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 چىیذُ

 
ٌ  ؿٌاػی هؼاكش، تِ هحتَای تی تزشتی دس هؼشفت ُداد ادسان حؼـی اؿـاسُ داسد وـِ تَػـي      ٍِاػـ

تشیي هؼـألِ دس ساتٌـِ تـا آى،     ؿَد. هْن هولش اٍل ؿخق ٍ دس صهاى حال اص آى گضاسؿی دادُ هی
، تِ چالؾ للاع رٍ حذیيتزشتی تا  ُ گشی داد ػت. تَاى تَرلِهحتَاگشی ایي  تحج اص تَاى تَرلِ

ًخؼت  ،وٌذ. دس ایي همالِ هفَْهی تَدى آى هی ؿَد وِ اهش سا داهشهذاس هفَْهی ٍ یا غلش وـلذُ هی
اػتذالل ؿذُ اػت وِ تخـی اص ایي ًضاع ًاؿی اص اتْام دس واستشد اكٌالح هفَْم اػت وِ هؼٌـا ٍ  

غ تا تىلِ تش هثاًی هؼشفتـی هىتـة فلؼـفی    ؿٌارتی سٍؿي ٍ هَسد اتفالی ًذاسد. ػپ رایگاُ ّؼتی
تزشتی پلؾ ؿشى الصم تشای تحمك ٍ  ُكذسایی، اػتذالل ؿذُ اػت وِ هحتَای غلش هفَْهی داد

وِ ـ ًمؾ هؼشفتی هفاّلن اػت. اصآًزاوِ ایي هحتَای غلش هفَْهی، هؼشفتی حوَسی اػت   یایفا
گشایی رَاّـذ تـَد.    ای اص ًاهفَْم ًًِوَ ،آیذ دػت هی دیذگاّی وِ تِ ـ  غلش اص هؼشفت هفَْهی اػت

تـِ تؼشیفـی    ،دس ایي دیذگاُ تشای سّا ؿـذى اص ؿـه افشاًـی ٍ دفـاع اصػمالًلـت داًـؾ تزشتـی       
گـشی اص   تزشتی ًمـی اػاػـی دس حىایـت   ُگشایاًِ اص تَرلِ توؼه ؿذُ اػت وِ دس آى داد دسٍى

هٌلك ٍ واه  ًلؼت، اها تا رْ  ؿَد وِ چٌلي ؿٌارتی تا ایٌىِ  رْاى راسد داسد. دس اًتْا تلاى هی
 .هٌلك ًؼثت تِ رْاى راسد ًلض فاكلِ داسد ٍ گشفتاس رَدتٌْااًگاسی ًلؼت
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 همذهِ

 
ـ٥تیک  ;تزـبیه ػاػ ای اػؿاک صنهی اىهاؿه ىىامی مٞاٍـ امت که به مضتهىاٍٖالس مهم ػؿ مٞ
 ػاػه اهقاؿه  ن اف صهال فمهان بهـ ػال ٥ٞهل و ىهغٌ اول ّمیـ بـ ميتمل اقاؿه ومیله بهکىؼ و می
وامهٖگی ػؿ بضهج اف  ىهىػ. بیوامٖه اػؿاک میوضى بی تزـبی به ىؼه که ػاػه ا١ل  ا٦ته  .ىىػمی
ـ٥تی ػاؿػ. بی هػاػ  همٞىها امهت کهه ػؿ اػؿاک ػاػوامٖگی ّٝلهی بهه ایهه  تزـبی ػو مٞىای ّٝلی و مٞ

ىهىػ.  ها ویاف وینت. بـعال٣ اىیاء ٥یقیکی که با وامٖه پؼیهؼاؿها اػؿاک می ٝلت هتزـبی به ملنل
ـ٥تی ویق به ایه مٞىامت که اهقاؿه بی کىىهؼ،  ههای تزـبهی صکایهت می ههایی کهه اف ػاػهوامٖگی مٞ

 .(Dancy &Sosa, 2010, p. 398-400) مىره هنتىؼ ػیگـی باوؿمنت٪ل اف هـ 
ـاییمبىا ـ٥ت تزـبی ا تزـبی ػاؿػ. تل٪ی ؿایذ  هىىامی، پیىوؼ ٝمی٪ی با م٦هى. ػاػػؿ تاؿیظ مٞ

ـ٥تهای اٍلی تزـبی، پایهه ایه امت که باوؿهای مبتىی بـ ػاػ ؿووؼ و  وها  ىماؿ می به ایاقاؿه مٞ
ـ٥تی تل٪ی می ـای بىا وهاػن یک وٚا. مٞ تزـبی مىر   هػاػىىوؼ. اػؿاک  اماك منتضکمی ب

ىىػ که به اول ىغٌ ػؿ فمان صال، إالٝاتی اف پؼیؼاؿ مىت٪ل ىىػ. ااـ ؽهه ػؿ ػؿیا٥ت  می
کىؼ هید ت٢ییـی ایزاػ وکىؼ، علىً  اوٖباٛ صنی مى٦ٞل مضِ باىؼ و ػؿ  وچه ػؿیا٥ت می

ـ٥ت .ىىػ تزـبه ص٦٘ می ـای مایـ مٞ ـایه می تىان  ن ؿا مبىایی عٖاواپؾیـ ب  ونت.ها ػا بىاب
او ػؿ تؤمهل ػو. اف ایهه مٖله  بضهج  .ػکهاؿت ػاؿػ ههای تزـبی، ؿیيه ػؿ ٥لنه٦ بضج اف ػاػه

ـاتـ اف هـ ىک و عٖای مضتملی به وٚـ میمی ىهىىػ بیىهؼ و ٍهؼا ؿا مهیؿمؼ که وىؿ ؿا میکىؼ که ٥
ـ٥ته ػاػه ،اما ػؿ ٥لن٦ه کاوت .۳۱ٔ ص0۱۴0ٕرک،ز   ـاؿ اه ـ٥ت ميـوٓ به ٩ ی ههای تزـبه تض٪٨ مٞ

 او ه کهىؿ تٞبیـ ه به های صنی بؼون م٪ىالت، امىؿ مبهم وػؿ ٩ال  م٪ىالت ىؼ. اف وگاه او، ػؿیا٥ت
ـ٥تی ػاػههنتىؼ.  ـایه وره مٞ ـایان باؿ ػیگهـ بهه  اما ػؿ ٩ـن بینتم، تزـبه .های تزـبی اوکاؿ ىؼبىاب ا
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ـػوؼ و اف وزاکه باوؿهای  هػاػ ویاف اف تىریه هنهتىؼ،  بی ـبیتز همضتىای ػاػکىىؼه  بیانتزـبی تىره ک
ـ٥ت اف  وها به  .(Dancy &Sosa, 2010, p.398-400) یاػ ىؼ ایاقاؿه ٝىىان مبىای هـ اىوه مٞ

ـ٥تی ػاػ ـایان باٝهج  ىىاعت ػؿ ٩ـن بینتم تىمٔ تزـبهه هٝىىان پای تزـبی به هپؾیـه رىبه مٞ ا
ـاؿ هٕـس مزؼػ ػیؼااه کاوت ػؿ ونبت با ػاػ ػاػن وگهاه کاوهت، بـعهی اف  تزـبهی ىهؼ. بها اٍهل ٩ه

ـایی وهمىت٪ؼان  مبىا ـ٥تی ػاػ ا ـػوهؼ، بلکهه ػاػه تزـبهی ؿا اف امهاك تىها و٪و مٞ ه تزـبهی ؿا اوکهاؿ ک
ههای صنهی رهؼای اف امٖىؿه وامیؼوؼ. مبىای ایه اوکاؿ مغه کاوت امت که مٞت٪هؼ امهت اوٖبهاٛ

ـ٥ت وینتىؼ. ااـ ػاػم٪ىالت ماعته ـ٥ت تل٪ی ويىػ، ومیتز هىؼه تىمٔ ؽهه، مٞ تهىان  ن ؿا ـبی مٞ
ـػ مالؿف ـ٥ت ػاونت. ویل٦  کىایه تٞبیـ به امٖىؿه کىؼ. ٝىىان امٖىؿه یاػ می تزـبی به هاف ػاػ ;پایه مٞ

ـ٥ت اقاؿه واپؾیـ بىػن  ن ػمتـك اف ـا هىگا. تزـبه صنی، مٞ ای اف رهان عاؿد به مها ػاػه امت؛ فی
ـػ. ایهه تهؤحـ ػؿ ؽهه ىکل میىىػ. بلکه تىها تؤحـ و اوٖباٝی ومی ـای بههای ـ٥هت  به ػمهت  وؿػن مٞ

ـ٥ت اما به عىػی امت،صنی ّـوؿی  ـایه ومیوینت.  ایاقاؿه عىػ مٞ ـای پایههتىان  ن ؿا بىاب ای به
ـاؿ ػاػ ـ٥ت ٩ ـػ کهه اقاؿه تىان ایه اىکال مالؿف ؿا می .Sellars, 1997, p.131ٕٔ مٞ ههای  اىوهه بیهان که

ىؼه ونبت به اىیاء ٥یقیکی  یافمىؼ م٦اهیمی هنتىؼ که اف یک واکىو  مىعتهتزـبی، و هصاکی اف ػاػ
 .(Ibid, p133-135)ىىوؼ  ٝمىمی کن  می

ـاٍؼػ القا. مبىا امت. ایه ٩یاك ػؿ ؽو صؼیهاىکال مالؿف یک ٩یاك   اوتغهاببهه  ی تزـبهیا
یها مضتهىای  ،تزـبی  هیکی اف ػو ٕـ٣ و تبییه ػیؼااه عىػ بـ ٕب٨  ن امت. اىکال ایه امت که ػاػ

امها  .اـ باىهؼتىاوؼ تىریه تزـبی مضتىای م٦هىمی ػاىته باىؼ، می هم٦هىمی ػاؿػ و یا وؼاؿػ. ااـ ػاػ
تزـبی مضتىای م٦ههىمی وؼاىهته باىهؼ، ػؿ ایهه ٍهىؿت  هصال ویافمىؼ تىریه امت. ااـ ػاػ ػؿٝیه

ـ٥تی ػاىته باىؼ و تىریه ها، تىاوؼ با مایـ اقاؿه اما ػیگـ ومی .ویافمىؼ تىریه وینت اـ  وهها  اؿتبإی مٞ
منؤله اٍلی م٪اله، بـؿمی ٩یهاك ػوااوهه مهالؿف و پامهظ بهه ایهه  .(Devries, 2000, p. xxxi) باىؼ

ـ٥تی  ن می هاىکال امت که  یا مضتىای وام٦هىمی ػاػ  ىىػ و یا وهب تزـبی مىر  و٦ی و٪و مٞ
ـامىن ایه ٩یاك ،ؿو اف همیه الف. امت ماهیت م٦هى. و اؿتبآ  ن بها  ؽو صؼیه ٩بل اف هـ بضخی پی

ـای اٍهٖالس "م٦ههى." ورهىػ ػاؿػ بـؿمهی  تٞـی٤ ،ػؿ اػامه .ػاػه تزـبی ميغٌ ىىػ هایی ؿا که ب
ـػ ایهه اٍهٖالس ـػ و عىاهیم ػیؼ کهه ػؿ کهاؿب های فیهاػی ورهىػ ػاؿػ کهه ػؿ   ىه٦تگی ،عىاهیم ک

ـایههی و وههام٦هىهای هههـ ػو ػیههؼااه م٦هههى. امههتؼالل ـایههی ميههاهؼه می.ا ىههىػ. لههؾا اههاهی وههقاٛ  ا
ـایان و وام٦هى.م٦هى. ـایان بـ مـ یک مٞىا اف م٦هى. وینت.ا  ا

ـای ایىکه ایه منؤله ؿا اف وٚـ ٥لن٦ه ٍؼؿایی ویق پامظ ػهیم بهه ایهه پـمهو ویهق بایهؼ پامهظ  ،ب

