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چکیذُ

ٔؼئّٔ ٝعٙبی ص٘ذٌی ،اص ٟٔٓتشیٗ  ٚتأُٔ ثشاٍ٘یضتشیٗ ٔؼبئُ فّؼفی ،دیٙی  ٚسٚاٖ ؿٙبختی اػت و ٝاص صـمٓ
ا٘ذاصٞبی ٔتفبٚت ٔیتٛاٖ ثذاٖ ٍ٘شیؼتٔ .عٛٙیمت ٔمذسٖ داسای ٔجمب٘یٔ ،هِفمٞٝمب  ٚػمبختبسی اػمت وم ٝدس
ٔعٙبثخـی ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ داسای ٘تبیزی ٔب٘ٙذ ٔعٙبداس ثمٛدٖ ص٘مذٌیٞ ،مذ داس ثمٛدٖ ص٘مذٌی ،اسصؿمٕٙذ ثمٛدٖ
ص٘ذٌی ،رعّی ثٛدٖ ٔعٙبی آٖٙٞ ،زبسی ثٛدٖ ٔعٙبی ص٘ذٌی ،داؿتٗ سٚیىمشدی ٘بعجیعمت ٌمشا ٔ ...ٚمیثبؿمذ.
ٔعٛٙیت ٔذسٖ ثب تىی ٝثش ٔجب٘یٞبیی ٔب٘ٙذ ػىٛالسیؼٓ ،أٚب٘یؼِٓ ،یجشاِیؼٓ ،ساػی٘ٛبِیؼٓ  ٚپّٛساِیؼمٓ ،ضمٕٗ
اوتفبء ثٔ ٝعٙبی عذالّی اص ٔعٙبی ص٘ذٌی ،داسای ٘مبط ضعف اػبػی ٔب٘ٙذ عذْ ربٔعیت  ٚؿِٕٛیت ،عمذْ اسائمٝ
ثش٘بٔ ٝعّٕی ٔ ٚغتٛایی ،آسٔب٘ی ثٛدٖ  ٚدػت ٘بیبفتٙی ٔ ...ٚیثبؿذ؛ و ٝدس ٚالع ٕ٘یتٛا٘ذ ثشای ا٘ؼمبٖ ٔعبكمش
ٔعٙبی ص٘ذٌیای تشػیٓ وٙذ و ٝا ٚسا اص ایٗ  ٕٝٞاضغشاة ،تـٛیؾ ،افؼشدٌی٘ ،بأیذی  ٚپٛصی ٘زبت دٞذ.
ٍاشُّای کلیذیٔ :عٙبی ص٘ذٌیٔ ،عٛٙیت ٔذسٖٔ ،عٛٙیت ،ص٘ذٌیٔ ،ذسٖ

 وبسؿٙبػی اسؿذ فّؼف ٝدیٗ دا٘ـٍب ٜثبلشاِعّ1ْٛ
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هقذهِ

سٚصٞب اص خٛاة ثش ٔیخیضیٓ ،ثعذ اص تالؿی ٕٞیـٍی ٔ ٚعبؿشتی تىشاسی ،دٚثبس ٜث ٝخٛاة
ٔیسٚیٓ .ثعذ  ٓٞسٚصی دیٍش  ٚتىشاسی ٔالَآٚس سا تزشثٔ ٝیوٙیٌٓ .ب ٜدس ایٗ ٌزؿت صٔبٖ ثٝ
ِزّات یب ػختیٞبیی ثش ٔیخٛسیٓ و ٝآٖ ٘یض ث٘ ٝغمٛی ٔـمٌٕ َٛزؿمت صٔمبٖ  ٚتىشاسٞمبی
دیٍشی ٔیؿٛد .ث ٝساػتی ایٗ سفت  ٚآٔذ سٚصٞب و ٝثعمذ اص ٔمذتی ثمشای ٞشوؼمی ثم ٝاتٕمبْ
ٔیسػذ ،ص ٝاسصؿی ٔیتٛا٘ذ داؿت ٝثبؿذ؟ ا٘ؼمبٖ اص ایمٗ ٌزؿمت صٔمبٖ صم ٝصیمضی تغلمیُ
ٔیوٙذ؟  ...ٚؿبیذ ثشخی تلٛس وٙٙذ و ٝایٗ ػهاَ  ٚػهاَٞبی ٔـبثٔ ٝخلٛف لـمش خبكمی
اػت و ٝثب ٔغشٔٚیتٞب  ٚثذثختیٞب دػت  ٚپٙز٘ ٝشْ ٔیوٙٙمذ .دس عمبِی وم ٝتزشثم٘ ٝـمبٖ
ٔیدٞذ وؼب٘ی و ٝدس سفب ٚ ٜساعتی ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ اص دغذغمٞٝمبی پمشداختٗ ثم ٝایمٗ ٌ٘ٛمٝ
ػهاالت فبسغ ٘یؼتٙذ .آ٘بٖ ثب ایٙى ٝدس پی تأٔیٗ ِزّات ثیـتش  ٚرذیذتشی ٞؼتٙذ ،دس رؼتزٛی
ٔعٙبی ص٘ذٌی ٘ؼجت ث ٝوبسٌشا٘ی و ٝدس ػیب ٜصبَٞبی تبسیمه ٔعمذٖ تمالؽ پیٍیمشی ثمشای
ٌزساٖ اثتذایی ص٘ذٌی خٛد داس٘ذ ٝ٘ ،تٟٙب فشلی ٕ٘یوٙٙذ ،ثّى ٝص ٝثؼب ث ٝخمبعش ثشخمٛسداسی اص
فشاغتٞبی ثیـتش  ٚوٓ سً٘ ؿذٖ تذسیزی رزاثیتٞب  ٚث ٝدِیمُ عمذْ پبػمخٍٛیی ثم ٝایمٗ
ػهاَٞبٔ ،غشٔٚیتٞب ٌ ٚشفتبسیٞبی ثیـتشی سا ثشای خٛد فشأ ٓٞیػبص٘ذ.
اص ایٗ س ٚپشػؾ اص ٔعٙبی ص٘ذٌی ثیؾ اص آ٘ى ٝث ٝكٙف یب ٌشٞٚی اختلبف یبثذ ثب ربٖ
 ٚدس ٖٚا٘ؼبٖ دس استجبط اػت ٞ ٚش ا٘ؼبٖ كبعت فىشی سا ث ٝؿشط آ٘ى ٝفشكت ا٘ذیـیذٖ ثٝ
پیشأ ٖٛخٛد سا داؿت ٝثبؿذ ،ث ٝتأُٔ ٚا ٔیداسد .ایٗ ػمهاَ وم ٝؿمبِٛد ٜیمه رشیمبٖ فىمشی
تـىیُ ٔی دٞذ ؿبیذ دس اثتذا آػبٖ ث٘ ٝظش ثشػذ أّب ثٙب ثٌ ٝفت ٝثؼیبسی ٘مغم ٝآغمبصیٗ فّؼمفٝ
ٚرٛدی  ٚػخت تشیٗ ػهاَ ثـشیت سا سلٓ ٔیص٘ذٔ« .عٛٙیت ٔذسٖ» یمب «پمشٚط ٜعمال٘یمت ٚ
ٔعٛٙیت» داسای ٔجب٘یٔ ،هِفٞٝب  ٚػبختبسی ٔیثبؿذ و ٝثشای پیشٚاٖ خمٛد دس ٔٛضمٛم ٔعٙمبی
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ص٘ذٌی ،داسای ِٛاصٔبت ،پیبٔذٞب ٘ ٚتبیذ ٔخلٛف ث ٝخٛد ٔیثبؿذ .دس ایٗ ٔمبِ ٝاثتذا ٔفمشدات
ثغج سا ٔـخق ٔیوٙیٓ ػپغ ث ٝكٛست ٔختلش آٟ٘ب سا ثشسػی ٔیوٙیٓ .دس ادأ ٝأ ٓٞجب٘ی
ٚ ٚیظٌیٞبی «ٔعٛٙیت ٔذسٖ» سا ثیبٖ وشد ٚ ٜتالؽ ٔیوٙیٓ ٔعٙبی ص٘مذٌی سا ثمب تٛرم ٝثمٝ
ػبختبس ٔ ٚغتٛای ٔعٛٙیت ٔذسٖ تشػیٓ ٚ ٚاوبٚی وٙیٓ.
 -1هعٌای زًذگی

ٔعٙبی ص٘ذٌی 1دس ػبَٞبی اخیش ثشای تعذادی صیبدی اص ا٘ؼبٖٞب خلٛكبً دس غشة ث ٝیه
دغذغٔ ٚ ٝؼأِ ٟٓٔ ٝتجذیُ ؿذ ٜاػت .دس یه ثشسػی ربٔع ،ثیٔعٙبیی ٔ ٚعٙبداسی ص٘ذٌی ،دٚ
ٍ٘شؽ وبٔال ٔتفبٚت ث ٝایٗ ٔؼأِٔ« ٝعٙبی ص٘ذٌی» ٔیثبؿذ .لجُ اص ثیبٖ ٞشٌ٘ٛم٘ ٝظشیمٝای
دسثبسٔ ٜعٙبی ص٘ذٌی ثبیذ تلٛیشی ٚاضمظ  ٚوبٔمُ اص «پشػمؾ اص ٔعٙمبی ص٘مذٌی» داؿمت ٚ
سػیذٖ ث ٝایٗ ٞذ دس ٌشٔ ٚعٙبؿٙبػی اص «ٔعٙبی ص٘ذٌی»« ،تفىیه تمشیشٞمبی ٌ٘ٛمبٌ ٖٛاص
آٖ»  ٚثیبٖ «ا٘ٛام سٚیىشد دس ثغج ٔعٙبی ص٘ذٌی» ٔیثبؿذ (ّٔىیبٖ 1382 ،اِف ،ف.)18
 1-1هعٌاشٌاسی هفَْم «هعٌای زًذگی»

دس ٔیبٖ فیّؼٛفبٖ تغّیّی ٘ ٚظشیٝپشداصاِٖ «ٔعٙبی ص٘ذٌی»  ٚعتّی دس ثیٗ عش ٔ« ،عٙبی
ص٘ذٌی» ثیـتش ثٔ ٝعٙبی «ٞذ » « ،اسصؽ» « ٚوبسوشد» ص٘ذٌی ٔیثبؿمذ  ٚدیٍمش ٘ظشیمٞٝمب
ثذٚ ٖٚاػغ ٝیب ثب ٚاػغ ٝث ٝیىی اص ایٗ ػٔ ٝعٙب ثبصٌـت داس٘ذ.

ٞ 1-1-1ذ ص٘ذٌی
ثخؾ عظیٕی اص ٘ظشیٞٝبی ٔعٙبی ص٘ذٌی ثش اػبع ٔعٙبی «ٞذ ص٘مذٌی» اص «ٔعٙمبی
ص٘ذٌی» ثیبٖ ؿذ ٜاػت .پُ ادٚاسدص ٔعتمذ اػت و ٝثبیذ ثیٗ ٞذ ثشای ص٘ذٌی ٞش فشد ا٘ؼب٘ی
ٞ ٚذ دس ص٘ذٌی ٚی فشق ٌزاؿت ( .)Edwards, 1967, p 472وؼب٘ی ؤ ٝعتمذ ثٚ ٝرمٛد
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خذا٘ٚذ ٞؼتٙذٔ ،یتٛاٖ ثشای وُ ص٘ذٌی آ٘بٖ ٞذ یب اٞذافی ٔـخق وشدِٚ ،ی دیٍشاٖ فمظ
ٔیتٛا٘ٙذ اص ٞذ دس ص٘ذٌی ػخٗ ٌٛیٙذ.

 2-1-1اسصؽ ص٘ذٌی
یىی اص ٔعب٘ی اػبػی «ٔعٙبی ص٘ذٌی»« ،اسصؽ ص٘ذٌی» ٔیثبؿمذ (ّٔىیمبٖ1382 ،اِمف،
ف .)64دس ػبَٞبی اخیش فیّؼٛفبٖ تغّیّی ثیـتش اص ایٗ ٘ظشی ٝدفبم وشد٘ذ ،صیشا ٔعتمذ ٞؼتٙذ
و ٝاسصؽٞبی ٔٛرٛد دس ص٘ذٌی ٞش ؿخق ا٘ؼب٘ی ثب دیٍشاٖ فشق داسد  ٚدس یه عذّ ٕ٘یثبؿذ.

 3-1-1وبسوشد ص٘ذٌی
یىی دیٍش اص ٔعب٘ی «ٔعٙبی ص٘ذٌی» و ٝثب ٔعٙبی «ٞذ ص٘ذٌی» ساثغٔ ٝؼمتمیٕی داسد،
«وبسوشد ص٘ذٌی» ٔیثبؿذ .ػٛاَ اص وبسوشد یه ؿیء ثٔ ٝعٙبی ػٛاَ اص ربیٍب٘ ،ٜمؾ  ٚفبیذٜ
آٖ صیض دس ثٚ ٝرٛد آٚسدٖ ٞذ  ٚثش٘بٔ ٝیه ٔزٕٛع ٝثضسٌتش اص خٛدؽ ٔیثبؿذِ .زا اثتذا ثبیذ
ؿیء سا ثب وُ یب وُٞبی ثضسٌتش اص خٛد آٖ ٔمبیؼ ٝوشد تب ثتٛاٖ اص وبسوشد ٘ ٚمؾ آٖ پشػمؾ
وشد .ثب تٛر ٝثٔ ٝعٙبی وبسوشد ،ػهاَ اص ٔعٙبی ص٘ذٌی ثذیٗ ٔعٙبػت و٘ ٝمٛم ا٘ؼمب٘ی یمب فمشد
ا٘ؼب٘ی ص٘ ٝمـی دس رٟبٖ ایفب ٔیوٙذ؟ (ّٔىیبٖ ،1382 ،ف.)17
 2-1تفکیک تقریرّای هعٌای زًذگی

 1-2-1تفىیه ثیٗ ا٘ٛام اسصؽ ٞب
اٌش اسصؿی یب اسصؽ ٞبیی ،فمظ ثشای فشد خبكی اسصؽ  ٟٓٔ ٚثبؿذ ،دس ٚالع آٖ اسصؽ یمب
اسصؽٞب داسای اسصؽ ؿخلی  ٚخلٛكی ٔیثبؿذِٚ ،ی اٌش اسصؽ یب اسصؽٞبیی ٔب٘ٙذ سػیذٖ
ث ٝوٕبَ دس ٔؼّٕب٘بٖ یب سٞبیی اص صشخ ٝػٕؼش ٚ ٜسػیذٖ ثٔ ٝممبْ ٘یشٚا٘م ٝدس ٘مضد ثٛداییمبٖ،
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ثشای ثؼیبسی ا٘ؼبٖٞب اسصؽ داؿت ٝثبؿذ ث ٝعٛسی و ٝثتٛاٖ آٖ سا ثٔ ٝبثمی ا٘ؼبٖٞب ػمفبسؽ
وشد ،اص اسصؽ ٍٕٞب٘ی ثشخٛسداس اػت.

