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 1ػجذاهلل ٔحٕذی

 چىیذُ

 
ٞای اكّی دس ٘ظشیٝ ٚیتٍٙـتایٗ ٔتأرش اػت. تش پایٝ ایـٗ دیـذٌاٜ،    اص آٔٛصٜ ،ٔفْٟٛ خٟاٖ ـ تلٛیش 

ؿٛد وٝ تش ؿلٜٛ ٍ٘ـشؽ   ٚاػطٝ حوٛس دس تاصی صتا٘ی، اص چاسچٛتی رٞٙی تشرٛسداس ٔیٞش ا٘ؼا٘ی تٝ
وٙذ.  ٞای اٚ اص كذق ٚ وزب سا ساٞثشی ٔی اٚ تٝ خٟاٖ ٚ ٔؼشفت ػایٝ ا٘ذارتٝ ٚ ػمال٘لت ٚ اسصیاتی

آیـذ. ٞـذ     ٚخٛد ٔیٞای ػّٕی افشاد تٝ ٘ٛع ا٘تخاب ٘لضاص تؼتش اختٕاع ٚ فشًٞٙ ٚ  ،ٛیشخٟاٖ ـ تل 
دٞـذ  ؿٙارتی ایٗ ٘ظشیٝ سا ٚاواٚی وٙذ ٚ ٘ـاٖ ٔـی اص ایٗ ٔماِٝ آٖ اػت وٝ ٔثا٘ی ٚ ٘تایح ٔؼشفت

 تـٛاٖ اص  ٘تلدٝ ایٗ ٘ظشیٝ، ٘فی فشأؼلاس دس ٔؼشفت رٛاٞذ تٛد. ٕٞچٙلٗ تا پزیشؽ ایٗ دیذٌاٜ ٕ٘ـی 
ؿٙاػـی   ؿٙارتی دفاع وشد. ٘ظشیٝ خٟاٖ ـ تلٛیش، صٔلٙـٝ سا تـشای سؿـذ ٔؼشفـت      ٌشایی ٔؼشفت ٚالغ

ٞای ٚیتٍٙـتایٗ تشای تثللٗ خٟـاٖ ـ تلـٛیش، ایـٗ ٘ظشیـٝ اص       اختٕاػی تؼٟلُ وشد. تا تٕاْ تالؽ
ُ         چٙذ آػلة س٘ح ٔی ٞـای   تشد؛ یىی ایٙىـٝ ایـٗ دیـذٌاٜ رٛدٔتٙـالن اػـت. دیٍـش ایٙىـٝ تحّلـ

یٗ تشای اثثات تأثلش اختٕاع دس پلذایؾ خٟاٖ ـ تلٛیش تاْ ٘لؼت ٚ تؼـلاسی اص فـشٚم اص    ٚیتٍٙـتا
٘ظش اٚ پٟٙاٖ ٔا٘ذٜ اػت. ٕٞچٙلٗ دس ایٗ ٘ظشیٝ ٔلاٖ صتاٖ ٚ ٔفْٟٛ رّط ؿذٜ ٚ ساتطٝ ػُٕ ٚ تاٚس 

اٜ دلت تلٛیش ٘ـذٜ اػت. تحّلُ ٚیتٍٙـتایٗ اص غلشارتلاسی تٛدٖ تاٚس ٘لض ٘اتٕاْ اػت. ایٗ دیذٌتٝ
 ؿٛد. ایٗ ٔماِٝ تا سٚؽ تٛكلفی تحّلّی ػأاٖ یافتٝ اػت. ؿٙارتی ٔٙتٟی ٔی تٝ ٘ؼثلت ٔؼشفت
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 همذهِ

ویحیًٍحایىبا٘كضيٝكیهشؿیؿؼىیًؾقباقهلباووه١ًا ا٫٨هح٩اوجیؾقوپهك٨لى٩هگٍىؾ.اییى
هایلبايی ٌباهثؼیايىاؾگیوهئ ٩هاِلیؾاقؾ.ج٥ییكه١ًاالهّؿا٪بهکاقبكؾ بالیؾیؿگاهچًؿ

یجّىیكههن ؾيبا بكقویاب١اؾهؽحلی٧هئ ٩یهاؼییك هاهىحًؿ.ایىه٭ا هبهجكیىایىهئ ٩هشهاو
ی١ًیشهاویجّىیكاوث.

کًیؿويٍیاوكشىیحههیگیكیه١ك٨یثبيٝكیهشهاویجّىیك ي٭٨ًكهً واشحماٞقاؾقٌیکل
یجّىیكیاوثکهبیه٨ْكؾهؿکهظحیپیًهی جیؿقیسبكایمیاوظاِیلهایهىلنهايیمؾقشهاو

هیایلبیايیٌؿهاوث.ویحیًٍحایىهحؤؼكه١ًاؾاقیقابیاکیاقبكؾپیىيیؿؾاؾوکیاقبكؾقاؾقهیحىبالی
هیایؾیییكکه٬ابلجٙبی٫بیكبالیه١ك٨یکكؾ.ؾقباوقاو هكبالیلبايی٬ىا٠ؿؼاَؼىؾقاؾاقاوث

قو٬ىايیىهكبالی يهالهكش١یبیاالجكبلکیهؾقهیحىهمیاوبیالیوبیاجؤیییؿواویح٩اؾهالایىيیىث.
هایهكبالی هكبىٖبههماوبیالیهىیحًؿ.بًیابكایىؾقٌىؾ.چاقچىبکاقبكاوهماوبالیج١ییىهی

گیكؾ.يکحهههنآواویثکیهویحیًٍیحایىاییىبعیدقاهاوثکهه١ك٨ثٌکلهیلهیًهولهايهبالی
شایآذاقؼىؾ جیؤذیكلبیاووکًؿ يهِك٦باوق؛چكاکهؾقشایهاهٙكضهیهاوايؿیٍهؾقباقهًٌاؼث

یجّییىیكقاؾقايؿیٍییه هییایهؿقوییه ج٩کییك آهىؼحییه(775،ص 52، ب 5755)ویحگًشااحتیى، شهییاو
(Wittgenstein, 1969, p.162)هایجصكبیص گماقه Ibid, p.96ؾهؿ.(و...يٍاوهی

هایپیٍییًی ًٌاؼحیگىياگىيیؾاقؾ.بكپایهایىه٩هىم ٌیًاؼثهایه١ك٨ثایىه٩هىمؾال ث
هايؿاٌحهباٌیًؿ ٤ییك٬ابیلجّیىقيؿوؾقيحیصیهبهایىه١ًاکههیچجؤذیكیالق٨حاقو٨كهً ايىاو

جىايًیؿؼیا ُجل٭ییٌیؿهووا١٬ییثقابیؿووکینويمیجّىقاتوجّؿی٭اتهاالشهاوؼاقز 
کاوثه١ك٨یکًًؿ.

یجّىیك جعىالتهؽحل٩یؾق٠كِهه١ك٨ثپؿیؿآوقؾ.ایىه٩هىم بىیحكیبیكای يٝكیهشهاو
گكایاو جىاوهايًؿجصكبیهًٌاویه١ك٨ثٌؿ.باپفیكيایىؾیؿگاهيههی٘كضوؾ٨اٞاليٝكیهشاه١ه

گكاییاو بیهجیىاوهايًیؿ٠٭لهایظىییٌؽّییؾايىیثويیههیؽفالجصكبههحکاهاله١ك٨ثقا
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یجّىیكویحیًٍحایىبهي٩ی ؾقه١ك٨ثهًحهی«ها٨كاقوایث»ه٩اهین٨ٙكیه١ح٭ؿبىؾ.ؾیؿگاهشهاو
ؾاقاوویحیًٍیحایى اییىاویحلمامقاکًؿ؛اگكچیهٌیماقیال٘یك٦گكاییقاهؽؿويهیٌؿهووا٬ٟ

جىاوباجؤذیكاي٭البکپكيیکیکايثٌبیهؾايىیث.ؾیؿگاهلباوهحؤؼكویحیًٍحایىقاهیيپفیكيؿ.جؤذیك
هایلهاووهکاوويیمه٭ىالت٨اهمه آییًهبىؾوـهىيىبثبیه٠ییىقاؾاؾو٬ا بکايثباؾؼا ث
هیایجكال٠یىجىِیی٧کیكؾ.ویحیًٍیحایىيییمچاقچىبيى٠یوهنـهىقاپكقي ايکاقوظحیبه

ؾهًؿهه١ك٨ثٌمكؾ.های٠ملیا٨كاؾقاال٠للٌکللبايیو٨كهًییويیميىٞق٨حاقوايحؽاب
ایىه٭ا هبا٧ٙ٠جىشهبهاهمیثایىه٩هىمؾقواؼحاقه١ك٨ث ٬ّیؿؾاقؾچیىیحیو٠ىاهیل

یجّىیكقاجعلیلکكؾهوؾال ثٌکل لاًٌاؼحیایىه٩هىمقاؾيبیا کًیؿ.هایه١ك٨ثؾهًؿهشهاو
یجّىیكولباوبكقویایى ٌیىؾوؾقؾهًؿهآوه١ك٨یهیٌؿهو٠ًاِكجٍکیلقوابحؿايىبثشهاو

ًٌاؼحیایىه٩هىمبكقویوؾقايحهاي٭ا٬ٖیىتؤی٧١اییىؾییؿگاهاقلییابیاؾاهه يحایسه١ك٨ث
ؼىاهؿٌؿ.

