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 چکیده

گشای آهشیىبیی اػت وِ ثب ػِ ػنٌت فلؼنفِ تیلیلنی ٍ    یىی اص فیلؼَفبى تزشثٍِیالسد ٍى اسهي وَایي 

پنزیشد ٍ ػنٔی دس اكنال      هی پشاگوبتیؼن ٍ هٌٌك سیبهی رذیذ ساثٌِ ًضدیىی داسد، ٍی تزشثِ گشایی سا

وٌذ وِ ػِ ًمٌنِ آخنش سا    هی ثشای تزشثِ گشایی ثیبىایي ػٌت هٔشفت ؿٌبختی داسد، اٍ پٌذ ًمٌِ ٌٓف 

ٍی ثشای تىویل ایي دیذگبُ هٌش  ًوَدُ اػت، ًمٌِ اٍل ٌٓف تَرِ اص تلَسات ثِ ولوبت اػت، ًمٌنِ  

دٍم تَرِ اص ولوبت ثِ روالت اػت، ًمٌِ ػَم ٌٓف تَرِ اص روالت ثِ ًِبم ّبیی اص روالت یب ّوبى 

گبسی سٍؿی ٍ ًمٌِ پٌزن ًجیٔت گشایی اٍػت، دس همبثل ٓالهنِ  ول گشایی اػت، ًمٌِ چْبسم ٍحذت اً

پزیشد ٍلی ًؼجت ثِ هٔشفنت   هی پزیشد الجتِ ٍی هجذء ثَدى حغ سا ًوی ًجبًجبیی دٍاكل تزشثِ گشایی سا

ثشد، ٍی  هی ّبیی وِ هٌبثَك حؼی داسًذ، ٍ حزیت ٓلَهی سا وِ كشفب هؼتٌذ ثِ حغ ثبؿٌذ سا صیش ػَال

لوبیبی پیـیي پزیشفتِ ًـَد ًتیزِ رض ػَفؼٌبئی گشی ٍ فشٍ سیختي وبخ ٓلن ثِ ّوشاُ هٔتمذ اػت اگش 

 ًخَاّذ داؿت.

تزشثِ گشایی، وَایي، ٓالهنِ ًجبًجنبیی، ونل گشاینی، ٍحنذت اًگنبسی        های کلیدی: واژه

 .سٍؿی

 

 

                                                 
  1داًـگبُ ثبلشالٔلَمفلؼفِ دیي وبسؿٌبػی اسؿذ . 
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 هقدهه

ُ  ّبی  تزشثِ گشایی یىی اص دیذگبُ  اص هـَْس دس ثبة هٌبثْ هٔشفت اػت، ایني دینذگب

 ّنبی  تالؽ ثب ٍ(  7 :1375 ثبسولی، ٍ 64: 1380، الن. ن.س)ؿَد  هی ثبسولی آغبص ٍ الن

تزشثنِ   ،(17-15 :1380، صادُ حؼنیي )س.ن.  ًـنیٌذ  هنی  حونش  ثِ هٌٌمی ّبی پَصیتَیؼت

 ّ  گشایبى ثش ایي ًِشیِ وِ تٌْب هٌجْ هٔشفت ؿبّذ حؼی اػت پبفـبسی ًوَدُ ٍ اص آى دفنب

 دٌّذ.گشایبى ثِ ؿذت ایي دیذگبُ سا هَسد اًتمبد لشاس هیًوبیٌذ، دس همبثل ٓمل  هی

دیذگبُ تزشثِ گشایی اص ثذٍ تَلذؽ ثب حولِ ٍ اًتمبدّبی هخبلفبًؾ هَارِ ثَدُ اػت، 

ٍلی اص آى ربیی وِ ثشخی هبًٌذ وَایي دس همبثل ایي دیذگبُ ثِ ًمذ ٍ اكنال  ایني ػنٌت    

 یي دیذگبُ سا ثنِ ًنَس ولنی هنشدٍد    ّوت گوبؿتِ اًذ، ٍلی ثشخی هبًٌذ ٓالهِ ًجبًجبیی ا

 ًوبیٌذ، ایي ػَال هٌنش   هی داًٌذ ٍ دیذگبّی دیگش سا ثشای ربیگضیٌی ایي ػٌت هٌش  هی

 ؿَد وِ هَهْ  وَایي دس همبیؼِ ثب ٓالهِ ًجبًجبیی دس همبثل تزشثِ گشایی چیؼت؟  هی

ّنبی   ؿَد وِ اهشٍصُ تزشثِ گشایی یىی اص دیذگبُ هی اّویت ایي ثیج اص آًزب سٍؿي

سایذ دس هٔشفت ؿٌبػی ٍ فلؼفِ اػت ٍ ػبیش ٓلَم اًؼبًی ٍ پبیِ ثش اػبع ایي دیذگبُ ثٌنب  

هٔشفنت ؿٌبػنی   ّبی  ٍ تَاًبییّب  ًْبدُ ؿذُ اػت. ّذف اكلی ایي پظٍّؾ اسائِ ُشفیت

-سئبلیؼن دس همبثلِ ثب دگوبتیؼن تزشثِ گشایی اػت. سٍؽ تیمیك دس ایني ًَؿنتبس ٓملنی   

ِ رْت هیذٍدیت ایي تیمیك تٌْب ثِ گَؿنِ ای اص ًِشینبت ایني دٍ    تیلیلی اػت. الجتِ ث

ؿنَد: هفْنَم ؿٌبػنی،     هی ؿَد. همبلِ دس لبلت ػِ ثخؾ اسائِ هی فیلؼَف ثضسي پشداختِ

تزشثِ گشایی اص دیذگبُ  وَایي، تزشثِ گشایی اص دیذگبُ ٓالهِ ًجبًجبیی، همبیؼنِ تزشثنِ   

 گشایی اص دیذگبُ وَایي ٍ ٓالهِ ًجبًجبیی.



