      ِ ّإ پوٍَّ تلك٘ثٖ ت ٣ٌـ

 .(253ّ  ،1389پَك، )هغوـ  گلؿٗـ

ـ  كـِ كّ٘افـ     تغق٘ق تا كٍٍ تلك٘ثٖ، ٌُاًٖ تلك٘ثٖ ٗا كٍٍ ك٘فـٖ كا ؿك لالـة    ّـإ كوـٖ ٍ   تغق٘قٖ ًا

ٖ  هلعلِ صٌـ ٍٔاعـ ٗا ٗك هٜال٤ ٌُٔاًٖ ٗك هٜال٤ كٍٍ ّـإ تلك٘ثـٖ،    كٍٍ تغق٘ـق تـا   كٌــ.  إ تا ّن تلك٘ة هـ

تفاؿُ ام ـ تِ َُ٘ هلاعلٖ ام تغق٘ق ًا  كِ هٖ ك٘فٖ ؿك ّإ كوٖ ٍ ترٌ٘ك ًا ًَا زـام گ٘ـلؿ.   ّن ٓت َالٖ ًا  مهاى ٗا هت

اى اٗي كٍٍ ٍال٤٘ـ    ٍ ًـاؽتاك  ّـا،  مهاى پ٘ض٘ـگٖ تفْ٘ن ّن تلإ تث٘٘ي ٍ ٌُاًٖ، تل ًا ـرا   ّـإ ارتوـا٣ٖ،    ُا

تفاؿُ ام ٛلط ه٤لفتـٖ   ٌُاؽتٖ ٍ ٗك ٗلٍكت ٌّتٖ ،ْا(ًتلك٘ة آ )ٍ  إ گًَاگَى ّا ٍ هٌات٢ ؿاؿُ ٠ًلِٗ ّا، كٍٍ ّا، ًا

 .(40ّ  ى،ًا  )ّوا

َاهل گًَـاگَى ؿؽ٘ـل ؿك تـلٍم    ّإ ارتوا٣ٖ تِ پـٗـُ ٍ     آًْـا ٍ  ؿل٘ل ٣ ـتي ًـاؽتاكّإ پ٘ض٘ــُ   ّوضٌـ٘ي ؿُا

ـ  گًَـِ اهـَك،   تلإ ٌُاؽ  اٗي ٌُاًاٖٗ ًٌ٘تٌـ. كاعتٖ لاتل تث٘٘ي ٍ تٌ٘ـُ تِ  ّن ؿك ّـإ هتٌـ١َ    كٍٍ ام هٌـات٢ ٍ  ـتاٗ

تفاؿُ  ـ إ ؽاّ ام پوٍَّ، ٠ً٘ اكتفا تِ گًَِ ؿ.ًَُا ـ  پوٍِّـگل كا ام     ٖ ٓـل  ل پوٍَّ ك٘فٖ ٗا كو٘ ، هورـي ًا

ٍال٤ٖ ٍ ؿًت٘اتٖ تِ ٗافتِ  ـ.كٌكٌٌـُ هغلٍم  تث٘٘ي ّإ 

ٍ    كٍٍ ّإ هت١ٌَ تلك٘ثـٖ،  ٛلط ام كٍٗرلؿّإ ٠ًلٕ هتفاٍت، اٗي ١ًَ پوٍَّ، ؿك  ّـإ گًَـاگَى گـلؿآٍكٕ 

تفاؿُ هٖ ّا ٍ تغل٘ل ؿاؿُ ال٣ات ًا ـ  كـِ هغقـق ؿك        پوٍَّ ؿك َُؿ. هٌات٢ گًَاگَى ٛا تلك٘ثٖ فـلٕ تـل اٗـي ًا

٤ٜا   كِ اٗي اهل تِ؛ ّإ گًَاگَى آماؿٕ ٣ول ؿاكؿ كٍٍ كاكتلؿ كٍٗرلؿّا ٍ پـقٗلٕ ؿك فلاٌٗــ تغق٘ـق     ؽالل٘  ٍ ًا

زاهـ )ّواى، هٖ  (.27ّ  ًا

ٕ پوٍِّـٖ ً٘ـن    پوٍَّ تلك٘ثٖ ام ؿٍ ٍٗوگٖ آلٖ تلؽَكؿاك اً  كِ ٍرِ تواٗن آى تا ؿٗگـل كٍٗرلؿّـا  

ّا ٍ  ّا، ؿاؿُ هغَك اً ؛ ؿٍم اٌٗرِ ؿك پوٍَّ تلك٘ثٖ، كٍٍ َُؿ: اٍ  اٌٗرِ پوٍَّ تلك٘ثٖ ًاا  هُٖولؿُ 

، ًاا  ٗا هٌهلٔ پوٍَّ ام اّو٘  اًاًٖ تلؽَكؿاكاً ؛ مٗـلا تـِ    ًَُـ. ؿك اٗي ١ًَ پوٍَّ هٌات٢ تلك٘ة هٖ

گ٘ـلٕ ٍ تزنٗـِ ٍ تغل٘ـل     ًِام لث٘ل اًتؾاب كٍٍ گلؿآٍكٕ اٛال٣ات، ًغَٓ ًوَ ،فلاٌٗـ پوٍَّ ٍ ارنإ آى

ّـإ   ٍٗوُ كٍٍ ، هٌات٢ ٍ تِ ّا ّن آه٘ؾتي ٍ تلف٘ق ؿاؿُ ؿّـ. ّوضٌ٘ي ؿك پوٍَّ تلك٘ثٖ، ؿك ّا رْ  هٖ ؿاؿُ

، ًام ٍ ٣ٌَاى  إ اً  كِ ٍٗوگٖ تلك٘ة گًَِ ام اّو٘  ٍ اكمٍ فلاٍاًٖ تلؽَكؿاك اً . اٗي اّو٘  تِ ،تغق٘ق

 .اً  ّ ؿاؿُآلٖ اٗي ١ًَ پوٍَّ كا تِ ؽَؿ اؽتٔا
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 ؿٌبػٖ ٍ سٍؽ پظٍّؾ استجبط هجبًٖ فلؼفٖ ثب سٍؽ .2

ـ      فلاٌٗـ پوٍَّ لثل ام ارلا ًِ ًٜظ ه٤لفتٖ كا ـتِ ًا ًـٜظ ؿٍم   ًـٜظ ٍا  هثـاًٖ فلٌـفٖ،   : پِـ  ًـل گقُا

ٍ  تاُـ. ًٜظ ًَم كٍٍ پوٍَّ هٖ ٌُاًٖ ٍ كٍٍ ـ    اٗي ًِ ًٜظ كِ هثٌـا  ِ  ،تهـَكٕ پـوٍَّ ٌّـتٌ تلت٘ـة ام   تـ

ًـٜظ ًـَم ٗـا ّوـاى كٍٍ تغق٘ـق       ،لاتل تلكًٖ ًا  تلإ ها آُراك ٍ آًضِ ه٤وَالً آٌٗـ. هٖ ؿكٍى ٗرـٗگل پـٗـ

ٖ  ٍٗوُ هثاًٖ فلٌفٖ آى،ِ ت ٌُاًٖ پوٍَّ ٍ كِ كٍٍ ؿك َٓكتٖ؛ ًا  اى پوٍَّ كا تِر٘ل هـ ٍ  ًا اگلصـِ   ؿٌّــ 

ـ، پٌْاى  ًتاٗذ آى ؿاكًـ. ح٘لٕ رـٕ ؿك فلاٌٗـ ارلإ پوٍَّ ٍإت لري عَ٘ك ٍ ًا

(. ًـٜغٖ  29ّ  ،1389َُؿ )هغوــپَك،  تٌٖ٘ ت٤لٗف هٖ رْاى ّإ تٌ٘اؿٕ ٗا ٠ًاهٖ ام تاٍكؿُا  ، لٌفٖهثاًٖ ف

ٍال٤٘  هٖ ام ه٤لف  كِ لثل ام ـ .  پلؿامؿ، ًٜظ ه٤لف  ٣لوٖ تِ تَٗ٘ظ  ه٤لفـ  ّلصـِ ام ًـٜظ     ًٜظ فلٌفِ ًا

تنا٣ٖ آى كر١َ كٌـ، تل ام ٣لن تِ ًَٜط لثل اًاً ،تل ُـُ ًا ٖ تا ٣ق٘ـُ هـلتثٚ   ًا ـ  ُـَؿ.  هـ  ٍ ّـا تاٍك ٔ، هزو٣َـ  ٣قاٗـ

اى آً رْاى ٌّتٖ ٍ ا٣تقاؿاتٖ ام صگـًَگٖ   ْا صگًَگٖ ف٤ال٘  ٍ گلؿٍ كاك اٗي رْاى ٣ٍالن ؽلق  ًا  كِ تل ًا

ٍال٤٘  تَٗ٘ظ ًا  كٌة ه٤لف  ام آى لاتل ؿكک ٍ ِوٌـ تِ  ً  كِ ام ّواى صِن ،. ًگاُ ؿًا ـام ٠ًلٕ ٍا تٌ٘ـاؿٕ   ًا

 (.42ّ  ،1389،فلٌفٖ تلؽَكؿاك ًا  )اٗواى

ه٤ٌاً . ٣لن ٍ ٠ًلٗٔ ٣لوٖ  ٛل  ه٤ٌا ًـاكؿ. ٣لن، هٌتقل ام مهٌ٘ٔ اٗـئَلَهٗك آى، تٖ ٣لن ؽٌخٖ ٍ تٖ

ٍ    ، ه٤لف  ٌُاًٖ ، ٌّتٖ فلٕ هترٖ تل فلٌفِ تا صْاك پَ٘ ٌُاًـٖ اًـ     ٌُاًـٖ، هاّ٘ـ  اًٌـاى ٍ كٍ

 (.43)ّواى، ّ

كـِ تـا هَٗـ١َ پـوٍَّ هـلتثٚ      ٌُاًٖ پوٍَّ ؿك ٍال٢ آى تؾَ ام هثـاًٖ فلٌـفٖ اًـ      كٍٍ

إ ؿك ؽَّٔ صگًَگٖ ٍ صلاٖٗ كٌة ه٤لف  تا توـاٗن   ٣ٌَاى ٠ًلِٗ تِ  ٌُاًٖ پوٍَّ . كٍٍ گلؿؿ هٖ

ٖ   ّا ٍ فٌَى تغق٘ق ام تغج ؿكتاكٓ كٍٍ آٍكؿ تـا ؿالٗـل اًـتفاؿُ ام     ، هٌٜقٖ كا تلإ هغققاى فـلاّن هـ

ّـا كا تث٘ـ٘ي    ١ هِؾْ ه٤لف  ؿكتاكٓ پـٗــُ ؽاّ ؿك تَل٘ـ، گلؿآٍكٕ ٍ ت٤ًَٔ اًَا ّإ ّا ٍ كٍٍ كاّثلؿ

ـ  ٌُاًٖ ٍٗوُ هفلٍٗات ه٤لف  تِ ،ٌُاًٖ تغق٘ق ٣وـتاً تل هثٌإ فلٌفٖ كٌٌـ. هثاعج كٍٍ  ، هثتٌٖ ٌّـتٌ

 (.142 ، 1389ّ،  ماؿُ لؤلٕ )ٓاؿا

ـا ام اؿكاک پوٍِّگلٕ كِ ه٤تقـ ًا  ،هخا  تلإ ـ  ٍال٤٘  ص٘نٕ ر ـ ،   ٓكٌٌـ ٕ   ٍال٤٘ـ  ًا كـِ   تـا پوٍِّـگل

ٍال٤٘  هٖ ا٣ل ٌُاًا كاف ـاكؿ، تؾِٖ ام  ا٣تقاؿ ٗا ٣ـم ا٣تقاؿ تـِ   كٌٌـ. تلإ كِف عق٘ق  كُا ٗرٌاًٖ كا ٖٛ ًوٖ پٌ

 گقاكؿ.   هتفاٍتٖ كا تلإ ؿًت٘اتٖ تِ ه٤لف  پَ٘ پإ ها هٖ هٌ٘ل عقاٗق حات ،

ِ  تفٌ٘ل ؿاؿُ تغل٘ل ٍ آٍكٕ، اتناكٕ ًا  كِ تلإ رو٢ ، كٍٍ ٖ   ّا ؿك پوٍَّ تـ ٍ  .كٍؿ كـاك هـ ّـا   ّوضٌـ٘ي كٍ