 الف( رابطِ سببى ٍ جْبى ـ تصَیز

ؾقکلماتاووث.اليٝكاو همیه«شهاویجّىیك»ه٩هىمیکیالهباظدههنویحیًٍحایىهحؤؼك 
ٌیىيؿکیهيیهبكاویانهًیؿهیهاؾق٘ى ليؿگیؼىیًجیؿقیصااليیكٌییبیهشهیاوبهكهايىاو

اوحؿال وؾ یل بلکهبیٍحكبكپایهيى٠یج١لینوجكبیثوهمچًیىق٨حاقهایؼیىؾيٌیکلگك٨حیه
یجّىیكکههیكاخ٨كهً  اشحمیا٠یوق٨حاقهیایٌؽّییاویث بیكاقلییابیواوث.ایىشهاو

هایؾییكيیماذكگفاقاوث.جّؿی٫وجکفیبگماقه
هاوثکههیچوهمیبكایوا٬ٟؾقِؿ٪وکیفبوآ یىثؾیؿگاهویحیًٍحایىيههايًؿبكؼیایؿه

وا١٬یالشهاوؼیاقزگكایايیاوثکه٨هنولباوقااي١کاویها٬ائليیىحًؿويههايًؿوا٬ٟا٠حباقگماقه
وگیىيیىیث بلکیهجمیامٌماقيؿ.ه٭ّىؾویحیٍیًحایىاللبیاو هًعّیكبیه ٥یثوابیماقگ٩یثهی

گیكؾ.بكهمیىاوان ویه١ح٭ؿاوثوا١٬ییثهای٨كهًییهك٨كؾهكجبٗباليؿگیقاؾقبكهیواظث
هیای٨لىی٩یىیًؾقپژوهًجىايؿباٌؿ.اوبكپایههبايیؼیيیمگىىحهوهىح٭لاللباويیىثويمی

ٌیىؾ.بلکیهجًهاییِاؾ٪یاکاـبٌمكؾهيمیکهه١ًاؾاقیقاباکاقبكؾگكهلؾهبىؾ ه١ح٭ؿاوثگماقهبه
هیایشیاقیؾقیابًیؿ.ویي٭ی١٨ًا یثِؿ٪وکفبپهالکاقبكؾوؾقلهیًهبالیلبیايیه١ًیاهی

ایلباوهاهكلهایشهاوهاهىحًؿ.ليؿگیايىاوقاؾق٨هنبكشىحهکكؾهوه١ح٭ؿاوثهكله
ؾقيیكيویحیًٍحایىهحؤؼك لباوبالجابیالوا١٬یثيیىث؛چكاکهاوقابٙیهلبیاووايؿیٍیهقا

ؾايؿ:پیىوحهوظحیگاهیآيهاقاهحعؿهیهنبىیاقوذی٫وبه

ثرش  صٛست تصٛیش جٟبٖ ٚاثشتٝ ٔٙحصش ثٝ فشد جٟبٖ، ثٝصٛست ٞٓاوٖٙٛ ا٘ذیظٝ ٚ صثبٖ ثٝ
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ٞبی ٌضاسٜ، صثبٖ، ا٘ذیظٝ ٚ جٟربٖ، یىری  رز اص دیٍرشی دس      طٛد. ایٗ ٔفْٟٛ ٔب ٕ٘بیبٖ ٔی

 (.  96، ة1391ٌیش٘ذ ٚ ٞش یه ثب دیٍشی ثشاثش است )ٚیتٍٙظتبیٗ،  یه خظ لشاس ٔی

ؾايیؿو]ه١ح٭یؿاویث[:باجىشهبههمیىاقجباٖوذی٫ ویايؿیٍیؿوبؿوولبیاوقايیاهمکىهی
(.329صهماو «یؿواوثلباو هعملايؿیٍ»

کًؿ جّیىیكیهایلبايیکه٨كؾهح١ل٫بهآواوثوؾق٘ى ليؿگیؼىیًآيهاقاجصكبههیبالی
ؾهًیؿکیههىییكايؿیٍییؿووویًصًِیؿ٪وکیفباوقاج١كیی٧الوا١٬یثؾقاؼحیاقوی٬كاقهی

هاایجمامجع٭ی٭یات پیفیكيٌىؾکهپایهوهبًهاج١كی٧هیکًؿ.چاقچىبیهبًاییؾقـهىايىاوهی
هیاقا٤ییك٠لمییووايکاقهایایٍاواوث.آؾهیاوبكپایههمیىچاقچىبـهًیاوثکهبكؼییگماقه

ؼىايًؿ:کًًؿوالهیاوآيهابكؼیقاِاؾ٪وگكوهیقاکاـبهیٌماقیؾییكقا٠لمیجل٭یهی
طرٕبسْ. چرشاز صیرشا ٕٞرٝ      ٔییبثٓ سا دسست  ٞبی دسسی ٔی ة عٛس وّی، ٔٗ آ٘چٝ دس وتبثٝ

دا٘رٓز چرٝ ٔرذسوی ثرشای آٖ      ا٘ذ. أب ٔٗ چغرٛس ایرٗ سا ٔری    ایٟٙب ثیض اص صذثبس تأییذ طذٜ

داسْز ٔٗ یه جٟبٖ ر تصٛیش داسْ. ایٗ تصٛیش صبدق یب وبرة اسرتز لجرُ اص ٞرش چیرض،      

وٙٙرذ، ٕٞرٝ    ٞبیی وٝ آٖ سا تٛصیف ٔری  ٞب ٚ ادػبٞبی ٔٗ است. ٌضاسٜ اسبس تٕبْ  ژٚٞض

 .(Wittgenstein, 1969, p.162) یه ٔیضاٖ دس ٔؼشض آصٔبیض ٘یشتٙذثٝ 

هًم یههایپاییهبیهٌىيؿ.گماقههابهؾوؾوحهپایهوقوبًاییج٭ىینهیؾقيیكيکالویک گماقه
ویًصیؿيؿ. کیىؾاّ هكکمیو٠ًّیكذابیثه١ك٨یث٬لمیؿاؾٌیؿهوؾیییكيٝكییاتقابیاآيهیاهی

ؾايؿکههمکىاوثبیاج٥یییكهاهیيیمبكؼاوحهالشهاویجّىیكايىاوویحیًٍحایىهمیىج٭ىینقا
هایذابثوویا يیمج٥ییكکًؿ:ٌكایٗهحعى ٌىيؿوظحیشایگماقه

ٝ « سرخت »ٞبی تجشثری   ٞبیی ثب طىُ ٌضاسٜتٛاٖ فشض وشد ٌضاسٜٔی ٔٙضِرٝ ٔجشایری   ٚ ثر

ٜ  صٔبٖ تغییش ٔیٞبی تجشثی ٚ سیبَ ثبطٙذ. ایٗ ٘شجت ثب ٔشٚس  ثشای ٌضاسٜ ٞربی   وٙذ ٚ ٌرضاس

 (. (Ibid, p.96ٞبی سخت، سیبَ  طٛ٘ذ ٚ ٌضاسٜ سیبَ، سخت ٔی

کًؿکههحٍکلالبىحكقوؾؼايیهوآبایجٍبیههیویحیًٍحایىکی٩یثج٩کكايىاوقابهقوؾؼايه
شاقیؾقآواوث.بىحكقوؾؼايه جّىقاجیذابثهىحًؿکیهؾیییكجّیىقاتبیكقویآيهیاشكییاو

یجّیىیكیکىیاوهیهی ؾايیؿ. کیىهمیاوبىیحكذابیثقايییمیابًؿ.ویبىحكقوؾؼايهقاباشهیاو
ٌماقؾ:ج٥ییكپفیكهی

جب طٛد. أب ٔرٗ   ٞب جبثٝ اسغٛسٜ ٕٔىٗ است ثبس دیٍش ثٝ جشیبٖ ثیفتذ، ثشتش سٚدخب٘ٝ ا٘ذیظٝ

ٔیبٖ ایرٗ دٚ  ٌزاسْ؛ اٌشچٝ  جبیی خٛد ثشتش فشق ٔی ٔیبٖ حشوت آة دس ثشتش سٚد ٚ جبثٝ

 (.(Ibid, p.97تفىیه دلیمی ٚجٛد ٘ذاسد 
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هكچًؿویباايکاقهكلؾ٬ی٫هیاوج٩کیکبیىبىحكوآبقوؾؼايیه ؾٌیىاقیج٥یییكؾقبىیحكقا
یجّیىیك(قاهی پیفیكؾ.اییىاهیكبیؿاویاؾآوقٌؿهاوث اهااهکاوج٥ییكؾقبىحكقوؾؼايهصشهیاو

ایـهًییؼیىیًقاالؾویثبؿهًیؿوؾقيحیصیهه١یايیوهیه١ًاوثکه٨كؾیاا٨كاؾی چاقچىب
ه٩اهینويیمه١یاقهایوًصًِؿ٪وکفبيیمهحعى ٌىؾ.

ؾايیؿکیهاليٝیكهیاییهیقویکكؾاِلیؼىؾقاهىاشههباگماقهدس باب یمیىویحیًٍحایىؾقکحاب
«هیىق»اییىشملیههٍیهىقٌؿيؿ.يؽىحیى٠باقتکحاببااٌاقهبهی٭یًیجل٭یهی«شكزاؾواقؾهىق»

هایؾییكیيییمهمییىویژگییقاؾاقيیؿ؛ال(.گماقهIbid, p.1ص1«ایًصاؾوحیهىث»ٌىؾکه:آ٤الهی
 ,Ibid)«صها٬بلالهىوشىؾؾاٌحهاویثکكهلهیىهؿت»( (Ibid, p.229«لهیىکكویاوث»شمله:

p.288 «هالابحؿایجى یؿبیااییىبیاوقبیمقگليؿکو....ویپاؾٌاهیقاهرا هی«اونهىا ٧اوث
کًییؿهیىق٬ّیؿؾاقؾٌؿهاوثکهکكهلهیى٠مك٘ىاليیيؿاٌحهوهمكاهاوبه وشىؾآهؿهاوث.٨ْك

وگىکكؾهوویقاهح٭ا٠ؿکًؿکهباوقيياؾقوثاوث.قاهظل آواوثکهشهیاویجّیىیكبااوگ٩ث
یابؿ.وگىیه١ًاؾاقیاؾاههيمییكواب٫ گ٩ثپاؾٌاهقا٠ىْکًین؛لیكاباوشىؾشهاویجّى

 (.Ibid,p. 92ای دیٍش ثٝ جٟبٖ ثٍٙشد ) طٛد ثٝ ٌٛ٘ٝ  بدطبٜ ٚاداطتٝ ٔی

 دٌّذُ جْبى ـ تصَیز ة( ػٌبصز ؽىل

یجّىیكوقابٙهآوبالباو بایؿپكویؿایىچاقچىبـهًیی پهالآًٌاییاشما یباچیىحیشهاو
ٌىؾ؟وبکيیاقيویحیًٍیحایىؾقبیٍیحكآذیاقي پیاقهظاِلهیچیىيهوباؾؼا ثچه٠ىاهلی

گ٩حاقهایپكاکًؿهاوث.ویالواؼحاقهایپژوهٍیهح١اق٦ؾقجًٝینآذاقؼىؾپیكویيکكؾهاوث.
گاههٍؽّابهج١ؿاؾایى٠ىاهیلوقويکٍی٧واوح٭ّیایآيهیاجّیكیعیبكهمیىاوان هیچ

گیكیشهاویجّیىیكپییجىاوبهؾو٠اهلههنؾقٌکلهیيؿاٌحهاوث. کىباکاويؾقهحىووی
 بكؾ؛جؤذیكشاه١هوجؤذیكق٨حاقهایٌؽُ.