 =>  یامبرپ زماننقش صحابه در تحوالت فرهنگی و اجتماعی  

 هوم شناسیهف

 تجربه گرایی

 پزیشد: هی ( دیذگبّی اػت وِ دٍ اكل صیش ساexperimentalismتزشثِ گشایی)

 .اػت حؼی ؿبّذ داسد ٍرَد حغ ثشای وِ ؿبّذی توبم .1

 .ثبؿذ هجتٌی حؼی ؿبّذ ثش ًْبیتب ثبیذ ولوبت ثِ هٌٔبیی المبء ّش .2

 (50-37: 1380 صادُ، حؼیي. ن.س )

هختلفی داسد اص ربى الن ٍ ثبسولی گشفتِ تب ّیَم ٍ اص ّبی  لشائتالجتِ تزشثِ گشایی 

هختلف ػٌت تزشثِ گشایی اػنت  ّبی  پَصیتَیؼن هٌٌمی تب ول گشایی وَایي ّوِ لشائت

 ثب ٍرَد اختالفبتی وِ داسًذ دس دٍ اكل هزوَس ّن دػتبى ّؼتٌذ. ّب  ٍلی ایي دیذگبُ

 تجربه گرایی از دیدگاه کواین

ٍلی هٔتمذ اػت ایي اكَل پغ اص فیضیه ٍ  پزیشد هی شثِ گشایی سادٍ اكل تزوَایي 

آیذ ًِ لجل اص آى، ٍ ّوچٌیي ایي اكل ًؼجت ثِ ول ًِبم  هی ؿٌبػیوبسؿٌبػی ٍ سٍاىتي

حتی ٍی هٔتمذ اػنت ایني    ،ؿَد ًِ ًؼجت ثِ یه رضء رذاگبًِ ٍ هزضا هی روالت هٌش 

ًِبم روالت ٍ هزوَِٓ ثبٍسّبی اًؼبى اػت وِ هیتَا ٍ هٌٔبیی تزشثی داسد ٍلی ولوبت 

 صادُ، حؼنیي . ن.س) آیٌنذ  ًونی  ٍ روالت دیگش ثِ تٌْبیی حبهالى هٌٔبی تزشثی ثِ ؿنوبس 

1380 :37-50) 

 پنج نقطه عطف تجربه گرایی

وٌنذ دس ٓنیي حفنَ تزشثنِ      هنی  ثب تجییي پٌذ ًمٌِ ٌٓف تزشثِ گشایی ػٔی وَایي

گشایی ًَالق آى سا ثش ًشف ًوَدُ ٍ ػپغ تَریِ ثبٍس سا ثش تزشثِ گشاینی اكنال  ؿنذُ    
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ای دس ثبة ؿبّذ ٍ تَریِ ثبٍس اػنت ًنِ    اص دیذگبُ وَایي تزشثِ گشایی ًِشیِ هجتٌی ًوبیذ،

 هشاحل ٓجبستٌذ اص: يیا (38 :1393ًلؼَى، )س.ن.ای دس ثبة كذق ًِشیِ

 ص تلَسات ثِ ولوبتٌٓف تَرِ ا .1

ِ یػنبختبس اًذ  لیتلَسات ثِ تیل بىیًؼجت ه وب یثب ا یػٌت ییِگشا تزشثِ دس اثتذا  ـن

ٍ ػپغ ثِ ًَس خبف ّنَسى   یلشٍى ٍػٌ یّب ؼتیٌبلیًَه یثٔذ اص هذت یٍل پشداختٌذ یه

ثِ آتمبد اٍ هفَْم تلَس چٌنذاى ثنب    شایتلَسات ًوَد. ص يیگضیولوبت سا رب یؼیتَن اًگل

 .ًجَد سػبصگب ییگشا تزشثِ یّب بعیهم

 ٌٓف تَرِ اص ولوبت ثِ روالت .2

دس پبػخ ثِ هـىل ثنبال كنَست    ییگشا تزشثِ یتىبهل شیهشحلِ اص ػ يیدٍه

ِ یدس چنبسچَة اًذ  هَسد ًینبص اػنت  توبم آًچِ سا  ٌذتَاًؼت یروالت ه ،گشفت  ـن

هٌٔنب   ییًنِ ثنِ تٌْنب    ٍ فمي دس هنتي  یصثبً شیاص تٔبث یثٔو شایذ صٌلشاس دّ اًؼبى

 .سا هٌش  ًوَد ذُیا يیثَد وِ ا یوؼ يیاٍل یؼیاًگل لؼَفیف ثٌتبم ٌذ،داؿت

 (یّبیی اص روالت )ول ًگش ٌٓف تَرِ اص روالت ثِ ًِبم .3

وبسًبح تب ایي هشحلِ سػیذُ ثَد ٍلی ونَایي دینذگبُ ٍی سا دس ایني صهیٌنِ     

 تىویل ًوَد.

 یسٍؿ یثِ ٍحذت اًگبس یجی/تشویلیتیل ضیٌٓف تَرِ اص توب .4

ًؼنجت ثنِ دٍ    يیّبیی اػنت ونِ ونَا    لیدٍ هشحلِ دس ٍالْ رش  ٍ تٔذ يیا

 يین ا «ینی دٍ رنضم تزشثنِ گشا  »اًزبم دادُ اػت ٍ دس همبلِ  ییگشا هَهْ تزشثِ

 سا هٌش  ًوَدُ اػت. ذگبُید

 ٔنت ی)ًجیتزشث یثنِ سٍاًـٌبػن   یاص تزشثنِ ٓلون   یشًٍیٌٓف تَرِ اص ًِبست ث .5

 (ییگشا



 5=  یامبرپ زماننقش صحابه در تحوالت فرهنگی و اجتماعی  

 یّنب  اص تزشثِ ثبؿذ، دس ٍالْ گضاسُ یٍ رذا یلیتیل یاهىبى ًذاسد داًـ یٍ ذگبُید اص

گضاسُ اػت وِ  یثب ّن ًذاسًذ ٍ فمي ؿًٌَذُ ٍ ؿٌبخت اٍ اص هیتَا یفشل یجیٍ تشو یلیتیل

دس اداهِ ثِ تَهیح ٍ تجییي ثیـتش  (50-43: 1393ًلؼَى،. ن.س) .وٌذ یه زبدیسا ا ضیتوب يیا