                                                                                                                     
1. Wilfrid Sellars. 
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ـ٥ت و ٝلم مىظ اف ىىػ، می تل٪ی تزـبی ػاػه  وچهػهیم که  یا   ،ٍهؼؿایی هلنه٦ػؿ ٥ وهب یا امت مٞ
ـ٥ت به  ـ٥ت صَىلی  امتصْىؿی و صَىلی ٩نمت مٞ به ػو ٩نهم تَهىؿی و تَهؼی٪ی ویق و مٞ
 .۱1۶ٔ-۱1۵ص 0۱۵0طدزتلدیىشنستش  ٕ ىىػت٪نیم می

ـ٥ت صْىؿی اؿراٛ پیؼا می،ػؿ وگاه ٝالمه ٕبإبایی  ـ٥ت صَىلی به مٞ ؿب،ؿبن،ی، ٕکىهؼ مٞ
ـ٥ت اقاؿه ،ػیؼااهایه ااـ با تکیه بـ  .۶1ٔص 0۱۶۵ ـ٥ت صَىلی بؼاویم، رایگهاه  ایمٞ ؿا اف مىظ مٞ

ـ٥ت صَىلی ٔاقاؿه ـتـ اف مٞ ـ٥تی ب ـ٥تی م٦اهیم متى٤٩ بـ پؾیـه ورىػ مٞ ایٓ عىاههؼ بهىػ. ػؿ  مٞ
ـػ با رهان عاؿد ٩ٖٜ ومی ،ایه ػیؼااه ـ٥تی ٥ ـ٥تاؿ ىهؼن بهه عىػتىهها اؿتبآ مٞ  ;اـویىىػ و عٖـ ا

ـ٥ت  ـاماك مٞ  .ماوهؼ صْىؿی، ایه اؿتبآ و همچىیه رایگاه م٦هى. مض٦ىٗ میورىػ وؼاؿػ. بلکه ب
ـ٥تهاؿ عىػتىهها ،به ىکل مت٪ابل ـػ ا ـ٥هت صْهىؿی، ٥ه ىهىػ.  می اـویػؿ ٍىؿت ٝؼ. تىره به مٞ

ـ٥ت ـػ ػؿ ػؿون ؽهه عىػ مضَىؿ عىػتىهااـوی، ػؿ مٞ  ماوهؼمی ىىامی ػیؼااهی امت که ػؿ  ن ٥
ـػ  ؼتىاو اه ؿا می و تىها عىػ و صاالت ؽهىی  .BonJour,2010, p. 317ٕٔاحبات کىؼ و ورىػ  وها ؿا بپؾی

 هفَْمتؼزیف 

 م٦هى.
ـ٥ی هٝىىان وامٖ ػؿ تٞـی٦ی ٝا. و کلی، به> ىؼه امت که ومهیله اوؼیيهیؼن   بیه ؽهه و رهان مٞ
ـػ  ،صال باایه .(Borchtert,2006, p. 414) باىؼ میبىؼی اىیاء و ٕب٪ه ـای م٦هى. تٞـیه٤ ؿوىهه و کهاؿب ب

و اؿتبآ  ن با اٍهٖالصاتی ماوىهؼ مٞىها، تَهىؿ، م٪ىلهه و   Peacocke, 1992, p.3)ٕاوی ورىػ وؼاؿػ یکن
ـ٥ت ـػػ میهان مهه تٞـیه٤ امهت. ایهه  مؼلىل ویق ؿوىه وینت. اف وگاه مٞ ىىامان، اٍٖالس م٦هى. مه

ـػیؼ اف  وزا واىی می یا  وکهه  کىؼ و ىىػ که  یا م٦هى. هـ مضتىای ؽهىی امت که صکایت اف چیقی می ت
ـاه  وکهه ماوىؼ باىؼ؛ ػاىته ویق ػیگـی ویژای ه بایؼ اـیصکایت رىبه بـ ه ٝالوه ایه مضتىای ؽهىی  همه

 بىؼی اىیاء بيىػب بىؼی و ػمته ٕب٪ه مىر   وکه یا و باىؼ صکم و تَؼی٨ با
ههـ صالهت ؽهىهی کهه  ،ىؼه امت. بـ ایه اماك ػؿ تٞـی٤ اول، م٦هى. مٞاػل با مضتىا تٞـی٤ 

تىان ا٦ت ػاػه تزـبی ویهق وهىٝی م٦ههى.  ؿو می اـ ػاىته باىؼ، م٦هى. امت و افایهای صکایتمضتى
ـ٥هی ىهؼه امهت  ػؿ بـعی اف  حاؿ هـ اىوه بافومىػ ؽهىهی بهه ،ٝىىان ومىوه امت. به ٝىهىان م٦ههى. مٞ

ٕIbidٔ.صتی ااهی ا٦ته ىؼه م٦هى. اف وگاه تزـبهـاـ ـهایی ب ـایاوی ماوىؼ الک و هیى.، تَىی ٥تهه اف ا
ایه مٞىهای اف م٦ههى. ػؿ بضهج صاّهـ .Prinz& Borchtert, 2006, 2: p. 416)ٕاػؿاک صنی هنتىؼ 

ـا بـ ٕب٨  ن تمایق بیه ػاػه تزـبی و م٦هى. اف بیه می عهإـ  بهه  ؿوػ و ػاػه تزـبی م٪َىػ وینت؛ فی
 .وىٝی م٦هى. عىاهؼ بىػه  اـی که ػاؿػ مضتىای صکایت

                                                                                                                     
1. Solipsism. 
2. Concept. 
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ـ٥هت اهقاؿهو اـ  اف ػاىته مضتىای صکایت م٦هى. ػؿ تٞـی٤ ػو.، اعٌ ای  ميـوٓ به تض٪٨ مٞ
ـ٥ی ىؼه امت. به ـ٥ی ىهؼه امهت کهه مهی م٦هى. ااهی به ،ٝىىان ومىوه مٞ تىاوهؼ ٝىىان مْمىوی مٞ

ـػ و اؿفه ٍهؼ٧ ػاىهته باىهؼ ـاؿ بگیه ایهه  .Peacocke, 1999, p.5ٕٔ مضتىای یک صکم و یا بهاوؿ ٩ه
ـػ واٙـ به تٞـی٤ مه ـ٥ت تل٪هی میورهی مٞ ؿویک کىهؼ. بهـن  ـ٥ت امت که باوؿ ٍاػ٧ مىره ؿا مٞ

ـاه اف مٞىا ایه ـاماك تٞـی٤ ٥  کىؼ: اىوه تٞـی٤ می ویق م٦هى. ؿا ب
ـػن اوؼیيه» ای امت کهه م٦ههى. امه  رهقء اٍهلی  ن امهت. ػاؿا بىػن م٦هى. ام ، کن  ک

ـػن چىیه اوؼیيه رهایگقیه  Pکهه   اییر ػؿ ،P بهممکه امت چىیه ت٦نیـ ىىػ که باوؿ  ،ایکن  ک
ٝىىان رهقء اٍهلی ػاىهته باىهؼ؛ ماوىهؼ ایىکهه  ؿا به ام  که مٞىایو ای ومیله هـ رمله به ،ىىػمی

 Byrne,2005,p. 233ٕٔ« ؿعو یک ام  امت.»
اف وگاه بـعی، تض٪٨ م٦هى. ػؿ ایه تٞـی٤ ميـوٓ به تىریه امهت. اف وزاکهه تىریهه مغهتٌ  
ىهىػ؛ ماوىهؼ ایىکهه  ای تٞـیه٤ می . ػؿ اؿتبآ با ىىاعت اقاؿههامت، ػؿ ایه تٞـی٤ ویق م٦هى اقاؿه

ػؿ وقػ عىػ ػاؿػ که او بؼاوهؼ چهه چیهقی ؿا « مبق بىػن»ىىػ: فماوی ىغٌ م٦هىمی ماوىؼ  ا٦ته می
ـایٔ و ٩َؼ می«  ن مبق امت»هىگا. ا٦ته  به کىؼ. ایه تضلیل اف م٦هى.، منتلق. ایه امت که بایؼ ى

هها و ػمهت  وؿػ. ایهه مى٩ٞیهت اىته باىؼ که ىهغٌ م٦ههىمی ؿا بهههای مٖلىبی ورىػ ػمى٩ٞیت
ـایٔ تىریهی هنتىؼ که مىر  تىٍی٤ چیقی به م٦هىمی می  .(Pollock, 1996, p.12) ىىػى

ـاماك مضتىای تَىؿی مٞىا ىؼه امت. ایه مضتىای تَىؿی به ٝىهىان  ػؿ تٞـی٤ مى.، م٦هى. ب
ـای ٕب٪ه ـ٥ی ىؼه امتابقاؿی ب .Porter, 2006,p. 142-144ٔ؛  (Moser,1985,p.168بىؼی اىیاء مٞ

ـػهای اٍلی م٦هى.ػؿ ایه تٞـی٤ اف م٦هى.، به کاؿ بىؼی چیقها و امکان تيهغیٌ  یٞىی ٕب٪ه ،ک
ـ٥ت اقاؿه بىهؼی و تيهغیٌ ای وینت و ٕب٪ه و تمایق  وها اىاؿه ىؼه امت و تض٪٨  ن، ميـوٓ به مٞ

ـ٥ت اقاؿهچیقها می ـػ. ٝبهاؿت ی ٍىاتىاوؼ م٪ؼ. بـ مٞ بهه ػو م٦ههى. اىهاؿه « میهق و کتهاب»ؿت ای
تىهایی اؿفه ٍؼ٧ و  بىؼی ورىػ ػاؿػ، اما ایه ٝباؿت بهکىؼ. ػؿ ایه م٦اهیم با ایىکه تمایق و ٕب٪ه می

ـ٥تی اقاؿه   یؼ. ای به صناب ومی یا تىریه وؼاؿػ و مٞ
ويهان ػاػ. ن و مٞاٍهـ ػؿ ػوؿان مؼؿ ١ـب ه٥لن٦ ػؿ ;تىان با بـؿمی کلمه ایؼهمٖل  ٥ى٧ ؿا می

فمهاوی کهه بهه  ن اوؼیيهه  ،اه ٝباؿت امت اف ابژه ػؿ ؽههتٞـی٤ کلی ایؼه ػؿ مٞىای ١یـ ا٥الٕىوی
ـ٥تمٞىای اوؼیيیؼن ؿا می .ىىػ ای کهه صتهی ىهامل اػؿاک صنهی ویهق اىوهه بهه ؛تىان مٞىای ٝا. ا

و بهـ  (Borchtert, 2006,p 264)ىهىػ ىامل تَىیـ و یا بافومىػ ػؿ ؽهه می ،بيىػ.ایه تٞـی٤ اف ایؼه
ـای ایه کلمه  تىان  ن ؿا مٖاب٨ با تٞـی٤ ػو. اؿائههمیه اماك می ىؼه اف م٦هى. ػاونت. مٞاػلی که ب

                                                                                                                     
1. Idea. 
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ـ٥ت تَىؿی امت. ػؿ ٥لن٦ ،تىان یا٥تامالمی می ػؿ ٥لن٦ه ػکاؿت تَىؿات بنیٔ و ؿوىهه،  همٞ
ـ٥ت هنتىؼ که به عىػی ـػن تىمٔ ٩ىه اؿاػه مض٪ه٨ وؼا عىػ هید صکمی ؿا ػؿ بـ پایه مٞ ؿػ و صکم ک

 .(Ibid) ىهىػػؿ ٥لن٦ۀ الک و هیى. ویق ایه تمایق مياهؼه مهی .۰۵۴ٔ ص0۱۵۴ٕرک،ز  ىىػ می
ـ٥ت مىضَـ ػؿ صکم می ـابهـ بها  ،بـ وٚهـ او ىىػ و بىااما اف وگاه کاوت، مٞ ـػن ب  اهاهی و صکهم که