 2-2-1تفىیه ٔیبٖ ٘ظشیٞٝبی رعُ  ٚوـف ٔعٙبی ص٘ذٌی
تٕبیض ٌزاؿتٗ ثیٗ ٘ظشی ٝرعُ ٚ 2وـف 3دس ثغج ٔعٙبی ص٘ذٌی یىی دیٍش اص تٕبیضٞبیی
اػت و ٝالصْ اػت ٔذّ ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد .اكُ ثغج ایٗ اػت و ٝآیب ٞش ؿخق ا٘ؼب٘ی ٔعٙمبی
ص٘ذٌی سا ثشای خٛدؽ ایزبد ٔیوٙذ یب آٖ سا پیذا  ٚوـف ٔیوٙذ.

 3-2-1تفىیه ٔیبٖ ٘ظشیٞٝبی ٙٞزبسی  ٚتٛكیفی
دس تمشیش تٛكیفی ،اص ٔعٙب ٔ ٚف ْٟٛص٘ذٌی ا٘ؼبٖٞب دس ٌزؿت ٚ ٝعبَ ٔیپشػیٓ .دس عّٔٛی
ٔخمُ ربٔعمٝؿٙبػمی  ٚسٚاٖؿٙبػممی دس رؼمتزٛی ثیمبٖ تٛكمیفی ٚالممعثیٙب٘م ٝاص اٞمذا یممب
اسصؽٞبییا٘ذ و ٝآدْٞب ث ٝوٕه آٟ٘ب ث ٝص٘ذٌی خٛدؿبٖ ٔعٙب ٔ ٚف ْٟٛثخـیذٜا٘ذ .أّب دس تمشیش
ٙٞزبسی اص پشػؾ اص ٔعٙبی ص٘ذٌی ،اص ؿشایظ الصْ  ٚوبفی ثشای یه ص٘مذٌی ٔعٙمبداس ػمهاَ
ٔیؿٛد ،دس ٘تیز٘ ٝظشیٞٝبی ٙٞزبسی دس ٔعٙبی ص٘ذٌی ثذ٘جبَ اسائ ٝؿشایظ الصْ  ٚوبفی ثشای
یه ص٘ذٌی ٔعٙبداس ٞؼتٙذ.
 3-1رٍیکردّا در باب ًظریِّای هعٌای زًذگی

دس ٔٛضٛم «ٔعٙبی ص٘ذٌی» ػ ٝسٚیىشد وّّمی ٚرمٛد داسد وم ٝعجبستٙمذ اص عجیعمتٌمشا،4
٘بعجیعتٌشا ،5فشاعجیعتٌشا .6دس لؼٕت ا َّٚاعتمبد ثش ایٗ اػت و ٝؿشایظ الصْ  ٚومبفی ثمشای
وؼت ٔعٙبی ص٘ذٌی دس ٕٞیٗ عجیعت  ٚد٘یبی ٔبدی ؤ ٝیتٛاٖ ثب عّ ْٛثـشی آٖ سا ؿٙبخت،
أىبٖ پزیش ٔیثبؿذ ) .(Metz, 2007, p.203دسػت دس ٔمبثُ سٚیىشد عجیعمتٌمشا ،سٚیىمشد
فشاعجیعت ٌشا لشاس داسد ؤ ٝعتمذ اػت ٚرٛد ٔٛرٛد یب عبِٕی فشاتش اص عبِٓ عجیعت ثشای ایزمبد
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یه ص٘ذٌی ٔعٙبداس ٚارت اػت .سٚیىشد ػ ْٛث٘ ٝبْ ٘بعجیعتٌشا ٔیثبؿمذ ومٔ ٝعتمذ٘مذ ثمشای
وؼت ٔعٙبی ص٘ذٌی ٘٘ ٝیبصی ث ٝلبثّیتٞب ٚ ٚیظٌیٞبی ایٗ رٟبٖ ٔبدی اػت ٘ ٝ٘ ٚیبصی ثمٝ
عبِٕی ٔبٚسای عبِٓ ٔبدی ،ثّى ٝفمظ ث ٝوٕه یه ػّؼّ ٝاك َٛیمب پمیؾفمشمٞمبی كمشفبً
عمّیٔ ،ب٘ٙذ اك َٛاِٚی ٝاخالق ،أىبٖ دػتیبثی ث ٝیه ص٘ذٌی ٔعٙمبداس ٚرمٛد داسدMetz, ( .

.)2005, p.312
 -2هعٌَیت
 1-2هعٌای لغَی

ٚاطٔ« ٜعٛٙیت» سا دٞخذا دس ِغت٘بٔ ٝخٛد ثذیٗ كٛست ٔعٙب وشد ٜاػتٔ ،عٛٙیتٔ :عٛٙی
ثٛدٖ؛ ٔلذس رعّی ٔعٛٙی ٔ ٚعٛٙی یعٙی ثب ٔعٙبٙٔ ،ؼٛة ثٔ ٝعٙبٔ ،شثٛط ثٔ ٝعٙب؛ ٔمبثُ ِفظی،
ٔبدی ،كٛسی  ٚظبٞشی ٔ ٚعبدَ ساػت ،عمیمی ،اكّی ،راتی ٔغّك ،ثمبعٙی  ٚسٚعمب٘ی ٘ ٚیمض
ٔعٙبیی و ٝفمظ ثٛػیّ ٝلّت ؿٙبختٔ ٝیؿٛد  ٚصثبٖ سا دس آٖ ثٟشٜای ٘یؼمت (دٞخمذا،1377 ،
د ،14ف ٚ .)173كبعت فش ًٙٞفبسػی ٔعیٗ ایٗ عٛس ٔعٛٙیت سا تعشیف ٔیوٙذ ؤ« ٝعٙمب:
عمیمت ،ثبعٗ؛ سأ ٜعٙب :سا ٜثبعٗ ،عشیك عمیمتٔ .عٛٙی :ؿخلی و ٝدس عبِٓ ٔعٙب  ٚثبعٗ ػیش
ٔیوٙذ ،عبس » (ٔعمیٗ ،1375 ،د  ،4ف .)210دس ٔمٛسد ٔفٟمٔ ْٛعٛٙیمت عمذٚداً د ٜكمفغٝ
اعالعبت دس فش ًٙٞاٍّ٘یؼی آوؼفٛسد ،ثیبٖ ؿذ ٜاػت و ٝعجك آٖٔ ،عٛٙیمت اص ٚاطِ ٚ ٜغمت
اػپشیتٛع 7ثٔ ٝعٙبی ربٖ ٘ ٚیشٔ ٚیثبؿذ و ٝثمشای ص٘مذٌی ا٘ؼمبٖ إٞیمت ثمی٘ظیمشی داسد
(تٛسػٗ ،1383 ،ف.)176
 2-2تعریف عرفی

ٔعٛٙیت اص دیذٌب ٜافشاد ربٔعٔ ٚ ٝشدْ عجبست اػت اص «سٚؿی ثشای ثٛدٖ  ٚتزشث ٝومشدٖ
اػت و ٝاِجتٕٞ ٝشا ٜثب اعالم  ٚآٌبٞی اص یه ثُعذ غیش ٔبدی اػت و ٝاص رؼمٓ یمب ػمبیش أمٛس
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ٔبدی ٔ ٚغؼٛع (اص رّٕ ٝعٛاع ٔب ٘ظیش ثیٙبیی  ٚؿمٛٙایی) ٔتٕمبیض اػمتٚ( ».ػمت،1383 ،
ف .)25ثش ٔجٙبی ایٗ تعشیف عشفیٔ ،عٛٙیت یعٙی اعتمبد ث ٝایٙى ٝسٚط لؼٕتی اص ا٘ؼبٖ اػمت
و ٝثعذ اص ٔشي  ٚاص ثیٗ سفتٗ ثذٖ ثبلی ٔیٔب٘ذ  ٚثخبعش ٕٞیٗ وّیؼبٞبی ٔعٛٙی ،تغمیمبت ٚ
ٔغبِع ٝدس ساثغ ٝثب سٚط سا ث ٝعٙمٛاٖ ٚظمبیف ٟٔمٓ  ٚعجمبدی خمٛد ثشؿمٕشدٜا٘مذ ٔ ٚؼمبئُ ٚ
سٚیذادٞبی سٚعی  ٚسٚا٘ی سا پیٍیشی ٟٔ ٚش تأییذ ثش آٖ ٔیص٘ٙذ.
 3-2تعریف اصطالحی

دس ٍ٘ب ٜغیشثٔٛی  ٚغشثی «ٔعٛٙیت» سا ث ٝرؼتزٛی صیضی و ٝدس پی٘ٛذ ثب ا٘ؼمبٖ ؿمذٖ
اػت ،تعشیف وشدٜا٘ذ( .وی ،1383 ،ًٙف  .)75أّب دس ٍ٘ب ٜثٔٛی ٔعٛٙیت عجبست اػت اص عبِت
٘فؼب٘ی  ٚرٔ ٚشاتت و ٝدس استجبط ثب خذا یب أش ٔتعبِی دس سٚاٖ خٛدآٌب ٜآدٔی اص عشیمك تعممُ،
رٛؿؾ دس٘ٚی  ٚعُٕ ثیش٘ٚی آٌبٞب٘ ٝیب ٘بآٌبٞب٘ ٝپذیذ ٔیآیذ  ٚثش ؿی٘ ٜٛظش  ٚعُٕ ؿمخق
تأحیش ٔیٌزاسد (ٔٙلٛس ٘ظاد ،1380 ،ف.)25
 -3هذرى

ٚاطٔ ٜذسٖ « »modernوّٕٝای فشا٘ؼٛی اػت و ٝثٔ ٝعٙبی رذیذ٘ ،م ،ٛتمبص٘ ،ٜمٛآٚسی،
ٌ٘ٛشایی  ٚتٛػعٝیبفتٍی ٔیثبؿٙذ (ٔعیٗ ،1360 ،فٔ .)3967ذسٖ یب ٔذس٘یت ٚ ٝپؼت ٔذس٘یتمٝ
یب پؼب ٔذسٖ ث ٝایبْ ثعذ اص دٚسٛ٘ ٜصایی (س٘ؼب٘غ) عّٕی م كٙعتی دس غمشة وم ٝعمذٚداً لمشٖ
پب٘ضد ٓٞث ٝثعذ  ٚخلٛكبً ث ٝدٚساٖ سٚؿٍٙشی یعٙی لشٞ ٖٚفذٞ ٚ ٓٞیزذٔ ٓٞیالدی  ٚثعمذاص
آٖ ٌفتٔ ٝیؿٛد .آ٘ت٘ٛی ٌیذ٘ض دسثبس ٜتعشیف ٔذس٘یؼٓ ٔعتمذ اػت و« ٝدس ٔزٕمٛمٔ ،ذس٘یؼمٓ
اكغالعبً ث ٝؿیٜٞٛبیی اص ص٘ذٌی یب ػبصٔبٖ ارتٕبعی ٔشثٛط ٔیؿٛد و ٝاص ػذٞ ٜفذ ٓٞث ٝثعذ
دس اسٚپب پیذا ؿذ  ٚث ٝتذسیذ ٘فٛری وٓ  ٚثیؾ رٟب٘ی پیذا وشد» (حالحی ،1377 ،ف.)4
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ؿبیبٖ روش اػت ؤ ٝب ثبیذ ػ ٝعٛص ٜسا اص  ٓٞتفىیه ٔ ٚـخق وٙیٓٔ« .1 :عٛٙیت» دس
عٛص ٜفىشی غشة ٔ .2لبدیك رٙجؾٞبی ٔعٛٙیٔ« .3 ،عٛٙیت» ثٔٛی ؿذ.ٜ
ٔٙظٛس ٔب اص ٔعٛٙیت ٔذسٖ دس ایٗ ٔمبِٛ٘ ٝم ػ ْٛاػت .سٚؿمٗفىمشاٖ دیٙمی وـمٛس ٔمب،
ٔجب٘ی ٔ ٚهِفٞٝبی اكّی ٔعٛٙیت سا اص غشة ٌشفت ٚ ٝػعی ثش تغجیك آٟ٘ب ثش فشٙٞمً دیٙمی ٚ
وـٛس ٔب داس٘ذ .ایٗ ٘ظشیٔ ٝعٛٙیت ثب عٙبٚیٙی ٔب٘ٙذ «پشٚطٔ ٜعٛٙیمت  ٚعمال٘یمت»ٔ« ،عٛٙیمت
ٔذسٖ»ٔ« ،عٛٙیت عمال٘ی» « ٚدیٗ عمال٘ی ؿذ٘ »ٜیض ٔغشط ٔیؿٛد .اٌش فشآیٙذ سٚؿمٙفىشی
سا ثعذ اص ا٘مالة ثضسي ایشاٖ ثشسػی  ٚسكذ وٙیٓ ،خٛاٞیٓ دیذ ،اغّمت سٚؿمٙفىشاٖ ٔغمشط ٔمب
ٔب٘ٙذ :دوتش ػشٚؽٔ ،زتٟذ ؿجؼتشی ٔ ٚلغفی ّٔىیبٖ ،دس كذد ثیمبٖ  ٚتمشیمش ٔهِفمٞٝمبی
ٔـتشوی ثشای ٔعٛٙیت ٔذسٖٔ ،عٛٙیت رذیذ ،دیٗ رذیذ  ٚیب دیٙی و ٝخمٛد سا ثمب ٔهِفمٞٝمبی
ٔذس٘یت ٚ ٝد٘یبی أشٚص تغجیك دٞذ ،ثٛدٞ ٚ ٜؼتٙذ .دِیُ  ٚاٍ٘یض ٜایٗ الذاْ سا ٔمیتمٛاٖ ایزمبد
ػبصؽ  ٚتغجیك ثیٗ عمُ  ٚدیٗ ٘ ٚیض رؼتزٛی عشعی ثشای تمّیُ دسدٞب دا٘ؼمت (رعفمشی،
 ،1391ف.)13
ٔب دس ایٗ ٔمبِ ٝػعی داسیٓ یه رشیبٖ ایزبد ٔعٛٙیت غیشدیٙی  ٚثذ ٖٚؿشیعت سا ثشسػی
ٚ ٚاوبٚی وٙیٓ و ٝتبسیخض ٝآٖ ث ٝلجُ اص ا٘مالة اػالٔی ایمشاٖ وـمیذٔ ٜمیؿمٛد (عبِممب٘ی
اكفٟب٘ی ،1390 ،ف .)119أّب ث ٝكٛست سٚؿٗ ٚ ٚاضظ ثعذ اص ا٘مالة اػالٔی ثٛػیٌّ ٝشٞٚی
اص سٚؿٙفىشاٖ دیٙی ٔغشط  ٚپیٌیشی ؿذ ٜاػت .اٚد تٙظیٓ  ٚتٙؼیك ٔعٛٙیت ٔذسٖ یب رذیمذ
ث ٝعٛٙاٖ یه ٘ظشیٙٔ ٝؼزٓ ثٛػیّ ٝآلبی ٔلغفی ّٔىیمبٖ دس صٙمذ ػمبَ اخیمش دس الثمٝالی
ػخٙشا٘ی ٞبٔ ،مبالت  ٚوتت ٔتعذد ٔغشط ؿذ ٜاػتِ .زا ثشای تٛكیف  ٚتغّیُ ٔعٛٙیت ٔذسٖ
ث ٝكٛست وبُٔ  ٚسٚؿٗ ٘بٌضیشیٓ ثیـتشاص آحبس تئٛسیؼیٗ  ٚعشاط ٟ٘بیی  ٚاكّی آٖ یعٙی آلبی
ٔلغفی ّٔىیبٖ اػتفبد ٜوٙیٓ .دس ایٗ ِغظٙٔ ٝبػت اػت ؤ ٝمب ٔعٛٙیمت ٔمذسٖ سا اص ٔٙظمش
ا٘ذیـٕٙذاٖ داخّی تعشیف وشدٔ ٚ ٜفشدات ثغج سا ثشسػی وٙیٓ .أب ثب ٟ٘بیت تأػف دس ٘ظشیمٝ