 گیزی جْاى ـ تصَیز . تأثیز جاهعِ در شکل1

هایلبايیهحًىٞوگىياگىوهىحًؿوهكکؿامبالجابیالقويليؿگیا٨یكاؾاليٝكویحیًٍحایى بالی
هایهّٙلط هییچگىيهکهؾقبالیهؽّىَؼىؾقاؾاقؾوهماوکًًؿ.هكبالی ٬ا٠ؿهقابیاوهی

٠بیاقتٌیىؾ.بیههایلبايیيیم٬ا٠ؿه٠اموهٍحكکییا٨ثيمی٬ا٠ؿههٍحكکیوشىؾيؿاقؾ ؾقبالی
جیىاوآيهیاقاهٍیمى جیكيیىیحًؿويمیجكوکلیهایلبايی جاب١یال٬ىا٠ؿی٠امؾییك ٬ىا٠ؿبالی

.(741ص ،5757)کً ، هایلبايی ١٨ا یحیؼىؾآییىهىحًؿ٧کكؾ.بالیجكیج١كی٬ىا٠ؿکالو

                                                                                                                     
الهىقيامبكؾههی.1  .  6: دس باب یمیى، بًذقک:ٌىؾ.بكایيمىيهؾقبًؿهایؾییكيیمهكجبا 
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هیایجىاوهكش١یباالجكوؼاقزالیکبالیقاجّىقکیكؾکیهبیكایبالیبههمیىجكجیب يمی
هؽحل٬٧ىا٠ؿیؤٟکكؾهباٌؿ.هىا٨٭ث يىٞق٨حاقوهمكاهیا٨كاؾیکهؾقبالیهٍاقکثؾاقيیؿ 

حیه١ًاؾهًؿهآيهاوث.بهشایآيکهبپًؿاقینايىاوجعثاشباق٬ىا٠ؿهًٙ٭ییکًًؿه٬ىا٠ؿوظج١ییى
.(572، ص5741)هلکىم، کًؿوقیأیاوث بایؿبیىیین٠ملايىاوهاهیث٬ىا٠ؿقاؤٟهی

هیايییمؾقووهمیاوبیالیج١كیی٧هایلبايیؼىؾآییىهىحًؿو٬ىا٠یؿبالیایىاِلکهبالی
یجّىیكيیمبكواؼحهٌیىهليیؿگیاشحمیا٠یحیصهقهًمىوهیٌىيؿ هاقابهایىيهی والؾکهشهاو

یجّىیكا٨كاؾالقاهاوحؿال وباقشىٞبهبكؼیهبايیوا٬ٟ ؾوثيیاهؿه بلکیهاليمابهاوث.شهاو
ٌیًاؼحیظاِیلٌیؿهاویث.قاهج١لینوجكبیث پفیكي٠ك٨ییو٨كهًیییبكؼیی٬ىا٠یؿه١ك٨ث

ٌىيؿ.بیكایٌىيؿ بلکه٨٭ٗجىِی٧هیهایلبايیهؽحل٧جؤییؿیااذباتيمیهایبالی٨كْپیً
يمىيه ا٠ح٭اؾبهوشىؾشهاوهاؾیؼاقزالايىاوؾق٠لىمجصكبیویاا٠ح٭اؾبهوشىؾؼؿاؾقاؾیاو 

ٌىؾ.اوظحیچیىيییظّى ا٘میًیاو٨كٔیبًیاؾیىاوثکههكگمباؾ یلجؤییؿیااذباتيمیپیً
گىیؿ:کكاقهٍاهؿاتجصكبیقايیميى٠یشهاویجّىیكؾايىحهوهیالج

ٝ    اعٕیٙبٖ ثٝ ایٙىٝ آتض ٔی ٞربی  یظریٗ    سٛصا٘ذ، ٔتىی ثش استمشا است. ... ایٙىرٝ آیرب تجشثر

ٖ   ػّت اعٕیٙبٖ است یب ٘ٝ، ثشتٍی ثٝ دستٍبٜ فشضیٝ ٞربی عجیؼری داسد ورٝ دس آٖ     ٞرب، لرب٘ٛ

 زیش٘رذ، ثرب چٍرٍٛ٘ی     ػٙٛاٖ تٛجیرٝ ٔری  . آ٘چٝ ٔشدْ ثٌٝیشیٓ. ..  ذیذٜ یمیٗ سا دس ٘ظش ٔی

 (.325، ع1391طٛد )ٚیتٍٙظتبیٗ،  ا٘ذیظیذٖ ٚ صیشتٗ آ٘بٖ ٘ظبٖ دادٜ ٔی

جًهاا٘میًاواٌؽاَ بلکههىلماجیکهؾقشاه١ههىقؾو٨ا٪اویثویحیًٍحایىه١ح٭ؿاوثيه
جكیىاهىقباًٌؿ:اتالی٭یًیيیمبكؼاوحهالٌکلجكبیثوليؿگیا٨كاؾهىحًؿ؛هكچًؿایىهىلم

ٔؼٙب ٘یشت ورٝ ٕٞرٝ افرشاد ثرٝ آٖ یمریٗ       ثٝ چیضی ٔغٕئٗ ٞشتیٓ، فمظ ثٝ ایٗ  وبٔالایٙىٝ ٔب 

ٔؼٙبست وٝ ٔب ٔتؼّك ثٝ جٕؼی ٞشتیٓ وٝ اص ساٜ ػّٓ ٚ آٔٛصص ثب یىذیٍش  داس٘ذ. ثّىٝ ثٝ ایٗ

 .Wittgenstein, 1969, p.298)ا٘ذ ) ٌشٜ خٛسدٜ

هایجكبییث٭یىباٌیىهج١لینوجكبیثآواوثکهؾقِىقتجعى ؾقٌیىهاللههگكهؼىقؾوی
جیىاوالگاهيمیگك٨ث.بًابكایىهیچهایج١لین ه٩اهینپایهؾییكیؾقـهىآؾهیاوٌکلهیووبک

هایپایهوؽىگ٩ث.ظحییه١یاقهیایبكقوییِیؿ٪وکیفبوؾقییکه١ًیای٭یى٠یًیؾقگماقه
 کكاویکشاه١هيیمبكؼاوحهالوًػبالیلبايیایٍاواوث:٠٭اليیثظاکنبكهح٩

 وربٔال تٛا٘ذ ٔجٙبی ٔفربٞیٕی   خٛاٞٓ ثٍٛیٓ تؼّیٓ ٚ تشثیت وبٔالَ ٔتفبٚت ثب تشثیت ٔب ٔی ٔی

یبثذ. چیضٞبیی ورٝ ثرشای    ٘حٛ ٔتفبٚتی جشیبٖ ٔیٔتفبٚت ٘یض طٛد؛ صیشا دس ایٙجب ص٘ذٌی ثٝ

آٚس اسرت،   یضٞبیی وٝ ایٙجب جربدٚیی ٚ طرٍفت  ٔب جبِت است ثشای ایظبٖ جبِت ٘یشت. چ
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 .Wittgenstein, 1967, p.387-388) ) آٚس ٘یشت آ٘جب طٍفت

هابكآهؿهالٌیىهلیىیحى بًابكایىچاقچىبظاکنبكيٝامه١ك٨حیو٠٭اليیثهكکؿامالايىاو
هصمى٠یه باوقهیایبًؿیو...آيهاوثوبا٨كْج٥ییكایىجكبیثاشحما٠ی آهىلي يٝاماو ىیث

ؾايیؿکیهقوبًاییوظحیبًیاؾیىایٍاويیمهح٩اوت]ؼىاهؿ[بىؾ.ویایىج٥ییكقاجاآيصیاهمکیىهی
٠ًًىاوابماقویًصهابىؾيؿ ؼىؾبههاییکهلهايیيیالهًؿجؤییؿووًصًبهکمکؾییكگماقهگماقه

يٝامباوقجبؿیلٌىيؿ:
ٚسیّٝ تجشثٝ آصٔٛدٜ طٛد ٚاحذ، دس یه صٔبٖ ثٝ ای ایٗ دسست است وٝ ٕٔىٗ است ٌضاسٜ

 .Wittgenstein, 1969, p.98))ای ثشای سٙجض طٕشدٜ طٛد  ٚ دس صٔبٖ دیٍش، لبػذٜ

 گیزی جْاى ـ تصَیز . ًقش عول در شکل2

ٌیىؾ.هیكؾقؾیؿگاهبیٍحك٨یلىى٨اوهح٭ؿم ق٨حاقهایاؼحیاقیايىاوبكآهؿهالهبؿأه١ك٨حیجل٭یهی
جكجیبکیهؾقهیكق٨حیاقاؼحییاقی یهحکیبهجّىقوجّؿی٨٫ىایؿآو١٨لاوث.بؿیى٠ملاؼحیاق

وىبیاا٨کیاق يیالهیا ابحؿا١٨لجّىقٌؿهوب١ؿاله٭ایىهشهاتهربثوه٩ًیآو بكآیًؿ١٨ل هن
هیابیؿوؾقايحهیاايصیامآوقااقاؾٌىؾويىیبثبیهآوٌیى٪هیجمایالتو...٨كؾجٍؽیُؾاؾههی

کكؾيیؿوبیكایکًؿ.ایى٨یلىیى٨او ق٨حاقهیایاؼحییاقیقابیهآگاهايیهو٤یكآگاهايیهج٭ىیینهیهی
بؿووهؿ٦اوث بیالیکیكؾوبیاايیٍیحاو ٤لیثلؾوؾقٜاهكاق٨حاقهاییهايًؿؾویؿوکىؾککه

/ب؛ 5557، 5722/یلا ، 557، 5741)یقوطى، هًیامؼىابو...يیميى٠یه٭ؿهات٠لمیجبییىکكؾيؿ
.(744ا  743و537،ص5414ویًت،  یبى

پفیكؾوه١ح٭ؿاویثق٨حاقهیایهیاهىیحًؿکیهویحیًٍحایىهبؿأبىؾوباوقهابكایق٨حاقهاقايمی
جىاوگ٩ثباوق هماوق٨حاقیاویثکیهبیهبییاوؾقؾهًؿ.ظحیهیايؿیٍهوباوقهایهاقاٌکلهی

هایپایههًحهییىؾيؿٌبکهباوقهایهابایؿبهگماقهآهؿهاوث.بكؼال٦ؾیؿگاههبًاگكایاوکهه١ح٭ؿب
ٌیىؾ بلکیهبیهبكؼییهیاییؼىؾهىشیههًحهییيمیٌىؾ ویه١ح٭ؿاوثيٝامه١ك٨ثهابهگماقه