ـ٥توتیزه ایه مغه ػؿ م .146ٓ، 1367ً ٔکاوت، یکؼیگـ هنتىؼ ٞ ـ٥هت ػؿ ىىامی، اوضَاؿ مٞ
ـ٥ت ـا مئل٦ااقاؿه مٞ ـ٥ت هی امت؛ فی هها یٞىی تىریهه ػؿ ونهبت بها اهقاؿه یااقاؿه ىىامیاٍلی مٞ

ـ٥تهی  ن امهت.  ،ىىػ. صاٍل ایه ؿووؼمٖـس می ـ٥ت تَهىؿی و ابهها. ػؿ رایگهاه مٞ ٦١لت اف مٞ
ـ٥ت تَؼی٪ی امت. ٝؼ. تىره و تمایق هػهىؼ های ؽکـىؼه اف م٦هى. ویق ويانتٞـی٤   ن اف مٞ

ـ٥ت ـ٥ت اؾاىته مهیػؿ مٞ بها ػو ٝىهىان  ،ىهىػىىامی مٞاٍـ، تمایق ميهىؿی که بیه ا٩نا. مٞ
ـ٥ت به ىیء ـ٥ت اقاؿه;مٞ ـ٥هت اف ؿاه  ىهىایی» هىىػ. وٚـیهبیان می >ایػؿ م٪ابل مٞ کهه اف ه   =«مٞ

ـ٥ت به ىیء ػاونته ىؼه امهت کهه اف وگهاهومىوه ه ؿامل امت ـ٥هت وی، پایهه ای اف مٞ ـای مٞ ای به
ـ٥تی .امت ـ٥ت اقاؿه ،اما مالؿف با اوکاؿ چىیه مٞ ـا اف وگهاه وی، ای ٥هـو مهی ن ؿا به مٞ کاههؼ؛ فیه

ـ٥ًا ػؿ چاؿچىب اقاؿه ـ٥ت ٍ  .Sellars, 1997,p. 3-4)ٔ یابؼ ها تض٪٨ می مٞ

ـایه پـمو  ،ىهىان ومىوههٝ ٕـس ایه امت که ػاػه تزـبی چه ونبتی بها م٦ههى. ػاؿػب بهه٩ابل  بىاب
ـػی به میق ٩هىه  -م٪هؼ. بهـ ههـ صکمهی-  کىؼ،  یا ایه میق ػؿ ؽههؿوی عىػ وگاه میای ؿوبهو٩تی ٥

ای، ىهکل منهتٖیل و مهٖش ٍها٣ ماوىؼ ؿوگ ٩هىه ،های اىوااىنای اف کی٦یتٍىؿت مزمىٝه به
ـ٥تی اقاؿه ،ٕىؿ منت٪یم یا  وکه با وگاه به میق به بىىػ پؼیؼاؿ می ـػ کهه اف  ىهکل می ای ػؿ ؽهه مٞ ایه

پؼیؼاؿی بـ مه  ىکاؿ ايته امت کهه ؿوهگ »مىظ اصکا. امت و متْمه چیقی ىبیه ایه امت که 
 ب«ای ػاؿػ ٩هىه

ـایهی و  ىهىػ کهه ػؿ وهقاٛ م٦ههى. با تىرهه بهه تٞـی٦هی کهه اف م٦ههى. اؿائهه ىهؼ، ميهغٌ می ا
ـایی، تٞـی٤ اول اف م٦هى. مىؿػ بضج وینهت وام٦هى. ه  ويهان ػاػه عىاههؼ ىهؼکهه  نه  وچىها امها .ا

ـػػ امت.  وچىان کهه ػؿ تٞـیه٤ ػو.  کلمات ػو ٕـ٣ وقاٛ، ػؿ ونبت با تٞـی٤ ػو. و تٞـی٤ مى. م
ـػه ،بیان ىؼ کهه  ػؿصالی .اوؼ که مىّٜ وقاٛ تٞـی٤ ػو. اف م٦هى. امتبـعی تَـیش به ایه مٖل  ک

ـاماك ویژای ،بـعی ػیگـ ـایه می .اوؼ های تٞـی٤ مى. مٖـس ماعته م٦هى. ؿا ب تهىان ا٦هت کهه  بىاب
ـایانم٦هى. ػؿ ػیؼااه م٦هى. اٝم اف تٞـی٤ ػو. و مى. امت و ایه امهـ بهه ػلیهل ميهغٌ وبهىػن  ،ا

                                                                                                                     
1. Knowing thing. 
2. Propositional knowledge. 
3. Knowledge by acquaintance. 



 

 

 

ع 
بیی
، پ
َم
ُ س
وبض
، ض
ْن
ل ً
سب

14
01

 
  

120 

ـ٥ت تَىؿی اف تَؼی٪ی ػؿ وقاٛ مؾکىؿ امت. با تىره بهه ایهه مٖله ، وغنهت بهه تبیهیه  تمایق مٞ
ـایی می ػیؼااه وام٦هى. ـػافیم. ا  پ

 گزایی ًاهفَْم

یکهی ػو وگاه ٝمؼه ورىػ ػاؿػ: « تزـبی، مضتىای م٦هىمی ػاؿػب ه یا ػاػ»ـمو که ػؿ پامظ به ایه پ
ـاماك  ن  وام٦هى. ـایی که ب ـایی کهه ػاػ م٦ههى.ػیگهـی، تزـبی مضتىای م٦ههىمی وهؼاؿػ و  هػاػ ،ا  ها

ـ٥ی می  کىؼ:م٦هى. ؿا چىیه تٞـی٤ می کىؼ. ٥یو مضتىای ٥ا٩ؼ تزـبی ؿا وارؼ مضتىای م٦هىمی مٞ
ـاؿ ػاىته ىغٌ ػؿ  ؛ؿا ػاؿػ Pم٦هىمی ، مضتىای ١یـ Sتی با مضتىای هـ صال» منتلق. ایهه  Sااـ ٩

 .Fish, 2010,p. 76ٕٔ« کىىؼؿا تىٍی٤ می Pمىؼی ٕىؿ ٩اٝؼه ػاؿای م٦اهیمی باىؼ که به Sوباىؼ که 
ـایان ػؿ تبییه مضتىای اػؿاک صنی ات٦ا٧ وٚـ وؼاؿوؼ البته وام٦هى. ـ٥ًا  وهه .Ibid,p. 76-78ٕٔا ا ٍه

م٦ههىمی ههایی ؿا ػؿ رههت احبهات ١یهـ ػؿ و٦ی مضتىای م٦هىمی با یکؼیگـ تىا٨٥ ػاؿوؼ و امتؼالل
ـاػ اف اػؿاک صنیبىػن اػؿاک صنی مٖـس می تمنک ىؼه  کىىؼ که ا١ل  ػؿ  وها به ٥هم ىهىػی ا٥

 امت.
ـایان ایه امت که اػؿاک صنی مـتـیه امتؼالل وام٦هى.وغنتیه و ىایؼ م٪بىل ىهاؿ اف مضتهىا ا

ـای یهک  ومیله م٦اهیم به هتىاوؼ تمامًا بو بنیاؿ پیچیؼه امت و ومیبىػه  ػمهت  مهؼه باىهؼ. و٩تهی به
ـه ـه به مىٚ تىاویؼ تمها. رقئیهات  با هقاؿ م٦هى. ویق ومی ،کىیؼپاییقی ػؿعتان  باٟ وگاه می  لضٚه اف پىز

ـای بْٞی اف ؿوگ  وچه ؿا ػیؼه ـکی  ها و ىکلایؼ تىٍی٤ کىیؼ. ب ههای اىوهااىن اػؿاک ىهؼه  ها و ت
صتی ممکه امت م٦هى. ميغَی ػؿ ؽهه یا فبان وؼاىته باىیم. ایه وهاتىاوی ػؿ تىٍهی٤ بهه ػلیهل 

ٜ  تىٍی٤ و م٦هى. مىام  امهت. ایهه امهتؼالل ويهان  ،کمبىػ فمان وینت بلکه به ػلیل وؼاىته مىب
تهـ تـ و متىهىٛصنی بنیاؿ مت٦اوتػهؼ که مضتىای اػؿاک صنی مت٦اوت اف م٦هى. امت و تزـبه  می

ـػ، باف به وٚهـ  ـاؿ ػاػ. صتی ااـ بتىان چىیه کاؿی ک اف  ن امت که بتىان  ن ؿا ػؿ چاؿچىب م٦هىمی ٩
تـ اف تزـبه عهىػ اىهیاء، اىهکال و ؿمؼ که اوؼیيیؼن ػؿ چاؿچىب م٦اهیم عاً بنیاؿ مت٦اوتمی

ـگ هامت. ااـ ٥٪ٔ به تىىٛ ؿوگؿوگ کهه ىهىیم  متىرهه می ،تىرهه کىهیم ههای یهک ػؿعهت های ب
تهىاوم  تىىٛ بنیاؿ فیاػی ػاؿوؼ و مه ٥٪ٔ بغيی اف  وها ؿا ػؿ ؽههه عهىػ می، های مىرىػ ػؿ  ن ؿوگ

ـ٥ًا م٦اهیم ٝامی ػؿ اعتیاؿ مه امت که به ػلیل ٝا. بىػن  ـای تىٍی٤ ایه بغو ویق ٍ تَىؿ کىم و ب
 0۱۶۵بىيجنىزوریگنستو ؛٩ٕHeck, 2000, p. 489–90هاػؿ وینهتىؼ تمها. رقئیهات ؿا مهىٞکل کىىهؼ 

 .0۳0ٔص
ـک ػیهؼه ومی امتؼالل ػیگـ ایه امت که ػؿ صیىاوهات ويهاوه ىهىػ.  هایی اف ػؿک م٦هاهیم ميهت

ـػیؼی وینت که ؽهه  وها ػاػه باایه تىان ا٦ت امه  مخاًل ومی ؛کىؼ های تزـبی ؿا ػؿیا٥ت می صال ت
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ىهایؼ بتهىان امهتؼالل  .(Peacocke, 1999, p. 5)ػ ؿوی عىػه ػاؿفاؿ پیومضتىایی م٦هىمی اف مبقه
ـ٥ًا تزـبی وینت  ميابهی ؿا ػؿ عَىً وغنتیه تزـبه ـػ. ایه امتؼالل ٍ های وىفاػان ویق مٖـس ک

ـ٥تهی ػؿیا٥هت ػاػه ؛تىاوؼ ٍهىؿتی پیيهیه ػاىهته باىهؼ و می ىهٓـ  ههای تزـبهی چهىن اف وٚهـ مٞ
 مافی امت. م٦هى.