بررسی معنای زندگی در معنویت مدرن 422

«ٔعٛٙیت ٔذسٖ» یب «ٔعٛٙیت  ٚعمال٘یت» ایٗ ٔ ٟٓكٛست ٍ٘شفت ٝاػت  ٚپغ اص ثشسػی صیبد
تٟٙب تعبسیفی وبسوشدٌشایب٘ 8ٝثذػت رٛیٙذ ٜتعشیف ٔیسػذ.
ٔعٛٙیت دس پشٚطٔ« ٜعٛٙیت ٔذسٖ» ٘ ٝیه ٔىتت ،ثّى ٝیه سٚیىشد ٔیثبؿمذّٔ( .ىیمبٖ،
1381اِف ،ف .)292لجُ اص ثیبٖ تعبسیف وبسوشدٌشایب٘ ٝاص ٔعٛٙیت ،الصْ اػت د ٚپمیؾفمشم
آٖ ثیبٖ ؿٛد اٚالًٔ ٕٝٞ« :ب وٓ  ٚثیؾ ٔذس٘یٓ» ،حب٘یبًٔ ٕٝٞ« :ب وٕبثیؾ ٔتمذیٙیٓ» (ّٔىیمبٖ،
 ،1382فٔ .)862عٛٙیت یعٙی ٘غٛٔ ٜٛار ٟٝثب عبِٓ پیشأ ٖٛو ٝدس آٖ ثشخٛسد ،فشد ث ٝكٛست
وّی ثب سضبیت ثبعٗ ص٘ذٌی وٙذ ٚ ...دصبس اػتشعٔٛ٘ ،یذی  ٚاضغشاة دس آٖ ٕ٘یؿمٛد ...ومٝ
ایٗ ٔٛارٙٔ ٟٝبػت اػت ثب ایٗ ٔغّت و ٝص٘ذٌی ا٘ؼب٘ی تٟٙب ٔغمذٚد ثمٕٞ ٝمیٗ د٘یمب ثبؿمذ.
ٔعٛٙیت عجبست اػت اص «دیٗ عمال٘یت یبفتّٔ( »ٝىیبٖ1381 ،اِف ،فٔ .)362عٛٙیت ،دسومی
٘ ٛاص دیٗ اػت و ٝػبصٌبس ثب اِضأبت ٔذس٘یتٔ ٝیثبؿذ (ّٔىیبٖ1381 ،اِف ،ف ٚ .)362رشیب٘ی
اػت و٘ ٝتبیذ آٖ وٓ وشدٖ دسد  ٚس٘ذ ا٘ؼبٖٞب دس د٘یب ٔیثبؿذ (ّٔىیبٖ1381 ،اِف ،ف.)276
ٔجٙبی اِٚی ٟٓٔ ٚ ٝدس ایٗ سٚیىشدٔ ،ؼتّضْ ثٛدٖ ث ٝعمال٘یت ٔمیثبؿمذ (ّٔىیمبٖ1389 ،اِمف،
ف .)276عٙلش عمال٘یت ،ویفیت ٘غ ٜٛص٘ذٌی سا ثیبٖ ٔیوٙذ  ٚعٙلش ٔعٙبرٛیی صمشای آٖ سا
(ّٔىیبٖ ،1380 ،ف.)152
ٔعٛٙیت ٚكف ٔ ٚغٕ َٛا٘ؼبٖ اػت ،ا٘ؼب٘ی ٔعٛٙی ٔیثبؿذ و ٝص٘ذٌیؾ ٘یمه ثبؿمذ ٚ
ٞشوؼی ثخٛاٞذ ایٗصٙیٗ ثبؿذ ثبیذ ػ ٝؿشط داؿت ٝثبؿذٔ .1 ،غّٛةٞبی اخاللی دس ا ٚثٛرٛد
آٔذ ٜثبؿذٔ .2 ،غّٛةٞبی سٚاٖؿٙبختی دس ا ٚظٟٛس پیذا وشد ٜثبؿذ .3 ،ص٘ذٌیؾ داسای اسصؽ ٚ
ٔعٙب ثبؿذ (ّٔىیبٖ1389 ،ة ،ف .)277ثضسيتشیٗ ٞذ ٔ ٕٝٞب ا٘ؼبٖٞب دس د٘یب ایٗ اػت وٝ
ث ٝسضبیت ثبعٙی ثشػیٓ ،ایٗ سضبیت ػمٔ ٝهِفم ٝاكمّی داسد .1 :آسأمؾ.2 ،ؿمبدی .3 ،أیمذ
(ّٔىیبٖ ،1387 ،ف.)319
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ٔعٛٙیت ٔذسٖ داسای ٔجب٘ی ٚ ٚیظٌیٞبیی ٔتعذد  ٚپیضیذٔ ٜمیثبؿمذ وم ٝدس ایمٗ ٔزمبَ
ٟٔٓتشیٗ آٟ٘ب سا ٘بْ ثشد ٚ ٜتٛضیظ ٔختلشی ثیبٖ خٛاٞیٓ وشد.
 -1سکَالریسن (دًیاگرایی ٍ جذایی دیي از سیاست)

ػمیىِ 10ِْٛٛغتمی التیٙمی اػمت ومٔ ٝجمذی  ٚسیـمح اكمغالعبتی ٔب٘ٙمذ ػىٛالسیؼممٓ ٚ
ػىٛالسیضاػیٔ ٖٛی ثبؿذ و ٝایٗ ٚاط ٜدس اثتذاء ثمٔ ٝفٟم٘ ْٛمظاد ٘ ٚؼمُ ثمٛد ٚ ٜدس ادأم ٝثمٝ
ٔعٙبٞبیی ٔب٘ٙذ د٘یب ،ایٗ رٟب٘ی ،ػذ( ٜلشٖ)  ٚثیدیٙی ثم ٝومبس سفتم ٝاػمت .ػىٛالسیضاػمیٖٛ
ر شیب٘ی اػت و ٝدس آٖ ،دیٗ دس ٘ظبْ ارتٕبعی ٔٙضِتی ٘ذاؿت ٝثبؿذ  ٚث ٝعبؿمی ٝسا٘مذ ٜؿمٛد ٚ
ثزبی اػتفبد ٜاص تجییٗٞبی ٔتبفیضیىی  ٚفشاعجیعی اص تٛضیغبت  ٚتجییٗٞبی عمال٘ی  ٚعجیعی
دس ٔؼبئُ ربسی اػتفبدٔ ٜیؿٛد .ایٗ تغییش ٔجب٘ی تٟٙب دس لّٕش ٚربٔعمٙٔ ٝغلمش ٕ٘میٌمشدد ٚ
ٔیذاٖ عُٕ آٖ ث ٝعٛصٜٞبی فشدی ٘ ٚیض خٛد دیٗ وـیذٔ ٜیؿٛد (یٛػفیبٖ ،1389 ،ف.)313
 -2اٍهاًیسن (اًساىگرایی)

أٚب٘یؼٓ ؤ ٝعب٘ی اكبِت ثـش ،ا٘ؼبٌٖشایی ،ا٘ؼمبٖثمبٚسی  ...ٚداسا ٔمیثبؿمذ (آؿمٛسی،
 ،1383ف ،)47دس ٚالع ػیؼتٕی فّؼفی ٔیثبؿذ وٞ« ٝؼتٔ ٝشوضی آٖ[ ،عٕبیت اص] آصادی ٚ
عیخیت ا٘ؼب٘ی اػت» (ٔلبعت ،1380 ،د ،1ف .)309دس ٚالع «رٞٛش أٚب٘یؼٓ دسیبفت تبصٚ ٜ
ٕٟٔی اص ؿأٖ ا٘ؼبٖ ث ٝعٛٙاٖ ٔٛرٛدی ٔعم ٚ َٛرمذا اص ٔممذسات اِٟیمبتی اػمت» (دیمٛیغ،
 ،1387فٕٝ٘ٛ٘ .)31ای اص ٍ٘ب ٜأٚب٘یؼتی دس ٔیبٖ سٚؿٙفىشاٖ ثٔٛی و ٝثیبٖ ٔیوٙذ «ا٘ؼبٖ
رذیذ ثشای خٛد عك ثٙذٌی لبئُ اػت ،تٛر ٝوٙیذ ؤ ٝیٌٛییٓ عك ثٙذٌی ٘ ٝتىّیف ثٙمذٌی؛
أب ...ثشای ٞیش وغ عك خذایی وشدٖ خلٛكبً دس عشك ٝػیبػت  ٚعىٔٛمت لبئمُ ٘یؼمت ٚ
ایٗ دػتبٚسد ثؼیبس ٘یىٛیی اػت( »...ػشٚؽ ،1374 ،ف.)9
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«تئٛسیای و ٝثش آٖ اػت تب  ٕٝٞسفتبسٞب  ٚعمبیذ ٔ ٚب٘ٙذ آٖ ثبیذ ثش خشد اػتٛاس ؿٛد ٘مٝ
ثش اعؼبػبت یب عمبیذ دیٙی» (سثب٘ی ٌّپبیٍمب٘ی ،1379 ،فٛ٘ .)64یؼمٙذ ٜوتمبة عّمٓ  ٚدیمٗ
ٔی٘ٛیؼذ « :اعتمبد ث ٝتٛا٘بیی عمُ دس  ٕٝٞؿئ ٖٛص٘ذٌی عتی آٖ دػت ٝاص ؿئ٘ٛی و ٝپمیؾ اص
ایٗ ٔشثٛط ث ٝدیٗ ؿٕشدٔ ٜیؿذ ،اعتمبد ث ٝایٙى ٝسؿذ عّٓ  ٚپیـشفت ٔبدی ٔیتٛا٘ذ رب٘ـیٗ
خٛثی ثشای عٛأُ ػعبدتآٚس دیٗ ثبؿذ ،اعتمبد ث ٝضشٚست تفؼیش د٘یٛی  ٕٝٞآٔٛصٜٞبی دیٙی
عتی آٔٛصٔ ٜعبد ،اعتمبد ث ٝاسصؽٔذاسی لضبٚتٞبی تمبسیخی ثمشای افعمبَ ا٘ؼمب٘ی ثم ٝرمبی
اسصؽٔذاسی ٔالنٞبی اِٟی ثشای افعبَ ا٘ؼب٘ی» (ثبسثٛس ،1362 ،ف. )78
 -4لیبرالیسن (آزادیخَاّی)

ِیجشاِیؼٓ اكغالعی اػت و ٝسیـ ٝآٖ ٚاط ٜالتیٙی  Liberثٔ ٝفٟم ْٛآصادی اػمت .ایمٗ
آصادی ؿبُٔ آصادی ؿخق اص ػیغش ٜدیٙی ٔ ٚزٞجی ،عجمبتی ،ػٙتی  ٚػیبػی ٔیؿٛد (عّمی
ثبثبیی ،1369 ،ف .)83آصادیخٛاٞی ٔىتجی ٔیثبؿذ ػیبػیٔ -زٞجی و ٝثب رذا وشدٖ لّٕمشٚ
ؿخلی اص عٛص ٜارتٕبعی ،ا٘غلبس وشدٖ دیٗ دس لّٕش ٚؿخلمی  ٚاكمبِت دادٖ ثم ٝفمشد دس
ٔمبثُ ربٔع ،ٝعىٔٛت ٔزٞجی  ٚدیٙی سا پزیشا ٕ٘یثبؿذ« .دیٗ ٔؼئّٝای اػت خلٛكی ٔیمبٖ
فشد  ٚخذا٘ٚذٌبس یب وّیؼبیؾ» (ثٛسد ،1378 ،ٚف.)115
 -5پلَرالیسن (کثرتگرایی)

12

اكمغالط پّٛساِیؼممٓ اص ٚاط ٜالتیٙممی  pluralismثممٔ ٝعٙمب ٔ ٚفٟمم ْٛتٕبیممُ ثمم ٝوخممشت،
صٙذٌبٍ٘ی ،رٕع ،فشاٌیشی  ٚتعذدٌ ،شفت ٝؿذ ٜاػت .پّٛساِیؼٓ ،ا٘ذیـٝای اػمت وم ٝسیـمٚ ٝ
ثٙبی خٛد سا تعذد  ٚتىخشٌشایی دیٙی تّمی ٔیوٙذ (رمٛادی آّٔمی ،1381 ،ف  .)185دس ٍ٘مبٜ
ثشخی عشاعبٖ ٔعٛٙیت ٔذسٖ و ٝعّیاِظبٞش اص عمب٘یت « »ٕٝٞادیبٖ دْ ٔیص٘ٙذ «وخشتٌشایی