َا٣ـٕ ٌّتٌـ ـ .   ُـُ ؿاكإ ا٣تثـاك ٍ  كِ ه٤لف  تَل٘ـ ًامؿ كِ پوٍِّگلاى كا هٜوهي هٖ ُاهل ل ٍاٗـٖ ًا اهرـاى   ك
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ٍ     ُـَُ٘  ٣لـن،  تٌـٕ ٣لن ام غ٘ل ه٤لف ، هلم ِ  ّـإ ؿًتلًـٖ تـِ ه٤لفـ   تـلٗي هثـاًٖ    ام هْـن  ،تٌــٕ ٣لـَم   ؿًـت

ٗ ا ٌُاؽتٖ ه٤لف  َل  .(175ّ ،1386الْـٕ، )٣لن َّ ٗلٍكت ؿاكًـّإ پوٍ تٌـٕ كٍٍ ًـ كِ تلإ ٍا

تؾاب كٍٍ اى كٍٍ ّا ؿك ًا زام هٖ ٌُاًٖ ٍ پوٍَّ تل ًا ـتفاؿُ ام   إالثتِ ت پقٗلؿ. هثاًٖ فلٌفٖ آى ًا ك٘ـ تـل ًا

اًٖ ًٌ٘  ْٔا هٌهلٓ تلك٘ة آًًغَ ك٘فٖ ٍ ّإ كوٖ ٗا كٍٍ ٖ ؛ ًا ـام ؿٗـگاُ ٌّـت  ٌُاًـٖ،  هٌهلِ اٗي ًا  كِ ك

ـ  ُ اكمٍ ٌُاًٖ ٍ ه٤لف  ٍ  اٌٗ ٍ ٌاًٖ كاٌّوإ ٣ول تَؿُ ًا ؿك هـا  ٌُاًـٖ ٗـا فلٌـفٖ كاٌّوـإ      رـِ تٌ٘ـاى كٍ

 (.  152ّ ،1389ماؿُ لؤلٕ، صٌ٘  )ٓاؿا پوٍَّ

تٌثاٖٛ تلإ ت٤و٘ن ًتاٗذ تْلُ هٖ ٍاتٌتِ تـِ مهـاى ٍ    تل اٗي تاٍك ًا  كِ عق٘ق ، تلؿ، پوٍِّگلٕ كِ ام آهاك ًا

ٖ   كوتل ٤و٘ن كاپوٍِّگلٕ كِ ت هقاتل، ًٔقٜ هراى ًٌ٘ . ؿك ٍ    هَكؿ تَرِ لـلاك هـ هتغ٘ـل تـَؿى    ؿّــ، تـِ تـاكٗؾٖ 

تؾاب ٍ ه٤لف  تاٍك ؿاكؿ. ل ؿٗگـل ً٘ـن تاٍكّـإ    ئتٌـ٘اكٕ هٌـا   ّإ تغل٘ـل ٍ  َُُ٘ ّإ پوٍَّ، كاكتلؿ كٍٍ ؿك ًا

 پوٍِّگل عَ٘ك ؿاكؿ.  

تَرـِ هٌاًـثٖ    ، ف٘إ ٣لوٖ ٍ پوٍِّٖ ًفاًِ ؿكإهت ٌُاًٖ تلإ پوٍَّ، كغن اّو٘  هثاًٖ فلٌفٖ ٍ كٍٍ تِ

ٍ  گ٘لؿ. تِ اٗي ًَٜط َٓكت ًوٖ ٍ   تٌ٘اكٕ ام هغققاى تا هفـاّ٘ن كٍ هثـاًٖ فلٌـفٖ آًْـا آُـٌا      ُـٌاؽتٖ پـوٍَّ 

تفاؿُ هٖ ّإ فلٌفٖ كٍٍ تٌ٘اى ٓتاك ًٌ٘تٌـ. ها ؿك َاكُ ام آًْا ًا ـاكٗن    كٌـ٘ن  ّإ تغق٘ق كِ ّو ال٣ـات مٗـاؿٕ ًـ  . ، ٛا

َ تَل٘ـ َُؿ، قـ كِ٘ـُ هٖه٤لف  تِ ً ٔفلاٌٗـ ت٤ًَ ؿك آًضِ ٣وـتاً ـاى    ُـُ ًا ، ه٤لف  ٗا ؿًا ًِ كٍُٖ كِ تـل ًا

َ هقكَك ت  .(21ّ ،1389آٗـ )هغوـ پَك، ؿً  هِٖ آى ؿًا

هٌـتذ ام ؿٗــگاُ پوٍِّـگل ؿك ؽٔـَّ هاّ٘ـ        ،)كٍٍ پوٍَّ( ّا تفٌ٘ل ؿاؿُ تغل٘ل ٍ ّإ گلؿآٍكٕ، كٍٍ

 ٌّتٖ ًا . ٍٓا ؿكتاك ّإ كلٖ تلگلفتِ ام ؿٗـگاُ ،  ؿك ًٜغٖ تاالتل ٍ ،ه٤لف 
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هٌـتق٘ن  تِ ٛـَك  ّا  اٗي ؿٗـگاُ ّإ فلٌفٖ ًا . هثتٌٖ تل ؿٗـگاُ ك٘فٖ پوٍَّ تلك٘ثٖ ً٘ن ّواًٌـ پوٍَّ كوٖ ٍ

ٖ   افلاؿٕ كِ ام ًـ.ا پوٍَّ تلك٘ثٖ ٓكٌٌـ تث٘٘ي هٌتق٘ن ٗا غ٘ل ًـتفاؿُ  تـلؿى تـِ عق٘قـ  ا     اٗي ١ًَ پوٍَّ تـلإ پـ

 هاّ٘  ه٤لف  تلؽَكؿاكًـ.   ٌّتٖ ٍ ٓتاك ّاٖٗ ؽاّ ؿك ؿٗـگاُ كٌٌـ، ام هٖ

ـام هراتة فلٌفٖ تغقِٗ هٖ اتفاا ٠ًـلٕ ًٌـثٖ ٍرـَؿ     َُؿ، ؿك ؽَّٔ اٗي ه١ََٗ كِ پوٍَّ تلك٘ثٖ ام ك

ي تلك٘ـة كـِ   اٗ ك٘فٖ تلآهـًـ. ٓـؿ تلك٘ة ؿٍ كّ٘اف  كوٖ ٍ  ٌُاًاى ؿك تلؽٖ ام كٍٍ ، تِ ت٤ـ 1990 ٔؿّ ؿاكؿ. ام

ًَا ٣وـتاً ٌُاًـٖ ٣لـَم ارتوـا٣ٖ كا     كٍٍ ٔ، ٣ٔل رـٗــٕ ام تًَـ٤    پلاگواتٌ٘ن َٓكت گلفتِ ٠ًٔلٕ فلٌف ٔتا پِت

تِ ًا ِ ت ـا        كٍٗرلؿ پلاگواتٌ٘ن كا ًنؿٗك ٠ًلاى، اكٌَى اكخل ٓاعة ّن . ؿًثا  ؿُا تـلٗي كّ٘افـ  فلٌـفٖ تـِ اّـ

ٌـ ) ّإ تلك٘ثٖ هٖ تغق٘ق تا كٍٍ  (.26، 1389ّ ، پَك هغوـ ؿًا
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ؿك  ،٣ٌَاى ٗك فلٌفٔ ٛث٤ٖ٘ ٍ تزلتٖ ٍ ٗك كٍٍ تغق٘ق ٍ تفرـل  پلاگواتٌ٘ن )فلٌفٔ آال  ٣ول( تِ

اٍاؽل للى ًَمؿّن ه٘الؿٕ َْٟك پ٘ـا كلؿ ٍ تالٍ ًوَؿ تـا ٣لـن ًـَٗي كا تـا فلٌـفِ، ّواًٌــ ًـامؿ ٍ        

ٌُاًٖ پلاگواتٌ٘ن هثتٌٖ تل  ّإ ٣لوٖ رـٗـ تِ ًقـ ترِـ. ٌّتٖ ِ٘لف ّإ ًٌتٖ كا ؿك پلتَ پ ًگلٍ

 ،توـام ٍ ؿك عـا  ُــى كـِ ؿك تٌـتل آى      ٣ـالوٖ اًـ  ًـا    ،٠ًل اٗي فلٌفِ آل تغ٘٘ل اً . ٣الن هَكؿ 

ً٘لٍّإ ؽاللٔ تِلٕ فلٓتٖ تلإ تْثَؿ ٍ آالط آى ؿاكًـ. اٗي فلٌفِ فْن ٍ ؿكک تِل ؿكتاكٓ ٌّتٖ 

رلٗاًٖ ؿك عا  تغ٘٘ل، هلتـَٙ تـِ    ،ؿاًـ. رْاى ام ؿٗـگاُ اٗي فلٌفِ زلتِ لاتل عَٔ  هٖكا تا ترِ٘ تل ت

ه٤٘ي ٍ هغـٍؿ تِ تزلتِ اًٌاى اً . اًٌاى ام ؿٗـگاُ پلاگواتٌ٘ن هَرـَؿٕ مٌٗـتٖ ٍ    ، ًالْ ٍ ًا آٌٗـُ

ٍ   ٣٘ي اٍ هغَٔ  ٍ ؿك .رنئٖ ام ٛث٤٘  اً  آماؿٕ  عا  ًامًـٓ راه٤ِ ؽـََٗ اًـ  ٍ ؿاكإ اكاؿٓ آماؿ 

إ ام اٗـي   ًوًَِ ،تٌلٚ اٍ تل ٛث٤٘  .كٌـ اًتؾاب ًٌ٘ ؛ تلرِ ؿك رْ  كً٘ـى تِ اٗي آماؿٕ تالٍ هٖ

، تفرل ٗا ٌُاؽ  اهلٕ ٠ًلٕ ًٌ٘ ؛ تلرِ ؿك عرن ٣ًَٖ تزلتِ اً   آماؿٕ اً . ام ؿٗـگاُ اٗي هرتة

ه٤لف ، عآـل   ،كٍ ٍ اماٗي تلًـ. ٣ول هقـم تل ّل ص٘ن اً  اكمًـُ ،تل تاٌُـ ٍ اٗي تزاكب ّلصِ پًَ٘تِ

ًٌـثٖ،   ،ّـا  ٣ول ه٘اى اًٌاى ٍ هغ٘ٚ اً . ّ٘ش ه٤لفتٖ هٜلق ًٌ٘ . ه٤لف  ها تـِ رْـاى ٍ پـٗــُ   

ِ  ،ٍاتٌتِ تِ ُلاٗٚ ٍ تغ٘٘لپقٗل اً . ٛلفـاكاى اٗي هرتة تلإ كٌة ُـٌاؽ  ٍ ه٤لفـ    كٍٍ عـل   تـ

ّـا تغ٘٘ـل    ٌتٌـ ٍ تا ُلاٗٚ ٍ هَل٤٘ ّا هٜلق ٍ اتـٕ ً٘ اكمٍ ،هٌهلِ ا٣تقاؿ ؿاكًـ. ام ه٠ٌل پلاگواتٌ٘ن

ّـا   ٗاتٌـ ٍ تا آى عـ ٍرَؿ ؿاكًـ كِ ؿك رلٗاى مًـگٖ فلؿٕ ٍ ارتوا٣ٖ احل ٣ولٖ ؿاُتِ تاٌُـ. اكمٍ هٖ

ّا ٍرَؿ ًـاكًـ؛ تلرِ اٗي اًٌاى اً  كِ ؿك كاتِٜ تـا اّــا  ؽـَؿ تـِ آًْـا اكمٍ       ؿك ؽَؿ اُ٘ا ٍ پـٗـُ

 (.99، 1380ّ، ؿّـ )٣لَٕ لٌگلٍؿٕ هٖ

ٍ  . ًت٘زِ ًْفتِ ًا  عق٘ق  ؿك ٣ول ٍ ،ّ ا م ٠ًل پلاگواتٌ٘ ا ٖ    اٗي ٣وـل  ٌـاى هـ ًـامؿ. اكتثـاٙ ٍ    ًت٘زـِ كا ًا

َار ـ     تٌتل علك  ٍ ّإ گًَاگَى ؿك َٛ  مًـگٖ، فلاٌٗـ تزلتِ هغ٘ٚ ٍٍ  ِ تا ٛث٤٘ ْه ٌـاى ًا ٣ولـٖ  ؛ ٣وـل ًا

ٖ گ فاٗـُ گلاٖٗ ٍ كِ ؿك َٛ  مًـگٖ ٍا تا تَرِ تِ ؿٍ آل هْن اتناك ٌـاى،     پـقٗلؿ.  لاٖٗ َٓكت هـ ؿك فلاٌٗــ ٣وـل ًا