تىاوهؼ م٦ههى.  پل کنی ومی ،ه ااـ تزـبه مىبٜ م٦اهیم باىؼامتؼالل ىؼه امت ک ،بـ ایه اماك
ـػ ومی .ػمت  وؿػ کامل ٩ـمقی ؿا به ـایو  ىکاؿ ىؼه باىؼ. ٥ تىاوهؼ پهیو  مگـ  وکه ٩ـمقی ػؿ ابتؼا ب

امکهان عٖها ػؿ  .(Dancy &Sosa, 2010, p. 399)اف تزـبه، م٦هىمی اف ٩ـمقی ؿا ػؿ ؽهه ػاىته باىؼ 
ـػ م٦اهیم ویق ػلیل ی بـ ت٪ؼ. ػاػه تزـبی بهـ م٦هاهیم امهت. مها ىهایؼ بهه اىهتباه و یها وامهافااؿ کاؿب

ـػ یک م٦هى. ها ؿا م٦هى.تزـبه ـایمافی کىیم. ایىکه ػؿ کاؿب  عٖها ػچهاؿ امهت ممکه تزـبه یک ب
ی که ما ماب٪ًا مضتهىای ١یهـ اایـیم بایؼ ػؿ م٪اینه با ىیىهمیکاؿ یٞىی م٦هىمی که ما  ن ؿا به ىىیم،
ـػیم، وامى٨٥ باىهؼ. بههمافی می ی ؿا م٦هى.م٦هىم مهافی منهتلق.  هـصهال ورهىػ عٖها ػؿ م٦هى. ک

ـ٥ته ایه امت که اػؿاک صنی مضتىایی ١یـ  .(Ibid) م٦هىمی ػاؿػپؾی

 گزایی هفَْم

ـایان اػٝا میم٦هى. ٝىهىان مضتهىای تزـبهه، ػاؿای م٦ههى. امهت. امهتؼالل  تزـبی به هػاػکه کىىؼ ا
ـ٥تهی  اٍلی  وها ایه امت ـ٥تی ػاىته باىؼ بایؼ بتىاوؼ پیىوؼی مٞ ـای ایىکه و٪يی مٞ که ػاػه تزـبی ب

ـ٥ًا ػؿ چهاؿچىب م٦هاهیم ممکهه می ـاؿ  با اصکا. تزـبی ػاىته باىؼ و چىیه پیىوهؼی ٍه ـ٩ه ىهىػ. ب
ـ٥ت ـایان تـیه امـی امت که مىر  ىؼه م٦هى.فا میان تزـبه و صکم ؽهىی، مهمماعته پیىوؼ مٞ ا

ـوؼ که تزـبه صنی ػاؿای م٦هى. امت. اف همیه ایه اػٝا ؿا ؿو ا٦ته ىهؼه اوکهاؿ م٦ههىمی بهىػن  بپؾی
ـػن  ن امت  هػاػ  .McDowell, 1992, p. 23&51ٕٔتزـبی به مٞىای امٖىؿه تل٪ی ک

ـػ که اف وگاه م٦هى. می ،ٝباؿت ػیگـ به ـایان ااـ ػاػه تزـبی م٦ههىمی وباىهؼتىان چىیه بیان ک  ،ا
ـ٥هت اصناك ٍـ٣ ٥ـوکامته می ػؿ صؼ یک اوٖباٛ و ـایه  .فایهی وهؼاؿػىىػ که ههید و٪هو مٞ بىهاب

تىاوىؼ ػلیلی بـ باوؿهای تزـبی باىىؼ کهه مضتهىای م٦ههىمی پؼیؼاؿهای تزـبه صنی تىها فماوی می
های صنی، مضتىای م٦هىمی ػاؿوؼ. امتؼالل اٍهلی ایهه امهت های تزـبهلؾا صالت .ػاىته باىىؼ

ـای ایىکهه  که ػلیل هـ باوؿی بایؼ ـایه ػاػه تزـبهی به ٩ابل بیان باىؼ و بیان ویافمىؼ م٦اهیم امت. بىاب
ؿا  Qػلیهل  Sػلیل باوؿهای تزـبی باىؼ بایؼ اف مىظ م٦اهیم باىؼ. بـ ٕب٨ ایه امتؼالل، ااـ ىغٌ 

ـای باوؿ امهت وامٖه متْمه ایه بتىاوؼ  ن ػلیل ؿا اؿائه ػهؼ و ایه بی بایؼ S ،ػاىته باىؼ Pبه اقاؿه  ب
ـػن اف مىظ م٦اهیم امت. به Sکه ػلیل  ـای باوؿ ک ااـ اف ىغَی بپـمىؼ به چهه ػلیهل  ،ٝىىان ومىوه ب

ؿمؼ. ؿوىه امهت ای به وٚـ میچىن ٩هىه :ای امتب او پامظ عىاهؼ ػاػباوؿ ػاؿی که ایه میق ٩هىه
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ـػ ومی که ااـ صالت اػؿاک، ـػن بىػ، ٥  ىػ بیهان کىهؼتىاونت ػلیلی بـ ایه باوؿ عهٍـ٣ یک صل ک
(Byrne, 2005, p. 240). .ـػ ػؿ  بیان ونبتًا ميهابه ػیگهـی اف امهتؼالل م٦هى ـایهان ایهه امهت کهه ٥ه ا

بایؼ بتىاوؼ ػلیل عىػ ؿا با و٤ٍ ػلیل بىػن تيغیٌ ػهؼ و ػلیل صالتی ؽهىی امت که  پؾیـه باوؿ
.(Brewer, 1999, p. 219) مضتىای م٦هىمی ػاؿػ

ـایه مهم ـایی ایه امت که م٦هى.ْ احبات م٦هى. تـیه ػلیل ػؿبىاب پل اؿتبإی میان ؽهه و رههان  ا
تهىان ػؿبهاؿه رههان عهاؿد م٦هى. ورىػ وؼاىته باىؼ، ومی  ومیله هعاؿد امت و ااـ چىیه اؿتبإی ب

ـای باوؿ به  ن ػاىت.  ااهی صنی ما اف رهان، اف ؿاه م٦هى. مافی امت و  وچهه اوؼیيیؼ و یا ػلیلی ب
اػٝها ىهؼه امهت کهه مها  ،ىهىػ. بهـ ایهه امهاك م٦هى. ممکه می هومیلۀ هب ،ىىػمی وامیؼه  ااهی

به ابژه تىره کىهیم. بهؼون « ایه»و یا «  ن» ومیله م٦هى. هتىاویم به یک ابژه تىره کىیم، مگـ  وکه بومی
ـػ و ٕب٪ه و ویژایتىاویم اف  ومیػاونته و یا اوؼیيیؼن ػؿباؿه وا. ىیء،  صزهم هایی ماوىؼ ؿوهگ، کاؿک

ااه باىیم  .Porter, 2006, p. 128ٕٔو ىکل ىیء  
عهاؿری بهؼون ههید م٦ههىمی اىهاؿه  هٕىؿ منت٪یم به ابژ به«  ن»همچىیه ااـ ٥ـُ ىىػ کلمه 

ٝىىان ابژۀ مزهقا و  تىاویم به ابژه تىره کىیم و  ن ؿا بهىىػ که چگىوه میایه پـمو مٖـس می ،کىؼمی
ـػه باىهیمب تيغیٌ ػهیم، بؼون ایىکه  ن ؿا م٦هى.«  ن»ها با کلمه ىؼه اف مایـ ابژه عاً مافی که
ـایان به هىگا. ػؿک تىىٛ م٦هى. تىاوهؼ  اهاهی اف تىها م٦هى. امت که می :کىىؼ های اىوااىن اػٝا میا

ههای تمایقی میان ایه  ااهی با  ااهی ،ػؿ ١یـ ایه ٍىؿت .ابژه مٞیه ؿا به  ااهی عاً تبؼیل کىؼ
 .Ibid, p. 125ٕٔػیگـ وینت 

ـایان ایه اػٝا ؿا که اػؿاک صنی ١ىایی بهیو اف م٦هاهیم ػاؿػم٦هى. کىىهؼ. اف وٚهـ  وهها  ؿػ می ،ا
ـاتـ اف م٦اهیم ماب٨ باىؼ امها و٦هل تض٪ه٨  ن، ميهـوٓ بهه  .اػؿاک صنی کىىوی ٥٪ٔ ممکه امت ٥

ههای م٦ههىمی به صهؼ کها٥ی ٍهاػ٧ امهت کهه صالهت» ،ػاىته م٦اهیمی رؼیؼ امت. اف وٚـ  وها
ـای مىژه ػؿ ػمهتـك باىهىؼمیو امها ایهه مههم وینهت.  .تىاوىؼ همیيه ػؿ چاؿچىب م٦اهیم ماب٨ ب

 ن م٦هاهیم ویهق  ،بـیم، م٦اهیمی ػاؿیم که ااـ ایه اػؿاک وبىػفماوی که اف یک اػؿاک صنی لؾت می
« ؿوی ىهما  ؿامهته ىهؼه امهتها و اىکال پیوم٦اهیمی اف همه ؿوگ رایی که مخل؛ورىػ وؼاىتىؼ

(Heck, 2000, p. 7). 

 گزایی اضىال تَجیِ در ًاهفَْم

ـ٥تی بیه ػاػه تزـبی و بهاوؿ، چهالو اٍهلی وهام٦هى. ـایهی امهت. اىهکال اٍهلی تبییه اؿتبآ مٞ ا
ـایان م٦هى. ـاییبـ ّؼ وام٦هى.ٔ ا تزـبهی مضتهىایی م٦ههىمی وهؼاؿػ و بهاوؿ  هایه امت که ااـ ػاػٓ ا

مضتىای یک تزـبهه ػؿ چهاؿچىب یهک بهاوؿ که اػٝا کىیم  تىاویممضتىایی م٦هىمی ػاؿػ، چگىوه می
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ـاهم می تَؼی٨ می ـ٥ته  ن باوؿ ٥ ـای پؾی ـای صل ایهه کىؼب وام٦هى. ىىػ و یا تىریهی کا٥ی ب ـایان ب ا
ـکق میميکل، بـ اؿتبآ ٝ٪الوی بیه مضتىای تزـبه و باوؿ مهم ایه امت کهه  ،کىىؼ. اف وگاه  وها ها تم

ـاؿ ػاؿوؼػاػه تزـبی و باوؿ هـ ػ ـایان ؿا ٩اوٜ ومیاما ایه پامظ م٦هى. .و ػؿ صىفه  ااهی ٩ کىؼ.  وهها  ا
اؿتبإی ٝ٪الوی با مضتىای باوؿها ػاىته باىؼ، باف بؼون مضتىای  ،مٞت٪ؼوؼ صتی ااـ مضتىای اػؿاکی

ـ٥ته باوؿی عاً باىؼ م٦هىمی ومی ـای پؾی  صتی ااهی ا٦ته ىؼه ؛Fish, 2010, p.86ٕٔتىاوؼ ػلیلی ب
ـػن ػاػه تزـبی ؿیيه ػؿ وام٦هى. ـایی ػاؿػ. ااـ ػاػامٖىؿه تل٪ی ک ـػاؿوهؼه ؿابٖهه  ها تزـبی تىهها ػؿب

ـ٥تیٓ با رهان عاؿد امت، ػیگـ ومی ـاهم ّٝلی ٔو وه مٞ ـای تىریه باوؿهها ٥ه تىاوؼ تبییه ٩ابل ٩بىلی ب
.Heck, 2000, p.1ٕٔکىؼ 

ـای صل ایه ميهکلم٦هى. ـایان ب ـ٥تهی ؿا ،ا ػاوىهؼ و  مىضَهـ ػؿ ؿابٖهه امهتىتاری می ؿابٖهه مٞ
بهه  .(Brewer,1999, p149) تىاوىؼ یک اقاؿه ؿا تىریه کىىؼ کىىؼ که تىها ػالیل م٦هىمی می امتؼالل می

ـػن ؿا ب٦همهیم تىاویم ؿوابهٔ تْهمیهما وا٩ًٞا ومی» :ػاوئل تٞبیـ مک ٝىهىان  مگهـ بهه ،کىىؼه صکهم که
ـػؿوابٖی که ػؿ ٥ْای م٦اهیم ىکل می ـػاىته و یا اصتمال ػاػن که با به ؛ای  کاؿؿوابٖی هماوىؼ ػؿب

ـ٥یت ـ٥ته بال٪ىه ٙ بهه  ،بهـ ایهه امهاك .McDowell, 1994, p.7ٕٔ« ىهىػههای م٦ههىمی بیهان مهیا
ـایی اىکال ىؼه که ایه ػیؼااه منتلق. وام٦هى. اػؿاک صنی اف ههـ مضتهىای مٞىهاػاؿی  عالی بىػنا

ـ٥ًا اؿتبإی ّٝلهی بها رههان چىن ػؿ ایه ػیؼااه، اػؿاک  باىؼ؛ صنی اوٖباٛ صنی ٍـ٣ امت که ٍ
ػؿ ایهه  .Porter, 2006, p.127ٕٔتىاوؼ  ن ؿا تىریه کىؼ عاؿد ػاؿػ و اؿتبإی با تىریه  باوؿ وؼاؿػ و ومی