گكؾؾ.ق٨حاقهایايىاوبالهی
بیكایبكؼاویحىالهرالاليٝكاوبىیاقیالق٨حاقهایايىاو هبحًیبكا٬ًاٞوجكشیطؾقويیيیىث؛

.اگیكاییى(Wittgenstein, 1969, p.148)کًنکههىؾوپاؾاقموبایؿبكؼیممگاهجّىقيمی ی هیچًِؿ
یابیؿکیهؼیىؾوؽىپفیك٨حهٌىؾکهباوقهایهابكؼاوحهالق٨حاقهایهاهىحًؿ ایىپكوًهصیا هی

٤كییمیوه٭حٕیایؾهیؿکیهاییىق٨حاقهیا ايؿ؟ویحیًٍحایىپاوػهیایىق٨حاقهاچیىيهايحؽابٌؿه
کًیؿظحییگكايیهيؿاقيیؿ.اوجّیكیطهیگىيهپٍحىايهه١ك٨حییوايحؽیابظیىايیثايىاوهىحًؿوهیچ

٠ملايىاواوث :(Ibid, p.229)ق٨حاقهایايىاو ه١ًابؽًوؽًاواوهىحًؿو٬ىامه١ًايیمبهيٞى
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 (.Ibid) ٌیشد سخٗ ٔب ٔؼٙبیض سا اص دیٍش اػٕبَ ٔب ٔی

گیكیا٠ما ٤كیمیهاهیچاِله١ك٨حیؾؼا ثيؿاقؾ.ویپهالایىبعیدبیهؾقيعىهٌکل
کًؿيٍاوؾهیؿاییىق٨حاقهیاهییچهبیؿأ٠لمییآوقؾوجاليهیجعلیلق٨حاق٤كیمیايىاوقویهی

گىيهکهوًصاببااوح٭كاءبیهاییىيحیصیهيؿاٌحًؿ.هرا قوٌىاوق٨حاق٤كیمیوًصاباوث.هماو
قویباییؿ٤یفاـؼییكهکًیؿ هیاهینبیكایجىشییهق٨حاقهیاوبیكایلهىیحاوپییًيكویؿهاوثکه

.(Ibid, p.287)هایؼىؾيیالهًؿاوح٭كاءيیىحینبیًیپیً
ویحیًٍحایىهؿ٠یاویثکیهق٨حاقهیایهحٍیؽُهیابیكجمیاماِیى ی٭یًییه٭یؿماویثو

.اوIbid, p. 499))ؼاَيیىثپفیكیق٨حاقهایشمئیوجكالجىشیهپفیكیاوح٭كاءچًؿاو٬ىیجىشیه
پكویؿکًؿکهاؾ٠اهایجصكبیباییؿؾقآلهایٍییاهآلهیىؾهٌیىيؿوهیبهایىاِلهٍهىقاٌاقههی

ٌىؾ؟آیاچًیىچیمیبكایآلهىؾوآوکا٨یاوث؟هًم هآلهایًآوٌمكؾههیظ٭ی٭حاچهچیمیبه
هًٙ٭ییبیكایجىشییهاییىکیاقهؿ٦ویال٘كضایىوئاالتآواوثکهيٍاوؾهؿهیچؾ یل

ٌیؿيیيیىیثکًینکیهآوقوييییماذباتيؿاقینوؾقظ٭ی٭ثهمییبكیکقوي٠ملیجکیههی
(Ibid, p.110)هیای.ؼىؾایىق٨حاقهابكؼاوحهالیکيٝامه١ك٨حیهؿ ليیىحًؿ بلکیهجًهیابیكبالی

جیىاوويمی«چًییىهىیحًؿ»جىايینبییىیینکهؾقباقهآيهاجًهاهی(Ibid, p. 204)ايؿلبايیجکیهکكؾه
گفاقیؾییكیؾقباقهآيهاؾاٌث:اقلي

ٞبی لغؼی وٝ ثشای ٔب  سسذ. ِٚی ایٗ  بیبٖ، ٌضاسٜ  دِیُ آٚسدٖ ٚ تٛجیٝ طٛاٞذ ثٝ  بیبٖ ٔی

ورشدٖ  ٚاسغٝ صبدق ثٝ ٘ظش ثشسٙذ ٘یشت. یؼٙی ٘ٛػی دیذٖ اص سٛی ٔب ٘یشت، ثّىٝ ػُٕ  ثی

 (Ibid, p.204) .ٔبست وٝ ثش  بیٝ ثبصی صثب٘ی تىیٝ وشدٜ است

قويجعلیلیویحیًٍحایىؾقاذباتایىهؿ٠اصهبًابىؾو٠ملبیكایٌیبکهباوقهیا( اویحًاؾبیه
ؾهیؿکیهبیكؼال٦کًیؿويٍیاوهیق٨حاقکىؾکاوث.او٨كایًؿکاقهایابحؿاییکىؾکقاجعلیلهی

ىؾکیبكایايصاما١٨ا ؼىؾ ابحؿاجّىق جّیؿی٫واویحًحازه١ك٨حییيیكيقایس٨یلىى٨او هیچک
همكاهيؿاٌحهاوثوهمهقابكاوان٤كیمهظیىايیؼىؾواهاوؾاؾهاوث.بهيٝكویباییؿايىیاوقا

کًیؿولبیاواويییمالبكاوان٤كیمهصيهج١٭یل( ق٨حیاقهیِك٨اهمچىوظیىايیؾقيٝكبییكینکه
يیمچًیىاوحؿال کكؾهبىؾکهاهىقیکه٬بال.ویحیًٍحایى(Ibid, p. 475)هؿهاوثؾوثيیاج١٭لبه

یکهالوًػ٤كایموق٨حاقهىحًؿیيییالاؾايىحًیهىحًؿيیالهًؿجىشیه يؿوؾقيحیصههبايیه١ك٨ثها
ٌیًاؼحیيیىیث و ییبعرییه١ك٨یثهىیح٭یمابهجىشیهيؿاقيؿ.باایًکهجعلییلق٨حاقهیایکیىؾک

یجّیىیكه١ییاقویًصًؾیییكویحیًٍحایى٬ّؿؾاقؾالایًکاقيحیصهبییكؾآيچیهبیه هًم یهشهیاو
گیكؾؾ.بلکیهبكؼاویحهالٌیکلهیایه١ك٨حییبیاليمییگیكؾ ؼىؾبیهپاییههایها٬كاقهیًٌاؼث
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جىشیهق٨حاقهیا٠باقتؾییك ٨كایًؿهای٠ملیياؼىؾآگاههاوثکهپٍحىايهه١ك٨حیيؿاقيؿ.بهايحؽاب
ٌىؾ.هایپایهؼحنيمیگاهبهگماقههاهیچويیمگماقه

هاییاوث:ٌىاهؿویحیًٍحایىؾقجعلیلق٨حاقکىؾکچًیىهرا 
آهىلؾکیهکحیابوِیًؿ یوشیىؾؾاقيیؿ بلکیهيعیىهق٨حیاقبیاآيهیاقاا ٧(هیچکىؾکیيمی

ًؿیاکحابیقابیاوقؾ.هكچًؿهمکىاویثؾقگیكؾکهچیىيهقویًِؿ یبًٍییاؾهیهرالآهىلؾ؛هی
گیاهق٨حاقهیایاوهحى٬ی٧بیكهاییؾقباقههىحیاٌیاءبهـهىویؼٙىقکًؿ اهیاهییچآیًؿهپكوً

 .(Ibid, p.476)ؾايىحىوشىؾاٌیاءيبىؾهاوث

باوقییاه١ك٨یثيؿاقيیؿوجًهیاٌییك«ٌیكوشىؾؾاقؾ»ب(کىؾکاو٬بلاليىٌیؿوٌیكبهایًکه
ٌییك»ؾايیؿجىايیناؾ٠اکًینيیىلاؾجیالهجى ؿیا٨حیه ابحیؿاهیکًًؿ.يمیيىٌیؿوقاؾق٠ملجصكبههی

 .(Ibid, p.478)کًؿووپهبهومثآوظكکثهی«هىشىؾاوث

آهىلؾکهبههعیٗپیكاهىوؼىیًچیىيهواکًًيٍاوؾهیؿ و ییه١ًیایًاییىز(کىؾکهی
ٌیىؾ.همکیىاویثویییيىحى ؾقهكاظلپهال٠ملآ٤یالهیؾايؿ.ؾايیىثکهاوچیمیقاهی

٠اؾتکًؿباًٌیؿوِؿایصو(بهومثٌؽُصو(بؿوؾوباًٌیؿوِؿایصم(بهومثٌؽُ
هاپییًالؾايؿ.کىؾکهینهیؿتجىاوگ٩ثکهایىو يامایىا٨كاؾقاهیصم(بؿوؾ.ؾقایًصايمی

کاقببكؾوایىجىايیاییؾا جىايؿاونا٨كاؾقابه هی«ؾاينهیاونایىٌؽُقا»آيکهبحىايؿاؾ٠اکًؿ
 .( Ibid, p.538, 543, 547- 548)بكؾايىحىيامایٍاويیىث

اییى»ايؿیٍیؿکیهگاه٬بیلال٨یكاقؼیىیًيمیکًؿوهیچؾ(کىؾکهايًؿگكبهالو ٨كاقهی
ویكی٨یكاقاوبكؼاویحهالییکاییى«.ظیىاوهمکىاوثؼٙكياکباٌؿ پهبهحكاوث٨كاقکیًن

)ظصاث، اوحؿال یاجىشهه١ك٨حیيیىث.بلکهق٨حاقِك٦اوثکهپٍحىايهآو٨٭ی٤ٗكییمهاوویث

 .(55، ص5755

ؾهییؿ.ایییىؾهییؿواويیییمبال٨اِییلهواکییًًيٍییاوهیکییىؾکؾییییكاوقاهییلهی (کییىؾکیه
ؾايؿییاظیؿا٬لبیاوقؾاقؾکىؾکؾومهی»جىايیناؾ٠اکًینکه٤كیمیاوث.يمیِك٨اا ١مل ٠که

ایىق٨حاقبههماوايؿاله٤كیمیاوثکهپكايؿوپٍهالقویپىوث«.کهٌؽّیاوقاايؿاؼحهاوث
.(53ا  52، ص 5755)ظصث، ٤كیمیاوث

 ج( غیز اختیبری بَدى جْبى ـ تصَیز

یىيکحهؾاقؾکهپیفیكييٝیاهیالباوقهیاپیهالویًصً ه٭ایىیهوویحیًٍحایىاِكاقبكاذباتا
گیكیؾقوشیىؾايىیاوهایپایه هبؿأگمیًًايحؽابآگاهايهيبىؾهاوث.اوبكایباوقهًؿیبهگماقه
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٠بیاقتؾیییك ٌیماقؾ.بیهًٌاوؿوباوقؾاٌحىیايؿاٌحىبهاِى ج٩کكقاؼاقزالجىاو٨كؾهیيمی
ىیكؾقاؼحیاقهايیىث:کی٩یثشهاویجّ