 ْاً .اكمُوٌـٕ آً ه٤٘اك ؿكًتٖ ٍ هف٘ـ تَؿًِاى، اتناكًـ ٍ ّا، اٗـُ ٣قاٗـ ٍ

اى آل اتناكگلاٖٗ ٗا ِ       -آال  اتـناك   تل ًا ٌـت ـ  كـِ ت٤٘ـٖ عتـٖ آى كا ه٤ـاؿ  پلاگواتٌ٘ـن ؿًا ـ  افرـاك ٍ  - ًا

ـِِٗ ـام    ٍ هغن تِ ًـاٚ ًامگاكٕ تا هغ٘ اتناك هٜاتق  ٍ ّا ًٍ٘لِ ٍ ًا ـ ٍ   ،اتناكّـا  ّـا ٍ  كوـك ًـاٗل ًا ٜثـاا   ؿك اٗـي ًا

َاى اٗي اٗي اٗـُ كا هٖ حل ًا .اًامگاكٕ ه ـ      ت  ؿك ؛ گًَِ تث٘٘ي ًوَؿ كِ ُؾٖٔ ؿك رٌگلٖ تـنكگ كُا گـن كـلؿُ ًا

ـِِٗ ،اٗي عا  ـِِٗ كٌٌـ. كِ ّوضَى اتناكٕ تلإ ٍا ٣ول هٖ كًـ ّإ هؾتلفٖ تِ فٌَّ هٖ ًا فـلؿ  ّـإ   اكمٍ ًا
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ـِِٗ ،اها هْن اٗي ًا ؛ ْاً گوِـُ تِ ًتاٗذ ٣ولٖ آً ؿاكإ   ؽـَؿ  تِ ؽَؿ ،كٌـ ّاٖٗ كِ تِ فّي ُؾْ ؽَٜك هٖ ًا

ٌـ تِ ًزـات ٍا تٌ٘زاهٌــ ٗـا تـِ ٍا كورـٖ ًرٌٌــ.        آٌٗـ كِ هٖ ُواك هٖ اتناكٕ تِ عق٘قتٖ ًٌ٘تٌـ ٍ ٓلفاً ه٤ٌا ٍ ًَا  امت

َافق ٍ ِكا تّا  ٠ًلِٗ ٍ تفرل گلاٗاى، ً  كِ ٣ولكٍّو٘ي  تٜاتق ٗك اكگاًٌ٘ـن تـا هغـ٘ٚ ؽـَؿٍ      ًٍاٗلٖ تلإ ت

 .(102ّ ،1381كٌٌـ )ؽاتوٖ، تفٌ٘ل هٖ

إ كِ تـا آى هَارـِ اًـ ، ه٤ٌـإ ؽـاّ ٍ هٌـتقلٖ ًــاكؿ،         إ فاك٥ ام هٌهلِ ٍلتٖ ّل اًـِِٗ ٗا گناكُ

ِ  ،تَاى گف  كِ ّل ه٤لفتٖ ؿك تاف  مهاًٖ ٍ هراًٖ ؽاّ ؽَؿ هٖ ٖ   ه٤لف  تـ ـ. صٌـ٘ي ه٤لفتـٖ   آٗـ  ُـواك هـ

، ه٤لفـ    كٍ ًٌثٖ، هتغ٘ل، رنئٖ ٍ ٍاتٌتِ تِ ُـلاٗٚ اًـ . تـل اٗـي هثٌـا      هاّ٘تٖ رن اتناك تَؿى ًـاكؿ ٍ اماٗي

 هاّ٘تٖ كاهالً كاكتلؿٕ ؽَاّـ ؿاُ .

اى اٗي آل، كٍٍ ٣ول گلاٖٗ ٗا آال  ًت٘زِ ً٘ن ام آَ  هْن پلاگواتٌ٘ن ًا . تل فاٗـُ ؽـَكؿ   گلاّا ؿك تل ًا

ّا آى ًا  كِ ّل ٗك كا ؿك كاتِٜ تا پ٘اهـ ٣ولٖ آى تفٌ٘ل كٌ٘ن. ؿكً  تَؿى ٗـا ًثـَؿى ّـل ٗـك ام اٗـي      ُ تا پـٗـ

ـتِ تاُــ،   ّا ٣والً تلؿُا  اگل پقٗلفتي ّل ٗك ام صِ فللٖ تِ عا  ُؾْ ؿاكًـ. ٣والً ،ّ ا تلؿُا  ـُا پـي   فللٖ ً

ٍال٢ ٗك ص٘نًـ ٍ ،ّإ هَرَؿ تـٗل ـ  ٘نص ّا تاٛل ًا . ّوِ هٌام٣ِ ؿك   ، ّاٖٗ كِ ؿك راّإ ؿٗگل تفاٍت اٗزاؿ ًرٌٌـ

ـاكًـ )هؾثل، تا  .(366ّ ،1388ّن فللٖ ً

ـِِٗ تِ ـِِٗ ًا . هاّ٘  اتناكٕ ًا ـِِٗ ه٤ٌإ فلِٗ٘ تَؿى ًا ـ  َٓكتٖ كِ تا هٌهلِ إ ؿك ّل ًا ،  إ هلتَٙ تاُـ

فلٗـِ٘ تـِ ه٤لفـ  هثــ       ام اؿ،هف٘ـ تَؿى ؽـَؿ كا ًِـاى ؿ   ٣ول، ٔاها ٌّگاهٖ كِ ؿك تَت؛ ٗك فلِٗ٘ ًا  هاّ٘تاً

َاّـ تَؿ ٍ ّوِ را، الثتِ اٗي ه٤لف  ّوِِ٘ ٍ گلؿؿ. هٖ ٖ  ه٤لف  تِ ّواى هٌهلِ ٓؿك هغـٍؿ ه٤لف  ًؾ  كٍؿ. ُواك هـ

ـِِٗ فاٗـُ لثـاى ه٤لفـ  تـِ    َُؿ ٍ  هٖام عال  فلِٗ٘ ؽاكد  هَلتاً إ ؽاّ، گلاٖٗ ًاٟل تِ اٗي ه١ََٗ ًا  كِ ًا

َاى گف  پي هٖ كٌـ. تي هٖ ـِِٗ ت اتناككِ  ت َاى فلٗـِ٘،  ِ گلاٖٗ ًاٟل تِ عَ٘ك ٗك ًا گلاٗـٖ ًـاٟل تـِ     فاٗــُ  ٍ ٣ٌـ

ـِِٗ ت َاى ه٤لف ِ تقإ ٗك ًا  )الثتِ هَل ( ًا . ٣ٌ

ٌاًٖ هاًٌـ تلكًٖ آمهاِٖٗ ٍ تلكًٖ پـٗـُ ٖ   كا آمهَى هٖ ّا ٣ول ًا . ها ص٘ن ّإ ًا ـ  كٌ٘ن تا آًضِ كـاك هـ  ، كٌـ

ٍ   مًـُ تواً٘ن كا تا كٌـ ًضِ تِ ها كوك هٖآ ٍ ًواٗـ عل هٖ آًضِ هٌائل كا َاّـ ت٘ـو٘ي   هِـاّـُ كٌـ٘ن  إ  ُــُ  ُـ

 .(54ّ ،1389ّاٖٗ هَلتٖ تلإ ها فلاّن ًامًـ )هغوـ پَك، پاًؼ ؿً  آٍكٗن تاِ ت

ِ    ٌّگام آمهَؿى تِ كٍٍ ٣ٌ٘ـٖ ٍ   ٗك فرل ٍلتٖ ؿكً  ًا  ٗا عق٘ق  ؿاكؿ كِ تِ َ  ؿك ٓـَكت اهرـاى تـ  ُٓـ٘

زام هٖ . آٍكؿ تاك تِ ؾِٖ كات ًتاٗذ كٗاٗ  ،٣ولٖ ِ  ًت٘زِ ٍ ،ؿّـ ا٣والٖ كِ فلؿ ًا تـل   ًغـَٕ كٍُـي   عآل تفرل كا تـ

ـ  ٍ  ؿل٘ل آى ًا  كِ تفرل هـا ه٤تثـل   ،ؿك ٣ول هَفق َُٗن گاُ ها ّل ،تل اٗي هثٌا .ـ ٌؿّ ًِاى هٖ  ّٔـل مهٌ٘ـ   ؿك ًا

 .(117ّ ،1380ّواى ًت٘زِ ٣ولٖ ًا  )٣لَٕ لٌگلٍؿٕ، ، ؿٗگل ّن هالک ا٣تثاك
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پـوٍَّ تلك٘ثـٖ هثـاًٖ ٠ًـلٕ      ًــ. ا تلٗي ٍرِ اكتثاٖٛ پلاگواتٌ٘ن تا پوٍَّ تلك٘ثٖ هْن گلاٖٗ فاٗـُ گلاٖٗ ٍ اتناك

 ّإ ؽَؿ تْلُ تلؿُ ًا . گاُ تلإ تث٘٘ي ؿٗـ ام آًْا اٗي ؿٍ آل تٌا ًوَؿُ ٍ تل ؽَؿ كا ٣وـتاً

آًْـا ًٍـاٗلٖ ٌّـتٌـ كـِ هورـي       ٔاٌٗرِ ّو ّا ٍ كٍٍ ّا ٍ ّا تِ افراك، اٗـُ لاگواتٌ٘ تا تَرِ تِ ًگاُ اتناكٕ پ

تؾاب ٍئًا  تِ عل هٌا تفاؿُ ام آًضِ ؿك ل ٍ تٌگٌاّا كوك كٌٌـ، افلاؿ ؿك ًا  آماؿٕ ٣وـل ؿاكًــ.   ،اؽت٘اكُاى ًا  ًا

ٕ     ،پوٍَّ تلك٘ثٖ ؿك ـتفاؿُ ام پـَ٘ فـل ٖ  ّـإ كوـٖ ٍ   هغققـاى ؿك ًا تؾـاب   ، ك٘فـ ٍ  ٍ ؿك ًا ٍ   ّـا  تلك٘ـة كٍ

تفاؿُ ام ؿاؿُ ّإ تغق٘قاتٖ ٍ ترٌ٘ك ٖ   ّا تٌْا تِ ٠ًلِٗ آماؿًـ. ك٘فٖ ّإ كوٖ ٍ ؿك ًا ـ  ُرل اتناك ؿٗــُ هـ ًـِ   ،ُـًَ

ٍ    ّإ هتفاٍت هٖ ّا تِ ؿكرِ اٗي ٠ًلِٗ ص٘ن ؿٗگل. ٌــ عق٘قـٖ تاُـٌـ  ًَا ٖ     ت ٌــ ؿك ُـٌاؽ     تـِ ّوـاى ه٘ـناى هـ ًَا ت

ٍال٢ ًَُـ. ٍال٤٘  ِ  ّـا ٍ  هِـاّـُ  ّٔوـ  . ك٘ــ ؿاكؿ إلاٖٗ ه٤لفتـٖ ت گ  كخلت ؿ پلاگواتٌ٘ن تلكٍٗرل ّا هف٘ـ  ،  ّـا  تزلتـ

َاى ُـَُ٘  ِ ت ح٘لٕ كِ ؿاكًـ،إه٘ناى ت ّا تِ كٍٍ ّا ٍ ف٤ال٘  ّا، ؿاؿُ ٍ    ٣ٌـ مًــگٖ اكمٗـاتٖ ٍ    ّـإ هْـن ؿكک رْـاى 

تفاؿُ هٖ  .(47ّ ،1389ًَُـ )هغوـ پَك، ًا

ٍ  ، ًا  كِ ؿك ٗك تغق٘ق كاكگ٘لٕ ّل ص٘نٕ تل تِك٘ـ إٌ٘ن تٌُاًٖ پلاگوات كٍٍ ٔكلٖ تٌ٘اى فلٌف َٛكِ ت  كـاكا 

ـاكاى ل٘اى هٌٜقٖ ،ٌُاؽتٖ ت٤ٔة كٍٍ. هف٘ـ ًا  صـِ ام راًـة عاه٘ـاى     )ؽلؿگلاٗـاى( تاُــ ٍ   صِ ام ًَٕ ٛلف

َ آً٘ة هٖ تِ ع٘خ٘  ٍ ،گلاٗاى( )تزلتِ ٣ٌٖ٘ ٔتزلت تفاؿُ ام اهراًات ّو كًاًـ. ا٣تثاك ؿًا  ٍّـإ تغق٘ـق    كٍٍ ًٔا

َا١ َُُ٘ ٍ    ٗرٖ ام كُا ،ّإ تغق٘قٖ هْاكت ّا ٍ گَِؿُ تَؿى تِ ًا ٕ   تٌـگ  ّإ گلٗـن ام ت٤ٔـثات ٣لوـٖ  ّـإ   ٠ًـل