به صْىؿ ػاػه تزـبی ػؿ ماصت  ااهی تىره ويؼه امهت. ػؿوا٩هٜ اػؿاک صنهی ػو رىبهه  ،اىکال
ـ٥تی و تىریهی می ،اصت  ااهی صْىؿ ػاؿػػاؿػ: اف ایه وٚـ که ػؿ م یابؼ و اف ایه وٚـ کهه  و٪يی مٞ

ـاهم کىؼ. می ،اؿتبإی ّٝلی با رهان عاؿد ػاؿػ  تىاوؼ ىىاعتی ونبت به رهان عاؿد ٥

 گزایی ٍ هطىل تسلسل هفَْم

ـ٥تی ؿا ميـوٓ بهه تض٪ه٨  تا ایىزا ميغٌ ىؼ که م٦هى. ـایان مٞـ٥ت، ػلیل و هـ اىوه ؿابٖه مٞ ا
ـای ػاػه صنی و٪يی مٞـ٥تی و تىریهی ػؿ وٚـ می .ػاوىؼ هیم میم٦ا ـایه ٍـ٥ًا فماوی ب ـوهؼ  بىاب ای

تـیه ميکل ایه ػیؼااه که به ميهکل  که ماهیتی م٦هىمی ػاىته باىؼ. ػؿ ایىزا ٩َؼ ػاؿیم اف مهم
ـایان ایه امت که مىضَـ کـػن ؿابٖه  تنلنل مٞـو٣ امت بضج کىیم. یکی اف و٪ؼها به م٦هى. ا

ـ٥تی و تىریهی به م٦اهیم باٝج می ـ٥تاؿ تنلنهل  ىىػ ػؿ تٞـی٤ م٦اهیم و ػؿ تىریه اقاؿه مٞ ها ا
هامهت. بهه  تىها ؿاه تٞـی٤ و تىریه وابنته به امتىتاد اف مایـ م٦هاهیم و اقاؿه ،ىىیم. ػؿ ایه وگاه

ـایان ایه وگاه ؿا می ـوؼ که ػاػهمیه ػلیل امت که اکخـ مبىاا و مضتهىایی ١یهـ تزـبی ماهیت  هپؾی
 .(Dancy &Sosa, 2010, p.399)م٦هىمی ػاؿػ
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ـػ  اىوه بیان می ميکل تنلنل ؿا ایه "مىفؿ" ـای ایىکه به Sکىؼ که ٥ بهاوؿ  Pوضى منت٪یم به اقاؿه  ب
ااه اف ایه باىؼ که   ؛بایؼ امهـی م٦ههىمی باىهؼ Øامت. ویژای  Øوارؼ ویژای  Pػاىته باىؼ، بایؼ  

ـا که تىها امـی م٦هى ـای تىریه منهت٪یم اهقاؿه می امت که میفی امها  .باىهؼ Pتىاوؼ ػلیلی مٞ٪ىلی ب
ـای تىریهه  ن ویافمىهؼ ویژاهی ،اف  وزا که امـی م٦هىمی امت Øویژای   1Ø ویافمىؼ تىریه امت و به

 .(Moser, 1985, p. 168-169) ... باىیم که  ن ویق امـی م٦هىمی امهت و ویافمىهؼ تىریهه امهت ومی
ـ٥ًا ػؿ بضج اف تىریه مٖـس وینت و ميابه همهیه ميهکل ػؿ تٞـیه٤ م ،صال باایه يکل تنلنل ٍ

 م٦اهیم ویق ٩ابل ٕـس امت.

ـای عـود اف ميکل تنلنل می ااهی اػٝا ىؼه امت که م٦هى.  ـایان ویق ب ـا باىىؼ.  ا تىاوىؼ مبىاا
ومهیله تزـبهه  هری و بهورىػ ػاؿوؼ که اف وا٩ٞیت عهاؿ ای تىاوىؼ اػٝا کىىؼ که م٦اهیم پایه  وها ویق می

عهىػ مىرهه باىهىؼ.  وهها  ىىػ که بـعی اف م٦اهیم به عهىػی یىؼ و همیه امـ مىر  میػمت می به
تىاوىؼ اػٝا کىىؼ که ویژای م٦اهیم پایه، ايىػه بهىػن بهه وا٩ٞیهت  رههان عهاؿری امهت و  صتی می

 .(McDowell, 1994, p. 26) ىىػهمیه ویژای مىر  عىػمىره بىػن  وها می
ـایی اٝم اف م٦هى. ـاماك ایه اػٝا، مبىاا ـایی و وام٦هى. ب ـایی امت و ههـ ػو اهـوه می ا ـوهؼ  ا پؾی

ـایان ای اوضَاؿی ػؿ میان م٦اهیم وینت. اف وگاه م٦هى.که تىریه ؿابٖه ػاػه تزـبی ویق یک م٦هى.  ،ا
مهىی  ن، اف ن بههعإـ ػاؿا بىػن ویژای اؿتبآ با وا٩ٞیت عاؿری و ايىػه بهىػ تىاوؼ بهامت که می

ـه ـایان ویق ػمت  وؿػه باىؼ. وام٦هى. بؼون  وکه اف م٦هىمی ػیگـ تىریه عىػ ؿا به ،مىؼ ىىػ تىریه به ا
اف وٚـ  وها ػاػه تزـبی امـی ١یـ م٦هىمی امت کهه تىاوهایی  .کىىؼ اوضَاؿ تىریه ػؿ م٦اهیم ؿا ؿػ می

 تىریه اقاؿه ؿا ػاؿػ.
ـایی تا صؼوػ فیهاػی بهه ماهیهت م٦ههى. بنهتگی ا صال امکان رمٜ بیه م٦هى. باایه ـایی و مبىاا

ٝىىان تؤحیـ رهان عاؿد بـ ٩ىای تزـبی، به ػلیل اؿتبإی ٝلی که با رهان عهاؿد  ػاؿػ. ػاػه تزـبی به
ـػ امهت، می ػاؿػ و به ػلیل  وکه به تىاوهؼ صهاکی اف رههان عهاؿد و  ٕىؿ منت٪یم مىّىٛ  اهاهی ٥ه

ـای باوؿهای مـبىٓ ب تىاوهؼ ىغَهی  ه رهان عاؿد باىؼ. ؿوىه امت که ایهه تزـبهه میتىریهی ب
ـاؿػاػ فباوی یا صتی ورىػ فبان وینت ـای تض٪٨  ن ویافی به ٩ ـاؿػاػ  .باىؼ و ب اما  یها م٦ههى. بهؼون ٩ه

ـػی به میق ٩هىه ،ٝىىان ومىوه فباوی ٩ابل تَىؿ امتب به کىؼ و ل٦٘ میق ؿا  ای وگاه می ػؿ هىگامی که ٥
ـػ، کاؿ می به  یا م٦هى. میق همان تَىیـ میق امت و یا چیقی ١یـ اف تَىیـ و ل٦ه٘ امهتب بهه وٚهـ  ب

ـایان ػؿ ایه بضج به ػلیل ابهامی که ػؿ مٞىای  ؿمؼ م٦هى. می ورهىػ ػاؿػ، بها ميهکالت « م٦ههى.»ا
ـایان ؿا ویق تْٞی٤ می مایـ اػله م٦هى. ،ؿو هنتىؼ. عىاهیم ػیؼ که ایه ابها. هبیيتـی ؿوب  کىؼ. ا

 ات هحتَای ًاهفَْهی دادُ تجزبیاثب

ـایان و وام٦هى. هایی که بیه م٦هى. ػؿ بیيتـ بضج ـایان مٖـس امت ا تىا٥ه٨ بهـ مٞىهای عاٍهی اف  ،ا
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ـػیؼ امت. به ـایی به ٝىىان ومىوه، م٦هى. م٦هى. مىؿػ ت ػوبال احبات اؿتبآ میان ؽهه و رهان عاؿد و  ا
ا اىکال ىؼه که پؾیـه م٦ههى.، مىره  مضَهىؿ اما به  وه .همچىیه بیه باوؿ و تزـبه صنی امت

ـػ ػؿ ػؿون م٦اهیم می ىىػ که منتلق. وىٝی عىػتىهااـوی امت. همچىیه اىهکال ىهؼه کهه ىؼن ٥
ـایی منتلق. ونبیت ػؿ اوؼیيه امتم٦هى. ـاؿوی چىن با تکیه بـ م٦اهیم ومی ؛ا تهىان بهه وا٩ٞیتهی ٥ه

ـا م٦هى. .Alston,1999,p.184ٕٔم٦اهیم ػمت یا٥ت  کىىهؼ کهه  یان ػؿ پامظ به ایهه اىهکال اػٝها میا
ـا  مافی، ايىػه بىػن به م٦هى. مىی رهان امت. او٦ٞال اػؿاک صنهی و ١یهـ اعتیهاؿی بهىػن و پهؾی

ای کهه اىوهه ىىػ که اىیاء ؿا به بىػن  ن، وياوه ایه ايىػه بىػن امت. ایه ویژای ايىػای باٝج می
ؿوىهه امهت  .۰11ٔ ص0۱۶۰گستو ه ؛Porter, 2006, p.135ٕهنتىؼ اف ٕـی٨ م٦اهیم ػؿیا٥ت کىیم 

کىىؼه صاکی   ػؿک یکناوی اف واژه م٦هى. ورىػ وؼاؿػ. م٦هى. اف وٚـ اىکال ،که ػؿ ایه اىکال و پامظ
ػهىؼه م٦هى.، ونبت بهه رههان عهاؿد ايهىػای ػاؿػ. صهاکی  اف رهان عاؿد وینت و ػؿ وقػ پامظ

ـا تَهؼی٨ ٥ٞلهی ٔمضتىای اقاؿه ٞـی٤ ػو.وبىػن م٦هى. اف رهان عاؿد، متىام  با ت ایٓ امهت؛ فیه
ـػ و مىر  ىکل اما همیه ٥ٞهل مىره   .ىىػایـی اقاؿه میامت که اف مىی ؽهه ٍىؿت می ای

که ٕـس م٦اهیمی ماوىهؼ ايهىػه  ػؿصالی .ىؼٓ عىاهؼ و وه رهان عاؿدٔوابنته بىػن م٦هى. به ؽهه 
ـاکهه ايهىػه بهىػن م٦ههى. بههبىػن به رهان عاؿد، با تٞـی٤ ػو. وامافااؿ ا مهىی عهاؿد،  مت؛ فی

ـایه  .۰11ٔ ص0۱۶۰گستو ٕه منتلق. ٝؼ. ػعالت ؽهه و اؿتبآ منت٪یم م٦هى. با وا٩ٞیت امت  بىهاب
ـاه با تَؼی٨ باىؼ. تىاوؼ به ىکل اقاؿهػیؼااه، مضتىای م٦هى. ومی  ای و هم

ىههىػ.  تزـبههی ميههاهؼه میىههکل ىههؼیؼتـ ایههه ابههها. ػؿ ایههه وههقاٛ، ػؿ وههام٦هىمی بههىػن ػاػه 
ـایی بیان میم٦هى. تزـبی یک اوٖبهاٛ و  هکىؼ که وام٦هىمی بىػن ػاػه تزـبی به ایه مٞىامت که ػاػ ا

ـایهان اػٝها می ػؿصالی .اصناك ٍـ٣ باىؼ  هوهام٦هىمی بهىػن ػاػکهه کىىهؼ  که بـعی اف وام٦هى. ا
ـ٥ت اقاؿه ـ٥ت متمایق اف مٞ  ت.ای ام تزـبی به مٞىای پؾیـه وىٝی مٞ

ـای عهـود اف ىهکاکیت  پؾیـه وام٦هى. ،همه با ایه ـایی ٥٪ٔ به ایه ػلیل وینهت کهه ؿاههی به ا
ـاهم می ـاایـ و ػ٥اٛ اف ٍؼ٧ ٥ ـایان ػؿ ػ٥هاٛ اف ایىکهه  کىؼ. وام٦هى. ٥ وهىٝی م٦ههى.  «ػاػه تزـبهی»ا