آیب دس تٛاٖ ٔٗ است وٝ ثٝ چٝ چیضی ثبٚس یبثٓز یب چٝ چیضی سا ثٝ طىُ تشدیذ٘ب زیش ثربٚس  

  (Wittgenstein, 1969, p.173)داطتٝ ثبطٓز 

٘ىقکهه١ح٭ؿٌؿوبهاییىاِیى ؾقاؼحییاقهیايیىیث ؼیا یٌیؿوالالوىیؾییك هماو
یهمکىيیىث.هكکؿامالهاِؿ٪وکیفبويییمشًبیهجؤیییؿیهايیمبكایهیچايىايؾايىحهپیً

اینويیهالهًٝیكاینکهيهبااوحؿال وجاليبهآيهاقویؿههاییپفیك٨حهلهیًهٌىاهؿقابكاوانپیً
ایقاِیاؾ٪ییااین.بلکهبهٌکلهىقوذیباوقؾاقینوبهکمکٍاو گماقهؾییكیآيهاقااقلیابیکكؾه

ؾايین:کاـبهی
 ٝ ٜ  أب ٔٗ تصٛیشْ اص جٟبٖ سا ثب ساضی وشدٖ خٛدْ دسثبسٜ دسستی آٖ ثر اْ، ٚ  دسرت ٘یربٚسد

ٝ  ٘یض آٖ سا ثٝ دِیُ آ٘ىٝ ٔٗ ثٝ ٝ  اْ. ثّىرٝ ایرٗ  ریض    دسستی آٟ٘ب ٔؼتمذْ ٘یرض ٘ذزیشفتر ای  صٔیٙر

 (Ibid, p.94) .ٟ٘ٓ دسٚ٘ی ٔٛسٚثی است وٝ ثش ٔجٙبی آٖ ثیٗ دسست ٚ غّظ تٕبیض ٔی

کًؿوایىاهكظحیؾقباقهؾییك باوقیا٨حىهاالا یىییآگاهايهوهؿ لپیكویيمی٠باقتبه
ویژهؾقؾهؿيیمِاؾ٪اوث.باوقیا٨حى بههاییکهچاقچىبـهًیهكیکالهاقاجٍکیلهیگماقه

هایپایه هؿ ليیىث:واظثگماقه
 (Ibid, p.166) .وشدٖ ٔبست دِیّی فشایٙذ ثبٚسٔظىُ، دسن ثی

جًهاهبحًیبكهايهکًؿيٍاوؾهؿ٨كایًؿباوقیا٨حىبهگماقههاییجاليهیویحیًٍحایىبا٘كضهرا 
جىايىثچًیىباٌؿ؛لیكااگكباوقیا٨حىبهچیمیبكپایهؾقوحیٌىاهؿؾ یلوٌاهؿيیىث بلکهيمی

جىايىثشاییهحى٧٬ٌىؾ؛لیكابكایؾقوحیهكکؿامالآوٌىاهؿيیمهایيٝكیبىؾ يمیواوحًحاز
همکىآواوثکهابایؿٌىاهؿؾییكیاقائههی ایهحى٧٬ٌىؾیى٨كایًؿؾقي٭ٙهٌؿ.پهجًها٨ْك

پفیكيؿباوقايههیباوقیآوقاپفیك٨ث.بكایيمىيه کىؾکاوؼىيکهبایؿبهآوا٠حماؾیا٨ثیاباؼىي
هاییکهؼىؾقاپؿقوهاؾقه١ك٨یایبهياماوحكا یاوشىؾؾاقؾ ايىاوهاه٥مؾاقيؿ شمیكهکهايىاو

کًؿکه.اوآٌکاقجكالایى٠باقات جّكیطهی(Ibid, p.159)ىحًؿکًًؿ ظ٭ی٭حاپؿقوهاؾقهىههی
کًًؿهشهاوهمکىاوثبؽٍیالیکاوٙىقهباًٌؿکهي٭ًآيهاجًهاٌبیه٬ىا٠ؿهایجىِی٧گماقه

(:Ibid, p.95بالیاوثکهآهىؼحىآيهاهیچقاهیشمبالیکكؾويؿاقؾص
وٙٙرذ ٕٔىرٗ اسرت ثخظری اص ٘رٛػی       ٔری  ٞبیی وٝ ایٗ جٟبٖ ر تصٛیش سا تٛصریف   ٌضاسٜ»

اسغٛسٜ ثبطٙذ. ٘مض آٟ٘ب طجیٝ ٘مض لٛاػذ ثربصی اسرت ٚ ثربصی سا فمرظ ثرب تٕرشیٗ ٚ ػٕرُ        

 (.Ibid,p.95« )تٛاٖ آٔٛخت؛ ثذٖٚ یبد ٌشفتٗ لٛاػذ آطىبس ٔی
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گىیؿ:بیٍحكیىآوقیهابكایجبؿیلی٭یىـهًیبهی٭یى٠یًیهیویحیًٍحایىباهكوق٨كایًؿؾ یل
يهابكایآيکهيٍاوؾهینایىی٭یىوابىحهبهـهىهايیىثووا١٬یثيیمبههمیىٌکلاوث جال

کًینکهٌىاهؿوؾالیليیمبؽٍیالبالیلبايیاقائهٌىاهؿواؾ هاوث.اهابهایىيکحهجىشهيمی
هاهىحًؿوبههكظا هابهظ٭ی٭ثووا١٬یثؾوحكویهىح٭ینيؿاقین.

کًًؿليؿکهبكایبكقویهؿ٠ایؼىیًبهآقاء٨یمیکهكاش١ههیایقاهرا هیهویهكؾمشاه١
٤یب به ایىهىؤ ه ؾق که کىايیقا همیىؾ یلؾیؿگاه به قویهیو با٘لهیگى ٌماقيؿ.آوقيؿ 

بكاوانآو  و ؾاؾه هالکاقلیابی٬كاق بالیلبايیؼىیًقا ویحیًٍحایىه١ح٭ؿاوثایىگكوه
کًًؿ ؾاوهكاش١ههیبىااليٝكبىهیاو قويکىايیکهبهآقاء٨یمیککًًؿ.چهجؽٙئههیؾییكاوقا

.(612ا  Ibid, p.609)ياؾقوثباٌؿ
ایىهرا  کالمویحیًٍحایىؾق بهؼالِه ها آيچه جمام آواوثکه هًم هؾالیل١ٙ٬یبكایها

 یلپفیكيیکبالیلبايیبهآيهاباوقکًین بكؼاوحهالآقائیاوثکهبهؾوؽًاوؼىیًا٬اهههی
قؾآيها اؼحیاقیؾقپفیكيیا يیىحًؿوها بؽٍیالوا١٬یثهىح٭لالـهىها ایىباوقها ؾاقین.

هایلبايیؼىؾهاواوثوه١لىميیىثؾايین بكهبًای٬ىا٠ؿبالیاین.آيچههاؾقوثهیيؿاٌحه
گىيهباٌؿ.يحیصهقوٌىایىوؽًاو ي٩یهبًایهٍحكکهىح٭لالبالیلبايیها وا١٬یثيیمهماو

؛لیكاهكکؿامبكاوانبالیلبايیؼىیًهؿ٠ایؼىؾقاؾقوثهیاوؾو٘ك٦هؿ٠یِؿ٪اوث
.(742، ص5755)ظصث، ؾايًؿهی

جؤییؿهی ٌىاهؿگىياگىو  لهايیکه ؾاٌحهکًًؿلهیىوا ظحیؾق جى ؿهىوشىؾ ٬بلال ها
ٌىؾکهایىهؿ٠اهٙاب٫باوا١٬یثؼاقشیاوث.بیٍحكیىچیمیکهباایىباتيمیاوث بالهناذ
ٌىؾ بهوىؾگماقههاوثٌىؾآواوثکهآيچهؾقبالیلبايیٌاهؿهاٌمكؾههیٌىاهؿاذباتهی

(Ludwig Wittgenstein, 1696, p.203).
ؾؾاٌیحهاویثو٨یكْهاپیًالجى ؿهیىوشیىهمهٌىاهؿظاکیالآواوثکهلهیىهؿت

ایوؽىبیىیؿوهیچچییمٔیؿگىيههئیؿیيؿاقؾ.ظا اگكهمهچیمبهوىؾ٨كٔیههؽا ٧هیچ
بیا٠یا ن موهیاٌىؾآوقاچًیىؼىايؿ و یآییايعى٠یًیی٭یًیاوث؟هیآويباٌؿ آیاآو٨كٔیهبه

بیهچیهه١ًاویث.هیاجّیىقؾهؿکههٙاب٭ثوا١٬یاتايٙبا٪ؾاقؾ؟ؾقبهحكیىظا ثبههايٍاوهی
یابین.ایىهٙاب٭ثاگیك٠بیاقتکاقبكؾوآوقاهنهٍکلهییابین اهابهکاـببىؾوآوقاهٍکلهی

آیؿبهوىؾگماقههاوث پهبهچهظىابهیهایلبايیٌاهؿبهالایىيیىثکهآيچهؾقایىبالی
.(Ibid, p.203)ه١ًاوث
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 د( ًتبیج

 . ًفی فزاهعیار1

یجّىیكپیً٘ب٫ ـهًیظاکنبكجمامايىاوایىؾیؿگاه شهاو هاوثکیهيیهالقویايحؽیابو٨ْك
که٬ىا٠ؿهكبالیؾقويییوصاییالآيؾوثآهؿهاوث.آگاهیواوحؿال  بلکهالٌکلليؿگیا٨كاؾبه

هیایهؽحلی٧هؽحُهماوبالیهىحًؿ هییچه١ییاق٨كالبیايیبیكایجىِیی٧واقلییابیچاقچىب
هایآوبیالیجىاوالبیكووؾقباقههیماوا٠حباقگماقهيؿاقین.بؿووٌكکثؾقیکبالیلبايیؼاَيمی

کًین.ؼاَؾاوقیکكؾ.ه٩هىم٠٭اليیثوه١یاقهایآووابىحهبه٨كهًییاوثکهؾقآوِیعبثهیی
هیهایاشحما٠یشایًٌاؼحیهمىاقههحکیبهلهیًهاوثوؾق١٨ا یثه١یاقهایه١ك٨ث گییكؾ.جًیٞى
اوثوبههمیىؾ یلباٌیىهلبايیهًٍؤه١ك٨ث هایهح٩اوجیال٠٭اليیثهىاشهین.هایهحًٞى