ـ هَرـة هٜال٤ـ   ٗك ه١ََٗ ؽاّ هٖ ٔاتناكّإ هت١ٌَ ؿك هٜال٤ ّا ٍ كاك گلفتي كٍٍ تِ آكاؿه٘ك ًا . ًَا آى ام  ٔت

ة گًَـاگَى   ًَا ـ  هـا كا ؿك ُـٌاؽ  هغـ٘ٚ ٗـاكٕ كًـاًـ.      ٍ ُـَؿ ر ّ    ت٤ل كـِ پ٘اهــ    ،ق ؽـاٛل تـِ ٗـك كٍٍ ؽـا

غٔاكگلاٖٗ كٍٍ گلاٖٗ ٍ تؾْٔ ٍ  هَرة تام ٌُاؽتٖ ًا ، ًا َاّة ؿٗگـل كٍ ٖ    هاًـى ام ه  ُـَؿ.  ّـإ تغق٘ـق هـ

ٍكؿّـإ تغق٘قـات    اْا تِ ؿًتا٣تواؿٕ آً ًثة تٖ ،پاكاؿاٗن ٍٗوُ اتناك ٍ كٍٍ، ، صَب ٠ًلٕ اكٍْاتٌتگٖ هغققاى تِ ص

 .(190ّ ،1386لْـٕ،ا گلؿؿ )٣لن ّإ ؿٗگل هٖ عَمُ

تـَاً٘ن ت٤٘ـ٘ي    كٌـ ٍ ها ًوٖ هغـٍؿ ًوٖ ،ت٤ث٘لٕ هٌهلِ، ؽَؿ كا تِ آى ص٘نٕ كِ ً٘ام هاً  ؿً٘إ ت٘لٍى ٗا تِ

ؽَاّ٘ن ّوـِ ص٘ـن كا    ّإ تغق٘ق هاًٌـ لالة اً ؛ لالثٖ كِ هٖ إ تِ هٌهلِ تٌگلٗن. كٍٍ كٌ٘ن كِ ام صِ ماٍِٗ

 ،َُؿ تِ ات٤اؿ هغـٍؿٕ ام هٌهلِ تَرِ كٌـ٘ن ٍ ًتـاٗذ تغق٘ـق    ج هٖؿكٍى آى للاك ؿّ٘ن. اٗي ص٘نٕ اً  كِ تا٣

ِ   ه٤تثل گلؿؿ؛ هاًٌـ ص٘ـى لٌو  ًالْ ٍ غ٘ل إ ت٘ـلٍى هاًــُ    ّاٖٗ ام ٗك لثاى ٌّگاهٖ كِ ام صوــاى ؿك تٌـت

 (.6ّ ، 1389لاتل اًتفاؿُ هَارِ ؽَاّ٘ن تَؿ )علٕ، تا لثاًٖ غ٘ل ،َُؿ . ٍلتٖ صوـاى تام هٖ اً 

هٌـات٢ هـَكؿ    ّا ٍ ك٘فٖ تغل٘ل ؿاؿُ ّإ كوٖ ٍ َُُ٘ ّا، ّإ گلؿآٍكٕ ؿاؿُ كٍٍ وٍِّگل تلك٘ثٖ،ام ٠ًل ٗك پ

تفاؿُ، ـام ام آًْا هوري ًا  لثل ت٤٘٘ي ٤ٍٗ٘تٖ ام ًا ـاكًـ ٍ ّل ك َ  ٔهٌهل هتٌاًة تا ه١ََٗ ٍ ُـُ ً هـَكؿ   ،پـوٍّ
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تفاؿُ للاك گ٘لًـ. ـاكؿ ٍّإ فلٌفٖ  گاُ پوٍِّگل تلك٘ثٖ ت٤ْـ ؽآٖ تِ ؿٗـ ًا ـتفاؿُ ٗـا ٣ــم        ً ؽـَؿ كا هلـنم تـِ ًا

تفاؿُ ام كٍٍ ٍ ـ. اتناك ؽآٖ ًوٖ ًا ِ    هٌتقل ٓلـك كِ هِاّـ  تلإ ٍا ّواى ؿًا ـ  تـ ـ    هورـي ًا  ٓكـاك آٗــ، هِـاّ

تِ تاُـ.  هِاككتٖ ً٘ن هوري ًا  كاكتلؿ ؿُا

ـ كٍٍ تغق٘ق كا تات٤ٖ ام هاّ٘  ه١ََٗ تغق٘ق ًوٖ پلاگواتٌ٘  هَِْك، ًَ ، كٍكتٖ ٍا لائل تـِ ّـ٘ش ُـلٙ     . ؿًا

ٌاًٖ ًٌ٘  المم كٍٍ ـاكؿ ٍ ؛ٌُاؽتٖ تلإ ٣لَم ًا ٖ  صَى عق٘ق  هاّ٘تٖ ً ٖ هفلٍٗـٖ  ًـ ٌُا ٣لَم ام ٠ًل ٍا ٌّـت

ـاكؿ ـام  ؛ ّإ تغق٘ق ٍرَؿ ؿاكؿ، هٔلغ  ٣ولٖ ًا  ّا ه٘اى كٍٍ پلاگواتٌ٘  ًَ تٌْا تفاٍتٖ كِ ام ه٠ٌل . ً اٌٗرِ كـ

 .(138ّ ،1386)تاللٕ،ٍرَؿ ؿاكًـ كٕ تلٕ تلإ ًامگا ًٍ٘لِ ٗا كٍٍ هٌاًة

تنا٣ٖ، ًِ اترا تِ فلٌفِ ه٤لف  اّو٘  ؿاكؿ، تَل٘ـ ٔآًضِ ؿك مهٌ٘ ـ  كـِ    تلرِ تَرِ تِ آى كٍٗرلؿ ّإ ًا ّاٖٗ ًا

ـ تا تَرِ تِ ه١ََٗ هٜال٤ِ ٗا ً هغقق هٖ . كاكپقٗلًـ ؿك ٣ول كاكا ٍ ًَا ام ّـل كٍٗرـلؿ ٗـا كٍُـٖ      ،ّإ تغق٘ق ا ات

ـٖ كا هف٘ـ ه كِ آى تفاؿُ ك ، ؿًا ـام ام پاكاؿاٗن صلا تپلّ٘نؿ؛ام اترا تِ ٗك كٍٗرلؿ ٗا كٍٍ ؽاّ  ٍ ٌـًا ّـإ   كِ ّ٘ش ك

ٍ      ّإ تـك  كّ٘اف  كفتاكٕ ٍ هـ٣ٖ ؿك ٣لَم ارتوا٣ٖ ٍ ـ  ه٤لفـ  ٓـغ٘ظ  ٌـتِ ًا ًَا تـاب   ٣و٘قـٖ ؿك  كٍُـٖ ًت

 .(18ّ ،1389پَك، ؿً  ؿّـ )هغوـِ ّإ ارتوا٣ٖ ت پـٗـُ

ـاكؿ ـ كٍٍت٤ْ پوٍِّگل تلك٘ثٖ، ًزـاك   ّا ّواًٌـ اتناك تلإ ٗك ًزاكًـ. كِ ام ؿٗـ ٍا كٍٍ صلا؛ ٌُاؽتٖ ؽآٖ ً

ـاكؿ ٣اللِ ٍ ـ ٌّگام كَت٘ـى صرَ تل ه٘ؼ پي ًوٖ؛ ت٤ْـ ؽآٖ تِ ّ٘ش ٗك ام اتناك ؽَؿ ً ًَا ؿل٘ل ٣اللـِ تـِ    تِ ،ت

تفاؿُ كٌـ ام آى تِ ، اكُ  .رإ صرَ ًا

ِ گلاٖٗ ٗا آال   هٜاتق تا آل فاٗـُ إ كا عـل كٌــ؛ اهـا     فاٗـُ، پوٍِّٖ اكمُوٌـ اً  كِ تتَاًـ هٌـهل

اّو٘  كا عـل   إ كن . اگل پوٍِّٖ هٌهلِ گلاٖٗ اً  إ كا عل كٌـ ً٘ن تؾَ هْوٖ ام فاٗـُ اٌٗرِ صِ هٌهلِ

ٖ     كِ اهراى ٍ تَاى عل هٌهلٔ هْن عالٖ ؿك ،كٌـ ا٣تثـاك ٗـا    تلٕ كا ؿاُتِ اً ، اكمُـوٌـٕ آى تغق٘ـق ً٘ـن تـ

كـِ ؿك ًـااالت پوٍِّـٖ     -اًتؾاب ٣ٌَاى پوٍَّ ٍ تث٘ـ٘ي هٌـهلٔ پـوٍَّ     ،٣تثاك ؽَاّـ ُـ. تٌاتلاٗيا كن

ّـا ص٘ـنٕ هِـاتِ تـا كـاٍٍ       . فلاٌٗـ تغق٘ق ؿك ٠ًـل پلاگواتٌ٘ـ    ٗاتـ اّو٘تٖ ه٘ا٣ف هٖ -گلؿؿ  هتثلَك هٖ

ٜـل ٍ رلـة هٌف٤تـٖ    ُاى كف٢ ً٘ام، ؿف٢ ؽ ُاى اً . ؿل٘ل كاٍٍ عَ٘اًات ؿك هغ٘ٚ مًـگٖ عَ٘اًات ؿك هغ٘ٚ

عل هٌائل ٍ  ،. پي ؿل٘ل كاٍٍ ٍ تالٍ آًْا ؿّـ ُاى ٗاكٕ هٖ اً  كِ آًْا كا ؿك عفٞ ع٘ات ٍ اؿاهٔ مًـگٖ

، ّــ  اًٌـاى ام پـوٍَّ ً٘ـن عـل       گلاٗاى ًَُـ. ام ٠ًل ٣ول كٍ هٖ هِرالتٖ اً  كِ ؿك مًـگٖ تا آى كٍتِ

ٖ  آى ؿك ّل پوٍَّ، آل ٍ هغَك تِ هٌائل فلؿٕ ٍ ارتوا٣ٖ اً  ٍ لقا اًتؾاب هٌهلِ ٍ تث٘٘ي ـ  ُواك هـ .  آٗـ

رإ هٌهلِ ؿك ّل پوٍِّٖ، هلاعل ت٤ــٕ تغق٘ـق كا اتتـل ٍ     اّو٘  ٗا اًتؾاب غ٘لهٌهلِ تِ اًتؾاب هٌهلٔ كن

تلٗي ٣ٌٔل ؿك پوٍَّ تلك٘ثٖ اً . ٣ٌٔلٕ كِ ؿك ت٤٘٘ي  ، ًاا  تغق٘ق هْن . تل ّو٘ي اًاى كٌـ احل هٖ تٖ

كٌٌــُ اًـ . تـِ ّوـ٘ي ؿل٘ـل ؿك تغق٘ـق        ام آى ٍ اكمُوٌـٕ ٍ ا٣تثاك آى، ت٤٘ـ٘ي ٤ٍٗ٘  پوٍَّ، ًغَٓ اًز

 .گل آى ٌُاًٖ ٗا كٍٗرلؿ تَرِ٘ ًِ تا كٍٍ ،َُؿ هغَكٕ تا ًاالٖ اً  كِ پلً٘ـُ هٖ  ، ًقَ تلك٘ثٖ
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ـ  ّـ  پوٍَّ ًوٖ ًَا تؾـاب   لِ ٍهلقا هٌ ٍ ؛هٌهلِ تاُـٗك پي ّـ  تاٗـ عل  .؛ص٘ن تـٍى فاٗـُ تاُـٗك ت ًا

 ّإ تلك٘ثٖ ؿاكؿ. گقاك تل فلاٌٗـ پوٍَّ ح٘لإراٗگاّٖ ت اّو٘  ٍ ، االت پوٍِّٖاتث٘٘ي آى ؿك ً ى ٍآ

ـاى       ّا، ل٘اٗإ ه٤لفتٖ ُإًٖ هٌهلِ ام ٠ًل پلاگواتٌ٘  ـاك ؿاكًـ؛ ٤ٌٖٗ ام هـاّ٘تٖ اتـناكٕ تلؽَكؿاكًــ. اٗـي تـ ه

عتـٖ اگـل    ،إ ؿاك تٌتگٖ ؿاكؿ. ّل گناكُِ ه٤ٌاً  كِ ه٤لف  تَؿى ص٘نٕ تِ ًقَ آى ؿك عل ٗا تْثَؿ ٤ٍٗ٘تٖ هٌهل

تِ تاُـ، ؿك َٓكتٖ كِ تِ ِ     ًام ه٤لف  تل ؽَؿ ؿُا َاى اتناكٕ تلإ تْثـَؿ ٍٗـ٤٘تٖ ؽـاّ تـ كـاك ً٘اٗــ، ه٤لفـ      ٣ٌ