422

شماره  42و  ،42زمستان  39و بهار  ،2932ویژه فلسفه و کالم

دیٙی ٘ظشیٝای اػت ...دس ثبة عك ثٛدٖ ادیبٖ ٔ ٚغك ثٛدٖ دیٙذاساٖ؛  ٚث ٝآٖ اػت و ٝوخشتی
و ٝدس عبِٓ دیٗٚسصی پذیذ آٔذ ٜاػت ...عبدحٝای اػت عجیعمی وم ٝاص عمك ثمٛدٖ وخیمشی اص
ادیبٖ ...پشد ٜثشٔی داسد  ٔ ٚمتضبی دػمتٍب ٜادساومی آدٔیمبٖ  ٚػمبختبس صٙمذ پّٟمٛی ٚالعیمت
اػت( »...ػشٚؽ ،1377 ،ف اِف  ٚة).
 -6عقلگرایی

ٟٔٓتشیٗ  ٚاكّیتشیٗ ٚیظٌیٞبی ٔعٛٙیت ٔذسٖ ،عجك اظٟبسات عشاعبٖ آٖ ،عمال٘یت یب
عمٌُشایی ٔیثبؿذ (ّٔىیبٖ ،1385 ،ف .)47اٌش عشعی ثذ ٖٚاػتذالَ ٔغشط  ٚلج َٛؿٛد ایٗ
ٔٛسد پزیشؽ ٔعٛٙیت ٔذسٖ ٘یؼت (ّٔىیبٖ1381،اِف ،ف .)333ا٘ؼبٖ ٔعٛٙی داسای اعتمبداتی
ال خشد پزیش ثبؿذ ،حب٘ی ًب ثمب اػمتذالَ خمٛدؽ ثم ٝآٖ ثمبٚس داؿمت ٝثبؿمذّٔ( .ىیمبٖ،
اػت و ٝاً ٚ
1381اِف ،فٔ )396عٛٙیت ٔذسٖ ث ٝعمال٘یت ٔذسٖ ٚفبداس وبُٔ ٔیثبؿذ  ٚاص ٔخبِفتٞمبی
عمال٘یت ٔذسٖ ثب افىبس ػٙتی ٚإٞی ٘ذاسد (ػشٚؽ ،1376 ،ف.)333
 -7ابيالَقت بَدى

یىی اص ٟٔٓتشیٗ ٔهِفٞٝبی عیبت ٔعٛٙی ایٙزبیی  ٚاو٘ٛٙی صیؼتٗ ٔیثبؿذ ،اِجت ٝدس اوخش
آحبس ٔعٛٙی رٟب٘ی سٚی ایٗ ٚیظٌی پبفـبسی ؿذ ٜاػمت (٘ٛسیمبٖ ،1383 ،ف .)37اثمٗاِٛلمت
ثٛدٖ یعٙی فشص٘ذ ایٙزب  ٚاو ٖٛٙثٛدٖ ٔیثبؿذ .فشص٘ذ ایٙزب  ٚاو ٖٛٙثٛدٖ اص عشفی ایٗ ٔعٙمبی
ػّجی سا داسد و ٝدس ثٙذ ٌزؿت ٚ ٝآیٙذ٘ ٜجٛدٖ  ٚایٙى ٝثبیذ دس ثٙذ ایٗ ثٛد و ٝاو ٖٛٙدس ٕٞمیٗ
صٔبٖ ٕٞ ٚیٗ ٔىبٖ ص ٝثبیذ وشد؟ ا٘ؼبٖ ٔعٛٙی ثب تٛر ٝث ٝایٗ خلٛكیت ثشای لجٞ َٛش ٘ٛم
٘ؼخٝی وبسثشدی  ٚعّٕی دس رٟت ص٘ذٌی  ٚعیبت خٛة تش ،اص ساٜٞبی ػٙزؾ ایمٗ د٘یمبیی
اػتفبدٔ ٜیوٙذ (ّٔىیبٖ1381 ،اِف ،ف .)278ؿخق ٔعٛٙی ٔذسٖ ضٕٗ عذْ ا٘ىبس ثمبٚس ثمٝ
عیبت ثعذ اص ٔشي ٘ ٚیض عذْ تٛر ٝث ٝعٛادث  ٚاتفبلبتٚ ،عذٚ ٚ ٜعیذٞب  ...ٚثعذ اص ٔشي ،تٟٙمب
دغذغٝاؽ دس أٛس ٔختّف ،ػٛد ثشدٖ د٘یٛی ٔیثبؿذ ٔ ٚعتمذ اػت ؤ ٝیذاٖ ٔ ٚىبٖ  ٚصٔبٖ
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ػٙزؾ دسػتی یب ٘بدسػتی ساٞىبسٞبی ٔزٞجی  ٚدیٙی ،دس د٘یب ٔیثبؿذ  ٚإٞیتی ثشای ثشسػی
 ٚػٙزؾ اخشٚی ٕ٘یدٞذ (ٚػت ،1383 ،ف.)101
 -8ایواىگرایی

دس ٔعٛٙیت ٔذسٖٚ ،العیت داسای حجبت  ٚلشاس ٘یؼت ،ثّىٕٞ ٝیـ ٝدس عبَ تجذَُّ  ٚتغمَُّٛ
اػت .اص عش دیٍش عٙلش ایٕبٖ دس ٔعٛٙیت ٚرٛد داسد أب ثٔ ٝعٙبی عّت ٚالعیت ثیلشاس اػت.
ؿخق ٔعٛٙی ٕٞیـ ٝثذ٘جبَ عمیمت ٔیثبؿذ ِٚی خٛد سا كبعت عمیمت ٕ٘یدا٘ذ ،صیشا ٔعتمذ
اػت و ٝعمیمت ٚ ٚالعیت ٕٞیـ ٝدس عمبَ ػمیالٖ  ٚتغییمش ٔمیثبؿمذ (ّٔىیمبٖ1389 ،اِمف،
ف .)142دس ٔعٛٙیت ٔذسٖ ،ایٕبٖ یعٙی اِتضاْ ٘ظشی  ٚعّٕی ثٌ ٝضاسٜای و ٝثمشای آٖ دِیمُ
٘ذاسیٓ ث ٝتعجیش دیٍش ایٕبٖ یعٙی ثبٚس آٚسدٖ ثٌ ٝضاسٜای و ٝثبٚس ث ٝآٖ٘ ،تبیذ ٔخجمت سٚا٘می دس
ثبٚسوٙٙذ ٜایزبد ٔیوٙذ .صٙیٗ ایٕب٘ی داسای ٔغُٕ عمال٘ی اػت  ٚاص ایٗ س ٚا٘ؼبٖ ٔعٙمٛی دس
عیٗ ثی اعٕیٙب٘ی ،عٕأ٘ی ٝٙداسد (ّٔىیبٖ1381 ،اِف ،ف .)298
 -9طرد هتافیسیک ادیاى

اص اٚایُ لشٖ ٞیزذ ،ٓٞتعذاد صیبدی اص پظٞٚـٍشاٖ عّ ْٛا٘ؼمب٘ی ،ثم ٝكمٛست ٔؼمتٕش اص
ٔشدْ ٔیخٛاٙٞذ و ٝأٛس وٛدوب٘ٝای ٔب٘ٙذ ٚرٛد خذا ،عزیّت ٔعشفتؿٙبػی تزبسة عشفمب٘ی ٚ
ٚرٛد ٘ظبْ اخاللی ٘یى ٛدس عبِٓ سا وٙبس ثٍزاس٘ذ صیشا  ٕٝٞایٟٙب خیمبالت  ٚتمٞٓٞٛمبی ثمضسي
ٞؼتٙذ ،آٟ٘ب ثٔ ٝشدْ ٌٛؽ صد ٔیوٙٙذ و ٝؿٕب دس آػتب٘ ٝدٚساٖ سؿذ  ٚثّٛغ ٞؼتیذ  ٚصٔبٖ ایٗ
تٕٞٛبت ٌزؿت ٝاػت (ّٔىیبٖ ،1385 ،فٔ .)31عٛٙیت ٔذسٖ ثذ٘جبَ دیب٘تی اػت ثب ٔتبفیضیه
عذالّی ،صیشا ٔعتمذ ٞؼتٙذ و ٝرائم ٝا٘ؼبٖ ٔذسٖ ٔ ٚهِفٞٝبی دٚساٖ ٔذسٖ ثب ٔتبفیضیه ادیمبٖ
ػبصٌبس ٘یؼت .ادیبٖ ٌزؿت ،ٝخلٛكبً ادیبٖ اثشاٞیٕی داسای ٔتبفیضیه ثؼیبس پشعزٓ ٔ ٚتلّّت
ٞؼتٙذ  ٚثشای ا٘ؼبٖ أشٚص ٜوٛدوب٘٘ ٚ ٝبٔعمٔ َٛیثبؿذ (ّٔىیبٖ1381 ،اِف ،ف.)281
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 .11تأکیذ بر اهَر عام البلَی ٍ عذم قطعیت تاریخ

ٔعٛٙیت ٔذسٖ ثب تٛر ٝثٔ ٝجب٘ی خٛد (ٔجب٘ی ٔ ٚهِفٞٝبی دٚساٖ ٔذسٖ) ٚیظٌیٞبی ٔغّی
ادیبٖ 13ػٙتی سا وٙبس ٌزاؿت ٚ ٝثش ٔؼبئُ عبْ اِجّٛیٍٕٞ ،ب٘یٕٞ ٚ 14م ٝرمبیی تأویمذ فمشاٚاٖ
ٔی وٙذ .صیشا ٔعتمذ اػت ٞش دیٗ ػٙتی دس یه صٔبٖ خبف آٔذ ٜاػت ٕٞ ٚب ًٙٞثب اٚضمبم ٚ
اعٛاَ عشفی  ٚفشٍٙٞی آٖ صٔبٖ ٔ ٚىبٖ ،تعبِیٓ  ٚاعىبْ ثیبٖ  ٚعٕمُ ؿمذ ٜاػمتِ .مزا ایمٗ
ٚیظٌیٞبی ثٔٛی ٔ ٚغّی ادیبٖ ثشای ا٘ؼبٖ ٔذسٖ ٘ٙٔ ٝبػت  ٝ٘ ٚپمزیشفتٙی اػمت دس ٘تیزمٝ
ثبیذ وٙبس ٌزاؿت ٝؿٛد (ّٔىیبٖ ،1381 ،فٕٞ .)286ضٙیٗ ٔعٛٙیت ٔذسٖ تمالؽ ٔمیوٙمذ تمب
ٚاثؼتٍی خٛد سا ثٚ ٝلبیع تمبسیخی ثم ٝوٕتمشیٗ عمذ ثشػمب٘ذ (ّٔىیمبٖ1381 ،اِمف ،ف.)278
ٕٞضٙیٗ ا٘ؼبٖ ٔذسٖ دس ثبة تبسیخ ٔعتمذ اػت و ٝػخٗ لغعی ٚرٛد ٘ذاسد صیمشا تمبسیخ یمه
دا٘ؾ لغعی ٘یؼت ثّى ٝاعتٕبِی اػتٔ .عٛٙیت ٔذسٖ ٕ٘یخٛاٞذ دیٗ خٛد سا ثش ػبخت ٝاص صٙذ
عبدح ٝتبسیخی اعتٕبِی ثٙب وٙذ (ّٔىیبٖ1381 ،اِف ،ف.)276
 .11قذاست زدایی از اشخاص ٍ طرد تعبذ

ٔعٛٙیبٖ ٔذسٖ ٔعتمذ٘ذ و ٝتٕبْ ا٘ؼبٖٞب ثبیذ ثغٛس یىؼبٖ دس ٘ظمش ٌشفتم ٝؿم٘ٛذ  ٚاٌمش
٘ظشی ٝیب عشعی داس٘ذ ٔیضاٖ اعتجبس آٖ ث ٝا٘ذاص ٚ ٜاسصؽ دالیّی اػت و ٝثشای احجمبت كمغجت
خٛد ٔیآٚس٘ذ (ّٔىیبٖ1381 ،اِف ،ف .)283ا٘ؼبٖ ٔعٛٙی ،فشدی اػتذالِی اػت و ٝتبة تعجذ
سا ٘ذاسدٔ .عٛٙیت ٔذسٖ تأویذ ٔیوٙذ و ٝثبیذ اؿخبف ٔعٛٙی ،خٛد فشٔبٖفشٔب ثبؿٙذ ٘ ٝدیٍمش
فشٔبٖفشٔبِ ،زا ٘ظش  ٚعىٓ ٞیش فشدی ثشای دیٍشیٚ ،رٛثی  ٚاِضأمی ٘مذاسدٍٔ ،مش ایٙىم ٝآٖ
ؿخلی و ٝعىٓ دیٙی ثیبٖ ٔیوٙذ ثش اػبع ٔ ٚغبثك دِیُ عمّی یب لب٘ ٖٛعٕٔٛی یب ...كبدس
وشد ٜثبؿذ( .ػشٚؽ ،1385 ،ف.)134
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 -6هعٌای زًذگی در هعٌَیت هذرى