ٌیؿههایپفیك٨حه٨كْآوقؾيیبكای٘ك٦ه٭ابل هبحًیبكپیًاليٝكاوهكيىٞاوحؿال وؾ یل
.(Ibid, p.609-612)هاوثوه١لىميیىثبكایویيیما٬ًاٞکًًؿهباٌؿ

بؽیىاهيبیىؾوهیاوؾ يحیصهایىوؽًاوآواوثکههكچًؿویحیًٍحایىالِؿ٪وکیفبگماقه
هیایلبیايیییکشاه١یهکًؿ اها٬ىا٠ؿؤىابِٗیؿ٪وکیفبقاؾقهیحىبالیوگىهیآيهاگ٩ث

َ لبیايیؼیا٠ًىاو٨كاه١یاقوشىؾيؿاقؾکهؼاقزالبیالیؾايؿيهؼاقزالآيها.٬ىا٠ؿی٠امبههی
ها٬كاقبییكيؿ.هبًایوًصًواقلیابیه١ك٨ث

 شٌاسی هعزفتگیزی جاهعِ ّای شکل . جَا2ًِ

ویالیلهیًهدس براب یمریىوییژهؾقکحیاببها٠ح٭اؾبىیاقیالهع٭٭او ایىوؽًاوویحیًٍحایىیبه
یجّىیكبهایىي٭ٙههًحهیهیشاه١ه طٌیىؾکیهه١ك٨یث يیهؾقویًٌٙاویه١ك٨ثاوث.شهاو

ٌیىؾ.بلکیهايباٌیثهایاؾقاکیی٨یكؾیظاِیليمیکلی٨كهً ويهؾقهیاوا٨یكاؾ القاهجصكبیه
آهىلیيییمبیهآیؿ.یاؾگیكیوه١ك٨یثؾوثهیه١ك٨ثبكای٨كؾواشحماٞ القاهظیاتاشحما٠یبه

کهآگاهايهيٝام٨کیكیؼیىؾقاايحؽیابيکیكؾهاویث.بلکیهٌىؾ.هیچ٘ىقٌؽّیهع٭٫يمی
واالويییمبیكایویاهاوهایاشحما٠یاوثوظحیبمقگاؼحاقه١ك٨ثهًىٖبهپفیكيهكش١یثو

 .Glock, 1996, p.81) )کًًؿهایؼىؾباا٠حماؾبهؾییكاوآ٤الهیؾاؾوبهًٌاؼث

 گزایی . ًفی ٍاقع3

هیاهًصكبهایىيحیصهٌؿکیهویاؼثلبیاوهای فلغفی پژوهؼهبايیویحیًٍحایىهحؤؼكؾقکحاب
کًؿ.ظحیایًکهچهچیمهاییوا١٬یهىحًؿیايهوییاچیىيییج٩کكؾقباقهشهاووا١٬یقاج١ییىهی

کًؿ.اهکاوؼاقزٌؿوالؾویحیاهلبیاوایًکهچهچیمهایییکییاؾوجاهىحًؿقايیملباوج١ییىهی
(.549 1372َوايؿیٍیؿو بؿوو٨ك٬ْىايیىلباوهمکىيیىثصوك  
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٠باقاجیالویحیًٍحایىیکهج١ؿاؾآيهاهنکینيیىیثیویببج٩اوییكهح١یؿؾیالویٌیؿهچًیى
ؾايًؿکهِیؿ٪گیماقهقاهًیىٖبیهٌیكایٗآ یممشم١یهیاوقا٘ك٨ؿاقایؿه«کىبك»اوث.بكؼیچىو

، 5755)ظصااث، ؾايًییؿؾهًؿههاهیییثلبییاوهیییبییالیلبییايیؾايىییحهوق٨حاقهییایشم١یییقاجٍییکیل
ٌیمكؾهاویث«ؼىؾجًهاايییاقشم١یی»بكياقؾویلیاهمویقاوى یپىیىیثشم١ییییا.(774ا777ص

کًیؿيامهع٭٭ايیقا٨هكوثهی«ویحگًؾحایى و هىس».آيا یماوى یىاؾقکحاب(44، ص5754لیؾ)،  )ظىیى
( 2993( قییمص1995( هلیكص1981( گییكص1996ؾايًؿ؛هايًؿبلىقصگكاهیکهویحیًٍحایىقايىبی

(و....ؾقبكابكوی هاقجیىکیاييىیىیًؿگايیقايیام2998( گالکص1996( هکكص2994والیلىص
( ویلیییاهم1992( پییاجًنص2994ًییؿؾیلمییىصؾايًییؿ؛هايگكايمیبییكؾکییهویحیًٍییحایىقايىییبیهی
كیص1971/1981ص .(p.37) Coliva and Kusch, 2013,(و...2994( بلکبكوص2997( ک 

يهاؾهاوث؛چكاکیهویحیًٍیحایىهمیاوايمالب کپشيیکی ویحگًؾحایىيامکحابؼىؾقا«ؾیلمى»
٘ىقو٠یىبك٬كاقکكؾهاوث.ی١ًیهماوکًؿکهکايثهیاوـهىيىبحیقاهیاولباوو٠یىبك٬كاقهی

کهاليٝكکايث واؼحاقهایه١ك٨ثوؾقيحیصهجمییمهیاوِؿ٪وکفبهكبیىٖبیهٌیاکلهـهًیی
هىحًؿيه٠ا نؼاقز ؾقؾیؿگاهویحیًٍحایىيیمایىویاؼحاقهابكآهیؿهاللبیاووظییاتاشحمیا٠ی

هىحًؿ يهوا١٬یث٨یي٩ىه.
ؾايیؿ.ی١ًییاگیكگكايمیاليحیصهؾیؿگاهویحیًٍحایى کىییاوقاوا٬یٟباوشىؾج٩اویكهؽحل٧

بیًینوئا کًینکیهایًهیاؾق٘بی١یثهاوا٠ؿاؾ(هیهاییکهؾقاٌیاءشهاوصهايًؿقي ؾقباقهيٝام
ؾهؿکههكبىٖبیه٘بی١یثا٠یؿاؾییاها؟ویحیًٍحایىپاوػهیهاهىحًؿیاؾق٘بی١ثا٠ؿاؾوقي 

٠باقتؾییك وا١٬یثؾاٌحىاٌیاءجىوٗبالیج١یییى(.به228 1391َیىحًؿصظصث هايقي 
ه١ح٭یؿبیهوا١٬یحیی»گكابهایىه١ًاکهؾقهیاوٌاقظاوویحیًٍحایىکىیویقاوا٬ٟج٭كیباٌىؾ.هی

وايیؿؾايؿ.لبیاوووا١٬ییثبیاهینگیكهؼىقؾهيمی«هىح٭لاللباوکهلباووايؿیٍهآییًهآواوث
ٌىيؿ.وا١٬یو٤یكوا١٬یؾقلباوه١ًاؾاقهی

 . تزرسی4

باوشىؾآيکهؾیؿگاهویحیًٍحایىهحؤؼك هبحًیبكهبايیاوؾقبعده١ًاؾاقی بالیلبیايی ِیؿ٪و...
ی اوث ؾقيىٌحاقظأكالوقوؾبهایىهباظیدؼیىؾؾاقیٌیؿهوجًهیابیكاٌیکاالتيٝكییهشهیاو

ٌىؾ.جّىیكجکیههی

 خَدهتٌالض تَدى هذعیات( الف

ٌماقیالوؽًاوویحیًٍحایىؾقجىِی٧هبايی اؾ هیايحایسشهاویجّیىیكؼىؾهحًیا٬ٓاویث.
بكایيمىيه:
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ایىویؽى «.هایلبايیهیچ٬ا٠ؿه٠اموهٍحكکیهىشىؾيیىثؾقبالی»ویحیًٍحایىه١ح٭ؿاوث
٬ىا٠ؿؤیىابِٗیؿ٪و»یىاليٝكاو هایلبايیاوث.همچًؼىؾظکمیکلیو٠امؾقباقهبالی

شایایىپكوًوشىؾؾاقؾکهآییااییىاؾ٠یاال«.ٌىؾ يهؼاقزالآوکفبؾقهحىبالیج١ییىهی
هایلبايیبیاوٌؿهوا٠حباقآوهعؿوؾبههماوبالیاوثیاایًکیهؾقبیاقهجمیامؾقوویکیالبالی

وگىؾقبیاقهآویکبالیِاؾ٪باٌؿ ٔكوقجیبهگ٩ثهایلبايیِاؾ٪اوث؟اگكجًهاؾقباقهبالی
 هاوث ايکاقاؾ٠ایيؽىثاوث.ای٠امؾقباقهجمامبالیيیىثواگك٬ا٠ؿه

بىحییوشىؾؾاقؾ بیؿوولبیاوايؿیٍییؿوهمکیىهیاولباووايؿیٍههن»اليٝكویحیًٍحایى 
الیلبايیؼاَاویثییا٨یاق٢الآیاایىوؽًاوبكؼاوحهالب«.يیىثولباوهعملايؿیٍهاوث

يىٞلباوليؿگیو٨كهً ؼاَ همىاقهشاقیاویث؟اگیكبكؼاویحهاللبیايیؼیاَباٌیؿ بیه
جىاو٨یكْکیكؾکیهؾقه١ًاوثکهجًهاؾقآولباوهؿيٝك لباوبىحكايؿیٍهاوث.بًابكایىهیایى

اهیااگیكاؾ٠یای٨یى٪ «.اویثايؿیٍیؿوهىیح٭لاللبیاو»لباوؾییكیایىشملهِاؾ٪باٌؿکه
ه١ًاویثکیهظیؿا٬لاییىگیماقه يٝكالٌکل٨كهً وجكبیثؼاَِعیطباٌؿ بهاییىِك٦

 هىح٭لاللباوِاؾ٪اوث.