اى َاّـ تَؿ. تل اٗي ًا ّـإ پوٍِّـٖ، ام لثـل     ٗك كٍٍ تغق٘ق ٗا ٗك َُ٘ٓ ؽـاّ ؿك تغل٘ـل ٍ تفٌـ٘ل ؿاؿُ    ،ًؾ

َاى گناكُ تِ ّا ٗا هٌات٢ ؿك ٤ٍٗ٘تٖ هـَلتٖ ٍ فـاك٥    گلؿؿ ٍ ّؤ اٗي كٍٍ ُـُ فلٕ ًوٖ ا ه٤لفتٖ تخث٘ إ حات  ٗ ٣ٌ

َاى اتناك ؿك مهاى ٍ ُلاٗٚ هٌاًة هٖ گقاكٕ ه٤لفتٖ تِ ام اكمٍ ـتِ       ٣ٌ تفاؿُ لـلاك گ٘لًــ ٗـا كٌـاك گقُا ٌـ هَكؿ ًا ًَا ت

َاى آًْا كا تِ ًَُـ؛ ٗا عتٖ هٖ ـاگاًِ ٍ ه َٓكت تلك٘ثٖ ٍ ّن ت تفاؿُ للاكمهاى ٗا ر َالٖ هَكؿ ًا  .ؿاؿ ت

اى ؿٗـگاُ اكمٍ پلاگواتٌ٘  ٍالـ٢ ُــى آًْـا        ٌُاؽتٖ ؽـَؿ،  ّا ّوضٌ٘ي تل ًا اكمُـوٌـٕ ص٘نّـا كا ؿك هف٘ــ 

اى اٗي ؿٗـ كٌٌـ. رَ هٍٖ  رٌ  تؾاتٖ ٔ، فاٗـُ ٍ ًت٘ز گاُ ٍلتٖ تل ًا ـام ٗا ًا )آـال  فاٗــُ( اكمُـوٌـٕ     ٣ولٖ ّل ال

الًؿك پوٍّ كٌـ، آى كا ت٤٘٘ي هٖ تؾاب هَٗـ١َ ٗـا هٌـ    َ تلك٘ثٖ ً٘ن ٍا ٗـ  ؿاكؿ    تـل إ كـِ   لِهًا َل  هٌـائل ؿٗگـل ٍا

ثٖ ام هٌ ات٤اؿ ٍ حاً٘اً )ه١ََٗ پوٍَّ( ٍ ًَا هـالک آـلٖ    ،االت پـوٍَّ( ا)ً لِ كِ تاٗـ هَكؿ پوٍَّ للاك گ٘لؿهر

َاّـ تَؿ )ًوَؿاك ّ   .  (12تلإ پوٍِّگل تلك٘ثٖ ؽ
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 ًمذّبٖٗ ثش پشاگوبت٘ؼن ٍ پظٍّؾ تشو٘جٖ .5

 سنيًقذ پراگوبر .1-5

ٍ      هف٘ـ ؽـَؿ،  پلاگواتٌ٘ن ً٘ن ٠ً٘ل ّل هرتة تِلٕ ؿٗگل ؿك كٌاك ٍرَُ هخث  ٍ  ًقـاٙ ٗـ٤فٖ ً٘ـن ؿاكؿ كـِ تلكًـٖ 

تفاؿ ٖ    هت٤اؿ  ام آهَمُ هٌٜقٖ ٍ ٌُٓاؽ  آًْا ها كا ؿك ًا ًقــ پلاگواتٌ٘ـن    ،تـل آى ٣ـالٍُ   كًـاًـ.  ّـإ آى ٗـاكٕ هـ

َاى هثٌإ فلٌفٖ پوٍَّ تلك٘ثٖ، ها كا ؿك ٌُاؽ  تْتل كٍٍِ ت  كًاًـ. ٌُاًٖ پوٍَّ تلك٘ثٖ ً٘ن ٗاكٕ هٖ ٣ٌ

االتٖ ام اٗـي  اً ٍ« صلا تاٗـ تِ ؿٗگلاى كوك كلؿ؟» ،«؟ صلا ًثاٗـ ٟالن تَؿ»االتٖ هاًٌـ اگلاٗاى تلإ ً ٣ول .1

گًَـِ   كٌاًٖ كِ ه٤تقـًــ تـلإ اٗـي   : گٌَٗـ ّإ اؽاللٖ هٖ عل ْا ؿك كؿ كُاآً . كٌٌـ ّلگًَِ پاًؾٖ كا ًفٖ هٖ ،لث٘ل

ٖ   عل لَٕ ٠ًلٕ ٍرَؿ ؿاكؿ ٗا كُا ّٔاٖٗ تا مهٌ٘ پاًؼ  االتاً َاى اكائـِ    ّاٖٗ تلإ عل اٗي ١ًَ هٌائل اؽاللـٖ هـ تـ

ـاكاى الْ٘ات ٍ ، كلؿ ٍال٢ ٛلف َا٣ـ ٍا هتاف٘نٗك ؿك  ٌٖ٘ ٍكإ مهاى ٍ ًـ كِ تِ ل ًَا ّـا   پلاگواتٌ٘ـ   تغَ  تاٍك ؿاكًــ.  ل

ـاكًـ كِ آٗا گقك مهاى ٍ ـ      تِ اٗي ه١ََٗ تَرْٖ ً ٌـاى كا ت ٛـَككلٖ تغ٘٘ـل   ِ تغَالت ارتوـا٣ٖ تٌ٘اؿّـإ اكمُـٖ ًا

ـال  ؿك تلاتل ٟلن ؿّـ؟ هٖ ٌاىٍ  ، آٗا هفَْم ٣ ام گقُتِ تـا اهـلٍم تغ٘٘ـل     ،ّا ؿك هقاتل تث٤ٖ٘ هفَْم تلاتلٕ عقَا ًا

ـ؟ هفَْم ؿاؿُ ٌتِ  ،ام ًَٕ ؿٗگل ٍ ًا ًَا اكمٗـاتٖ   ه٤٘اك هٜلق ًٌزَ ٍ تغَ ، احثات كٌـ كِ مهاى ًٍا  صِ كٌٖ ت

 .(30ّ ،1381)تاللٕ، ًا ؟

اٗي ؿك عالٖ ًا  كـِ هـا    مهاًٖ ًا . فلا ٣قاٗـ حات  ٍ ، ّإ ًٌتٖ گلاّا تِ فلٌفِ تلٗي ًقـّإ ٣ول ام هْن .2

ٍاى ام ًَٕ ؽَؿ ُاّـ ت٘اى گناكُ ٌٖ٘ ٣ام ٍ ى ٌّت٘ن. اٗي گناكُآًا ّإ هٜلق فلا ًَا ًـ كـِ ُـاهل   ا كلٖ ّا ّوضَى ل

 ـ.  كٌٌ ّا كا هالع٠ِ هٖ ٖٗ ام اٗي گناكُّا ؽَؿُاى. ًوًَِ رن تِ ،ًَُـ ّوِ هٖ

ـاكؿ ٍ ص٘نٕ تِ. عق٘قتٖ ؿك كاك ًٌ٘  - ٖ   ًام ٛث٤٘  آؿهٖ ٍرَؿ ً ٖ    ، ام ٠ًـن اؽاللـ َاى   ؿك رْـاى ؽـاكد ًوـ تـ

 ًؾي گف .

ـ     ًواٖٗ ٣ٌ٘٘  تِ متاى تَٔكات ٗا تام ٣ٖ تث٘٘ي ٣قالً٘  ٍإ كِ هـ ـ ّل فلٌفِ ٍالـ٢ تاُـ ،  ّاٖٗ هٜاتق تـا اهـل 

 هٌٌَػ ًا .

 ـ ّوِ ص٘ن ؿك عا  تغ٘٘ل ًا .

ـاكؿ.  ـ ّ٘ش اكمٍ هٜلقٖ ٍرَؿ ً

ـ  كٌٌـ اٗي ًا  كِ تِ ها هٖ ّا هٖ كاكٕ كِ پلاگواتٌ٘  ٖ       :گٌَٗـ گـَٗ٘ن حاتـ  ٍ    تـِ رـن ص٘نّـاٖٗ كـِ هـا هـ

 اؿ٣اٖٗ كِ صلاٖٗ آى تـٍى پاًؼ هاًـُ ًا .   ٘ن ؿٗگلٕ حات  ٍ هٜلق ًٌ٘ .ص ، ًـا هٜلق

گفـ  كـِ    ٍا هٖ گلاٗاى تِ آى ؿصاكًـ. ه٤تقـ تَؿ ٣قل ر٘ونًا  كِ  پلاگواتٌ٘ن ؽَؿ تِ ّواى هِرلٖ گلفتاك .3

 ْـَم فاٗــُ ٍ  گلاٗاى ً٘ـن هف  اٗي ؿك عالٖ ًا  كِ ؿك ت٤لٗف ٣ول گلاٗاى هثْن ًا  ٍ هفَْم عق٘ق  ام ؿٗـگاُ ٣قل
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اؽـلٍٕ   ٔآٗا ًت٘ز رو٤ٖ؟ ٓآٗا هٌف٤  فلؿٕ هلاؿ ًا  ٗا فاٗـ آُراك ًٌ٘  كِ هلاؿ ام آى صٌ٘ ؟ ًت٘زِ اتْام ؿاكؿ ٍ

 (53ّ ،1389 پٌاُ، )ؽٌلٍ ؿًَٕ٘؟ ٓهالک ل٘اٍت ًا  ٗا فاٗـ

َاى عرن ل٤ٜٖ ؿك گاُ ًوٖ ّ٘ش هغـٍؿ ًٌ٘  ٍ ًتاٗذ ّل ٣ول، ،ام ًَٕ ؿٗگل  اك ٓـاؿك كـلؿ.  ا٣تثـاك افرـ    ٓتـاك  ت

كٕ ؿك هـت ٗا ًتاٗذ تلٌـ كَتاُ آٗا ها تاٗـ ًتاٗذ فَكٕ ٍ ،هخا  تلإ ٍ  ٓتاك هـت كا هثٌإ ؿٍا ٣قاٗــ لـلاك ؿّـ٘ن ٍ     افرـاك 

ٍ  ،آى صِ كاك تاٗـ ترٌ٘ن؟ ٣ـالٍُ تـل   ، هـت ؿك ت٤اكٕ تَؿ هـت تا ًتاٗذ تلٌـ اگل ًتاٗذ كَتاُ َالـة ّـل ٣وـل     ًتـاٗذ  ٣

َاكُ هٖ ـ اؿاهِ ؿا ّو ًَا  ُتِ تاٌُـ.ت

ـ ؿك گلٍ تزلتِ هٖ پلاگواتٌ٘ن ٣قل كا ؽاؿم ٣ول ٍ .4 آى ّن ٣ولـٖ   ؛ُواكؿ هٖ ً٘ن ؿك گلٍ ٣ول تل تزلتِ كا؛ ؿًا

ـ ٍ آى كا ٣قل هٖ ٓؿٌّـ تِؾْ٘ ٣ول ٍكا ه٤٘اك ًت٘زِ  كِ ؿك گلٍ ًَؿهٌـٕ ًا  ٍ  اٗـي ص٘ـنٕ رـن ٗـك ؿٍك     ؿًا

 .(132ّ ،1380تاٛل ًٌ٘  )٣لَٕ لٌگلٍؿٕ،

٤ٌٗـٖ  ؛ پ٘اهـ ٣ول ًا  ؽَؿ اٗي تزلتِ ًت٘زِ ٍ؛ تزلتِ كلؿى افلاؿ ًا  ًٔت٘ز )٣الل ُـى( ي ٣قلف٤ل٘  ٗافت

ـ  كـِ ؽـَؿ     ٓإ ؿك كاك ًٌ٘ . ًرتِ اٗي ًا  كِ تِؾْ٘ ًَؿهٌـٕ ٣ول تل ٣ْـ تزلتِ تا ٣ولٖ ًثاُـ، ٣قلٖ ًا

 تالف٤ل گلؿؿ.   ،تاٗـ ؿك رلٗاى ّو٘ي ٣ول

اعرـام   تل ،ؿك اكتثاٙ تا ًتاٗذ ٣ولٖ( پلاگوات٘رٖ )ؿكًتٖ افراك ٠ًٔلٗكِ ت٤ٖ٘ ام هٌتقـٗي تل اٗي ًا   ٣ٓق٘ـ .5

الا ًٌ٘  كٗاٖٗ ٍ َاكُ ٓغ٘ظ ًا  ٍ؛ هٌٜقٖ لاتل ٛا پلاگواتٌ٘ن لاتل تَر٘ـِ   ٠ًٔلٗ تا مٗلا ٗك عرن كٗاٖٗ ّو