چیهؼه باىهؼ به هـ اوؼافه که پی ،ػالیل متٞؼػی ػاؿوؼ. وغنت ایىکه  وچه ػاػه تزـبی وا. ػاؿػ ،وینت
ـکیبهی اف م٦هاهیم می .(Fales, 1996, p. 100) مىظ مل  و ایزهاب امهت ٥ا٩ؼ صکمی اف تىاوىهؼ بها  ت

ـاه ىىوؼ کىهؼ و ههید  های تزـبی ٍؼ٧ ومی اما ایه مٖل  ػؿ مىؿػ ػاػه .صکمی ملبی یا ایزابی هم
ـکیبی اف ػاػه  تىاوىؼ به اصکامی ملبی یا ایزابی تبؼیل ىىوؼ. های تزـبی ومی ت

 ،٦اوت ػیگـ واىی اف ایه وا٩ٞیت امت که  وچهه اف ؿاه تزـبهه مىّهىٛ  ىهىایی منهت٪یم امهتت
ها امت. بـعهی بهه همهیه ها و ىکلىامل امىؿی وامتمایق و تىىٝی ػؿهم پیچیؼه و اىوااىن اف ؿوگ
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ـػه تزـبی به هؿا ػؿباؿه ػاػ ;«وا٩ٞیت وصيی»ػلیل، تٞبیـ  ا ویژاهی ام .ٔ(Lewis, 1929, p. 29اوؼ کاؿ ب
ـػ به ؽهه می  یىهؼ و  م٦اهیم ایه امت که ؿا. و اهلی هنتىؼ. م٦اهیم ػؿ اعتیاؿ ؽهه هنتىؼ و با اؿاػه ٥

ـاؿ می ـػ تمایل ػاؿػ، مىؿػ تىره ٩ ـای وا٩ٜ اف رهتی که ٥ ـوؼ. ب ـایان ای ایىکه ػاػه تزـبهی عهاؿد اف  ،ا
ـػ ؿ٥تاؿ می ـای باوؿ ب کىؼ، مهم اعتیاؿ و عىامت ٥  هه رهان عاؿد امهت. اف وٚهـ  وهها ػاػتـیه ػلیل ب

ـ٥ًا بها   ااهی ٙهاهـ می هتزـبی تؤحیـ چیقی عاؿد اف ؽهه امت که مضتىای  وها ػؿ صىف ىهىػ و ٍه
ـاؿ ػاؿػ  ااه ىؼ. هتىان اف اوٍا٣  وچه ػؿ عاؿد اف صىف تؤمل بـ مضتىای ایه تؤحیـ می   ااهی ٩

ـایه ػؿ وام٦هى. ـػ   بىاب ـایی، ورىػ م٦اهیم و کاؿک وضهى  تىان بهبلکه ػؿ  ن می .ىىػ وها اوکاؿ ومیا
ـػ. بهه تـ، ٩ابلیتتـ و ػ٩ی٨کامل ـ٥تی م٦اهیم ؿا تبییه و تْمیه ک ا١له  ا٦تهه  ،ٝىهىان ومىوهه های مٞ

ـک ٩ابهل بیهان امهتبىؼی و ٕب٪هىؼه که ػمته ـ٥ًا با تکیه بـ م٦اهیم ميت امها  .بىؼی و تمایق چیقها ٍ
ایىکهه مهىگ ؿا ػؿ  ،ٝىهىان ومىوهه بىؼی چه مبىایی ػاؿػب به٪ه و ػمتهمئال اٍلی ایه امت که ایه ٕب

ـاؿ می ػمته اىیاء بی ـاؿػاػ فبهاوی  ػهیم و ام  ؿا ػؿ ػمته صیىاوات رانران ٩ ـ٥ًا یهک ٩ه ػاؿ،  یا ٍه
ـ٥تی ػاؿػب اف وگاه وام٦هى. ـایان امت و یا ایىکه مبىایی مٞ ـامهاك عَىٍهیات ایهه ػمهته ،ا بىهؼی ب

ـک اىیاء ٍ ـػ. م٦هى. به عىػیىؿت میميت تهىان بها و لهؾا ومهی ،عىػ  حاؿ و عَىٍیتی وهؼاؿػ پؾی
ـػ. ٩بل اف بهٍـ٣ اتکای بـ  ن، ابژه ؿا ػمته و ٕب٪ه  ،ػمت  وؿػن ىهىاعت صاٍهل اف م٦ههى. بىؼی ک

ایهه امهتؼالل  ویافمىؼ ىىاعتی مت٦اوت اف اىیاء هنتیم که ما ؿا با  حاؿ و عَىٍیات  وها  ىهىا کىهؼ.
ـه  ٍىؿت بیانبؼیه  ـاػی که هید پىز ـػی اف بهؼو ىؼه امت که ٥ـُ کىیؼ ػؿ ملىل او٦ ای وهؼاؿػ، ٥ه

های وىؿی امهت کهه بهـ ؿوی  بافتاب ،ؿمؼ تىلؼ ػؿ  ن فوؼاوی امت. تىها چیقی که اف بیـون به او می
 ومیله ٝالئهم ؿمهقی ؿویهؼاػهای رههان بهه او اهقاؿه بىؼػ و اف ایه ٕـی٨ و به ػیىاؿ ملىل و٪و می

ا٥تؼ  ااه ىىػب چىیه امکهاوی ورهىػ  تىاوؼ اف اىیاء و ات٦ا٩اتی که ػؿ بیـون می ىىػ. صال  یا او می می
ای ػاىته باىؼ که با  ن بتىاوؼ مٞهاػل ٝالئهم ؿوی ػیهىاؿ ؿا  وامه صتی ااـ ٥ـُ ىىػ که او ل٢ت ؛وؼاؿػ

 .(Fish, 2010, p. 22)یابی کىؼ  واژه

 زبی در فلسفِ صذراییتج ُجایگاُ هحتَای غیز هفَْهی داد

ـای بـؿمی رایگاه ىىاعتی ػاػ تهىان بهه  ٍهؼؿایی می هتزـبی و مضتهىای وهام٦هىمی  ن ػؿ ٥لنه٦ هب
ـ٥ت اف وگاه ٍؼؿالمت ـػ. اف وگاه وی، اف وزاکه چیهقی بهؼیهیؤتٞـی٤ مٞ ـ٥هت  لهیه اىاؿه ک تـ اف مٞ

ـای ما ورىػ وؼاؿػ، تٞـی٤  ن بهه رهىل و ٥َهل ممکهه وینهت   ۱ جم0۷۶0 ستش طندزتلدیىشننٕب
ـ٥ت باایه .۰۶۷ٔص  وىینؼ: میه کىؼ  یاػ می« ٝلم»ف  ن با ٝىىان ا ه که صال وی ػؿ تٞـی٤ مٞ

                                                                                                                     
1. Brute fact. 
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صدراادرن  )  «العلن هعلىم بًفسا  هًشفاب براها  و هياس  هاى المعلىهاام هعلاىم با »
 .(303، ص1331 ،شیرازی

ـ٥ت به عهىػی لهیه بیان میؤٍؼؿالمت ،ػؿ ایه تٞـی٤ عهىػ مٞلهى. و  ىهکاؿ  کىؼ که ص٪ی٪ت مٞ
ـػػ. ومیله  ن مٞلى. می هامت و مایـ مٞلىمات ب  ا

ـاماك ایه تٞـی٤، ٍؼؿالمت ـ٥ت ؿا به ػو ٩نم صْىؿی و صَهىلی ت٪نهیم میؤب کىهؼ.  لهیه مٞ
ـ٥تی امت که ورىػ ٝلمی  ن همان ورىػ ٝیىی ـ٥ت صْىؿی، مٞ  ،اه امت و یا به تٞبیهـ ػیگهـ مٞ

ـابـ ٝالم صاّـ ـ٥تی امت که ورىػ ٝلمهی  ن،  ص٪ی٪ت عىػ ىیء ػؿ ب ـ٥ت صَىلی، مٞ امت و مٞ
ـ٥ت ، مت٦اوت اف ورىػ ٝیىی  ن امت و یا به تٞبیـ ػیگـ وهقػ ٝهالم  «ٍىؿت ؽهىی مٞلى.»ػؿ ایه مٞ

 .۱1۵ٔ ص0۱۵0 طدزتلدیىشنستش ٕصاّـ امت 
ـا ومیله م٦ههى. ؿا ومی هبا تىره به ت٪نیم ٥ى٧، ىىاعت ب  ـ٥تهی صْهىؿی ػاونهت؛ فیه  تهىان مٞ

ـ٥ت صْىؿی ایه امت کهه عهىػ مٞلهى.  .عهىػه وهقػ ٝهالم صاّهـ باىهؼ بهه عهىػی، ویژای مٞ
ـایه اف وزاکهه  .ورىػ ػاؿػ« م٦هى.»ای ؽهىی با وا.  ومیله م٦هى.، وامٖه هکه ػؿ ىىاعت ب ػؿصالی بىاب

ـ٥ت به صْىؿی و یا صَىلی ػا ـای  ن متَهىؿ یت٪نیم مٞ ـ بیه و٦ی و احبات امت و ٩نم ػیگهـی به
ـ٥ت صَىلی امت کهه ػؿ  ن ورهىػ ٝلمهی مٞلهى. مت٦هاوت اف  هىىاعت ب ،وینت ومیله م٦هى.، مٞ

ـ٥هت صَهىلی  .اه امتورىػ ٝیىی لؾا با تىره به تٖاب٨ کاملی که میان ىهىاعت م٦ههىمی بها مٞ
ـ٥ت صَىلی ػاونت. ػاؿػ، می ـابـ با مٞ  تىان  ن ؿا ب

ـ٥هت  با ميغٌ ىؼن رایگاه ىىاعت م٦هىمی، پـمو مىؿػ بضج مٖـس می ـػػ کهه  یها مٞ اه
ـ٥هت  ٓهای تزـبی ػاػه ٔیٞىیػمت  مؼه ػؿ تزـبه صنی  به ـ٥هت صَهىلی امهت و یها مٞ اف وىٛ مٞ

 صْىؿیب
ـایان احبات ىؼ، به هىگا. تزـبه با وىٝی ىهىاعت ١یهـ که ػؿ ٥َل ماب٨ اػٝای وام٦هى.  وچىان ا

ـای ما مٞلهى. امهتٖهعىػ و بؼون هید وام مٞلى. به عىػی ،ؿو هنتیم که ػؿ  ن م٦هىمی ؿوبه  ؛ای ب
 ,Chisholmٕتهىان اف ؿوهگ ٩ـمهق  اهاه ىهؼ  با ٍـ٣ تزـبه صنی می :کىؼ بیان می "چیق."که   وچىان

1982, p.41ٔ .وام٦هى. ،ػؿ ص٪ی٪ت ـای عـود اف اىکال اؿتبآ ؽهه با رهان عاؿد، تٞـی٦هی ـایان ب ا
ـاتـ و ٩ىی اف ىىاعت اؿائه می ـ٥ت م٦هىمیکىىؼ که ٥ تىان پیىوؼ بهیه  امت و با تکیه بـ  ن می تـ اف مٞ

ىىاعت تزـبهی ػؿ وهلهه وغنهت وهىٝی ىهىاعت  ،ؽهه و رهان عاؿد ؿا تىّیش ػاػ. اف وگاه  وها
ىىػ. ػؿ اٍٖالس ٥لن٦ه ٍؼؿایی، ایهه  ١یـم٦هىمی امت که ا١ل  با ٝىىان ػاػه تزـبی اف  ن یاػ می