 پشداصین.ّبی وَایي اػت هیفتِػِ ًمٌِ ٌٓف اخیش وِ اص یب

وَایي ثب سد وشدى دٍ رضم تزشثِ گشایی ساُ سا ثشای ول گشایی ٍ ًجیٔت گشایی خَد 

 وٌذ، ایي دٍ رضم ٓجبستٌذ اص: هی ّوَاس

 ّبی تشویجی هتوبیض اص یىذیگش ّؼتٌذ. ّبی تیلیلی ٍ گضاسُ گضاسُ .1

ثِ  تَاًذ یداسد ه یتزشث یای وِ هیتَا گضاسُ یٌٔی یجیی تشو ّش گضاسُ .2

 .شدیلشاس گ یبثیهَسد اسص گشید یّب ٍ رذا اص گضاسُ ییتٌْب

ٍحذت اًگبسی سٍؿی ٍ ول گشایی ثِ تشتیت دٍ هَهْ وَایي دس همبثل ایي دٍ رنضم  

 اػت وِ ثبیذ ثِ تفلیل تجییي ؿَد.

 ول گشایی

 گشاینی  تیمینك  اكل اػت آى ثب همبثلِ كذد دس وَایي وِ گشایی تزشثِ رضم دٍهیي

 داسد تزشثی هیتَای وِ ای گضاسُ یٌٔی تشویجی ی گضاسُ ّش ایٌىِ اص اػت ٓجبست وِ اػت،

 ایي همبثل دس وَایي گیشد، لشاس اسصیبثی هَسد دیگش ّبی گضاسُ اص رذای ٍ تٌْبیی ثِ تَاًذ هی

ِ  پزیشد ًوی ٍ آٍسد ًوی فشٍد تِٔین ػش ّن گشایی تزشثِ رضم ِ  ثتَاًنذ  ای گنضاسُ  ّنش  ون  ثن

 داًذ، هی سٍثشٍ ؿَاّذ ثب سا روالت ًِبم ول ثلىِ گیشد لشاس تزشثِ دادگبُ همبثل دس تٌْبیی

 ثنبٍس  یه آصهبیی ساػتی ٍ اسصیبثی ثشای گَیذ هی خَد گشایی ول ًوَدى هؼتذل ثشای ٍی

 :سػذ هی ًِش ثِ ساُ دٍ

 ًگشی رضئی .1
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 ًوبیذ، ثشسػی تٌْبیی ثِ سا خَد ثبٍس ارضاء اص یه ّش ؿخق وِ هٌٔب ایي ثِ

 پینذا  سا آى ٓینت  هبؿنیي  ارضاء ثشسػی ثب وِ خَدسٍ وبس تٔویش یه هبًٌذ دسػت

 .وٌذ هی

 ًگشی ول .2

 ّنن  ثِ هزوَِٓ ٍ ول یه ؿىل ثِ هبؿیي ثِ اگش خَدسٍ وبس تٔویش ّوبى

 ثبٍسّبی هَسد دس ثشػذ، خَد ّذف ثِ تَاًذ هی ثْتش لٌْ ًَس ثِ وٌذ ًگبُ پیَػتِ

 تنه  تنه  ثشسػنی  ربی ثِ تَاًذ هی اًؼبى اػت، كبدق لویِ ّویي ّن اًؼبى

 .ًوبیذ اسصیبثی سا آى ول ٍ ثگیشد ًِش دس سا داسد ثبٍس آًچِ هزوَِٓ خَد ثبٍسّبی

(Quine, ullian,1970: 8) 

ثب ثِ ٍرَد آهذى تٔبسم ثیي ثبٍسّب ؿخق هزجَس اػنت ثشخنی سا اكنال  وٌنذ تنب      

گشایی وَایي  تٔبسم ثشًشف ؿَد ٍلی ثب وذام سٍؽ رضء ًگشی یب ول ًگشی؟ دس ٍالْ ول

ّبی  ثِ ٌَٓاى ثذیل تیمیك گشایی تزشثِ گشایبى اػت ٍ ّوچٌیي تجییٌی اػت ثشای گضاسُ

ؿذ هبًٌذ لوبیبی سیبهی ٍ هٌٌك، ول گشاینی داللنت ثنش     هی وِ پیؾ تش تیلیلی داًؼتِ

 (67: 1393ًلؼَى،. ن.س)ّب ٍ ثبٍسّب داسد  ثَدى ّوِ ًِشیِهَلتی 

وٌنذ، دس ٍالنْ ًِنبم ثبٍسّنبی      اٍ ثشای تَهیح دیذگبُ خَد اص هخبل تبفتِ اػتفبدُ هی

ّبی آى ثب تزشثِ توبع داسد، تنبس ٍ   ای اػت دػت ثبفت اًؼبى وِ فمي حبؿیِ اًؼبى تبفتِ

دّذ، ّشگبُ دس حَاؿی آى توبدی ثنب تزشثنِ    پَد ایي تبفتِ هٔشفت سا روالت تـىیل هی

س ثبٍسّبی دیگش اٍ تغییشات لبثل تَرْی ثِ ٍرَد آیذ تب ربیی ؿَد اهىبى داسد د حبكل هی

 وِ حتی هشوض ثبٍسّبی هب ّن دػتخَؽ تغییش ؿَد. 

وٌذ ًبُش ثِ ّوبى هخبل تبفتنِ اػنت ثنِ ایني      دلیلی وِ ٍی ثشای ایي ادٓب هٌش  هی

ّب ثب پیًَذی هٌٌمی دس ّن تٌیذُ ؿذُ اػت لزا ّش گنبُ دس كنذق    ثیبى وِ تبس ٍ پَد گضاسُ

 ،ّنبی دیگنش ؿنَد    تَاًذ ثبٓج تزذیذ ًِش دس گضاسُ ّب تزذیذ ًِش ؿَد هی ّش یه اص گضاسُ
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ؿَین ثِ رْت  الجتِ ایي ًىتِ ّن لبثل تَرِ اػت وِ ّش چِ ثِ هشوض ایي تبفتِ ًضدیه هی

 (107-105: 1385 هیخوی،ؿَد) بیل ثِ تغییش ٍ تیَل ووتش هیهالحِبت ٓولی تو

 ِشیِ تیمیمی دسثبسُ هٌٔب اػت ثِ ایي ثیبى وِ:اػتذالل ٍی ًتیزِ رذی گشفتي ً

ّبیی  ثخؾ ٓوذُ ای اص صثبى فمي دس كَستی هٌٔبی تزشثی داسد وِ تزشثِ .1

 ٍرَد داؿتِ ثبؿٌذ وِ آى سا تبییذ یب ًمن وٌٌذ.