 .(130ّ ًٌزَ ًٌ٘  )ّواى، ٍ

 ،ف٘نٗرـٖ ًٌ٘ـ    هتـا  گلاٖٗ، كٍٍ ٣ولپلاگواتٌ٘ن اٗي ًا  كِ اگل للولٍ ٍ  ٔٗرٖ ام ًقـّإ رـٕ تل فلٌف .6

راك هٖ گلاٖٗ اٗي ًا  كـِ آًـاى گوـاى     ٣ول ٔٗرٖ ام هِرالت فلٌف كٌـ؟ صگًَِ ًا  كِ هـ٣٘ات هتاف٘نٗرٖ كا ًا

صَى اٗي هٌائل ؿك ؽـه  هٌائل ارتوـا٣ٖ لـلاك   ؛  هتاف٘نٗرٖ ًپلٕ ُـُ ًا  ّإ الْ٘اتٖ ٍ كٌٌـ كٍمگاك تغج هٖ

گاُتي آال  ٛث٤٘  )هاؿٕ ًِـُ تلقا هـ٣٘ات احثا گ٘لًـ ٍ ًوٖ هفلٍٕ تٌـ٘اكٕ ام   گلاٖٗ( كا هثٌا ٍ إ هخل هٌلن ًا

 .(54ّ ،1389پٌاُ، ؿٌّـ )ؽٌلٍ ؽَؿ للاك هٖ اؿ٣اّإ ؿٗگل

ٍال٢ ُـى گناكُ ـ ،   ٔهٌَٙ تِ عَ٘ك آى ؿك ٓـغٌ  إ، اگل ه٤لف   إ كـِ   صگًَـِ اهرـاى ؿاكؿ گـناكُ    ٣وـل ًا

ٖ  ام ًَٕ پلاگواتٌ٘  لط ًٌ٘ ،هتاف٘نٗرٖ ًا  ٍ ؿك لالة ٣ول لاتل ٛ راك هـ ـاٖٗ     گـلؿؿ.  ّا ًا ًَا اگـل ؿًـتگاّٖ ت

تِ تاُـ، ـُا ْاك ٗا احثاتاً ًف٘اً ًٌزَ ص٘نٕ كا ً ـاكؿ ٓتاك ٠ًل ؿك اهراى ٟا راك آى.  ؛ آى كا ً  صِ كًـ تِ ًا

تاى فلٌفِ ٍ ،ّا ه٤تقـًـ پلاگواتٌ٘  .7 ٍ  ؿًا ـ   ٌاًٖ ًا  كِ ؿك رٌگلٖ گن ُـُ ًا تاى ًا ؿك اٗـي   عق٘ق  ؿًا

ـِِٗ ،٤ٍٗ٘  ـِِٗ گقكؿ كِ ام ّإ هت٤ـؿٕ ام فٌَّ هٖ ًا زاهـ، عق٘قـ    آًْاٖٗ كِ تِ ًزات ٍا هٖ ّا، ت٘ي اٗي ًا ًا

آٗا ٌّتٖ ؽالقٖ ؿاكؿ ٗـا ًـِ، صـَى ؿكؿٕ ام ٍا     هخالً ٍ  اگل تِ فٌَّ ؽَٜك كٌـ كِ عق٘ق  صٌ٘  ،تلإ هخا  ًا .

ٍا ًوٖ ـِِٗ ٍ ،كٌـ كا ؿ ـ ٍال٤ٖ غ٘ل ـ ٍهف٘ ؽَٜكاتٖ غ٘ل پي ًا  . ًا



  67  هجبًٖ فلؼفٖ پظٍّؾ تشو٘جٖ ٍ ًمذ آى
 

ـ     ًگلٕ صگًَِ هٖ اكٌَى ًگلٕ ٍٖ ئرن ٌـاى كا هــٗلٗ  كٌـ ـ كل٘  ٌّتٖ ٍ ًلًَُـ  ًا ًَا ؽـال  ٠ًـل    تـل ؟ ت

ٌاى ت ّا ؿك ًلًَُ  فلؿٕ ٍ پـٗـُ تٌ٘اكٕ ام ه٣ََٗات ٍ گلاّا، ٣ول اهـا تـا    ًــ؛ ا كٌٌــُ  ت٤٘٘ي ح٘لگقاك ٍإارتوا٣ٖ ًا

ٍ    ـ.ًَُ تَرِ ؽاكد هٖ تلكًٖ ٍ ٓام هغـٍؿ ،ًٌث  هتاف٘نٗرٖ تَؿى ـ  ٗـا ًـِ  اٌٗرـِ پـي ام    آٗا اٌٗرِ هلگ عق ًا

ٌاى اؿاهِ ؿاكؿ ٗا ًِ ٍ هلگ، ٌاى ؿك رْاى پي ام هـلگ تـا مًــگٖ ؿك اٗـي      ،اگل اؿاهِ ؿاكؿ ع٘ات ًا اكتثاٙ ٤ًاؿت ًا

ـ ؟  إت تٖ اّو٘  ٍ كن ٔهٌهل ؿً٘ا صگًَِ ًا ، ٍ     ح٘لٕ ؿك مًـگٖ افلاؿ تِـل ًا ـ  آٗـا هَٗـ٣َٖ صٌـ٘ي هْـن  كا  لؽٜ٘

َاى ًاؿٗـُ گلف ؟ هٖ  ت

ٕ  گلاٗـٖ ٍ لـَم   ؽال  آَ  ؽَؿ هثٌٖ تل ًٌثٖ تل ،اًـ ّا كِ اكخلاً آهلٗراٖٗ . پلاگواتٌ٘  8 ، كًـَم   هــاك

ؽَاًٌـ. اُرا  ؿٗگل اٗي اًـ  كـِ اگـل     هٖ پ٘لٍٕ ام آى فلا كٌٌـ ٍ رْاى كا تِ هت٤لق تِ ل٘ثلالٌ٘ن كا هٜلق هٖ

آى ص٘ن هت٤لق تِ ٗك فلٌّگ ٍ تاكٗؼ ٗك هل  ٍ ٗك كِـَك تاُــ؟    صلا ،للاك اً  ص٘نٕ هٜلق تلقٖ َُؿ

 . (8، ّ 1386)ؿاٍكٕ،

تا ٠ًل تٌ٘اكٕ ام ف٘لٌَفاى ٣لن  ،گلاٗاى( . كاَّ ٍ تغَٗل اًَا١ ه٤لف  تِ ه٤لف  تزلتٖ )ؿٗـگاُ ٣ول 9

ه٤لفـ   ًگلاًـِ ٍ   ، ه٤لفـ  ؿكٍى  ٌُاًاى هثتٌٖ تل ٍرَؿ اًَا١ ه٤لفـ  )هٌٜـق ٓـَكٕ ٍ كٗاٗـ٘ات     ٍ ه٤لف 

ٓـَكت   تَاى ّؤ ه٤اًٖ كا تِ هغاٗلت ؿاكؿ. ٣الٍُ تل آى ًوٖ ،فلٌفٖ( تا هفاّ٘ن ؽاّ ٍ ٛلٗق آمهَؿى ؽاّ

ٖ  ّوِِ٘ ؿك هَارِْ تـا هٌـهلِ    ،٣ولٖ ؿك ٠ًل گلف  ٍ آى كا ًاُٖ ام ٗك هِرل ؿاًٌ . فرل ُـَؿ.   ماؿُ ًوـ

رولِ اًـ . ّوضٌـ٘ي اٗـي فرـل كـِ اگـل       ام آى  ،ٍٗوُ كَؿكاى كٌزرإٍ آماؿ ٍ ه٘ل تِ ؿاًٌتي ؿك افلاؿ ٍ تِ

، ّوِ٘ـِ ؿكًـ  ًٌ٘ـ      الناهاً ٍال٤٘  آى هٌهلِ كا تَٗـ٘ظ ؿاؿُ اًـ    ،إ هٌزل ُـ إ تِ عل هٌهلِ فلِٗ٘

 (.124، 1376ّ)تاللٕ،

تــٍى َّٗـ     ًْاٗتـاً  رْـ  ٍ  رْاى تـٍى هقٔـ، ها كا تا رْاًٖ فالـ ًو  ٍ ٍ ؤا٣تقاؿ تِ رْاى تـٍى هثـ .10

َارِ هٖ ٌاى تٌا تل ت٤لٗف ٣ول ،ؿك صٌ٘ي رْاًٖ . ًامؿ ه ِ ِ ت ، گلاّا ًا َاى هَرَؿٕ كِ هٌلظ تِ ًـائق ًـاگنٗل ام   ، ّـا  ٣ٌ

ٖ َُؿ  تثـٗل هٖتِ هَرَؿٕ تـٍى غاٗ   ،گلفتِ تًَٚ راه٤ِ ًا  َّٗ  ُرل ًامگاكٕ تلإ تقا ٍ ــ تـا    كِ ًوـ ؿًا

 .(120ّ صِ ٍ تلإ صِ تاٗـ ًامٍ كٌـ )ّواى،

٘اكٕ ام هفاّ٘نًامگاكٕ  ،٣الٍُ تل آى ـ ٌت ن ّواًٌ ؿك هرتة پلاگواتٌ٘ـن   ،ّوضَى عق٘ق  ٍ ًَؿهٌـٕ ،تا هغ٘ٚ ً٘

ٌ . ّا ٍ ٣لل ًامگاكٕ ؿك ٠ًلٗٔ پلاگواتٌ٘ن ِت هثْن ٍ ًاهِؾْ ًا . ّوضٌ٘ي هالک  ؿكًتٖ كٍُي ً٘

ـ   هَل٤٘  ٍتَؿُ ٣ول تات٢ هَل٤٘   ٣ول ٍ ًٔت٘ز ّا، اگل للاك تاُـ ه٤٘اك اكمٍ .11 گـقاكٕ   اكمٍ ،ّا هتغ٘ـل تاُـٌ

َاّـ تَؿ اكمٍ هٌإٍ تا ٗـ هت٘اؿ ٍ ، ً٘ن هتغ٘ل تگَٖٗ تل هخالً؛ ّا ؽ ٍ  اگل اكمٍ كًا ـتگَٖٗ  اى ًتاٗذ كًا َالـة   ًا ٣

َاّـ تَؿ ٍ آى ت٤٘٘ي َُؿ، تگَٖٗ ؿك ّل هَل٤٘تٖ اكمُٖ هتغ٘ل ؽ ٍ  كًا ـتگَٖٗ  َاٌّــ      كًا ـتگَٖٗ تفـاٍتٖ ًؾ غ٘ـل كًا

 .(125ّ  ، ًَُـ )ّواى ؿٍ ٗرٖ هٖ ّل ؿُا  ٍ
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اًٖ تلقٖ گلؿؿ تاٍك ًگاكًـُ تاٌٗتٖ تٌ٘اك هْن ٍ كِ تِ آؽل ًٔرت . 12 ؿالٗـل  ِ اٗي ًا  كِ پي ام كًٌاًي ت ،ًا

ـِٗ - كِ ه١ََٗ تلكًٖ اٗي هقالِ ًٌ٘  -ارتوا٣ٖ گًَاگَى  تاكٗؾٖ ٍ ًــ ٍ كتَت٘ـ  ٍا    ًٔا ـٍا رْـاى   تـل عق  ؽ

ـاى ٍ عق  ٍعٖ ام هٌات٢ فر ٔ. ٠ًلٗ تلٍٗذ ُـُ ًا  ٛلط ٍ ٌّتٖ، ـِٗـوٌ  لٕ ٍ ه٤لفتٖ تِل هٌزل تِ هغلٍه٘  ًا

ٍال٤٘  ٍ ٓپلؿاماى عَم ٠ًلِٗ ٌاًٖ ام فْن  ٍ   ،عق٘ق  ٌّتٖ ٣لَم ًا ٌـاى  راه٤ـِ ٍ فْـن ًـ٤اؿت     ام رولِ هاّ٘ـ  ًا

ـ     ّا ٍ ه٤اؿ پـٗـُ ٍ ؤٕ ه٤لفتٖ ٍ ارتوا٣ٖ تـٍى تاٍك تِ هثـّ ا تث٘٘ي پـٗـُ ٍال٤ٖ ٍا ُـُ ًا . ٌّتٖ هاًٌـ اٗـي ًا

تِ تاُ٘ن. هغ٘ٚ مًـگٖ ٍ ٍى تَرِ تِ ٍرَؿ آب، لٔـ ٌُاؽ  هاّٖ ٍكِ تـ  كفتاكّاَٗ كا ؿُا