ٔب ثذ٘جبَ ثیبٖ ٔعٙبی ص٘ذٌی دس ٔعٛٙیت ٔذسٖ ثب اػتفبدٔ ٜؼتمیٓ یب غیش ٔؼمتمیٓ اص آحمبس
عشاعبٖ ٔعٛٙیت ٔذسٖ  ٚرذیذٞ ،ؼتیٓ  ٚرٟت ٚك َٛث ٝایٗ ٞذ  ٚایزبد ٘ظشیمٝای ٘ؼمجتبً
ٔٙؼزٓ دس ایٗ ثبة ،صبسٜای رض پشٚسؽ ،تفؼیش ٞ ٚذایت آحبس آٟ٘ب ثٛٔ ٝضٛم ٔعٙمبی ص٘مذٌی،
٘ذاسیٓٔ .عٙبی ص٘ذٌی دس ٔعٛٙیت ٔذسٖ اص الثٝالی ٔجبعج «پشٚط ٜعمال٘یت ٔ ٚعٛٙیت» لبثمُ
اػتخشاد ٔیثبؿذ «ثٌٕ ٝبٖ ثٙذ ٜاٌش عیبت عیج( ٝص٘ذٌی پبن) ٔلذالی داؿت ٝثبؿذٔ ،لذالؾ
عیبتی اػت و ٝدس آٖ ٔیبٖ «عمال٘یت» ٔ« ٚعٛٙیت» رٕع  ٚتّفیك ؿذّٔ( »ٜىیمبٖ1381 ،ة،
ؽ ،16ٚ 15ف229م.)263
اِٚیٗ ثغج دس ٔعٙبی ص٘ذٌی ٔذسٖ ثیبٖ ایٗ ٘ىتٔ ٝیثبؿذ ؤ ٝعٙبی ص٘ذٌی آیب ثٔ ٝعٙبی
ٞذ ص٘ذٌی اػت؟ یب اسصؽ ص٘ذٌی؟ یب وبسوشد ص٘ذٌی؟  ٚیب ٔیتٛاٖ ثٔ ٝعٙبی ٕٝٞی ایٟٙمب اص
ر ٟبت ٌ٘ٛبٌ ٖٛثبؿذٕٞ .ب٘غٛس و ٝثیبٖ ؿذ اٌش ٔعٙبی ص٘ذٌی ثٔ ٝعٙبی ٞذ ص٘ذٌی ثبؿذ ٌبٜ
ایٗ ٞذ ثٛٔ ٝرٛدی و ٝداسای عّٓ  ٚاساد ٜاػت٘ ،ؼجت دادٔ ٜیؿٛد ٌ ٚبٞی ثٛٔ ٝرٛدی وٝ
فبلذ عّٓ  ٚاساد ٜاػت٘ ،ؼجت دادٔ ٜیؿٛد .اٌش لؼٓ ا َٚثبؿذ ٞذ خٛد ثٙیبد ٘بٔیذٔ ٜیؿٛد ٚ
اٌش لؼٓ د ْٚثبؿذ ٞذ خبسری ٔی٘بٔٙذ .اٌش ٔمشاد اص ٞمذ ص٘مذٌیٞ ،مذ خٛدثٙیمبد ثبؿمذ
ٕ٘یتٛاٖ ایٗ ٞذ سا ث ٝخٛد عیبت  ٚص٘ذٌی ٘ؼجت داد ،صیشا ص٘ذٌی داسای عّٓ  ٚاساد٘ ٜیؼت ٚ
اٌش ثٍٛییٓ عیبت  ٚص٘ذٌی ٞذ خبسری داسد ثٔ ٝعٙبی ایٗ اػت وٛٔ ٝرٛدی یب ؿیءای ومٝ
خبسد اص عبِٓ ٞ ٚؼتی اػت ثب ػبخت  ٚعیبت ص٘ذٌی داسای ٞذفی خٛد ثٙیبد ٔیثبؿذ .أب ایمٗ
لؼٓ اخیش ثب ٔجب٘ی ٚ ٚیظٌیٞبی ٔعٛٙیت ٔذسٖ ػبصٌبسی ٘مذاسد صیمشا ا٘ؼمبٖ ٔعٙمٛی ا٘ؼمب٘ی
ػىٛالس ،ایٙزبیی  ٚاو٘ٛٙی ٔیثبؿذ ا ٚثب ٔجبعج ٔتبفیضیه ساثغ ٝخٛثی ٘ذاسدِ ،زا ٔمٛسد ٘ظمش ٚ
إٞیت آٖ ٕ٘یثبؿذ (ّٔىیبٖ ،1380،ؽ ،23ف.)19 ٚ 18
تٟٙب تلٛسی و ٝاص ٞذ ص٘ذٌی ثشای ا٘ؼبٖ ٔذسٖ ثبلی ٔیٔب٘ذ ٞذ خٛد ثٙیبد ا٘ؼمب٘ی
ٔی ثبؿذ .ایٗ ٞذ خٛد ثٙیبد ِٔٗ ث ٝعٛٙاٖ صیؼت وٙٙذٞ ٝ٘ ،ٜذ خٛد ثٙیمبد وؼمی وم ٝایمٗ
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صیؼت سا دس اختیبس ٔٗ ٟ٘بد ٚ ٜث ٗٔ ٝعغب وشد ٜاػمت (ّٔىیمبٖ1385 ،اِمف ،ف .)221یعٙمی
ا٘ؼبٖ ٔعٛٙی ثب اساد ٚ ٜعّٓ ،ث ٝص٘ذٌی خٛد ٔعٙب ٔیدٞذٔ .عٛٙیبٖ ٔذسٖ ثٛاػغ ٝتجعیت اص افىبس
اؿخبكی ٔب٘ٙذ ٚیىتٛس فشا٘ىُٞ ،ذ خٛد ثٙیبد ا٘ؼب٘ی سا ث ٝػ ٝلؼٓ تمؼیٓ ٔمیوٙٙمذٌ ،مشٜٚ
ا َٚوؼب٘ی و ٝص٘ذٌی خٛد سا یه پشٚطٔ ٜیدا٘ٙذ  ٚثب اِضاْ خٛد ثٚ ٝرٛد آٚسدٖ فمالٖ احمش یمب
پذیذ ٜث ٝعیبت خٛد ٔعٙی ٔیثخـٙذٌ ،ش ٜٚد ْٚو ٝثشخال ٌش ٜٚا َٚو ٝرٙج ٝفعبال٘ ٝداس٘مذ،
سٚیٙٔ ٝفعال٘ ٝداس٘ذ  ٚث ٝص٘ذٌی خٛد ثب پیذا وشدٖ تزبسة خبف ٔعٙب ٔیثخـٙذ ٌ ٚمش ٜٚػمْٛ
اؿخبكی ٞؼتٙذ و ٝثب سٚثش ٚؿذٖ  ٚثشخٛسد ثب دسد  ٚس٘ذٞبی ارتٙبة ٘بپزیش ص٘ذٌی ،ث ٝعیمبت
خٛد ٔعٙب ٔ ٚفٔ ْٟٛیثخـٙذ (ّٔىیبٖ1385 ،ة ،ف.)22
دس فّؼف ٚ ٝاِٟیبت ٔؼبئُ ثٙیبدیٗ  ٟٓٔ ٚعجبستٙذ اص ایٙىٔ ٝخالً :عمیمت د٘یب صیؼمت؟ آیمب
رٟبٖ ٞؼتی ٞذ داس اػت یب ٘ٝ؟ آیب ص٘ذٌی ٔعٙب داسد یب ٘ٝ؟ آیب خذا ٚرٛد داسد یب ٘مٝ؟  ...ٚأمب
ا٘ؼبٖ ٔعٛٙی ایٗ ٔؼبئُ ثشایؾ ٔ٘ ٟٓیؼت ثّىٔ ٝؼأِ ٚ ٟٓٔ ٝاكُ ا« ٚص ٝثبیذ ثىمٓٙ؟» یمب
«ص ٝثىٓٙ؟» اػت (ّٔىیبٖ1381 ،ة ،ؽ،16ٚ 15ف.)230
یىی اص اٞذا ص٘ذٌی خٛد ثٙیبد ا٘ؼبٖ ٔعٛٙی ص٘ذٌی اكیُ ٔمیثبؿمذ دس ٔمبثمُ ص٘مذٌی
اكیُ ،ص٘ذٌی عبسیتی لشاس ٔیٌیشد .ؿبخلٞٝبی ٔ ٟٓعیبت عبسیتی عجبستٙذ اص :تمّیذ ٔیوٙیٓ،
تعجذ ٔیٚسصیٓ ،ثی دِیُ ػخٗ ٔیٌٛییٓ ،كغجتٞبی دیٍشاٖ سا ثی دِیُ ٔیپزیشیٓ  ٚدیٍشاٖ
٘یض ٕٞضٙیٗ ،ثش ػش ٞیش ٞیبٔ ٛٞیوٙیٓ ،ثب ٚ ٕٝٞفب داسیٓ ٍٔش ثب خٛدٔمبٖ ،ثمب ٕٞم ٝكمذالت
داسیٓ ٍٔش ثب خٛدٔبٖ ،ثب  ٕٝٞیهسً٘ ٞؼتیٓ رض ثب خٛدٔبٖٕٞ ،ضٙیٗ ٔهِفٞٝبی ٔ ٟٓص٘ذٌی
اكیُ عجبستٙذ اص :عیبتی و ٝدس آٖ ا٘ؼبٖ فمظ ثب خٛدؽ ٚفبداساػت یعٙی «دس اِتضاْ خٛد عشوت
وشدٖ» « ٚدس ٔعیت خٛد صیؼتٗ»ٚ .فبداسی ث ٝخٛد یعٙی تٟٙب ثش ٔجٙبی دسن  ٚف ٟٓخٛد الذاْ
وشدٖ  ٚآ٘شا ٔجٙبی تلٕیٌٓیشیٞبی عّٕی لشاس دادٖ ٔیثبؿذ.
ٔعٛٙیبٖ ٔعتمذ٘ذ ا٘ؼبٖ ٘جبیذ دسن ،ؿعٛس  ٚف ٟٓخٛد سا تعغیُ وٙذ ٔ ٚلذاق تعغیّی فٟٓ
عجبستٙذ اص :پیشٚی آداة  ٚػ٘ ٗٙیبصٔٛد ،ٜپیشٚی اص ارٞبٖ عٕٔٛیٕٞ ،شا ٜؿذٖ ثب رٕبعت ،تعجذ
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 ...ٚوؼب٘ی ص٘ذٌی اكیُ داس٘ذ و ٝاص ثبٚسٞبی آصٔٛد ٚ ٜدسن وشد ٜپیشٚی ٔیوٙٙذ ،تمّیذ  ٚتعجذ
٘ذاس٘ذ ،ثذ٘جبَ وؼت ٔغجٛثیت دس ٔیبٖ ٔشدْ ثٞ ٝش لیٕتی ٘یؼتٙذٔ .یتمٛاٖ ٌفمت فمشق ثمیٗ
ص٘ذٌی اكیُ ثب ص٘ذٌی غیشاكیُ (عبسیتی) دس فشایٙذ تغلیُ عمبیذ اػت ٘م ٝدس ٘فمغ عمبیمذ
(ّٔىیبٖ1381 ،ة ،ؽ ،16ٚ15ف.)257
عشاعبٖ ٔعٛٙی ٔذسٖ ثشای تأییذ ٘ظشی ٝص٘ذٌی اكمیُ ثمٔ ٝمٛاسدی اص لمشآٖ ومشیٓ ٘یمض
ٔتٕؼه ؿذٜا٘ذ (ّٔىیبٖ1381 ،اِف ،فٔ .)319عٛٙیبٖ ٔذسٖ ثشای ا٘ؼبٖ ٔعبكمش عمال ٜٚثمش
ٞذ خٛد ثٙیبد ص٘ذٌی اكیُ ،اٞذافی دیٍش ٘یض ثیبٖ ٔیوٙٙذ ٔب٘ٙذ سضبیت ثبعٙی و ٝداسای ػٝ
پبی ٝآسأؾ ،أیذ  ٚؿبدی اػت (ّٔىیبٖ1381 ،اِف ،ف٘ ٚ )307یض وبٞؾ دسد  ٚس٘ذ ا٘ؼمب٘ی
«ٔٗ فمظ دَ ٍ٘شاٖ ا٘ؼبٖ ٞؼتٓ ٝ٘ ٗٔ ...،دٍَ٘شاٖ ػٙتٓ ٝ٘ ،دٍَ٘شاٖ تزذد ٝ٘ ،دٍَ٘مشاٖ
تٕذٖ ٝ٘ ،دٍَ٘شاٖ فش ٗٔ ... ًٙٞفمظ دٍَ٘شاٖ ا٘ؼبٖٞبی ٌٛؿت  ٚخمٖٛداسی ٞؼمتٓ ومٝ
ٔیآیٙذ ،س٘ذ ٔیثش٘ذ ٔ ٚیس٘ٚذ» (ٔلغفی1385 ،اِف ،ف٘ ٚ )119یض ص٘ذٌی آسٔب٘ی و ٝداسای
ػٚ ٝیظٌی خٛؽ ثٛدٖ ،خٛة ثٛدٖ ،اسصؿٕٙذ ثٛدٖ ٔمیثبؿمذ (ٞمبدی كمبدلی ،1389 ،ؽ،3
ف . )5
ثب تٛر ٝثٔ ٝغبِت ٌفت ٝؿذٔ ٜیتٛاٖ ث ٝایٗ ٘تیز ٝسػیذ ومٞ ٝمذ دس ٔعٙمبی ص٘مذٌی
ٔذسٖ عجبست اػت اص ایزبد ص٘ذٌی اكیُ  ٚآسٔب٘ی ٘ ٚیض وبٞؾ دسد  ٚس٘ذ آدٔی .ایمٗ اٞمذا
تٛػظ ٞش ا٘ؼبٖ ثبیذ پیٌیشی ؿٛد تب ثب سػیذٖ ث ٝایٗ اٞذا ث ٝعیبت  ٚص٘ذٌی خٛد ٔعٙب دٞذ.
عبَ ثعذ اص ثیبٖ ٞذ اص ص٘ذٌی دس ٔعٛٙیت ٔذسٖ آیمب أىمبٖ ثیمبٖ اسصؽ اص ص٘مذٌی دس
ٔعٙبی ص٘ذٌی ٔذسٖ ٚرٛد داسد یب خیش؟ ٕٞبٖعٛس و ٝلجالً ثیبٖ ؿذ اسصؽ ص٘ذٌی یعٙمی ایٙىمٝ
ٞش فشد ا٘ؼب٘ی ٕٛٞاس ٜدس ص٘ذٌی خٛیؾ ٔیوٛؿذ تب دس پشت ٛاستجبط ثب أٛس اسصؿٕٙذ ث ٝص٘مذٌی
خٛیؾ ٔعٙب ٔیدٞذ .ا٘ؼبٖ ٔعٛٙی ٞش لذس ث« ٝتذیٗ ٔتعمال٘ »ٝیمب «فٟمٓ عمال٘می اص دیمٗ»
٘ضدیهتش ؿٛد ،داسای ص٘ذٌی اسصؿٕٙذتشی خٛاٞذ ثٛدٔ .عٙبی وبسوشد ص٘ذٌی سا ٕ٘یتٛاٖ ثمشای
ٔعٛٙیت ٔذسٖ لبئُ ؿذ صیشا پشػؾ اص وبسوشد یه صیض ثٔ ٝعٙمبی ػمٛاَ اص ٘ممؾ ،ربیٍمبٚ ٜ
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فبیذٜای اػت و ٝآٖ صیض دس تغمك ٞذ  ٚثش٘بٔ ٝیه ٔزٕٛعم ٝثضسٌتمش اص خمٛیؾ ،ثشعٟمذٜ
داسدِ .زا دس ٔشتج ٝا َٚثبیذ یه صیض سا ثب وُ یب وُٞبی ثضسٌتش اص خٛد آٖ ػٙزیذ تمب ثتمٛاٖ اص
وبسوشد  ٚعتی وبسوشدٞبی آٖ پشػیذ دس ٘تیز ٝثب تٛر ٝثٔ ٝجب٘ی ٚیظٌیٞبی ٔعٛٙیمت ٔمذسٖ،
ٔعٙبی وبسوشد ص٘ذٌی دس ٔعٙبی ص٘ذٌی ٔعٛٙیت ٔذسٖ ثی ٔعٙب ٔیثبؿذ.
ثغج اص «ٔعٙبی ص٘ذٌی» ثب د ٚسٞیبفت ٔتفبٚت ،یعٙی تٛكمیفی ٙٞ ٚزمبسی لبثمُ عمشط
ٔیثبؿذ و ٝثب تٛر ٝث ٝآحبس عشاعبٖ ٔعٛٙیت ٔذسٖ ،عٕذتبً عبوی اص سٞیبفت ٙٞزبسی ٔیثبؿمذ.
ثذیٗ كٛست ؤ ٝعٛٙیت ٔذسٖ ثذ٘جبَ ثیبٖ ؿشایظ الصْ  ٚومبفی ثمشای یمه ص٘مذٌی ٔعٙمبداس
ٔیثبؿذٔ .عٛٙیت ٔذسٖ ثب ٚیظٌیٞبی خٛد ٘ ٚیض ایزبد ص٘ذٌی آسٔب٘ی  ٚاكیُ ثم ٝا٘ؼمبٖٞمبی
أشٚص ٜتٛكیٔ ٝیوٙذ و ٝصغٛس فىش  ٚعُٕ وٙٙذ  ٚایٗ ثٔ ٝعٙبی ثیبٖ ٙٞزمبس  ٚدػمتٛساِعُٕ
ٔیثبؿذ.
ٔعٛٙیت ٔذسٖ ثیـتش ٔیُ ث« ٝرعُ ٔعٙب» « ٝ٘ ٚوـف ٔعٙب» داسد صیشا ا٘ؼبٖٞب سا دعمٛت
ث ٝخٛد فشٔب٘شٚایی  ٚتعمُ ٔیوٙذ ایٗ ٔغّت سا عتی اص عٛٙاٖ یىی اص ٔمبالت عشاعبٖ ٔعٛٙیت
ٔذسٖ ث٘ ٝبْ «ٞشوغ خٛد ثبیذ ث ٝص٘ذٌی خٛیؾ ٔعٙب ثجخـذ» ٔیتٛاٖ ثشداؿت ٕ٘ٛدٔ .عٛٙیت
ٔذسٖ «ٔعٙبی ص٘ذٌی» سا ثیـتش ٔشثٛط ث ٝفّؼف ٝاخالق ٔیدا٘ذ تب فّؼف ٝدیٗ  ٚسٚاٖ ؿٙبػمی
« اعتمبد ٔٗ ثش ایٗ اػت و ٝپشداختٗ ثٔ ٝؼأِٔ ٝعٙبی ص٘ذٌی دس فّؼف ٝاخالق ،عتی ٔٙبػت تش
اص فّؼف ٝدیٗ اػت ،ص ٖٛاػبػبً اخالق ،عّٓ ٔعٙبی ص٘ذٌی اػمتّٔ( »...ىیمبٖ ،1380 ،ؽ،23
ف.)23
ٔعٛٙیت ٔذسٖ دس ٔعٙبی ص٘ذٌی فشآٚسد ٜثشایؾ ٔ ٟٓاػت ٘ ٝفشایٙذ٘ ،تیز ٝثمشایؾ ٟٔمٓ
اػت ٘ٚ ٝظیف ،ٝاص ٔیبٖ ػ ٝسٚیىشد عٕذ ٜعجیعتٌشا ،فشاعجیعتٌشا ٘ ٚبعجیعمتٌمشا دس ٔعٙمبی
ص٘ذٌیٔ ،یتٛاٖ ٔعٛٙیت ٔذسٖ سا ثیـتش سٚیىشدی ٘بعجیعتٌشا لّٕذاد وشد .صیشا دس ایٗ سٚیىشد
ثشای وؼت ٔعٙبی ص٘ذٌی ٘٘ ٝیبصی ث ٝلبثّیتٞب  ٚأىب٘بت ایٗ رٟبٖ ٔبدی اػت  ٝ٘ ٚعمبرتی
ث ٝعبِٕی ٔبٚسای عبِٓ ٔبدی اػت ،ثّى ٝث ٝوٕه یه ػّؼّ ٝاك َٛیب پیؾ فشمٞبی كمشفبً
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عمّیٔ ،ب٘ٙذ اك َٛاِٚی ٝاخالقٔ ،یتٛاٖ ث ٝیه ص٘ذٌی ٔعٙبداس دػت یبفمتMetz,2005,p (.