ای من وٌٌذُّبی تبییذ وٌٌذُ یب ً ثشای اوخش روالت هٌفشد چٌیي تزشثِ .2

هب دس ثبة رْبى چٌیي ول ًِشیِ حبل حبهش ٍرَد ًذاسد ٍلی ثشای 

 ّبیی ٍرَد داسد. تزشثِ

هب دس ثبة رْنبى  ًتیزِ ایٌىِ تٌْب هزوَِٓ توبهی روالت یب ول ًِشیِ حبل حبهش 

وٌذ ثنشای اػنتخٌب    هی ایٌىِ دس همذهِ دٍم تٔجیش ثِ اوخش روالت هٌفشدهٌٔبی تزشثی داسد، 

ِ كَست هٌفنشد دس  ًوَدى روالت هـبّذتی ٍ هبًٌذ آى اػت صیشا وَایي ایي روالت سا ث

. ن.س)داًذ هی سا خٌب ًبپزیشّب  پزیشد ٍ آى هی آصهَى تیمیك گشایبًِ ثشای هٌٔبداسی تزشثی

 .(71-70: 1393 ًلؼَى، ٍ 35 :1381 اٍلیبى، ٍوَایي 

َم پیـٌْبد ثبصًگشی دس لبًَى هٌٌمی اهتٌبّ ی ثِ خبًش ػبدُ وشدى هىبًیه وَاًتثشخ

ایي وبس چِ تفبٍت اكَلی ثب تغیینش   پشػذ هی دس ایي صهیٌِ وَایياًذ،  استفبّ ًمیویي سا دادُ

هَهٔی داسد وِ وپلش دس ًِشیِ ثٌلویَع ٍ اًیـتیي دس ًِشیِ ًیَتَى ٍ داسٍیي دس ًِشینِ  

 .(107-105: 1385هیخوی،)اسػٌَ هٌش  ًوَدُ اًذ

اٍ هٔتمذ اػت حتی هٌٌك ّن لبثل ثبصًگشی اػت الجتِ ثِ ایي هٌٔب وِ هوىي اػنت  

ّبی هٌٌمی ًَس  ِ كذقِ چِ چیضی كذق هٌٌمی اػت اؿتجبُ وشدُ ثبؿین ًِ ایٌىدس ایٌى

 (330: 1382ّبن،دیگشی ثبؿٌذ )
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 ٍحذت اًگبسی سٍؿی

ّب ثِ دٍ  ّبی هٌٌمی گضاسُ اص دیذگبُ تزشثِ گشایبى ػٌتی ٍ ّوچٌیي ًضد پَصیتَیؼت

 ؿًَذ: دػتِ تمؼین هی

 ّبی تیلیلی الف: گضاسُ

وِ ثشای تٔییي اسصؽ كذق آًْب ًیبصی ثِ سرَّ ثِ ٓنبلن  ّبیی هشٍسی ّؼتٌذ  گضاسُ

ؿَد ّش هٔلَلی ًیبص ثِ ٓلت  هی خبسد ًیؼت ثلىِ ًَٓی ّوبى گَیی اػت هخال ٍلتی گفتِ

  ِ ٓلت داؿتي ّوبى هٔلَل ثَدى اػت.داسد دس ٍالْ ًیبص ث

 ّبی تشویجی گضاسُة: 

ٌٔب وِ هشٍسی ًیؼتٌذ ٍ ایي دػتِ اص روالت دس همبثل دػتِ اٍل لشاس داسًذ ثِ ایي ه

ثشای اسصیبثی كذق آًْب ًبگضیش اص سرَّ ثِ ٓبلن خبسد ّؼتین ٍ ثب كنشف دسن هٌٔنبی آى   

 تَاى آًْب سا تلذیك ًوَد.ًوی

 (Quine, 1961: 20) 

 ّبی تیلیلی ًمذ ٍ ثشسػی گضاسُ

لشاس ّبی تیلیلی سا هَسد هٌبلـِ  پزیشد ٍ گضاسُ ّب سا هی وَایي فمي گشٍُ دٍم اص گضاسُ

 وٌذ: ّبی تیلیلی سا ثِ دٍ لؼوت تمؼین هی دّذ، ٍی اثتذا گضاسُ هی

 الف: تیلیل ثش حؼت كذق هٌٌمی 

 گَیذ: ٔشیف ایي لؼن هیٍی دس ت

، « ًفن   حنشف »، «ثن  » ،« چیّن »اى اص ادات هٌٌمن  ؿنبهل    هزوَِٓ ؾیاگش اص پ»

گفنت ونِ كنذق     تَاى ثِ ًنَس ولن    آًگبُ ه  ،ثبؿذفشاّن  شُیٍ غ« ٍ»، « آًگبُ»، «اگش»

اص ادات هٌٌم  ثبؿذ  شیاص ارضاى آى وِ غ شىیوِ ّش تفؼ اىِ یلو هٌٌم  ٓجبست اػت اص:

 (254 :1374 وَایي،)« هبًذ. كبدق اػت ٍ كبدق ه  ِیآى لو شدیكَست گ
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 ّیچ: »وٌذ هی هٌش  سا صیش هخبل تیلیلی لوبیبی اص لؼن ایي تَهیح دس ّوچٌیي ٍ

 .« ًیؼت صًذاس صً  ث  هشد

 تیلیل هجتٌی ثش هفَْم ّن هٌٔبییة: 