 جی يًقذ پژُّص ررک .2-5

ٛـَك ؽـاّ ً٘ـن ًقـاٙ     ِ ت ؿصاك آى ًا ، ؿل٘ل هثاًٖ فلٌفٖ هَكؿ لثَ  ؽَؿِ ًقاٖٗٔ كِ ت پوٍَّ تلك٘ثٖ ٣الٍُ تل

ال١ ام آًْا، تفاؿ ٤ٗفٖ ؿاكؿ كِ ٛا  كٌـ.   پوٍَّ تلك٘ثٖ فلاّن هٖ ام تل هٌٜقٖ ُٓلاٗٚ كا تلإ ًا

ل ل٢ٜ اكتثٙا كٍٍ . ِت1 ِ   ؿ٘ل فٖ ٣لـن، كٍٍ تـ ٍ  ّإ تلك٘ثٖ تغق٘ق تا هثاًٖ فٌل ـا     رـإ كٍ ـ ـال  ٘پ ـٖ ٓا ًٌُا

ال  كٍٍ هٖ ـ. ٣ـم ٓا ٖ ٍ ِت كٌ َ، تا٣ج هٖ تث٢ آى ه٤لف  ًٌُا ٖ ؿك پوٍّ ـٖ تغق٘ـق    َُؿ كِ تق٘ـ ه٤لف  ًٌُا ًٌُا

واىت٤٘٘ف َُؿ ٍ ًقَ پوٍِّگل ٍ ُلا تؾاب هٌ٘ل ٍ ّـ  تغق٘ق غالة َُؿ )ٗا  (.260 ، 1389ّ،  ٗٚ پوٍَّ ؿك ًا

اى هثاًٖ ه٤لف  ،آال  كٍٍ تِ اٗي ه٤ٌاً  كِ پوٍِّگل ّـإ ٣ول٘ـاتٖ    ؿل٘ل هنٗ  تلرِ تِ ٌُاًٖ، ًِ تل ًا

تؾاب ٗا تلك٘ة هٖ ّإ تغق٘ق كا كٍٍ ُلاٗٚ ارلاٖٗ، ٍ ٍ    پ٘اهـ اٗي اهل، كٌـ. ًا ٌُاًـٖ   ت٘ـ٤٘ف ًقـَ هثـاًٖ كٍ

َاّـ تَؿ.    پوٍَّ ؽ

رـإ ٣قالً٘ـ  ف٤ـا      ٣ٌٔل ؽالل٘  تِ ًقَ هغقق تـٍى تَرِ تِ هثاًٖ فلٌفٖ ٣لن، تا افناَٗ اؽت٘اكات ٍ .2

َاكؿ ؽلؿ ٍ ًتاٗذ تغق٘ق كا تِ َُؿ ٍ هٖ ـاٗ  هٖئرن ًو  ه اٗـي اهـل هٌزـل تـِ كـاَّ ًقـَ پـوٍَّ         كٌـ. ٖ ّ

 .ّواى(َُؿ ) تٌـٕ ؿً٘إ ارتوا٣ٖ هٖ تلك٘ثٖ ؿك ًاؽتاك

َ   الناهات ه٤لف  ٍ)ؽالل٘ (  تلللاكٕ ت٤اؿ  ه٘اى اؽت٘اكات پوٍِّگل ؿك )٣قالً٘ـ ( ؿك   ٌُاًٖ فلٌـفٖ پـوٍّ

ٖ ؿك تِ اٗي اهل  تلٕ ؿاكؿ. كٌٌـُ ت٤٘٘ي تل ٍ راٗگاُ هْن اؽت٘اكات پوٍِّگل پوٍَّ تلك٘ثٖ، إ ُــى   ًل٘قِتاكٓ ًگلًا

 مًـ. پوٍَّ تلك٘ثٖ ؿاهي هٖ

تؾاب كٍٍ ٍ كِ تٔو٘ن آًزا ام .3 اًٖ ؿك ًا ك٘فـٖ تـا    ّإ كوٖ ٍ تلك٘ة كٍٍ گ٘لٕ ٍ كاكِ صگًَگٖ ت ًامٕ ًا

ٍاٖٗ ٍ َاّـ ُـ )ّواى( هغقق ًا ، اكمٗاتٖ ك  .پاٗاٖٗ ؿصاك اتْام ؽ

ٍاتٌتِ تِ ٠ًل پوٍِّگل ٍ ّإ تٔو٘ن ٌّگاهٖ كِ هالک ّـإ هٌـتقل    هالک تفٌ٘ل ٍا ام ُلاٗٚ تاُـ ٍ گ٘لٕ 

ٍاٖٗ ٍ تِ ًَِؿ،ام ٠ًل پوٍِّگل ؿك ٠ًل گلف  گ٘لًـ.   پاٗاٖٗ ؿك ه٤لٕ آً٘ة للاك هٖ ك

كٌـ تـا اٌٗرـِ    اكتفا هٖ ،ك٘فٖ ّن تا آال  كوٖ ٍ آى ،ّ ا ٗافتِ ًٜٔظ اكائ تِتِ٘تل  ،ّإ تلك٘ثٖ تغق٘ق كٍٍ .4

 )ّواى(.تغق٘ق تپلؿامؿ  ٔهٌهل تاكٓ ؿكٕ  تِ تغج ٣لوٖ ٗا تغج ٠ًل
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تِ٘تل كاكتلؿٕ ٍ كوتـل تٌ٘ـاؿٕ اًـ . فلٌـفٔ ٍرـَؿٕ       ،آى . پوٍَّ تلك٘ثٖ تا تَرِ تِ هثاًٖ فلٌف5ٖ

      َ ِ   پوٍَّ ؿك هرتة پلاگواتٌ٘ن، عل هٌهلِ اً . اٗـي ؿك عـالٖ اًـ  كـِ تٌـ٘اكٕ ام پـوٍّ ؿل٘ـل   ّـا تـ

َ     كٌزرإٍ اًٌاى ٍ ًِ تلإ عل هٌهلِ، اًزام هٖ ّـا ٍ   ّـا ؿك اٍلَٗـ  پلاگواتٌ٘ـ     گ٘ـلؿ؛ اهـا اٗـي پـوٍّ

 پوٍِّگلاى تلك٘ثٖ للاك ًـاكؿ.

ِ    آال  فاٗـُ، ا٣تقاؿ تِ آال  اتناك ٍ مؿگٖ ًاُٖ ام ؿل٘ل ٣ولِ پوٍِّگل تلك٘ثٖ ت إ  ؿك ه٤ـلٕ آًـ٘ة ًـل٘ق

ُـٌاؽتٖ ٗـا    ّـإ حاتـ  ه٤لفـ     گـناكُ  ٌّگـاهٖ كـِ كاٌّوـإ ٣وـل پوٍِّـگل تلك٘ثـٖ،       ٣ول كلؿى لـلاك ؿاكؿ. 

ـ   ٣وــتاً  ٍَّ،فلاٌٗـ پـو  ّا ؿك گ٘لٕ تٔو٘ن ، هالک ؿكًتٖ كفتاكّا ٍ ٌُاؽتٖ ًثاُـ اكمٍ ٍ  تلؿُا  ًٔـل٘ق  ، تفٌـ٘ل 

َاّـ تَؿ.  اٗي اهل هوري ًا  ا٣تثاك پوٍَّ كا ت٤٘٘ف ًواٗـ.   پوٍِّگل ؽ

 گ٘شٕ ًت٘دِ

َاى ًَه٘ي كٍٍ پوٍَّ تلك٘ثٖ تِ گٌـتلٍ ؽـَؿ    تـكٗذ ًفَف ٍِ ت ،ٌُاًٖ پوٍَّ پي ام پوٍَّ كوٖ ٍك٘فٖ ٣ٌ

ٍ تِ پوٍِّ ٍ ّإ پوٍِّٖ افناَٗ ؿاؿُ ف٤ال٘  ٓكا ؿك عَم ٍ    هـَكؿ  ٖ كًـوٖ  هلارـ٢ ٣لوـٖ    پـقٗلٍ پوٍِّـگلاى 

ّـإ گًَـاگَى    ٍٍ ك ّإ هت١ٌَ تلك٘ثـٖ،  ٛلط ، ام كٍٗرلؿّإ ٠ًلٕ هتفاٍت ،ؿك پوٍَّ تلك٘ثٖ تثـٗل ُـُ ًا .

تفاؿُ هٖ ّا ٍ تغل٘ل ؿاؿُ ٍ ،گلؿآٍكٕ ال٣ات ًا  َُؿ. هٌات٢ گًَاگَى ٛا

ٌُاًـٖ   اكمٍ ٌُاًٖ ٍ ه٤لف  ، ٌُاًٖ ّإ ٌّتٖ عَمُ ّإ تٌ٘اؿٕ ؿك هثاًٖ فلٌفٖ كِ تِ ٠ًاهٖ ام تاٍكؿُا 

الا هٖ اى پوٍَّ كا پاِٗ گلؿؿ، ٛا ـ صِ پٌْاى اگل ،اٗي هثاًٖ كٌٌـ. كٗنٕ هٖ ًا ـ  ، عَ٘ك ٍ ًا ح٘لٕ رــٕ ؿك فلاٌٗــ   إت

 ًتاٗذ آى ؿاكًـ. ّا ٍ كٍٍ ، ارلإ پوٍَّ

ـتفاؿُ    گلؿؿ ٍ ثٚ هٖهثاًٖ فلٌفٖ ًا  كِ تا ه١ََٗ پوٍَّ هلت آى تؾَ ام ٌُاًٖ پوٍَّ كٍٍ ؿالٗـل ًا

 كٌـ. ّإ ؽاّ ؿك پوٍَّ كا تث٘٘ي هٖ كٍٍ ام كاّثلؿّا ٍ

ِ   آٍكٕ ؿاؿُ اتناكٕ ًا  كِ تلإ گلؿ كٍٍ ؿك ّل پوٍَّ، ٖ   ّـا تـ ٍ  كٍؿ. كـاك هـ ٌُاًـٖ   كٍٍ پـوٍَّ ام كٍ

 َُؿ. ٌُاًٖ تغق٘ق ام هثاًٖ فلٌفٖ گلفتِ هٖ تغق٘ق ٍ كٍٍ

ـ   ؿً  ً٘اهــُ ِ ؿك ؽَّٔ هثاًٖ فلٌفٖ پوٍَّ تلك٘ثٖ ت ًْاٖٗ ٠ًل  كغن آًرِ ٌَّم اتفاا تِ تٌـ٘اكٕ ام   ، ًا

ٌـ. تلٗي هثٌإ فلٌفٖ پوٍَّ تلك٘ثٖ هٖ آلٖ تلٗي ٍ پلاگواتٌ٘ن كا هْن ، ٌُاًاى كٍٍ  ؿًا

َاى ٗك فلٌفِ پلاگواتٌ٘ن ت تـاٍك تـِ ًقـَ ٍ     ، ٍ ًاتوـام  تا ا٣تقاؿ تِ رْاًٖ ؿك عا  تغ٘٘ل ٍ ،تزلتٖ ٛث٤ٖ٘ ٍ ٣ٌٔ

راك ّل ٍ ،٣ول ؿك تَل٘ـ ه٤لف اّو٘    گـاُ پلاگواتٌ٘ـن،   ؿٗـ ام َُؿ. ٌُاؽتِ هٖ ، اكمٍ هٜلق گًَِ ه٤لف  هٜلق ٍ ًا

ٌاى   ؽََٗ ًا . ٔهغَٔ  راه٤ ٖ ام ٛث٤٘  ٍئرن ، )هاؿٕ( هَرَؿٕ مٌٗتًٖا
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ـ  ؿاك  تث٘٘ي پـوٍَّ تلك٘ثـٖ كا ٣ْــُ    ّا ٍ گ٘لٕ آال  فاٗـُ، رْ  گلاٖٗ تل هثٌإ آال  اتناك ٍ ٣ول . ام  ًا

ٌاى ؿك فلاٌٗـ تزلتِ ه٤لف  كٌة هٖ ؿٗـگاُ پلاگواتٌ٘تٖ ٖ ِ ص٘نّاٖٗ كا ت ٍ كٌـ ، ًا َاى اكمٍ هـ  ،. عق٘قـ   پـقٗلؿ  ٣ٌ

ٌاى ً٘ن هغَٔ  فلاٌٗـ ٣ول ٍ ًت٘زِ ًْفتِ ًا  ٍ ؿك ٣ول ٍ گلاٗـاى تفرـل ٍ    كـِ ٣وـل   آًزـا  ام تزلتِ ًا . ؽَؿ ًا

َافق ٍ ٠ًلِٗ ّـل   ؿك فلاٌٗــ تغق٘ـق، ّـل كٍٍ ٗـا    كـِ  ه٤تقـًـ  كٌٌـ، غ٘ٚ اكمٗاتٖ هٖتٜاتق تا ه ّا كا اتناكٕ تلإ ت