.)312
٘ظشیٔ ٝعٙبداسی ٚرٛدی 15ساثشت اٚدی وم ٝیىمی اص ٘ظشیمٞٝمبی سٚیىمشد ٘بعجیعمتٌمشا
ٔیثبؿذ ثش ایٗ ثبٚس اػت وٞ ٝش ٌ٘ ٝ٘ٛیىی  ٚخٛثی 16دس عیبت ا٘ؼبٖ ٞب ،خٛا ٜاص ٔم ِٝٛفىش ٚ
ا٘ذیـ ٝیب وشداس  ٚسفتبس ،داسای اسصؿی اكیُ 17اػمت  ٚاسصؽٞمبی اكمیُ  ٚراتمی ٞمٓ داسای
ػشؿتی غیش عجیعی  ٚغیش ٔبدی اػت  ٚلبثّیت داسد و ٝعیبت ٚص٘ذٌی سا ٔعٙبداس وٙذِ .زا یمه
ص٘ذٌی ٕٞشا ٜثباسصؽٞبی ٘یه  ٚخٛة ،ص٘ذٌیای ٔعٙبداس اػت .وٕه ث ٝخٛؿجختی دیٍمشاٖ،
خاللیت ،تعبِی  ٚتٛر ٝث ٝدیٍشاٖ خلٛكبً دس سٚاثظ عبعفی اص ٔهِفٞٝبی اكمّی ایمٗ ٘ظشیمٝ
٘بعجیعتٌشا ٔیثبؿذ .دس ایٗ ٘ظشیٞ ٝش عّٕی و ٝثتٛا٘ذ ثشای ص٘ذٌی خٛد فشد یمب دیٍمشاٖ حٕمش
ثخـی ٔ ٚفیذ ثبؿذ ،اسصؿٕٙذ اػت  ٚص٘ذٌی ٞش فشد ا٘ؼب٘ی سا ٔعٙبداس ٔیوٙذ(Audi,2005, .

.) pp.331,337
ٔعٛٙیت ٔذسٖ ٘یض ثب تأویذ  ٚاتىب ثش ٔٛضٛعبتی ٔب٘ٙذ ص٘ذٌی اكیُ ،عمال٘یمت٘ ،یىمی ثمٝ
خٛد  ٚدیٍشاٖ ،وبٞؾ دسد  ٚس٘ذ خٛد  ٚدیٍشاٖ ،خٛد فشٔب٘شٚایی ،سضبیت ثبعٗ  ٝ٘ ...ٚعبرتی
ث ٝعبِٕی ٔبٚسای عبِٓ ٔبدی داسد  ٝ٘ ٚث ٝایٗ رٟبٖ ٔبدی ثّى ٝثٛػیّ ٝایمٗ ػّؼمّ ٝاكمٚ َٛ
ٔٛضٛعبت اؿبس ٜؿذ ،ٜث ٝص٘ذٌی خٛد ٔعٙب ٔیدٞذ .دس ٔعٛٙیت ٔذسٖ خٛة ثٛدٖ ،خٛؽ ثٛدٖ
 ٚاسصؿٕٙذ ثٛدٖ اص ٔجب٘ی ص٘ذٌی آسٔب٘ی ٔیثبؿذ  ٝ٘ ٚداسای ػشؿتی ٔبدی  ٚعجیعی اػت ٝ٘ ٚ
ث ٝأٛس ٔبٚساء عجیعت استجبط داسد .دس ٔعٛٙیت ٔذسٖ یه ػّؼّ ٝاك َِٛعمّی  ٚاخاللمی ٔمٛسد
تأییذ ٔیثبؿذ و ٝآٟ٘ب ٘ظشیٔ ٝعٛٙیت ٔذسٖ سا ث ٝعش سٚیىشد ٘بعجیعتٌشایی ػٛق ٔیدٙٞذ.
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ً -7قذ هعٌَیت هذرى در هعٌا بخشی زًذگی اًساى

ٔعٛٙیت ٔذسٖ یب پشٚط ٜعمال٘یت ٔ ٚعٛٙیت ثب داؿتٗ أتیبصاتی ٔب٘ٙذ تأویمذ ثمش عمال٘یمت
ٔذسٖ (ّٔىیبٖ ،1389 ،فٔ )152العظ ٝؿشایظ ا٘ؼبٖ ٔذسٖ ،دغذغ ٝوبٞؾ دسد  ٚس٘ذ ا٘ؼبٖ
ٔذسٖ ،عشاعی ایزبد ص٘ذٌی ٕٞشا ٜثب خٛؿی ،خٛثی  ٚاسصؿٕٙذی ،الصْ دا٘ؼتٗ ص٘ذٌی ٕٞشا ٜثب
ف ٚ ٟٓتـخیق ٞش فشد ،ثشاثشعّجی ،پشٞیض اص رضٌْشایی  ...ٚدس  ّٝٞٚا َٚرٟت ایزمبد ٔعٙمبی
ص٘ذٌی رزاةٔ ،عم ٚ َٛوبسآٔذ ث٘ ٝظش ٔیسػذ (ّٔىیبٖ1381 ،اِمف ،ف ،)319أمب ثمب تأٔمُ ٚ
ثشسػی دلیك ِٛاصٔبت پشٚط ٚ ٜسٚؿٗ ؿذٖ صبِؾٞب ٘ ٚمبط ضعف اػبػی آٖ ،ایٗ تلٛیش اِٚیٝ
اص ٔعٛٙیت ٔذسٖ سا اص ثیٗ ٔیسٚد .ؿبیذ سیـ ٚ ٝاكُ ٘مبط ضعف ٔعٛٙیت ٔذسٖ دس ٔعٙب ثخـی
ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ٕٞبٖ خبػتٍبٔ ،ٜجب٘ی ٚ ٚیظٌیٞبی آٖ ٔیثبؿذٔ 18.عٛٙیمت ٔمذسٖ ثمب ِغمبػ ٚ
پبفـبسی ثش ٚیظٌی ٞبی ارتٙمبة ٘بپمزیش ا٘ؼمبٖ ٔمذسٖ ،خٛاػمت ٝیمب ٘بخٛاػمت ٝخمٛد سا دصمبس
صبِؾٞبی اػبػی ا٘ؼبٖ ٔذسٖ دس د٘یبی غشة وشد ٜاػتٚ .اضظ اػت و ٝاٌش ا٘ؼبٖ ٔذسٖ ثب
ٚرٛد ایٗ ٔجب٘ی ٚ ٚیظٌیٞب دس تشػیٓ ٔعٙبی ص٘ذٌی دصبس ٔـمىُ ؿمذ ٚ ٜثم ٝعمٛالجی ٔب٘ٙمذ
ػشدسٌٕی ،افؼشدٌی ،پٛصی  ٚخٛدوـی ٔجتال ؿذ ٜاػتٞ ،ش ٔىتت  ٚسٚیىشدی ثب ٞش عٛٙا٘ی
ثب داسا ثٛدٖ ایٗ ٔجب٘ی ٔ ٚهِفٞ ٝب ،ث٘ ٝتبیذ ٔـبث ٝدػت خٛاٞذ یبفت.
 -1عذم جاهعیت

دس ٔعٛٙیت ٔذسٖ ؿبیذ ثتٛاٖ ٌفت ٞیش ٘ٛم ثش٘بٔٝای ثشای ارتٕبم  ٚوبس رٕعمی دس ٘ظمش
ٌشفت٘ ٝـذ ٜاػتٔ .عٛٙیت ٔذسٖ عذاوخش ؿبیذ ٔعٙبی ص٘ذٌی عذالّی سا ثشای فشد ٔـخق وٙذ
أب دس خلٛف ثعذ ارتٕبعی ا٘ؼبٖ ػخٙی ثٔ ٝیبٖ ٘یبٚسد ٜاػت (ّٔىیبٖ1389 ،ة ،ف.)277
ثٌ ٝفت ٝخٛد عشاعبٖ ٔعٛٙیت ٔذسٖ ،دغذغ ٝایـبٖ فشد اػت  ٝ٘ ٚربٔعٝ؛ ربٔع ٝیمه ٔٛرمٛد
خیبِی ثیؾ ٘یؼت  ٚاٌش  ٓٞلشاس ثش اكالطٞ ،ذایت  ٚثش٘بٔٝسیضی ثبؿذ ،ثبیذ اص عشیك تهتمه
افشاد ربٔع ٝكٛست ثپزیشد ،عبَ ػٛاَ ایٗ اػت و ٝآیب ٚالعب ایٗ صٙیٗ اػت؟ آیب ٚالعمب ربٔعمٝ
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ٞیش ٛٞیتی رذای اص افشادؽ ٘ذاسد؟ ایٗ كغجت ثؼیبس تشدیذ آٔیمض اػمت .دس تشویمت رٕعمی
صیضی پذیذ ٔیآیذ و ٝعبكُ رٕع ته ته افشاد ٘یؼتٔ .ب٘ٙذ ایٙىٔ ٝیتٛاٖ ث ٝفـمبس ٌمبص دس
ٔغفظ ٝثؼت ٝاؿبس ٜوشد .ایٗ فـبس ،عبكُ رٕع فـبس تهته ِٔٛىَٞٛبی ٌبص ٘یؼت ،صیشا آٟ٘ب
صٙیٗ فـبسی ٘ذاس٘ذ .ثش احش تشاوٓ آٟ٘ب عبِتی پذیذ ٔیآیذ ؤ ٝیتٛا٘ذ اؿیبی ػٍٙیٗ سا ربثٝرمب
وٙذ یب ا٘فزبسی ثضسي پذیذ آٚسد .ا٘شطی عبكُ اص ایٗ وبس ،ثٔ ٝشاتمت ثیـمتش اص عبكمُ رٕمع
ا٘شطیای اػت و ٝته ته ارضای ایٗ رٕع ِٔٛىِٛی ٔیتٛا٘ؼتٙذ تِٛیذ وٙٙذِ .زا ثشای رٕمع ٚ
ارتٕبمٛٞ ،یت  ٚآحبسی ٔؼتمُ فشم ٔیؿٛد  ٚثبیذ ثش٘بٔ ٚ ٝاعىبْ خبف آٖ سا ٘یض اسائ ٝوشد.
یه ٘ظشی ٝربٔع ثشای ٔعٙبی ص٘ذٌی ٕ٘یتٛا٘ذ دس ٔٛسد اسائ ٝثش٘بٔٞٝبیی ثٙٔ ٝظٛس ایٗ ٚرم ٝاص
ص٘ذٌی ثی تفبٚت ثبؿذ .ث ٝثیبٖ دیٍش یه ٘ظشی ٝدسثبسٔ ٜعٙبی ص٘ذٌی ثبیذ تٕبْ رٛا٘ت ص٘مذٌی
ؿخق سا پٛؿؾ دٞذ  ٚآٟ٘ب سا ٔعٙبداس ٙٔ ٚؼزٓ اسائ ٝدٞذ .أب ایمٗ ٟٔمٓ دس ٔعٛٙیمت ٔمذسٖ
٘بدیذٌ ٜشفت ٝؿذ ٜاػت و٘ ٝمق ثضسٌی ثشای ایٗ پشٚطٔ ٜغؼٛة ٔیؿٛد.
 -2عذم شوَلیت