آییااییى«.ٌىؾوا١٬یث ه١یاقوا١٬یو٤یكوا١٬یيیمؾقلباوه١لىمهی»ؾقج٩ىیكویحیًٍحایى 
وٌؿهاوث؟اگكچًیىباٌؿ ؾقؼاقزالآولبیاو اؾ٠یایهایلبايیبیااؾ٠االؾقوویکیالبالی

لبايیهٍؽّیيباٌؿ بهایىه١ًاویثکیههمبىقياؾقوثاوث.اهااگكایىاؾ٠ابكؼاوحهالبالی
 جىاوهىح٭لاللباووبالیلبايیؾقباقهوا١٬یثوؽىگ٩ث.هی

بىحكؾاقؾ.آبؾقظا ج٥ییكاویثایجٍبیهکكؾهاوثکهآبوویحیًٍحایىج٩کكقابهقوؾؼايه
یابیؿکیههمییىوبىحكآوذابث وهمکىاوثبىحكآوهنج٥ییكکًؿ.اکًىوایىپكویًهصیا هی

ٌىؾیابىحك؟ؾقهكؾوِیىقت اهکیاوجعیى ؾقؼیىؾاییىجٍبیهویحیًٍحایىشمءآبٌمكؾههی
 ییكقویؿکهي٭ٓهؿ٠ایاووث.جىاوبهبىحكهای٤یك٬ابلج٥گماقهوشىؾؾاقؾوؾقيحیصههی

 ٍجَد هفاّین هشترن در گفتواى عمالیی ب( 

هایلبايیهح٩اوجیهىیحًؿ شهیاویجّیىیكؼاِییهاچىوهح١ل٫بهبالیاليٝكویحیًٍحایى ايىاو
هايیىث هیچاِل٨كابالیکههٍیحكکهییاوؾاقيؿ.الوىیؾییكچىوهیچ٬ا٠ؿههٍحكکیهیاوبالی

جىاوجّىقکكؾ.ِك٦يٝكالاٌکاالتبالگىٌؿه بایؿجىشیهؾاٌیثکیهياگىوباٌؿيمیهایگىبالی
هایلبايیهح٩یاوتؾقبكؼییه٩یاهین٠٭الیییبیایکیؿییكهٍیحكکهاوبالیهابا٨كهً جمامايىاو

هىحًؿ.بكایيمىيه اِى و٬ىا٠ؿؾايًه٫ًٙهح١ل٫بهبالیلبايیؼاِییيیىیثوج٩یاوتهبیايیو
جكیجیىاو٨هكویث٘یىاليیکًؿ.الایىهّاؾی٫هیهایهؽحل٧ ٠مىهیثآوقاهؽؿوييمیهً ٨ك

 (.448 1396َلاؾه ؾهًؿهکاهليبىؾوهؿ٠ایشهاویجّىیكاوثصظىیىجهیهکكؾکهيٍاو
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 ًاتواهی تحلیل تأثیر اجتواع در پیذایش جْاى ـ تصَیرج( 

وه٩اهینبًیاؾیىايىاوبكآهؿهالجكبیثواشحماٞه١ك٨ییؾقيٝكیهویحیًٍحایى واؼحاقکلیباوقها
جیىاوي٭یًآوقابیهٌیکلايعّیاقیا صملهجكبییثواشحمیاٞ يمیٌؿهاوث.باوشىؾجؤذیك٨ی

جىِی٧کكؾ.ویحیًٍحایىه١ح٭ؿاوثشهاویجّیىیكکیههیالکویًصًواقلییابیؾیییكگیماقه
کهایىهؿ٠ابك٨كِْعث ؾقباقهلبیاو.ؾقظا یگیكؾهاوث باليؿگیؾقهحىاشحماٌٞکلهی

٠باقتؾییك ویحیًٍحایىبیىاظکاملباوواظکیامه١ك٨یثؼلیٗکیكؾهِاؾ٪اوثيهه١ك٨ث.به
اوث.همکىاوثلباويیالهًؿظیاتاشحما٠یباٌؿ و یه١ك٨ثچًیىيیىث.ه١ك٨ثباه٩هیىم

ههٍاقکثاشحما٠یيیىث.ايىايیکهاليؽىحیىؾوثآوقؾوه٩اهینيیالیبوكوکاقؾاقؾوبكایبه
وگىيؿاٌحهجًهاییقٌؿکكؾهوباهیچ٨كؾؾییكیگ٩ثقولهایليؿگیؼىیً ؼاقزالاشحماٞوبه

کًؿ.٬ىه٠٭یلاوثيیميٝاهیالباوقهاوه٩اهینبًیاؾیىؾاقؾ.اوظاالتؾقويیهؽحل٩یقاؾقکهی
جًهیاییبیكایآيهیا ٩ٝییؾوبكایوهى ثؾقیاؾآوقییا...بیهوالالاؾقاکاتؾقويیویه٩هىمهی

والؾ.ؾقهكظلهب١ؿ اقجبا٘یاتکًؿ.همچًیىالهعىىواتشمئیؼىؾ ه٩اهینکلیهیؤٟهی
کًیؿ.اوهیاوایىه٩اهینکلیقاجعلیلکكؾهوپیهاله٭ایىیهبیهه٩یاهین٨لىی٩یؾویثپییؿاهی

هایابحؿاییؼىیًصاوحًحاز(بهيحایسشؿیؿیؾوثیابؿ.ایىاهیىقحهجىايؿباکًاقهنيهاؾویا٨هی
کؿاميیالهًؿظیاتشم١یيیىث.هیچ

ايىاوواکىؾقشمیكهجًهاییيیموشىؾؼىؾويیمظاالجیهايًیؿجٍیًیی گكویًیی جّیمین 
٭ای٫شمئییکًؿ.ایىاؾقاکاتٌؽّیوشمئیاوث.٠٭لالایىظاقاؾهو...قاؾقووؼىؾؾقکهی

یابیؿکیهوشیىؾکًؿوهییوالؾ.همچًیىظ٭ی٭ثاقاؾهقاباظ٭ی٭ثؼىؾه٭ایىههیه٩هىمکلیهی
قاؾقک«٠لّییث»اقاؾهيیالهًؿوشىؾاووثويهبك٠که.الایىوابىحیی ه٩هىمجى٧٬وشیىؾیییا

کیؿامالاییىهییچکًیؿو...هیایشؿییؿهییق٨حهباکًاقهنيهیاؾوه٩یاهین اویحًحازکًؿ.ق٨حههی
هاوجع٭٫لباويیىث.هاوابىحهبهليؿگیؾقکًاقؾییكايىاوًٌاؼث

یجّىیكايىاو آییؿ يیهؾویثهیالقاه٨كهً وجكبییثبیهکاهالهابًابكایىایىاؾ٠اکهشهاو
جىايؿيیالهًؿظیاتاشحما٠یباٌؿ لبیاواویث.ی١ًییاهكیبؿیهیاوثويه٬ابلاذبات.آيچههی

هاپهالجٍکیلشاه١هيیالهًؿاقجباٖوج١اهلهىحًؿ.بیكایویهى ثؾقايح٭یا ه٩یاهین بیاايىاو
 ؾهؿ.کًًؿکهلباوقاٌکلهییکؿییك٬كاقؾاؾهاییهی

 ًمذ تحلیل راتطِ عول ٍ تاٍرد( 

کًؿهّاؾی٭یقايٍاوؾهؿکه٨ا٠ل ق٨حیاقؼیىؾقاویحیًٍحایىؾقجبییىقابٙه٠ملوباوقجاليهی
هبحًیبك٠لنیاباوقیپیٍیىيىاؼحهاوث.هؿ٦اواذباتایىيکحهاوثکیهؾقبىییاقیالهیىاقؾ 
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جبیییىبیهچًیؿٌىؾ. کىؾقاییىالقوی٤كیمهوبؿوواجکابه٠لنهع٭٫هیِك٨اق٨حاقهایايىاو
يکحهجىشهيٍؿهاوث:

هاییپكٌیماق ٠لینبیهییکج٩یاوتوشیىؾؾاقؾ.ؾقيمىيیه«٠لنبه٠لن»و«٠لن»ا ٧(هیاو
گاهبه٠لنؼىیًيیىث.ؾقایىهىاقؾ ي٩ی «٠لنبه٠لین»ظ٭ی٭ثهىث و یٌؽ٠ُا نؼىؾآ

جىايًؿاذباتکًًؿایىاویثهایویحیًٍحایىظؿاکركچیمیکههیيیىث.هرا «٠لن»بهه١ًایي٩ی
هایکیىؾک ٨یكاقهاؾقبكؼیق٨حاقهایؼىیً ايحؽابیاجّمیمیآگاهايهيؿاقيؿ؛هرا کهايىاو

جىاوگ٩ثي٩یايحؽابآگاهايیهبیهه١ًیایي٩ییکكؾوو...الایى٬بیلاوث.بكپایههمیىاِلهی
ه١ًیايیىیث٠ا مايهؼىیًيؿاقؾ بیهایىايحؽابيیىث.ایًکه٨كؾجىشهبه٨كایًؿايحؽابوجّمین

 کهجّمیناوهبحًیبك٠لنيیىث.

ؾقايىاوویىؾهًؿ«٠اؾت»گیكیب(بكایبهحكقوٌىٌؿوهؿ٠ای٨ى٪ جىشهبهچیىيییٌکل
اوث.٨كؾیکهؾقيؽىحیىقولهایج١لینقايًؿگیاوث بهکی٩ییثظكکیاتؼیىیًجیىشهیکاهیل

ٌىؾ.اکًىوپكوًاییىآگاهیکاوحهٌؿهوبهٌکل٠اؾتیاهلکهجبؿیلهیق٨حهایىؼىؾؾاقؾ.اهاق٨حه
جیىاوگ٩یثجىاوهؿ٠یٌؿچًیى٨كؾیظیىقايًؿگی٠لنبهق٨حاقؼىیًيؿاقؾ؟آیاهیاوثکهآیاهی

ؾقؾ١٨اتيؽىحیى٠لنوشىؾؾاٌحهواکًىوکهبه٠یاؾتجبیؿیلٌیؿهاویث ٠لمییه٭یؿمبیك١٨یل
ایى٨كو٬ْابل٬بى يیىث.بلکهبایؿگ٩ثؾقجمامایىهكاظل ق٨حاقهاهبحًییبیكکؿاماليیىث؟هیچ

 وگاهياؼىؾآگاه.«٠لنبه٠لن»آگاهیوايحؽابیالقوی٠لناوث؛ کىگاهؼىؾآگاهوبا

ز(ویحیًٍییحایىبییكایهییؿ٠ایؼییىیًبییهق٨حییاقوییًصابهرییا لؾهاوییث.اهییاایییىجمریییل 
کًیؿ؟ایًکیهوًصاببكچههبًاییق٨حاقهیاوثایًکهاوچیىيه٨همیؿههاییؾاقؾ؛الشملهآویب

وًصابالقویاوح٭كاء٠مليکكؾهاوث چیىيه٬ابلاذبیاتاویث؟هییكهیاالشهیاویجّیىیك
اینکهجًهاظا یث٬ابیل٬بیى الايیاويبىؾهبوًصابهٙلٟهىحین؟هاوًصابيیىحینوؾقبالیل