تَاًٌذ ثِ دػتِ اٍل یٌٔی كذق هٌٌمی  ّبی هتشادف هی لوبیبیی وِ ثب لشاس دادى ٍاطُ

وِ ثب ربیگضیي وشدى ولوِ هشد « ؼتیهزشدى صًذاس ً چیّ»تجذیل ؿًَذ، هبًٌذ ایي هخبل: 

 (254 :1374 وَایي،) ؿَد. ثی صى ثِ ربی هزشد تجذیل ثِ یه لویِ كذق هٌٌمی هی

 يیتججن  یونِ ثنشا   یّبی هختلفن ِ یاػت وِ تَر يیا یلیّبی تیل ثش گضاسُ يیًمذ وَا

ّبی هختلفی ثشای تٔشیف ٍ تججیي چیؼتی  ثیبى ،ؿذُ اػت ًبتوبم اػت بىیثَدى ث یلیتیل

 .ؼتیً یوبف چىذامیّ يیثِ ًِش وَاّبی تیلیلی ثیبى ؿذُ اػت وِ  گضاسُ

 تیلیلی ّبی  تَریِ گضاسُ

ّبی هختلفی وِ ثشای تیلیلی ثَدى ثیبى ؿذُ اػت سا ثِ  تَاى سٍؽ هیثِ ًَس ولی 

 ػِ دػتِ تمؼین ًوَد.

 یالف: تَػل ثِ حَصُ هٔبً

ّنبی رینل    اًنذ تٔشینف   ّبی تیلیلی هتَػل ؿنذُ  دس سٍؽ اٍل ثِ هٌٔبی ارضاء گضاسُ

 ّبیی اص ایي سٍؽ ّؼتٌذ: ًوًَِ

ای  ػت لویِ تیلیلی لویِ، وبًت هٔتمذ ا«وِ اًىبس آى هؼتلضم تٌبلن ثبؿذلویِ »

ٍ وبسًنبح هٔمتنذ اػنت    « هیوَل هفَْهب اص پنیؾ دس هَهنَّ هٌنذسد ثبؿنذ.    » اػت وِ

ٍی تَكنیف حبلنت سا   ، «دس ّش تَكیف حبلتی كنبدق ثبؿنذ  » ای تیلیلی اػت وِ لویِ

ًبهشونت   بین صثبً  ونِ اتون     بىیكذق ٍ وزة توبم لوب يییتٔ» وٌذ: ایٌگًَِ تٔشیف هی

 تغین ً تین ال«  كبدق دس ّوِ ٓنَالن هوىني  »اص  گشىیؿىل د بىیث يیادس ٍالْ  «ثبؿٌذ.

 اػت.
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ٍ آنشف اص   دس ٍالْ ًمذ ٓوذُ وَایي ثِ سٍؽ اٍل ایي اػت ونِ هٔنش ف ثبینذ ارلنی    

دس ػِ تٔشیف فنَق ثنِ    هٔشَّف ثبؿذ ٍلی دس ایي تٔبسیف هٔش ف ثِ اًذاصُ هٔشَّف هجْن اػت

تیلیلی اػنتفبدُ  ّبی  تشتیت اص هفبّین تٌبلن، اًذساد ٍ تَكیف حبلت ثشای تَهیح گضاسُ

ٓنالٍُ  اص لیبٍ اثْبم سٍؿي تش اص تیلیلی ثَدى ًیؼتٌذ، ّب  ؿذُ اػت دس حبلی وِ ایي ٍاطُ

ٍ      ّب  تٔشیفاص ایي ثش ایٌىِ ثشخی   مفمي دس هنَاسد خبكنی ونبسآیی داسًنذ، هنخال تٔشینف د

لی وِ ّوِ لوبیب ایني گًَنِ   هخلَف لوبیبیی اػت وِ هَهَّ ٍ هیوَلی ثبؿٌذ دس حب

فمي دس لوبیبی تیلیلی ًَّ اٍل یٌٔی كذق هٌٌمنی ثنِ ونبس    ًیض تٔشیف وبسًبح ًیؼتٌذ، 

 (255-252 :1374 وَایي،) .آیذ هی

 فی: تَػل ثِ تشادف ٍ تٔشة

یي هٌٔنب ونِ لونبیبی تیلیلنی     اًذ اص ساُ تشادف هؼبلِ سا حل وٌٌذ ثِ ا ثشخی خَاػتِ

« هزنشد »هخال  دػتِ دٍم سا اص ساُ هٌٔبیی هتشادف ثِ دػتِ اٍل)كذق هٌٌمی( ثبص گشداًٌذ،

 ؿَد.  ه  فیتٔش«  صى هشد ث »ثِ 

وٌذ وِ تشادف ّن ثِ  وَایي دس ًمذ ایي ًَّ تَریِ ّن ّوبى اؿىبل لجل سا هٌش  هی

 (261 :1374، وَایي) .اًذاصُ وبفی سٍؿي ًیؼت

1ػوبًتیه: لَآذ د
 

ّبی  ثِ ایي هٌٔب وِ سٍؿي ًجَدى گضاسُ ثشخی ًیض ثِ لَآذ ػوبًتیه هتَػل ؿذُ اًذ،

صثنبى رذینذی    وٌٌنذ  هنی  ٍ ػنٔی  س صثبى ًجیٔی هشتجي ًوَدُتیلیلی سا ثِ اثْبم هَرَد د

 .وِ هٌٔب دس آى لَآذ ٍاهح ٍ كشییی داؿتِ ثبؿذ ًذثؼبص

ّبی  وٌذ ٍ ؿىل ّبی وبسًبح سرَّ هی ًَؿتِوَایي ثشای تَهیح ٍ ًمذ ایي سٍؽ ثِ 

اٍلیي ؿنىل ایني لَآنذ فمني      وٌذ: گًَبگَى لَآذ ػوبًتیه اص دیذگبُ ٍی سا ثشسػی هی

                                                 
دس فبسػی ایي ٍاطُ ثِ هٌٔب ؿٌبػی تشروِ ؿذُ اػت ٍلی ایي تشروِ دلیمی ًیؼت صیشا ًِشیِ ػوبًتیه ؿبهل دٍ  .1