أب دس ٔعٛٙیت ٔذسٖ ٌشایـبت دس٘ٚی ا٘ؼبٖ یب ٘بدیذٌ ٜشفت ٝؿذ ٚ ٜیب پبػخی ٔٙبػت ثمٝ
آٟ٘ب داد٘ ٜـذ ٜاػت .اص ثبة ٕ٘ ٝ٘ٛتٕبْ ا٘ؼبٖٞب ٔیُ ث ٝربٚداٍ٘ی داس٘ذ  ٚایٗ غیش لبثُ ا٘ىمبس
ٔیثبؿذ  ٚایٗ یعٙی ایٙىٞ ٝش ٘ظشی ٝدسثبسٔ ٜعٙبی ص٘ذٌی ثبیذ پبػخٍٛی ایٗ ٌشایؾ ؿمذیذ ٚ
ٍٕٞب٘ی ا٘ؼبٖٞب ثبؿذ .أب ٔعاالػف ٔعٛٙیت ٔذسٖ ٞیش ثیبٖ  ٚساٞىبسی ثمشای اسضمبی ایمٗ
ٔیُ ٌ ٚشایؾ ٘ذاسد (ّٔىیبٖ1389 ،اِف ،ف .)276اص عش دیٍمشٔ ،عٛٙیمت ٔمذسٖ ػمعی دس
ایزبد یه ص٘ذٌی ٕٞشا ٜثب خٛؿی  ٚوبٞؾ دسد  ٚس٘ذ ا٘ؼبٖ داسد ،أمب ثمذ ٖٚثیمبٖ عبلجمت ٚ
آخشت ا٘ؼبٖ .دس ٘تیز ٝث ٝص ٝكٛست ٔعٛٙیت ٔذسٖ ٔیخٛاٞمذ ص٘مذٌی خٛؿمی پبیمذاس ثمشای
ا٘ؼبٖ ٔذسٖ اسائ ٝدٞذ  ٚیب ایٙى ٝاػبػبً یىی اص ٔ ٟٓتمشیٗ ٔلمبدیك دسد  ٚس٘مذ ا٘ؼمبٖ عمذْ
ربٚداٍ٘ی أ ٚیثبؿذ ٔ ٚعٛٙیت ٔذسٖ ٞیش ٌ ٝ٘ٛپبػخی ثشای ایٗ ٔیُ ؿذیذ ا٘ؼبٖ ٘ذاسد.
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ٕ٘ ٝ٘ٛدٌ ْٚشایؾ دس٘ٚی ا٘ؼبٖٞب عغ پشػتؾ ٔ ٚززٚة ثٛدٖ صیجبیی ٔغّك ٔیثبؿمذ.
ٕٞبٖعٛس و ٝتبسیخ ثٔ ٝب ٘ـبٖ ٔیدٞذ ا٘ؼبٖٞب ٕٞیـ ٝث ٝعجبدت  ٚپشػتؾ سٚی آٚسدٜا٘مذ ٚ
ایٗ ٘ـبٖ اص ٘یبص فغشی ٌ ٚشایؾ راتی ا٘ؼبٖ اػت .أب ٔعٛٙیت ٔذسٖ ٘ ٝتٟٙب ثش٘بٔمٝای ثمشای
اسضبی ایٗ ٘یبص ؿذیذ ا٘ؼبٖ ٘ذاسد ،ثّى ٝث ٝؿذت ٔخبِف پشػتؾ  ٚتعجذ ٘یض ٔمیثبؿمذ .یىمی
دیٍش اص ٌشایـبت ٕٞیـٍی ا٘ؼبٖ ٔیُ ث ٝسػیذٖ ث ٝعمیمت اػت .دس ٔعٛٙیت ٔذسٖ ربی ثغ
تعزت اػت و ٝاص عشفی عمیمت ٚ ٚالعیت سا ٘ؼجی ٔ ٚتغییش ٔیدا٘ذ  ٚاص عش ٔمبثُ لبئُ ثمٝ
٘ظشی ٝتمشة ث ٝعمیمت ٞؼت (ّٔىیبٖ1381 ،د ،ف .)14ا٘ؼبٖ راتبً ث ٝد٘جبَ سػیذٖ ث ٝعمبیك
اؿیبء ٔیثبؿذ  ٚدس ظُ ایٗ ٌشایؾٔ ،عٙبی ص٘مذٌی ٚالعمی ٘ ٚم ٝخیمبِی  ٚتخمذیشی ،ثمشایؾ
عبكُ ٔی ؿٛد أب دس ٘ظشیٔ ٝعٛٙیت ٔذسٖ ایٗ استجبط ا٘ؼبٖ ثب عمیمت ث ٝوّی لغع ؿذ ٜاػت
ؤ ٝغٕئٙبً ثبعج ػشخٛسدٌی  ٚدسد  ٚس٘ذ ا٘ؼبٖ ٔیؿٛد .عبَ ػٛاَ ایٗ اػمت ٘ظشیمٝای ومٝ
ثشای تٕبیالت لٛی ٕٞ ٚیـٍی ا٘ؼبٖ ثش٘بٔٝای ٘ذاسد ث ٝص ٝكٛست ٔیخٛاٞذ ٔعٙمبی ص٘مذٌی
وبُٔ سا ثشای ا٘ؼبٖ ٔذسٖ اسائ ٝوٙذ؟
 -3عذم بیاى بعذ هحتَای ٍ هعرفتی

عشاعبٖ ٔعٛٙیت ٔذسٖ دس اسائ٘ ٝظشی ٝخٛد ثیـتش سٚیىشدی ػّجی داس٘ذ  ٝ٘ ٚایزبثی )دوتش
عّی ؿیشٚا٘ی ٕٞ ٚىبساٖ 1391 ،فٔ .)313غشط ٕ٘ٛدٖ ٞمش ٘ظشیمٝای ثمب ایمٗ ؿمی ٜٛداسای
پیبٔذٞبی ٔٙفی ٔیثبؿذٔ .عٛٙیت ٔذسٖ و ٝاص عمیمت تٟی  ٚكشفبً اثضاسی ثشای آػبیؾ د٘یبیی
ٔیثبؿذ (ّٔىیبٖ1389 ،اِف ،ف )142ث ٝیه ٘ٛم خأل ٔعشفتی ٔ ٚغتٛای دصبس ٔیثبؿذ .ؿبیذ
ٔعٛٙیت ٔذسٖ ثشای ا٘ؼب٘ی وٛٙٞ ٝص دس آػتب٘ ٝا٘تخبة سا ٜص٘ذٌی ٔ ٚـشة فىشی خٛد اػمت،
سٚؽ عمال٘ی دس فٌ ٚ ٟٓضیٙؾ  ٚػّٛن ٔعٛٙی اسائ ٝدٞذ ،أب اص ایٙزب ث ٝثعذ ،دیٍش ایٗ پشٚطٜ
صیضی ثٔ ٝب ٕ٘یٌٛیذ .ایٗ اؿىبَ ؿجی ٝاؿىبِی ٔیثبؿذ و ٝثٔ ٝىتت اخاللی وب٘ت ٌشفتٝا٘ذ ٚ
آٖ ایٙى ٝایٗ ٘ظشی ٝثِ ٝغبػ ٔغتٛایی صیضی ثٔ ٝب ٕ٘یٌٛیذ  ٚتٟٙب ػخٙؾ دس ؿىُ ص٘مذٌی
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آسٔب٘ی اػت ،دس عبِی و ٝیه ٘ظشی ٝربٔع ثشای ٔعٙبی ص٘ذٌی عال ٜٚثش ػبختبس ثبیذ ٔغتمٛای
آٖ سا ٘یض ثیبٖ وٙذ ؤ ٝعٛٙیت ٔذسٖ صٙیٗ ٚظیفٝای سا ٚاٟ٘بد ٜاػت  ٚیمب ایٙىم ٝآیٙمذ ٜثیمبٖ
خٛاٞذ ٕ٘ٛد .ؿبیذ سیـ ٝایٗ اؿىبَ دس ٘ؼجی دا٘ؼتٗ عمیمت  ٚایٕبٖ دس ٔعٛٙیت ٔمذسٖ ثبؿمذ
(ػشٚؽ1377 ،ة ،ف.)54
-4دست ًایافتٌی ٍ آرهاًی بَدى

دس ٔعٛٙیت ٔذسٖ ثب ثیبٖ ؿمشایظ ٔتعمذد  ٚػمخت «تمذیٗ ٔتعمال٘مّٔ( »ٝىیمبٖ،1381 ،
ف« ٚ )362ص٘ذٌی آسٔب٘ی» دػت یبفتٗ عذالّی ثٔ ٝعٙبی ص٘مذٌی سا ثمشای ثؼمیبسی اص آعمبد
ربٔع ٝػخت  ٚیب غیش ٕٔىٗ ٔیؿٛد .یه ٘ظشی ٝربٔع دسثبسٔ ٜعٙمبی ص٘مذٌی ثبیمذ سإٙٞمبی
عّٕی داؿت ٝثبؿذ  ٚظبٞشاً عشاعبٖ ٔعٛٙیت ٔذسٖ ایٗ ٔؼئِٛیت ػٍٙیٗ سا ثش عٟذ ٜعممُ ٞمش
فشد ٌزاؿتٝا٘ذ٘ .ىت ٝایٙزبػت و ٕٝٞ ٝآدٔیبٖ تٛا٘بیی عمال٘ی وبفی دس تـمخیق سا ٜص٘مذٌی
آسٔب٘ی سا ٘ذاس٘ذ  ٚثب ٘جٛد اٍِٛی آٔبد ،ٜث ٝیمیٗ آٟ٘ب دصبس ٔـمىُ ٔمیؿم٘ٛذ .صیمشا خمٛد آٟ٘مب
ٕ٘یتٛا٘ٙذ عشیك وشد ٚ ٜسا ٜسا ثیبثٙذ.
دس ٔعٛٙیت ٔذسٖ ،اٍِٛػبصی ثشای ص٘ذٌی آسٔب٘ی ثش عٟذ٘ ٜخجٍبٖ ٔیثبؿمذ  ٚؿمبیذ ثمٝ
ٕٞیٗ عّت ثم٘ ٝظشیمٔ ٝعٛٙیمت ٔمذسٖ اؿمىبَ ٘خجمٌٝشایمی سا ٚاسد ومشدٜا٘مذ .دس الثمٝالی
كغجتٞبی عشاعبٖ ٔعٛٙیت ٔذسٖ ث ٝایٗ أش اؿبس ٜؿذ ،و ٝایٗ ٘ظشی ٝخغبثؾ ثٔ ٕٝٞ ٝشدْ
اػت ،أب تٟٙب ٘خجٍبٖ اص عٟذ ٜصٙیٗ وبسی ثشٔیآیٙذ ،صیشا ؿشایظ ٔعٛٙیت ٔتعمال٘م ٝیمب دیمٗ
عمال٘ی ؿذ ٜآٖصٙبٖ ػخت اػت وم ٝافمشادی ٘مبدس اص عٟمذ ٜآٖ ثشٔمیآیٙمذ  ٚعٕمٔ ْٛمشدْ
ٕ٘یتٛا٘ٙذ صٙیٗ ؿ شایغی سا سعبیت وٙٙمذ  ٚثمب ِغمبػ ٘فمی تعجمذ  ٚتمّیمذ  ٚتأویمذ ثمش «خمٛد
فشٔب٘شٚایی» (ّٔىیبٖ1381 ،اِف ،ف )275آعبد ربٔع ٝعك ٘ذاس٘ذ اص یبفتٞٝبی ٘خجٍبٖ اػتفبدٜ
وٙٙذ  ٚثبیذ خٛد ثب ثىبسٌیشی عمال٘یت ٔذسٖ ثٔ ٝعٙبی ص٘ذٌی آسٔب٘ی دػت یبثٙذٔ .یتٛاٖ عتی
اص ایٗ  ٓٞپیؾتش سفت ٌ ٚفت و٘ ٝخجٍبٖ ٘یض ،تٛا٘بیی عشض ٝاٍِٛی ص٘ذٌی آسٔب٘ی ثیعیت ٚ
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٘مق سا ٘ذاس٘ذ .اٌش ثٔ ٝىتتٞبی ػبخت ثـش ٘ظشی ثیبفىٙیٓٔ ،تٛر ٝخٛاٞیٓ ؿذ وم ٝتمب صمٝ
ا٘ذاص ٜعیت ٘ ٚمق  ٚتضبد دس آٟ٘ب ٚرٛد داسدِ .زا صٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ا٘تظبس داؿت وٕٞ ٝمٔ ٝمشدْ
ثتٛا٘ٙذ خٛدؿبٖ سا ٚ ٜسػٓ ٔ ٚعٙبی ص٘ذٌی آسٔب٘ی سا پیذا وٙٙذ .یه ٘ظشی ٝربٔع ثبیذ ٕٞبٖعٛس
و ٝثِ ٝغبػ ػبختبسی  ٚؿىُ سإٙٞبیی عمال٘ی عشضٔ ٝیوٙذ ،ثبیذ ثمِ ٝغمبػ ٔغتمٛایی ٘یمض
سإٙٞبیی وبُٔ  ٚوبفی داؿت ٝثبؿذ.
ً -5گاُ سطحی ٍ ایجاد هعٌای زًذگی حذاقلی