یحیًٍحایىبٍماقین؟يکحهؾییكآيکههیكجًهاقاهباوقیا٨حى اوح٭كاءاوثکیهبیاق٨حاقاوقاجعلیلو
ي٩یاهکاواوح٭كاءبهي٩یباوقظکنکًین؟باالؼكهایًکه ویحیًٍحایىگماوکكؾهاوثبیاوقهبًیاؾق

وبیهاکًیىجىاين٤فاپیؿاکًنوباییؿالهینهىؾقلهىحاويمی»چًیىق٨حاقی ٠باقتاوثالایًکه
اووپهباي٩یایىباوقيحیصهگك٨حیهاویثکیههییچبیاوقیپٍیحىايهق٨حیاق«.٨کكـؼیكه٤فاباٌن
ایى«.ـؼیكهکكؾو٤فاهٙلىباوث»جىاوباوقؾییكیيیم٨كْکكؾوآوایًکهوًصابيیىث.هی

 ؾوثآیؿ.بهوویلهجصكبه اوح٭كاءواوحؿال جىايؿال٠لنظٕىقیظاِلٌؿهباٌؿیابهباوقهی

ؾايیؿ.اهیااییىؾ(ویحیًٍحایىق٨حاقهایيؽىثهكايىاوقاهايًؿظیىاياتوالقوی٤كییمههی
ٌىؾکهآیاکىؾکق٨حاقیالقویج١٭ليیمؾاقؾ؟اگكپاوػهربثاوث ج٩اوجًبیاپكوًهٙكضهی

(چیىیث؟بیاچیهؾايؿصهايًؿؾوییؿو ٤یفاؼیىقؾوو...ایىق٨حاقهاییکهویحیًٍحایى٤كیمیهی
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جىايینق٨حاق٤كیمیقاالق٨حاقهمكاهباج١٭لجٍؽیُؾهین؟آیاق٨حاقهمیكاهبیاج١٭یلآوهالکیهی
ا٨حیؿ بیاق٨حیاقویك٠ثاج٩یا٪هیاوثکهجىأمباهکدوجّمینباٌؿ؟ق٨حاقهمكاهباج١٭لیکهبیه

 ٤كیمیچهج٩اوجیؾاقؾ؟

ىث٠لمیکاهلوهىحؿ به١٨لوشىؾؾاٌحهباٌیؿ.(ؾقهرا ٌیكؼىقؾوکىؾکيیماللميیهی
بلکههمکىاوثکىؾک٠لنظٕىقیبهگكوًییپیؿاکًؿوبكایقهیاییالقيیسآوا٬یؿامکًیؿییا

 جمایلیبهٌیءهبهنصهايًؿٌیك(پیؿاکًؿوپهالآوظكکثکًؿ.

ویمثٌؽّییهگىيهکهو ٠اؾتکكؾهاوثباًٌیؿوِؿابگىیؿهماوو(ویحیًٍحایىهی
کاقجىايؿآيهاقابهؼاَبكوؾبؿووآيکهيامآو٨كؾقابؿايؿ کىؾکهنبؿووآيکهياما٨كاؾقابؿايؿهی

ببكؾ. کىؾقپاوػبهاوبایؿگ٩ثهكکاقبكؾیهىحلمموٙعیالآگاهیاوث.ایًکهايییمهکیاقبكؾ
یمهج٭لیؿالؾییكاو ياهیقاجکیكاقکًیؿ.هاچهچیمباٌؿاهمیحیيؿاقؾ.همکىاوثکىؾکباايیيام

ؾايیؿاکًیىوبیاو یایىبهآوه١ًايیىثکه١٨لاوبؿووهیچباوق٬بلیاویث.ظیؿا٬لکیىؾکهی
 کًؿ.اؼحیاقؼىؾ ياهیقابهج٭لیؿالؾییكاوجکكاقهی

 ًمذ تحلیل غیر اختیاری تَدى تاٍر ( ّ 

ؾویثيیاهیؿهاویث.كـهىهاالقاهاوحؿال بیههایظاکنب٨كْویحیًٍحایىه١ح٭ؿاوثپیً
هیابیكایهیا٨كْبلکهآيهاقابهٌکل٤یكاؼحیاقیوهىقوذیباوقؾاقین.ؼا یٌؿوالایىپیً

٨كْوؽىویحیًٍحایىآواوثکهاگكچیمیالقاهاوحؿال وبیاجیاليبیههمکىيیىث.پیً
٠الوه اییىؾوثآهؿهاوث؟بههاللههالکصابهؾوثيیاهؿهبىؾ پهظحماهىقوذیاوث.ایى

 «هًٍؤهمهباوقهاق٨حیاقاویث»وؽىویحیًٍحایىباهبًایؾییكاوياوالگاقاوث.اوه١ح٭ؿبىؾ
هاپیهاللهیًهٌماقؾ.اگكایىپیًهاقابؿووهیچجاليوهىقوذیهیلهیًهکهایىپیًؾقظا ی

اوقهایؾییكیقايیم٨كْکكؾکهآيهاهینهبحًییبیكق٨حیاقجىاوبايؿ پههیق٨حاقظاِليٍؿه
يیىحًؿ.

اگكباوقیا٨حىبهچیمیبكپایهؾقویحی»گىیؿ:ؾ یلیباوقهایهاهیویحیًٍحایىبكایجىٔیطبی
اییىاویحؿال ِیعیطيیىیث؛«.جىايىثشاییهحى٧٬ٌىؾهایيٝكیبىؾ يمیٌىاهؿواوحًحاز

ایيٝكیبكپایهباوقهاییباٌؿکهآيهايیميیالهًیؿهیؿ لٌیؿوهىیحًؿ.هلیكاهمکىاوثاوحًحاز
هیایؼىؾهىشیهقاهاییؼحنٌىؾکهؼىؾهىشههىحًؿ.ِؿ٪ایىگماقهبهگماقهبایؿو یایىولىله

ٌیًاؼحی الاهحییالِىقت٠یالوهبیكی٭ییىقواوجىاوبهکمک٠لنظٕىقیجبییىکكؾکهؾقایىهی
جیىاوجّیىقوجبیییىکیكؾکیهق٨حاقهیاهًؿهىیحًؿ.پیه٨كٔییقاهییيیمبهكهًٌاؼحی٭یىه١ك٨ث

بكؼاوحهاله١ك٨ثباًٌؿوهعفوقجىلىليیمپیًيیایؿ.
يکحهؾییكیکهاليٝكویحیًٍحایىپًهاوهايؿه ج٩اوتهیاوؾوواظث٨كایًیؿکىیبه١ك٨یثو
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كیه١ك٨ثؾقکىؾکجکیهٌؿهاویثوگیجىشیهه١ك٨ثاوث.ؾقبعدویحیًٍحایى بك٨كایًؿٌکل
هاجىشیهه١ك٨حییيؿاقيیؿ.الایًکهکىؾکبهؾییكاوا٠حماؾکكؾه يحیصهگك٨حهٌؿهاوثکهایىگماقه

هیاؾيبیا کیكؾهگییكیٌیًاؼثٌکل«٠لث»ویحیًٍحایىاگكچهبعدقاؾقظىله٨كایًؿپیؿایًیا
اوث.ویبااوحًاؾبههمیى٨كایًؿيحیصهگك٨حیهًٌاؼحیگك٨حهاوث و یالایىٌىاهؿيحایسه١ك٨ث

هابیههایپایهقیأیوه٫ًٙيیماهکاوج٥ییكؾاقيؿیاایًکهيٝامجىشیهوبكقویگماقهاوثکهگماقه
کیهبعیدجىشییهه١ك٨یث بیاچییىيییٌیىؾو....ؾقظا یهای١ٙ٬یهحًهیيمیوكیگماقهیک

پیؿایًه١ك٨ثهح٩اوتاوث.
جىاوؾيبا آوهىحینکهآیاباوقهای١٨لیويٝامه١ك٨ثکًىيیقاهیًٌاؼحیبههه١ك٨ثؾقجىشی

گكوا١٬یثباٌؿیاؼیك؟جىايؿجىِی٧هایپایهاقشاٞؾاؾیاؼیك؟آیاایىؾوحیاهه١ك٨حیهیبهگماقه
ى گیكیه١ك٨ث.باهیكجبیییىال٨كایًیؿظّیًٌان جىشیهاوثيهچیىيییٌکلپكوًه١ك٨ث

هاالقاها٠حمیاؾییاج٭لییؿییا...ؾقشاوث.بًابكایىظحیاگكبكؼیگماقهه١ك٨ث پكوًالجىشیهبه
ًٌاؼحیيؿاقيؿیاقاهیبكایجىشییهه١ًايیىثکهاقليه١ك٨ثوشىؾآهؿهباًٌؿ بهایىهابهايىاو

ظّیى ه١ك٨یثاویث يیهگكکی٩ییث٠باقتؾییك ج٭لیؿیبىؾوگماقهکهبیاوآيهاوشىؾيؿاقؾ.به
٘ىقکهاوحؿال یبىؾویاجصكبییًٌاؼحیآوگماقهاوثويهيا٨یآو؛هماوجؤییؿکًًؿها٠حباقه١ك٨ث

جًهاییجؤییؿگكیايا٨یاقليه١ك٨حیآويیىث.بىؾویکگماقهيیمبه

 گیزی ًتیجِ

یجّىیك ٪وکیفبچاقچىبـهًیظاکنبیكا٨یكاؾشاه١یهاویثکیهبیهکمیکآو ِیؿ شهاو
 ٌىؾ.هایؾییكوًصیؿههیگماقه

 گیكؾ.هایظاکنبكشاه١هويیمٌیىهق٨حاق٨كؾٌکلهیشهاویجّىیك ال٨كهً واقلي

یجّىیك جیىاوالآوییبيىیبیثایمیىبهي٩ی٨كاه١یاقهًحهیٌؿهوباي٩ی٨كاه١یاقيمی شهاو
 بىؾ.

 ه١ك٨حیؾ٨اٞکكؾ.گكاییجىاوالوا٬ٟيمی باپفیكيشهاویجّىیك

 ایؼىؾهحًا٬ٓاوث.يٝكیه شهاویجّىیك

یجّىیك قابٙه٠ملوباوقوجعلیل هایویحیًٍحایىبكایاذباتجؤذیكاشحماٞؾقپیؿایًشهاو
 ؾ یلبىؾوباوقيا٬ُاوث.يیمبی

 .ویحیًٍحایىهیاواظکاملباووه١ك٨ثؼلٗکكؾهاوث.ه١ك٨ثيیالهًؿظیاتاشحما٠یيیىث
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