 ؿَد. هی التیي اػتفبدُؿَد،لزا دس ایي همبلِ اص ّوبى لفَ  ثخؾ هٌٔب ٍ اسربّ هی



 ;=  یامبرپ زماننقش صحابه در تحوالت فرهنگی و اجتماعی  

ایي ؿىل اص لَآذ ػنوبًتیه فمني هـنخق     تیلیلی اػت، xوٌذ وِ لویِ  هـخق هی

وٌذ وِ وذام لوبیب تیلیلی ّؼتٌذ ٍلی ایٌىنِ هٌٔنبی تیلیلینت چیؼنت سا هـنخق       هی

ثنِ ٍػنیلِ آى هنشص     تَاى وٌذ لزا هی بیب سا هـخق هیدایشُ كذق لو ، ؿىل دٍموٌذ یًو

ایي ؿىل اص ایني رْنت ونِ اص ٍاطُ تیلیلنی     ًوَد، تیلیلیت سا اص لوبیبی تشویجی سٍؿي 

اػتفبدُ ًـذُ اػت دچبس اؿىبل لجلی ًیؼت ٍلی اص ایي رْت هَسد هٌبلـِ اػنت ونِ ثنِ    

ّونِ    یبفتِ لَآذ ػوبًتیه اػتفبدُ ؿذُ اػت، الجتِ ایيربی ٍاطُ تیلیلی اص ٍاطُ تَهیح ً

ا ثِ ثمیِ تَاًین ایي اؿىبالت س تَهییبت وبسًبح سارْ ثِ تیلیلیت ًیؼت ٍلی ثِ آػبًی هی

ؿىل ػَهی ّن هتلَس اػت ٍ آى ایٌىِ لَآذ ػنوبًتیه دس   ّب ّن ػشایت دّین، كَست

تَاًٌنذ   َست ّن ایي لَآنذ ًونی  دس ایي ك، ٍالْ گبّی لَآذ تشروِ ثِ صثبى ًجیٔی اػت

هـىل تیلیلیت سا حل وٌٌذ صیشا ایي لَآذ فمي دس كَستی وبسآهنذ ّؼنتٌذ ونِ اص لجنل     

 (266-262 :1374 ،وَایي) .سٍؿي ثبؿذهٌٔبی تیلیلیت 

تیلیلنی ٍ  ّنبی   پیـیٌی ٍ تزشثی سا ّوبى توبیض ثنیي گنضاسُ  ّبی  وَایي توبیض گضاسُ

داًذ، اػتذالل ٍی ثشای ایي هٌلت ثِ ایي ؿنىل لبثنل    هی داًذ ٍ آى سا هشدٍد هی تشویجی

 ثیبى اػت:

 ی تیلیلی گضاسُ ای اػت وِ ثش اػبع هٌٔب كبدق اػت.گضاسُ .1

 ی پیـیي ّوبى گضاسُ تیلیلی اػت.گضاسُ .2

گضاسُ پیـیي گضاسُ ای اػت وِ ثش اػبع هٌٔب كبدق اػت )اػتٌتبد همذهِ  .3

1ٍ2.) 

 ّش توبیضی ًیبص ثِ یه هٔیبس داسد.  .4

 یبس توبیض پیـیي ٍ تزشثی ثش اػبع هٌٔب اػت.هٔ .5

 تجییي هٌٔبی دلیك ّش ٍاطُ ای هؼتلضم ثِ وبسگیشی هٔبًی دیگشی اػت. .6

 تجییي آى هٔبًی دیگش ًیض هؼتلضم ثِ وبسگیشی هٌٔبی دلیك ٍاطُ ًخؼت اػت. .7
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تجییي هٌٔبی دلیك یه ٍاطُ هؼتلضم تجییي هٌٔبی خَد ٍاطُ اػت )اػتٌتبد اص  .8

 (.6ٍ7همذهِ 

 ییي هٌٔبی دلیك یه ٍاطُ ثش اػبع هٌٔبی ّوبى ٍاطُ هؼتلضم دٍس اػت.تج .9

 دٍس هیبل اػت. .10

 (.9ٍ10تجییي هٌٔبی دلیك یه ٍاطُ هیبل اػت )اػتٌتبد اص همذهِ  .11

 (.5ٍ11كذق ثش اػبع هٌٔب هیبل اػت )اػتٌتبد اص همذهِ  .12

 (.5ٍ12تٔییي هٔیبس توبیض پیـیي ٍ تزشثی هیبل اػت )اػتٌتبد اص همذهِ  .13

 ،فیـش ٍ اٍسیت( )4ٍ13یبل اػت )اػتٌتبد اص همذهِ یض پیـیي ٍ تزشثی هتوب .14

1389: 266) 

دس هزوَّ وَایي لوبیبی تیلیلی ٍ پیـیي سا ثِ ٓلت ایٌىنِ لبثنل تٔشینف ًیؼنتٌذ     

ٍ دس  ،داًذ ّبی هختلفی وِ ثشای ایي ّذف هٌش  ؿذُ اػت سا ًبتوبم هی پزیشد ٍ سٍؽ ًوی

 وٌذ. هی ت اًگبسی سٍؿی سا پیـٌْبدهمبثل رضم اٍل تزشثِ گشایی ٍحذ

 یىؼبى ثَدى دٍ حىن رضهی تزشثِ گشا

سػذ وِ ایي  وَایي ثٔذ اص ثشسػی ایي دٍ حىن رضهی ٍ سد ّش وذام ثِ ایي ًتیزِ هی

دّذ وِ  دٍ حىن ثب ّن هشتجي، ثلىِ یىؼبى ّؼتٌذ، ٍی ایي استجبى سا ایي گًَِ تَهیح هی

سا هٌٔب داس ثذاًین ثبیذ ایي لویِ سا ّن ثپنزیشین ونِ   اگش هب ًِشیِ تبییذ یب ًمن ّش لویِ 

ؿنَد، ونِ    ًَٓی لویِ ٍرَد داسد وِ ّش اتفبلی ثیفتذ ثب لٌْ ًِش اص هیتَای آى تبییذ هی