ـ٥ت ١یـ م٦هىمی به ـ٥ی می مٞ ـ٥ت صْىؿی مٞ ػ که ػؿ  ن ٝالم به عهىػ مٞلهى.، بهؼون ىى ٝىىان مٞ
ـ٥ت ػاؿػ.  وامٖه م٦هى. مٞ
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ـ٥ت صْىؿی امت. ػؿ مهغه ؽکـىهؼه اف  ،ٍؼؿایی هػؿ ٥لن٦ ـ٥ت صَىلی به مٞ بافايت مٞ
 ٝلم بهه عهىػی»ىىػ که  ابتؼا بیان می ،ىىػ. ػؿ ایه مغه ٍؼؿالمتؤلهیه ویق ایه مٖل  مياهؼه می

ـ٥ت صْهىؿی امهتواّش امت ک .«مٞلى. و بالؾات  ىکاؿ امت ـا  ؛ه ایه ویژای مىٖب٨ بـ مٞ فیه
ـػ بؼون وامٖه و بؼون ویاف به چیهق ػیگهـی  ـ٥ت صْىؿی با صْىؿ عىػ  مٞلى. ػؿ وقػ ٝالم، ٥ ػؿ مٞ

ـای مها مٞلهى.  مهایـ مٞلىمهات بهه»ىىػ کهه  اما ػؿ اػامه بیان می .ىىػ به  ن  ااه می وامهٖه ٝلهم به
ـتبه ؿا می .«هنتىؼ ـتبه مٞـ ایه م ـ٥هت صَهىلی، ٝهالمتىان م ـا ػؿ مٞ بها ه  ٥ت صَىلی ػاونت؛ فیه

ىىػ. اف وزاکهه مٞلهى. بالهؾات ػؿ  اف مایـ مٞلىمات  ااه می ه کمک و وامٖه ٝلم صْىؿی که ػاؿػ
ـ٥ت صَىلی، ورىػهای ؽهىی هنتىؼ تهىان اف  کهه میه  0۵۵ٔص ۵ جم0۷۶0 طدزتلدیىشنستش ٕ مٞ

ـػ  ـ٥ت صْىؿی به ایهه ىهکل امهت  وابنتگی رایگاه ه وها تٞبیـ به م٦هى. ک ـ٥ت صَىلی به مٞ مٞ
ـ٥ت صَىلی ومی ـ٥ت صْىؿی وباىؼ، مٞ ـ٥تی ػاىته باىؼ. که تا مٞ  تىاوؼ رایگاه مٞ

ـ٥تی به وا٩ٞیت   ـ٥ت صْىؿی، مٞ ـا ؛ػاؿای مىيؤ  حهاؿ امهت ػؿ تزـبه صنی، ایه مٞ ٩بهل اف  فیه
ـ٥هت ػاىهت . ػؿ ١یهـ ایهه ٍهىؿت مها ػاىته م٦هى. چیقی بایؼ ػؿ ابتؼا به عىػ ىهیء عهاؿری مٞ

ـای  ومی تىاویم بؼاویم که م٦هى. چیقی، ص٪ی٪تًا م٦هى.  ن ىهیء امهت. ػؿ ایىزها امهتؼالل اٍهلی به
ـ٥هت م٦ههىمی، اف ٕـیه٨  ـ٥ت  م٪ؼ. بهـ مٞ احبات مضتىای ١یـ م٦هىمی ػاػه تزـبی ایه امت که مٞ

ـ٥ت به ػاػه تزـبی صاٍل می ـ٥ت پیؼا مٞ کىؼ و پل اف ایهه  می ىىػ که ػؿ  ن ؽهه به عىػ ىیء مٞ
ـ٥هت، ؽههه م٦ههىمی بهافومىػی اف ىهیء عههاؿری ؿا می تىاوهؼ اىهیاء عههاؿری ؿا  مهافػ کهه می مٞ

ـایه بها ٥هـُ ٝهؼ.  .هها و عَىٍهیات  ن ػؿ عهاؿد باىهؼ اـ ویژای بىؼی کىؼ و صکایت ٕب٪ه بىهاب
ـ٥ت به عىػ ىیء عاؿری ومی  0۱۵۶ی، ٕؿب،ؿبن،تىان اف رایگاه م٦ههى. تبیهیه ػؿمهتی اؿائهه ػاػ  مٞ

 .۴۳ٔو۴۱ص
ـ٥ت صْىؿی، اؿتبآ میان تزـبهه و م٦ههى. ؿا می ـ٥ت صَىلی به مٞ ـاماك بافايت مٞ تهىان  ب

ـای ایزهاػ  ،چىیه تىّیش ػاػ که تض٪٨ ىىاعت ١یـ م٦هىمی و صْىؿی ىٓـ الف. تىاوهایی ؽههه به
که ػؿ ٥لنه٦ه  مافی  ١اف وغىاهؼ ىؼ. ایه وىٛ ىىاعت یىؼ م٦هى.ا٥ـ ،م٦هى. امت. بؼون ػاػه تزـبی
م٦ههى. ٝلهم  ، اف رههاتی ميهابه و هماهىهگ بهاوامیهؼه ىهؼه امهت ;مٞاٍـ ااهی  ىىایی منهت٪یم

ای اف ىىاعت ١یـ م٦هىمی امهت کهه ػؿ  ماوىؼ ٝلم صْىؿی ومىوه ،صْىؿی امت.  ىىایی منت٪یم
ـػ به افی و مه منهت٪یم مبىهای م٦هى. هىىػ و ایه مىارهه ؿو می هٕىؿ منت٪یم با عىػ وا٩ٞیت ؿوب  ن ٥

ـ٥ت ـای مٞ ای ؿوىه اف  ىىایی منت٪یم ػؿ رایی امهت کهه ؽههه بها   ای امت. ومىوه اقاؿه  تىریهی ب
ٝىهىان  و با پهؾیـه ػاػه تزـبهی بهه Fumerton, 2002, p.515ٕٔىىػ وا٩ٞیتی ماوىؼ ػؿػ ػوؼان  ىىا می

                                                                                                                     
1. Direct acquaintanc 
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ـای باوؿ میه  با ایىکه ١یـ م٦هىمی امته مىّىٛ  ىىایی منت٪یم  ـاهم تىان تىریهی ب های م٦هىمی ٥ه
ـػ   .Ibidٕٔک

ـ٥ت صَهىلی ميهغٌ مهی ـابـ ػاونته م٦هى.، با مٞ اٝهم اف  ،ىهىػ کهه ىهىاعت م٦ههىمیبا ب
ـ٥هت تَهىؿی و تَهؼی٪ی وهىٝی اف ىهىاعت  ـ٥ت تَىؿی و تَؼی٪ی امهت و ههـ ػو ٩نهم مٞ مٞ

  یؼ.می ىماؿ م٦هىمی به
ـاماك ت بیهیه م٦ههى. ػؿ چهاؿچىب منؤله ػیگـ ػؿ بضج اف م٦هى.، ورىػ ١یـ ل٦ٚی  ن امت. ب

ـ٥ت صَىلی، ميغٌ می تىان  ن ؿا مٞاػل و  ىىػ که م٦هى. ورىػ ؽهىی و ١یـ فباوی ػاؿػ و ومی مٞ
ـ٥ت ـابـ با کلمات ػاونت. ایه مغه تىمٔ بـعی اف مٞ ىىامان ویق مٖـس ىهؼه امهت کهه ػاىهته ب

 ات و واژاهان امهتم٦هى. به مٞىای ػاىته واژه وینت و ػؿ بضج اف ػاللت، م٦هى. م٪هؼ. بهـ کلمه

(Porter, 2006, p.145-147). 

 تجزبی  تَاى تَجیْی دادُ

ـای باوؿهامهت کهه تزـبی، ػؿ ص٪ی٪ت بضج اف تىان تىریه هبضج اف و٪و تىریهی ػاػ اـی تزـبه ب
ـ٥ت ویق مـبىٓ امت. بضج اف م٦هىمی و یا ١یـ م٦ههىمی بهىػن مضتهىای ػاػ  هبه تٞـی٤ تىریه و مٞ

یه منؤله ػعالت ػاؿػ که ػؿ وقاٛ مؾکىؿ ایه پـمو مٖـس مهی ىهىػ کهه  یها رهت ػؿ ا نتزـبی اف 
تزـبی به مٞىهای اوکهاؿ تهىان تهىریهی تزـبهه امهتب بـعهی اف  هپؾیـه مضتىای ١یـ م٦هىمی ػاػ

ـ٥هت تزـبهی مضتهىای ػاػم٦هى. ـای ػ٥هاٛ اف مٞ ـایان با پؾیـه ایهه امهـ، به تزـبهی ؿا م٦ههىمی  ها
اوؼ کهه تزـبهه اف مىی ػیگـ، بـعی ایه مغه ؿا مٖـس ماعته (Porter, 2006, p132-135). اوؼػاونته

. واّهش Devries, 2000,p.xxٕٔ امهتمضتىای ١یـ م٦هىمی و ػؿ صؼ یک اوٖباٛ و یا اصناك ٍـ٣ 
ىههىػ. ػیههؼااه مههى. کههه بـعههی اف تزـبههی اوکههاؿ مههی هتههىان تههىریهی ػاػ ،امههت کههه ػؿ ایههه وگههاه

ـ٥ت ـػمٞ ـ٥تی ١یـ م٦هىمی امت که و٪و پایهه ػؿ تىریهه مهایـ  ،اوؼهىىامان ١ـبی مٖـس ک ٕـس مٞ
ـ٥ت ـ٥هت ١یهـ م٦ههىمی بنهیاؿ وقػیهک بها  ،که ويان ػاػه ىؼ های م٦هىمی ػاؿػ و  وچىانمٞ ایهه مٞ

ـ٥ت صْىؿی ػؿ ٥لن٦    .ٍؼؿایی امت همٞ
ـایی و بـونتزـبی اف مىٚـ ػؿون هبضج اف تىان تىریهی ػاػ  ـایی ویق ٩ابل بـؿا مهی امهت. ػؿ ا

ـایاوه اف تىریه اػٝا میتٞـی٦ی بـون ـػ اف تىریهه باوؿههای عهىػ،  اهاه  ا ىىػ که الف. وینت عهىػ ٥ه
ـای  ،ای ّٝلی که با رهان عاؿد ػاؿػ باىؼ. ػؿ ایه ٍىؿت تزـبه به ػلیل ؿابٖه ؿوه ٩ابل اٝتمهاػی به

بها  ،ػؿ ایه ىهیىه .۱۱ٔو۱۰ ص0۱۵۶ٕبىيجىزوریگستو تىریه باوؿهای مـبىٓ به رهان عاؿد امت 
ؿوػ.  فیهـ مهئال مهی ،اما ٝ٪الویت که ميـوٓ به  اهاهی امهت ،یابؼ ایىکه تزـبه و٪يی تىریهی می

ـایىؼی ٝلی به ههایی ؿوب اىیی با ماىیه ای مکاویکی وارهؼ باوؿههایی  اىوه ؿو هنتیم که تضت تؤحیـ ٥
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ـایان ػؿٍؼػ احبات  اهاهی بههاما ػؿون .۰1۵ٕٔهمن،و صىىوؼ  می تزـبهی  هتىریهه صاٍهل اف ػاػ ا
تزـبهی  ىىػ ػاػه ػهؼ و باٝج میتزـبی می اـی به ػاػهای که ایه  ااهی تىان تىریهاىوه هنتىؼ. به

ـای باوؿ پایه ىىػ.  ػلیل مىرهی ب
ـایی ایه امت که ػاػه تـیه اىکال به ػؿون مهم تىاوىهؼ  های تزـبی ماهیتی ؽهىهی ػاؿوهؼ و ومی ا

ـای باوؿ  ـاوگ: مبىایی ب ههای بهافومىػی اف ااهـ وٚـیهه»به رهان عاؿد اف ؽهه باىىؼ. به تٞبیـ  ؿمنت
ـای ٝبهىؿ اف اػؿاک بهی وامهٖه  اوٖبهاٛ صنهی بهه اػؿاک صنی ٍضیش باىؼ، ما اٍاًل هید اىاهی ب