تفاؿُ للاك گ٘لؿ. ـتاٗ ّا كِ تِ ًتاٗذ تْتل هٌزل گلؿؿ، تلك٘ثٖ ام كٍٍ  هَكؿ ًا

ـ هٌهلِ پوٍَّ اكمُوٌـ ٍ ، گلاٖٗ ّوضٌ٘ي هٜاتق تا آل فاٗـُ ًَا اهـا   ؛إ كا عل كٌـ هف٘ـ پوٍِّٖ ًا  كِ تت

ـ .    تَرِ تِ فاٗـُ عل كٌـ ً٘ن تؾَ هْوٖ ام إ كا اٌٗرِ صِ هٌهلِ تـلٗي   ا  تغق٘ـق هْـن  اًـ  ،تٌـاتلاٗي گلاٗـٖ ًا

زام فلاٌٗـ پوٍَّ ٍ ٓكِ ًغَ إ گًَِ تِ ؛٣ٌٔل ؿك پوٍَّ تلك٘ثٖ ًا   كٌـ. ا٣تثاك آى كا ت٤٘٘ي هٖ ًا

ٖ    ح٘لات هخثـ  ؿك عـَمُ  إكغن ت تِپلاگواتٌ٘ن  ـ  تلؽـٖ ًقـاْٗ ٠ًـلٕ     ؿاكإ ،ّـإ هؾتلـف فلٌـف ٗـي  ا .ًا

ـ    ، تا ٤ٗف اهت٘اماتٖ كِتا ٍرَؿ پوٍَّ تلك٘ثٖ كا  ، ٠ًلٕٕ ّ ا ٤ٗف َارِ ًـاؽتِ ًا ٍلـٖ ؿك هزوـ١َ   ؛ ّاٖٗ ً٘ن ه

َاى اف٣اى ًوَؿ كِ پوٍَّ تلك٘ثٖ ت هٖ َا١ پوٍَِّ ت َاى ٗرٖ ام ًا  ٓؽَؿ ًقِٖ هف٘ـ ؿك عـَم  ، ؿك عـ ّإ هَرَؿ ٣ٌ

ٌاى تل ٣ْـُ ؿاكؿ.    ه٤لفتٖ ًا

ـاى ًٍـ٘ل      ًـامگاكٕ،  هفْـَم فاٗــُ ٍ   هٜلق، اتْام ؿكّإ  تَرْٖ تِ اكمٍ تٖ رـاك هتاف٘نٗـك ؿك ٣ـ٘ي فقـ  ًٔا

ٖ  تَرْٖ تِ هٌائل كلٖ هلتَٙ تِ رْاى ًٌزَ هتاف٘نٗك ام غ٘ل آى، تٖ ٌـاى،    ،ٌّـت ك٘ــ  إت ّوضـَى ًلًَُـ  ًا

ـامُ تل هٌ ِ    پوٍَّ، ٍ هغَكٗ  آى ؿك ٗاؿگ٘لٕ ٍ لِ ٍهتَ٘ ام ًا َا١ ه٤لفـ  تـ ـ لتـٖ، ام  رـن ه٤لفـ  تز   غفل  ام ًا

ٍاكؿ تل پلاگواتٌ٘ن ًا . هْن تقاؿات   تلٗي ًا

ٌُاًٖ پوٍَّ )آال  كٍٍ(، افناَٗ اؽت٘اكات ٍ ًقَ پوٍِّگل،  تَرْٖ تِ هثاًٖ فلٌفٖ ٍ كٍٍ كن

ّـا ؿك پـوٍَّ    تـلٗي ٗـ٤ف   ٕ تٌ٘اؿٕ، ام هْن ّا تَرْٖ تِ پوٍَّ اتْام ؿك كٍاٖٗ ٍ پاٗاٖٗ پوٍَّ ٍ تٖ

 تلك٘ثٖ اً .

فقـاى راه٤٘  آًْاً . تَرِ ٍ تـاٍك   ،تلٗي هِرل پلاگواتٌ٘ن ٍ ؿٗگل هراتة تِلٕ ْنه ،٠ًل ًگاكًـُ تِ

، پلاگواتٌ٘ـن ٍ ّـل هرتـة     ّـإ ؿٗگـل   إ ؽاّ ام ٌّتٖ ٍ اًٌاى، ه٤لف  ٗا اكمٍ ٍ غفل  ام رٌثِ تِ رٌثِ

ِ    كٌـ. الثتِ فقـاى راه٤٘  تـلإ ه٤لفـ    تِلٕ ؿٗگل كا ؿصاك ًقْ ؿك تث٘٘ي عقاٗق هٖ ؿل٘ـل   ّـإ تِـلٕ تـ

پٌـاكؿ ٍ هرتثٖ ؿٗگل  . هرتثٖ هاؿُ كا آل ٍ عق٘ق  هٖ ّإ فاتٖ اًٌاى، اهلٕ ؿٍك ام اًت٠اك ًٌ٘  هغـٍؿٗ 

گلاٗـٖ كا؛ هرتثـٖ اًٌـاى كا ٓـاعة      كٌـ ٍ هرتثٖ ؿٗگل ًٌثٖ گلاٖٗ كا پِِ٘ هٖ اٗـُ ٍ فّي كا؛ هرتثٖ هٜلق

ٖ  ًوا رثل فلٕ هٖ ؿاًـ ٍ هرتثٖ اًٌاى كا هغرَم اؽت٘اك ؽََٗ هٖ ٍ اًٌـاى   ،ٗـ؛ اٗي ؿك عالٖ اً  كـِ ٌّـت

ٍ  ّن غ٘ل هاؿُ )هزلؿات(؛ ها ً٘ن ّن ه٤لفـ   ،ّؤ اٌْٗا كا ؿاكًـ. ٌّتٖ ّن هاؿُ ؿك ؽَؿ ؿاكؿ ّـإ   ّـا ٍ اكم
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  ؿل٘ل هَارِْ تا هٌائل ٍ تالٍ تلإ عل آًْـا  ّإ ًٌثٖ. اًٌاى، ّن تِ ّا ٍ اكمٍ هٜلق ؿاكٗن ٍ ّن ه٤لف 

ٖ   ِ َُؿ ٍ ّن ت ٓاعة ه٤لف  هٖ كٌــ.   ؿل٘ل كٌزرإٍ ٓل  ٍ گلاَٗ فٜلٕ تِ ؿاًٌتي، ه٤لفـ  كٌـة هـ

مهاى تِ هاؿٗـات ٍ هزـلؿات ٍ تـِ هٜلـق ٍ ًٌـثٖ، ام       ًگلٕ ٗا رنء كا كل پٌـاُتي، ا٣تقاؿ ّن پلّ٘ن ام رنئٖ

تَاًــ تؾِـٖ ام    ّإ پلاگواتٌ٘ن هٖ تٌ٘اكٕ ام آهَمُ ،تٌٖ٘ ؿٌٖٗ ٍ اًالهٖ هاً . ؿك اٗي َٓكت هثاًٖ رْاى

ّا ّ٘ش عق٘ق  هٜلقٖ ٍرَؿ ًـاكؿ، ؿك ٍال٢ ام ؿٗــگاُ ؿٌٗـٖ    ا٣تقاؿ پلاگواتٌ٘  اٗق كا تثث٘ي ًواٗـ. اٌٗرِ تِعق

تَاًٌـ  ّا هٖ كِ تٌ٘اكٕ ام عقاٗق ٍ ٍال٤٘  َٛك اًـ؛ ّواى ّا ًٌثٖ ها تِ اٗي ه٤ٌاً  كِ تلؽٖ عقاٗق ٍ ٍال٤٘ 

ّاٖٗ فلاٍاى ؿاُـتِ تاُــ. پوٍِّـگلاى ك٘فـٖ      ااتَاًـ ؿك عَمٓ پوٍَّ ً٘ن هٔـ هٜلق تاٌُـ. اٗي تث٘٘ي هٖ

ؿٌّـ. پوٍِّگلاى كوٖ٘ ً٘ن تـِ تؾِـٖ ام    ؿاًٌـ ٍآى كا هثٌإ پوٍِّگلٕ ؽَؿ للاك هٖ تؾِٖ ام عقاٗق كا هٖ

اًــ. پوٍِّـگلاى    ّإ پوٍِّـٖ ؽـَؿ لـلاك ؿاؿُ    اًـ ٍ آى كا هثٌإ ف٤ال٘  ّإ هلتَٙ تِ ه٤لف  ٍالف ٍال٤٘ 

تَاى اٗي ًرتِ كا پقٗلف  كِ ٗـك پوٍِّـگل    تٌـٕ كلٖ هٖ هٌتخٌا ًٌ٘تٌـ. ؿك ٗك رو٢تلك٘ثٖ ً٘ن ام اٗي اهل 

ِ   هٌلواى تا تَرِ تِ راه٤٘  آهَمُ ٌُاًـٖ،   ٍٗـوُ ؿكعـَمٓ ه٤لفـ     ّإ ؿٌٖٗ ؿك ؽَّٔ عقاٗق ٌّـتٖ ٍ تـ

 ّإ پوٍِّٖ گًَاگَى كا ؿك تَٔٗل راه٢ ؽَؿ ام عقاٗق ؿاكؿ.  ٌُاًٖ اهراى اًتفاؿُ ام كٍٍ
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 هٌبثغ
ُ. پوٍِّگاُ عَمُ ٍ ،لن ، ّإ تحم٘ك کوٖ ٍک٘فٖ در علَم اًساًٖ هبٌإ پاراداٗوٖ رٍش ،1389 ،تقٖ ٗواى، هغوـا گا  ؿاًِ

گاُ تْلاى. ،تْلاى، گراٖٗ ٍ فلسفِ تعل٘ن ٍترب٘  ًَ عول ،1386 ،تاللٕ، ؽٌلٍ  ؿاًِ
اى ام ؿٗـگاُ پلاگواتٌ٘ن رـٗـ» ،1381 ،ـــــ   .ِگاُ النّلاؿًا ،44ٍ  ،علَم اًساًٖ .،«اًٌ

ل هلكن ،تْلاى ٣ثاى هؾثل، ٔتلرو ، ًگاّٖ بِ فلسفِ ،13889 ،پاهل، ؿًٍاـل ًِ. 
ـِٗ» ،1386 ،تار٘ك، هغوـكٗا  .6ٍ  ،کتاب هاُ فلسفِ ،«كٍكتٖ ٔرنئ٘ات االّٖ ؿك ًا
ال١ ّإ پوٍَّ تلك٘ثٖ ؿك كتاتـاكٕ ٍ كٍٍ» ،1389 ،ؿٗگلاى علٕ، ٣ثاى ٍ  .153ٍ  ،کتاب هاُ کل٘ات ،«كًاًٖ ٛا
هاًٌ٘ن پلاگواتٌ٘ن ٍ» ،1381 ،ؽاتوٖ، هغوَؿ  .4ٍ5ٍ ،فلسفِ ،«ٍا

 .6ٍ ،زهاًِ ،«فلٌفِ ٗا كٍٍ پلاگواتٌ٘ن،» ،1389 ،ؽٌلٍ پٌاُ، غالهغٌ٘ي
كٕ امم پلاگواتٌ٘ن صٌـاى پإ» ،1386 ،كٗا ، ؿٍا  .6ٍ ،کتاب هاُ فلسفِ ،«تٌـ ًثَؿ كٍكتٖ تِ َل

، ٣لٖ اًٖ ام ت٘ري تا ٌُاًٖ ٣لَم كٍٍ» ،1378 ،فكاٍتٖ للاگنَل  .6 ،ًاهِ فلسفٖ ،«ٌٍٗش اًٌ
 .21ٍ  ،ّإ آهَزضٖ ًَآٍرٕ ،«ٌُاًٖ پوٍَّ كٍٗرلؿ اًالهٖ تِ كٍٍ» ،1389 ،ماؿُ لؤلٕ، ٣ل٘لٗا ٓاؿا
ـٕ، رو٘لِ ٣لن  .21ٍ  ،ّإ آهَزضٖ ًَآٍرٕ ، «آهـٕ تِ هثاًٖ اًالهٖ كٍٍ تغق٘ق ؿك» ،1386 ،اْل

گلٍؿٕ، ً٘ـ كاٟن  .2ٍ ،کاٍش ًاهِ، «تل فلٌفِ پلاگواتٌ٘نهلٍكٕ » ،٣،1380لَٕ ٌل
 ٌُاًاى. راه٤ِ ،تْلاى، فرا رٍش ،1389 ،اعوـ ، هغوـپَك
 ٌُاًاى. ا راه٤ِ ،تْلاى، رٍش در رٍش ،1389 ،ـــــ 