ایي ّوبى رضم اٍل تزشثِ گشا ٍ لویِ تیلیلی اػت؛ ٍ ثش ٓىغ ّش گبُ هب ًِشیِ تبییذی 

ب ًذاسد، پغ ثبصگـت ّنش دٍ رنضم   هٌٔب سا ًپزیشین ػخي گفتي اص لوبیبی تیلیلی ّن هٌٔ

 (270 :1374 وَایي،)ت ٍ آى ّن ًِشیِ تبییذی هٌٔب اػتگشایی ثِ یه اكل اػ تزشثِ
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  ًجیٔت گشایی

 اص ثیشًٍنی  ًِنبست  اص تَرِ ٌٓفپٌزویي ًمٌِ ٌٓف تزشثِ گشایی اص دیذگبُ وَایي 

ػت وِ: ی هٔشفت ؿٌبػی وَایي ایي اػَال اكل اػت، تزشثی سٍاًـٌبػی ثِ ٓلوی تزشثِ

تَاًین ًِشیِ ٓلوی خَد دس ثبة ول رْنبى سا   چٌَس هب اّبلی فیضیىی رْبى فیضیىی هی»

 (11: 1391 وَایي،) «اص توبع اًذن خَد ثب ایي رْبى ثش آٍسین؟

ًبهذ، ثنِ   گشایی هی اٍ پبػخ خَد اص چگًَگی هٔشفت اًؼبى ًؼجت ثِ رْبى سا ًجیٔت

ثِ دًجبل یبفتي هجٌبیی هیىن تش اص خَد ٓلن  ایي هٌٔب وِ هبًٌذ هٔشفت ؿٌبػبى لجلی دیگش

پشداصد، تینت تنأحیش    ًیؼت ثلىِ ثِ اسصیبثی ٍ تَكیف چگًَگی ٓلن ثِ ٍػیلِ خَد ٓلن هی

ّویي ًگبُ اػت وِ وَایي هٔشفت ؿٌبػی ًجیٔی خَد سا ثب تَػل ثِ سٍاًـٌبػی تزشثی ٍ 

 .(115: 1385 هیخوی،)وٌذ  ّبی ٓلت ؿٌبػی پبیِ گزاسی هی یبفتِ

(  Epistemology  Naturalized)  «ؿنذُ ؿٌبػی ًجیٔنی هٔشفت»وَایي دس همبلِ 

پشداصد، الجتِ دس  ثِ ؿش  ٍ تفلیل دیذگبُ خَد دس هَسد ایي ٍیظگی هٔشفت ؿٌبختی اؽ هی

پنشداصد؛   ّبی دیگش خَد هبًٌذ اص هیشن حؼی تب داًؾ ّن ثِ تَهیح ایي دیذگبُ هی وتبة

ایي)ًجیٔت گشایی( یه ثبصػبصی ٓمالًی ثنِ  »گَیذ:  یگشایی خَد ه ٍی دس تٔشیف ًجیٔت

 :16)  «ؿىل اوتؼبة ؿخلی یب لَهی یه ًِشیِ هؼئَالًِ ًؼجت ثِ رْبى خبسد اػنت 

1995 ,  Quine) 

ثشخی ثب تَرِ ثِ سػیذى ثِ ثي ثؼت دس ایي ثخؾ اص هٔشفت ؿٌبػی ٍ ٓنذم اهىنبى   

هـبّذتی ٍ هٌٌمی سیبهی، ثنِ  ّبی  ّبی دیگش ثِ كَست ٓجبست تیَیل روالت ثِ رولِ

ّبی هٌٌمنی حلمنِ    اًذ، وبسًبح ٍ دیگش پَصیتَیؼت ٍسؿىؼتگی هٔشفت ؿٌبػی الشاس وشدُ

ٍلی وَایي هٔتمذ اػت اگنش چنِ    ـتبیي ٍ پیشٍاًؾ اص ایي دػتِ اًذ،ٍیي ٍ ّوچٌیي ٍیتگٌ

س هٔشفت ؿٌبػی دس ثبصػبصی ٓمالًی رْبى ًبوبم هبًذُ اػت ٍلی ایي ثِ هٌٔبی پبینبى ونب  

آى ًیؼت ثلىِ هٔشفت ؿٌبػی ٍاسد كیٌِ رذیذی ؿذُ اػت ٍ ثنِ ربیگنبُ ٍالٔنی خنَد     
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یٌٔی ثخـی اص سٍاًـٌبػی تٌضل پیذا وشدُ اػت ٍ اوٌَى هٔشفت ؿٌبػنی دس ایني كنیٌِ    

 وٌذ. رذیذ ثِ ٌَٓاى یىی اص ٓلَم ًجیٔی ایفبی ًمؾ هی

ش گینشد ٍلنی اص   وشد تب ٓلَم ًجیٔی سا دس ثن  دس ٍالْ هٔشفت ؿٌبػی پیـیي تالؽ هی

دیذگبُ وَایي هٔشفت ؿٌبػی اص رْتی صیش هزوَِٓ ٓلَم ًجیٔی اػت ٍ اص رْتنی دس ثنش   

 .گَیذ ایي ؿوَل ثِ دٍ هٌٔبی هتفبٍت اػت گیشًذُ آى الجتِ ٍی هی

رَینذ اٍ   ٍی ثشای حل ایي هؼئلِ اص هخبلی وِ ًَیشاث هٌش  ونشدُ اػنت هنذد هنی    

دس دسیبی ثیىشاى ًبگضیشاًذ ثِ ثبصػبصی وـنتی  هب ّن چَى هلَاًبًی ّؼتین وِ » :گَیذ هی

ٍلتی  د ٍ اص هشحلِ كفش آغبص وٌٌذ.بییچ گبُ لبدس ًیؼتٌذ وبس سا اص ثٌّ بخَد ّوت گوبسًذ اه

ای دیگش دس ربی آى لشاس گیشد ٍ دس ایي ونبس   ؿَد فَسا ثبیذ تختِ ای اص وـتی رذا هی تختِ