های ٥یقیکی ایزهاػ ومیله ابژه های ٥یقیکی وؼاؿیم. ایه ٥ـّیه که اوٖباٛ صنی بهوامٖه ابژهاػؿاک با
ـاق ومیىؼه  وامٖه ٔاوٖباٛ صنیٓ ٕـس ىىػ و تَؼی٨ ىىػ. یٞىهی ومیله اػؿاک بی تىاوؼ بهامت، ه

ـای باوؿ به ابژه  .(Armstrong, 1961, p.29)« های ٥یقیکی وؼاؿیمایىکه ما هید ػلیل عىبی ب
ـابـ ؽهه صاّـ می ایه ميکل ػؿ م٦هى. ـا بؼون تىره به  وچه ػؿ ب ـایی ویق ورىػ ػاؿػ؛ فی ىهىػ  ا

 .۱۶۳ٔ ص۷ ج0۱۵۶ٕهـهنس  ىهىیم ومایی م٦اهیم مهیچاؿ اىکال اوضَاؿ ػؿ ؽهه و ٝؼ. وا٩ٜػ
ـ٥ت  ـاػی، بیاوگـ ایه امت که ٍـ٣ مٞ ـػ فوؼاوی ػؿ ملىل او٦ اىکال تنلنل و همچىیه ؽکـ مخال ٥

ـػ و ػؿ منیـ تىریه م٦هىمی و صَىلی ومی  با منؤله ،تىان باوؿهای مـبىٓ به رهان عاؿد ؿا تىریه ک
 ىىیم. ىکاکیت مىاره می

ـای عـود اف ایه به ـ٥ت صْىؿی ؿاه اف وگاه ٥یلنى٥ان ٍؼؿایی ب ايها امهت.  بنت، تىره به مٞ
ـ٥ت صْىؿی  ـاماك مٞ ومهایی اف  اهـی و وا٩ٜ های تزـبی ٝیه صکایهت ػاػهه که ؽکـ ىؼ   وچىانه ب

ـػ ػؿ صؼ پؼیؼاؿ صن ،و ػؿ  ن ۱1۶ٔ ص۳ ج0۱۵۶ٕهـهنس  رهان عاؿد امت  ی با وا٩ٞیت مىيهؤ ٥
ـ٥ت صْىؿی، ورهىػ ؽهىهی می  حاؿ  ىىا می مهافػ  ىىػ و پل اف ایه  ىىایی امت که ؽهه اف  ن مٞ

ـاؿ می  ػهؼ. که مىيؤ هید احـی وینت و  ن ؿا صاکی اف  ن ٩
ـایه ػؿ پامظ اف ٩یاك ػوااوه ػاػه تزـبهی  ،ٍهؼؿایی هىهىػ کهه ػؿ ٥لنه٦ مهالؿف، بیهان می هبىاب

ـ٥ت ١یـ  ـ٥ت ١یـ م٦هىمی اف وزاکه پایه و امامهی ميتمل بـ مٞ م٦هىمی ٔصْىؿیٓ امت و ایه مٞ
ـای ىىاعت م٦هىمی امت ـامهاك  ن می ،ب ـػ و  و٪و تىریه اـی ویهق ػاؿػ و ب تهىان اؿتبهآ میهان ٥ه

ـ٥ت م٦ههىمی  ،رهان عاؿد ؿا تبییه ومىػ. ػؿ وتیزه منؤله مهم ـ٥ت صْىؿی ػؿ کىاؿ مٞ تىره به مٞ
 امت.

ـاه ـػ ؿا ػچاؿ عىػتىههاٝؼ. تىره به هم ـ٥ت، ٥ امهـی  ؛کىهؼ می اـویی و تالف. ایه ػو وىٛ اف مٞ
ـ٥ت ١یـ م٦هىمی ـای م٦هى. ،که ػؿ ٍىؿت اوکاؿ مٞ ـا پیو می ب ـا  وچىان ا  ،که ويان ػاػه ىهؼ  یؼ؛ فی

ـ٥ت ١یـ م٦هىمی امت ـ٥تی م٦هى.، وابنته به مٞ ـ٥تهی که م٦هى. ػؿصالی .رایگاه مٞ ـا اف لضهاٗ مٞ ا
ـ٥ت اؿ می ن ؿا اوک ىىامهی  ماوىؼ فبان ،ىىامیم کىؼ ما تىها تَىؿات ؿا می ىىامی که اػٝا می کىؼ. مٞ

ـای مغه ا٦ته ػؿ مىؿػ ههـ  ها مغه می کىؼ ما ٥٪ٔ ػؿ مىؿػ واژه امت که اػٝا می اىییم. ایىکه ما ب
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م. ميهابه اهىیی هها مهغه می ها ویاف ػاؿیم، به ایه مٞىا وینت که ما ٥٪هٔ ػؿ مهىؿػ واژه چیقی به واژه
کىؼ. تَهىؿات تزـبهی کهه مىّهىٛ ىهىاعت  همیه مٖل  ػؿ مىؿػ تَىؿات تزـبی ویق ٍؼ٧ می

ـای ىىاعت ابژه ـ٥تهی مهىؿػ تىرهه و  منت٪یم هنتىؼ؛ ابقاؿی ب هایی هنتىؼ که بها تهؤحیـ بهـ ٩هىای مٞ
ـاؿ می ـایه مها بها وامهٖ ىىاعت ١یـ منت٪یم ٩ ـوؼ. بىهاب اه ههایی  اه تزـبهی اف اوٍها٣ ابژه هػاػ های

ـ٥ًا مىّىٛ ىىاعت تزـبهی وینهتىؼ ها هنتىؼ. ایه ػاػه ىىیم که ٝلت ایه ػاػه می ابهقاؿ  ، بلکههها ٍ
 ىىاعت تزـبی ویق هنتىؼ.

 گیزی ًتیجِ

ـایی و تؤکیؼ بـ ١یـ م٦هىمی بىػن ػاػ پؾیـه وام٦هى. تزـبی، به مٞىای و٦ی کلی رایگاه م٦ههى. و  ها
ـػ  ن ػؿ صىف ـاهم ىىاعت وینت. ػاػه تز هکاؿک ـبهی امکهان تىٚهیم ؿوابهٔ اونهان بها ٕبیٞهت ؿا ٥ه

ـایه  ،کىؼ می ـای تْهمیه و تىٚهیم اؿتبهآ بهیه اؽههان بهه ىهىاعت م٦ههىمی ویهاف امهت. بىهاب اما ب
ـایی به مٞىای کىاؿ اؾاىته ىىاعت م٦هىمی وینت. وام٦هى. وام٦هى. ـایی به مٞىای پؾیـه وهىٝی  ا ا

مهت. ایهه ىهىاعت ١یهـ م٦ههىمی ىهٓـ الف. و ىىاعت ١یـ م٦هىمی ػؿ کىاؿ ىهىاعت م٦ههىمی ا
ـای تض٪٨ م٦اهیم امت و به م٦اهیم ایهه ٩ابلیهت ؿا می ـاک اؾاىهته  ّـوؿی ب ػههؼ کهه ػؿ بهه اىهت

ـػ ػاىته باىىؼ. ـان کاؿب ـاؿ ماعته اؿتبآ با ػیگ ـ٩  ىىاعت و ب
بت بهه تىان ون ىؼه تىمٔ ؽهه امت که با تکیه بـ  ن می ٍؼؿایی، م٦هى. امـی ماعته هػؿ ٥لن٦

ـ٥تی می ـػ. چىیه مٞ ـ٥تی صَىلی کن  ک  و تَهّىؿ تىاوؼ تَىؿی یا تَؼی٪ی باىؼ. رهان عاؿد مٞ
 ویهق تَهؼی٨ و ػاؿػ ویاف تٞـی٤ به وباىؼ، بؼیهی ااـ تَّىؿ. ىىػ می ت٪نیم وٚـی و بؼیهی به تَؼی٨

ىهىػ. ػؿ  تم می. هـ تٞـی٤ یا ػلیلی ػؿ وهایت به ٝلم صْىؿی عػاؿػ ویاف ػلیل به وباىؼ، بؼیهی ااـ
اهـ تزـبی هنتىؼ که ٕبیٞتی صکایتهایػاػه ،ىىػ ىىاعت تزـبی  وچه با ٝلم صْىؿی ػؿک می

ـایه ػاػهو وا٩ٜ ـاؿ مهاعته  ،تزـبی با ایىکه مضتىایی ١یهـ م٦ههىمی ػاؿػ وما ػاؿوؼ. بىاب ـ٩ه امها تهىان ب
های مغتل٦هی  ف مهاصتػؿ ىهىاعت تزـبهی ا ،ػاؿػ. بـ ایه اماكهم اؿتبآ ؽهه با رهان عاؿد ؿا 

ـابـ  ااهی صْىؿ ػاؿوؼ، ابژه ػاػه :تىان مغه ا٦ت که ٝباؿتىؼ اف می هایی که بهـ  های تزـبی که ػؿ ب
ها  هایی که بهـ ٩هىای تزـبهی تهؤحیـی وؼاؿوهؼ. تمها. ایهه مهاصت اؾاؿوؼ و ابژه ٩ىای تزـبی تؤحیـ می

ـایه  تىاوىؼ مضتىایی ػاىته باىىؼ که ػؿ چاؿچىب م٦اهیم مىرىػ ػؿ می ـوؼ. بىهاب ـاؿ وگی ؽهه یا فبان ٩
ـ٥ی ىىاعت تزـبی وینهت و ومی م٦هى. ـای مٞ ـایی چاؿچىب مىامبی ب هها و  تىاوهؼ تمها. مهاصت ا

 های ىىاعت تزـبی ؿا پىىو ػهؼ. ٩ابلیت
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 ًاهِ وتاب

ـان  بىوزىؿ، لىؿول .1 پژوهيهگاه  :٩هم .ؿّها ٍهاػ٩ی .بمشوؽث ب  یبام وسایال  ظالاح ٓ. 1387(و ػیگ
ـه  .ىگ امالمیٝلى. و ٥

ـان .اصمؼ اصمؼی .یمت دز فنعس  اوکال أج .)1361( ػکاؿت، ؿوه .2 تىلیهؼ و اوتيهاؿات مزتمهٜ  :ته
 .ػاويگاهی اػبیات و ٝلى. اوناوی

ـان .ٍاوٞی ػؿه بیؼی .الىل فنعس  .1376ٓٔههههههههههههههه  .3  .مىىچهـچا   :ته

و پژوهيهی امها.  منهه  مىفىهیئم :٩هم .اکمکمال ةنهمی .)1386( مضمؼصنیهیؼ مٕبإبایی،  .4
 .عمیىی

 .بىمتان کتاب ٩م :٩م .الىل فنعس  زئمکیع  .)1387(ههههههههههههههه  .5
ـتْی .6  .اوتياؿات ٍؼؿا :٩م .9ٔ ،5ج )یصمىػ  آذمز ؼهید یطهسی. )1378( مٖهـی، م

ـافی، مضمؼبه .7 ـاهیم  ٍؼؿالؼیه ىی  .بیؼاؿچا   :٩م .الحصىش و الحصری . 1371ٓٔاب

ػاؿ  :بیهـوتٓ. 7،3ٔد اسشبؼل ۀالمحؼالیل  فلت اسغلیاش الؼقلیۀالحكم .ٓ.1981ٔههههههههههههههه  .8
ـاث    .اصیاءالت

ـاو،مک .9 وسای  کمظالی . 1382ٓتیمىحی ٔ ا ـتْی ٥تضی .دفمػ  اش یبام ، ويهـیه ؽههه، فاػه م
  .226-181 ً ،16و  15ه  ،پاییق و فمنتان

ـان .لهی صهؼاػ ٝهاػل١المٞ .ای بس یم بؼداکطبیؼال  جمیهدات یقدی  .1367ٓکاوت، اماوىئل ٔ .12  :تهه
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