ٔعٛٙیت ٔذسٖ ثب ثیبٖ ٔهِفٞٝبی ص٘ذٌی آسٔب٘ی ٔب٘ٙذ خٛؽ ثٛدٖ ،خٛة ثٛدٖ  ٚاسصؿٕٙذ
ثٛدٖٔ ،عٙبی ص٘ذٌی سا ث ٝآسٔبٖ خٛؿجختی و ٝثیـتش ث ٝد٘جمبَ ایزمبد سفمب ٚ ٜآػمبیؾ ثمشای
ؿٟش٘ٚذاٖ اػت ،تمّیُ داد ٜاػت  ٚث ٝاٞذا ٔتعبِی ا٘ؼمبٖ تٛرم ٝصٙمذا٘ی ٘ـمبٖ ٕ٘میدٞمذ
)ٔ .(Iddo,1997,pp 264.263عٛٙیت ٔذسٖ ثب داؿتٗ ٔجمب٘ی ٔغمشط ؿمذٔ ٚ ٜتمأحش ثمٛدٖ اص
د٘یبی غشة ،ثیـتش ث ٝفىش ایزبد یه ٘ٛم آسأؾ  ٚآػبیؾ ػغغی ثشای ا٘ؼبٖٞمبی ٔعبكمش
ٔیثبؿذ (ّٔىیبٖ ،1385 ،ف.)31
أب ٕٞضٙبٖ و ٝعّٔ ْٛختّف ثبسٞب اؿبس ٜؿذ ٜخّمت ا٘ؼبٖ داسای اثعمبد ٔتعمذد ٔ ٚتٙمٛم
ٔیثبؿذ  ٚا٘غلبس تٛر ٝث ٝثعذ فیضیىی  ٚایٗ د٘یبی إ٘ ٚیتٛا٘ذ ٔعٙبی ص٘ذٌی ربٔعی ثشای اٚ
تشػیٓ وٙذ .ثشاػتی تشػیٓ ٔعٙبی ص٘ذٌی ،تٟٙب ثشای صٙذ ػبَ ص٘ذٌی  ٚا٘غلمبساً ثعمذ ثمذ٘ی ٚ
ثیِٛٛطیه ،ا٘ؼبٖ سا ٔیتٛا٘ذ ساضی  ٚخـٛٙد وٙذ  ٚثبعج وبٞؾ دسد  ٚس٘ذ ا ٚؿٛد .آیب ٔعٛٙیت
ٔذسٖ ثب وٙبس ٌزاؿتٗ دیٗ ٔیتٛا٘ذ دس وٛساٖ ٔـىالت ا٘ؼبٖ ٔعبكش ا ٚسا آساْ  ٚتؼىیٗ دٞذ.
ا٘ؼبٖ ٔعبكش ث ٝد٘جبَ ٔعٙبی ص٘ذٌیای اػت و ٝدس تٕبْ ٔشاعُ ص٘ذٌی  ٚؿشایظ ٔختّف ث ٝاٚ
وٕه  ٚیبسی ثشػب٘ذ .خیّی اص ٔـىالت ا٘ؼبٖ ٔعبكش دیٍش ٔؼبئُ ٔبدی  ٚدغذغم ٝآػمبیؾ،
٘یؼت ثّى ٝا٘ؼبٖ ٔعبكش اص دسٌ ٚ ٖٚشایـبت فغشی خٛد ث ٝد٘جبَ ٔعٛٙیمت ٔ ٚعٙمبی ص٘مذٌی
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ربٔع  ٚكغیظ ٔیثبؿذ ِزا ٔعٛٙیت ٔذسٖ ثب ایٗ ٍ٘ب ٜعذالّی ث ٝص٘مذٌی ٔ ٚعٙمبی آٖ  ٚاسائمٝ
ساٞىبس ٔٙغلشاً عمّی ٕ٘یتٛا٘ذ ا٘ؼبٖ سا عمیمتبً ساضی  ٚآػٛد ٜوٙذ (ّٔىیبٖ ،1381 ،ف.)281
ًتیجِگیری

ٔعٛٙیت ٔذسٖ دس ثغج ٔعٙبی ص٘ذٌی لبئُ اػت و ٝص٘ذٌی داسای ٔعٙب ٔیثبؿمذٔ ،عٙمبی
ص٘ذٌی ٔیتٛا٘ذ ثٔ ٝعٙبی «ٞذ » « ٚاسصؽ» ص٘ذٌی ثبؿذٔ ،عٙبی ص٘ذٌی اص ٔمٙٞ ِٝٛزبسی ٚ
ٕٞضٙیٗ لبثُ رعُ اػت .سٚیىشد ٔعٛٙیت ٔذسٖ دس ثغج ٔعٙبی ص٘ذٌی سٚیىشدی ٘بعجعیتٌشا
عؼبة ٔیؿٛد.
ٔعٛٙیت ٔذسٖ ثب داسا ثٛدٖ ٔجب٘ی ٔ ٚهِفٞٝبی ارتٙبة ٘بپزیش خٛد ،داسای ٘ٛالق ٔ ٚعبیت
فشاٚا٘ی ٔب٘ٙذ عذْ ٛٙٔ ٚط ٔبٞیت ،تعشیف  ٚعٙبكش ٔعٛٙیت ٔذسٖ ،عذْ ٚك َٛث ٝاٞذا تعییٗ
ؿذ ،ٜتعجذٌشیضی٘ ،ؼجیّت ٔعشفت ٔ ...ٚیثبؿذ .ایٗ ٔجب٘یٚ ،یظٌیٞب ٛ٘ ٚالق ٔعٛٙیمت ٔمذسٖ
ثبعج ٔیؿٛد و ٝایٗ ٔعٛٙیت دس اسائٔ ٝعٙبی ص٘ذٌی ثب ٔـىالت ٔ ٚعضالت عذیذٜای تاللمی
وٙذ ،اص رّٕ ٝعذْ ربٔعیمت  ٚؿمِٕٛیت آٖ ،عمذْ اسائم ٝثش٘بٔم ٝعّٕمی ٔ ٚعشفتمی ،آسٔمب٘ی ٚ
دػت٘بیبفتٙی ثٛدٖ ٔعٙبی ص٘ذٌیٔ .عٛٙیت ٔذسٖ دس ثغج ٔعٙبی ص٘ذٌی ثم ٝعمذالُٞمب اوتفمب
وشد ٜاػت  ٚثیـتش سٚیىشدی پشإٌبتیؼتی داسد ،وٛ٘ ٝعمبً سٚؿمی تؼمىیٙی  ٚتخمذیشی ثمشای
ا٘ؼبٖ ٔیثبؿذ.
ٔعٛٙیت ٔذسٖ ثب ایٗ ػبختبس لغعبً ٕ٘یتٛا٘ذ ثمشای ا٘ؼمبٖ ؿمبدی ،آسأمؾ ،أیمذ پبیمذاس،
عمیمی  ٚػبص٘ذ ٜث ٝاسٔغبٖ آٚسد .ایٗ ٔعٛٙیت ٕ٘یتٛا٘ذ ثبعج وبٞؾ دسد  ٚس٘ذ ا٘ؼمبٖ ؿمٛد ٚ
ص ٝثؼب ٕٔىٗ اػت ثب ٔغتٛای خٛد ،دسد  ٚس٘ذ  ٚػشدسٌٕی ا٘ؼبٖ سا ثیـتش وٙذ.

 ویژه فلسفه و کالم،2932  و بهار39  زمستان،42  و42 شماره

422

یادداشتّا
1. The meaning of life
2. invention
3. discovery
4. appreciation
5. non-naturalistic approach
6. super naturalistic approach
7. spiritus
8. functionol
9. approach
10..saeculum
11. rationalism
12.Pluralism
13.local
14. universal
15. Existential meaningfulness
16. goodness
17.intrinsic
ٚ ٜصٛ عمٜـمٍبٞٚ پظ،ٓ لم،1 س، ٔجبعخی دس ومالْ رذیمذ،1391،ٖٕىبساٞ ٚ ، عّی،ا٘یٚ ؿیش:ن. ثیـتش سٝ ثشای ٔغبِع.18
.ٜدا٘ـٍب

بررسی معنای زندگی در معنویت مدرن 423

فْرست هٌابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

آؿٛسی ،داسیٛؽ ،1383 ،فش ًٙٞعّ ْٛا٘ؼب٘ی ،تٟشأٖ ،شوض.
ثبسثٛس ،ایبٖ ،1362 ،عّٓ  ٚدیٗ ،تشرٕ ٝثٟبءاِذیٗ خشٔـبٞی ،تٟشأٖ ،شوض ٘ـش دا٘ـٍبٞی.
ثٛسد ،ٚطسطِ ،1378 ،یجشاِیؼٓ ،تشرٕ ٝعجذاِٞٛبة اعٕذی ،تٟشاٖ٘ ،ی.
تٛسػٗ ،وبسَ ای ٚ .دیٍشأٖ ،1383 ،عٛٙیت ،دیٗ  ٚثٟذاؿت٘ ،مذ ٘ ٚظش ،ع ،9ؽ( 2ٚ 1ؿٕبسٔ ٜؼّؼُ .)34 ٚ33
رعفشی ٞش٘ذیٔ ،غٕذ٘ ،1390،مذ ٔعٛٙیت ٔذسٖ اص ٍ٘ب ٜسٚؿٙفىشاٖ دیٙی ،س  ،1لٓٛٔ ،ػؼ ٝآٔٛصؿمی  ٚپظٞٚـمی
أبْ خٕیٙی.
رٛادی آّٔی ،عجذاهلل ،1381 ،دیٗ ؿٙبػی ،لٓ ،اػشاء.
دٞخذا ،عّی اوجشِ ،1377 ،غت ٘بٔ ،ٝد  ،14صبح د ْٚاص دٚس ٜرذیذ ،دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ.
دیٛیغ ،ت٘ٛی ،1378 ،أٚب٘یؼٓ ،تشرٕ ٝعجبع ٔخجش ،تٟشأٖ ،شوض.
سثب٘ی ٌّپبیٍب٘ی ،عّی ،1379 ،سیـٞٝب ٘ ٚـب٘ٞٝبی ػىٛالسیؼٓ ،س اٛٔ ،َٚػؼ ٝفشٍٙٞی دا٘ؾ  ٚا٘ذیـمٔ ٝعبكمش،
تٟشاٖ.
ػشٚؽ ،عجذاِىشیٓ ،1377 ،ساصدا٘ی ،سٚؿٙفىشی  ٚدیٙذاسی ،س  ،4تٟشاٖ ،كشاط.
__________ٔ ،1376 ،ذاسا ٔ ٚذیشیت ،تٟشاٖ ،كشاط.
__________ٔ ،1374 ،عٙب ٔ ٚجٙبی ػىٛالسیضْ ،دس:ویبٖ ،ؽ .26
__________ 1377 ،ة(( ،ایٕبٖ  ٚأیذ)) ،ویبٖ ،ؽ .52
ؿیشٚا٘ی ،عّیٕٞ ٚ ،ىبسأٖ ،1391 ،جبعخی دس والْ رذیذ ،س  ،1لٓ ،پظٞٚـٍب ٜعٛص ٚ ٜدا٘ـٍب.ٜ
كبدلی ٞبدی ،1389 ،ا٘ذیـ ٝؿٙبخت؛ ّٔىیبٖٔ ،زّٔ ٝعشفت والٔی ،ؽ .3
عبِمب٘ی اكفٟب٘ی ،ػیذعٕیذسضبٔ ،1390 ،مبِ ٝثشسػی ٔجب٘ی فىشی سٚؿٗ فىشی ػىٛالس دس ایشاٖ أشٚصٔ ،غبِعمبت
ا٘مالة اػالٔی ،ؽ .27
عّی ثبثبیی ،غالْ سضب ،1369 ،فش ًٙٞعّ ْٛػیبػی ،س د ،ْٚتٟشاٖٚ ،یغ.
وی ،ًٙاٚسػٛالٔ(( ،1383 ،عٛٙیت)) تشرٕ ٝعّیشضب ؿزبعیٞ ،فت آػٕبٖ ،ع  ،6ؽ . 3
ٌیذ٘ض ،آ٘ت٘ٛی ،1377 ،پیبٔذٞبی ٔذس٘یؼت ،تشرٕٔ ٝغؼٗ حالحی٘ ،ـش ٔشوض ،تٟشاٖ.
ٔلبعت ،غالٔغؼیٗ ،1380 ،دائش ٜإِعبس فبسػی ،تٟشاٖ ،أیش وجیش ،د.ْٚ
ٔعیٗٔ ،غٕذ ،1360،فشٔ ًٙٞعیٗ ،ا٘ـبسات أیش وجیش.
ّٔىیبٖ ٔلغفی ،1385 ،ػبصٌبسی ٔعٛٙیت ٔ ٚذس٘یتٔ ،ٝزّ ٝثبصتبة ا٘ذیـ ،ٝؿٕبس.77 ٜ
_________1389 ،ة ،عذیج آسصٙٔٚذیٍ٘ ،بٔ ٜعبكش ،س.2
_________1381 ،د ،ساٞی ث ٝسٞبیی ،تٟشاٍٖ٘ ،بٔ ٜعبكش.
_________1389 ،اِفٔ ،ـتبلی ٟٔ ٚزٛسیٍ٘ ،بٔ ٜعبكش ،س.4
_________1381 ،ةٔ ،مبِ ٝص٘ذٌی اكیُ ٔ ٚغبِج ٝدِیُ ،پظٞٚـٙبٔٔ ٝتیٗ،ؽ .16 ٚ 15
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.ؽ1380 ٕٟٗ ث،23 ؽ،ٝ ثبصتبة ا٘ذیـ،ب ثجخـذٙیؾ ٔعٛ ص٘ذٌی خٝد ثبیذ ثٛشوغ خٞ ِٝ ٔمب،__________ .27
.1385 ، ٔعبكش،ٖشاٟ ت،ش ٔب٘ذٌبسٟٔ ،__________ .28
ٚ تٙ ٔمبالت ػمٝعٕٛ ٔز،»یتٖٛٙ ٔعٛٔبیی پیشاٞش ادیبٖ» «پشػؾٌٞٛ ،یتٛٙ «ٔع،اِف1381 ،__________ .29
. كشاط،ٖشاٟ ت،ٓالسیؼٛػى
. تشثیت ٔذسع،ات دسع ٌفتبسیٚ رضّٝ ػّؼ،بی ص٘ذٌیٙ ٔع،اِف1382،__________ .30
،ٓـمتٞ َػمب،ٖاٛ رٝص٘بٔمٚ س،ٖمبی اػبػمی آٞ پشػمؾٚ یمتٛٙ تمأّٔی دس تعشیمف ٔع،1380، ٔغٕمذ،س ٘ظادٛلٙٔ .31
.2252ٜؿٕبس
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