ّنبی ؿنٌبٍس    تیت هلَاًبى اص تختنِ پنبسُ  وٌذ. ثذیي تش ثبلی وـتی ًمؾ پـتیجبى سا ایفب هی

وبس  تبصُ خَد سا ثش پب داسًذ اهب ایي ی وـتی وٌٌذ تب اػىت ٍ ثذًِ وـتی لذیوی اػتفبدُ هی

تَاًٌذ دس ثبس اًذاص لٌگش اًذاصًذ تب اص ًنَ   ّب ًوی آى گیشد. تٌْب ثب ثبصػبصی تذسیزی كَست هی

 (13: 1392 ،)ًَسی «ای ثؼبصًذ. وـتی تبصُ

وَایي ثب اكل تزشثِ گشایی هَافك اػت ٍ ػٌتی سا ونِ دٍ گنبم ثشداؿنتِ     دس هزوَّ

ثشد، ٍ ثب ایي وبس تزشثِ گشایی سا اص اؿىبالتی وِ ثش آى ٍاسد ثَد  هی اػت تب گبم پٌزن پیؾ

 ًوبیذ. هی دٍس

 تجربه گرایی از دیدگاه عالهه طباطبایی

ّنبی   اسد، ٍی تالؽٓالهِ ًجبًجبیی هَهٔی وبهال هتفبٍت دس هَسد تزشثِ گشایی د

داًذ صیشا ٍی هٔتمنذ   هی افشادی هبًٌذ وَایي ثشای دفبّ ٍ اكال  تزشثِ گشایی سا ثی فبیذُ
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، 1اػت ایي ثٌیبى اص اػبع خٌبػت، چٌبًچِ گزؿت تزشثِ گشایی ثش دٍ اكل اػتَاس اػنت 

دٍ اكل  هَسد هٌبلـِ اػت صیشا ؿبّذ حؼی هشثَى ثِ گضاسُ ّبیی ًجك هجٌبی ایـبى ایي 

غینش تزشثنی   ّبی  ت وِ هٌبثك حؼی داسًذ ًِ ّوِ گضاسُ ّب، ٓالٍُ ثش ایٌىِ اگش گضاسُاػ

 تَاًذ هٔتجش ثبؿذ. ًوی ُ تزشثی ّناًىبس ؿَد ّیچ گضاس

ِ       هنی  تزشثِ گشایبى هجذء ٓلنن سا هـنبّذُ    داًٌنذ ٍ ّنیچ ٓلونی سا همنذم ثنش تزشثن

ٌْب دس ٓلنَم حلنَلی ٍ   پزیشد ٍلی ت هی پزیشًذ، ٓالهِ ًجبًجبیی ًیض  هجذئیت حغ سا ًوی

پزیشد، تزشثِ گشاینبى دس ٓلنن تلنَسی ّنیچ      هی فمي دس لوبیبیی وِ هٌبثَك حؼی داسًذ

 پزیشًذ ٍ وبس ٓمل سا فمي تزشیذ ٍ تٔوین ٍ تزضیِ ٍ تشوینت  ًوی تلَسی سا ػبثك ثش حغ

داًٌذ ٍلی ٓالهِ ًجبًجبیی هٔتمذ اػت وبس ٓمل فمي ایي هَاسد ًیؼنت ثلىنِ اًتضآنی     هی

ًبهذ ّن رضء وبسّبی ٓمل اػت، دس تلذیمبت ّنن تزشثنِ    هی ِ ٍی آى سا آتجبسخبف و

 پزیشد ٍلی ٓالهِ تلذیمبت همذم ثنش تزشثنِ سا   ًوی گشایبى ّیچ تلذیمی سا همذم ثش حغ

داًذ، الجتِ هٌَِس اص ٓمل گشایی ٓالهِ ثِ هٌٔبی ٓمل گشایی رذیذ  هی پزیشد ثلىِ الصم هی

داًذ، صیشا ٓالهِ دس تلَسات هجذء  ًوی ات ّن حغ سا هجذءهبًٌذ دوبست ًیؼت وِ دس تلَس

 .(24-2/19: 1364 ًجبًجبی ،) پزیشد هی ثَدى حغ سا

ٓالهِ ًجبًجبیی دس تَهیح ایٌىِ چشا ٓلَهی  وِ كشفب هؼتٌذ ثِ تزشثِ ثبؿٌذ یمیٌی 

 گَیذ:  هی ًیؼتٌذ

فشهنیبت   ایٌؼت وِ  -ٓلت یمیٌ  ًجَدى ٓلَه  وِ كشفب هؼتٌذ ثِ تزشثِ ّؼتٌذ»

ٍ ًتیزنِ ٓولن  دادى    -دلیل ٍ گَاّ  غیش اص اًٌجبق ثب ٓول -ؿَد وِ دس ٓلَم ػبختِ ه 

 -ؿنَد  ٍ هٌبثمت آى ثب ٍالْ ًو  -ٍ ًتیزِ ٓول  دادى دلیل ثش كیت یه فشهیِ -ًذاسد

ٍل  دس ٓیي حبل ثتَاى اص آى ٓونال   -ػت یه فشهیِ كذ دس كذ غلي ثبؿذا صیشا هوىي

ٍ افنالن ٍ خَسؿنیذ ٍ    -یئت ثٌلویَع وِ صهیي سا هشونض ٓنبلن  چٌبًىِ ّ -ًتیزِ گشفت

                                                 
 ثبیذ ولوبت ثِ هٌٔبیی المبء ّش .2. اػت حؼی ؿبّذ داسد ٍرَد حغ ثشای وِ ؿبّذی . توبم1 ایي دٍ اكل ٓجبستؼت اص:. 1

 (50-37: 1380 صادُ، حؼیي. ن.س. )ثبؿذ هجتٌی حؼی ؿبّذ ثش ًْبیتب
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ٍلن  دس ٓنیي حنبل اص ّونیي      -هتیشن ثذٍس صهیي هیذاًؼت غلي ثَد -ػتبسگبى سا ّوِ

ًت لذین وِ ثنش   -گشفتٌذ دس ثبسُ خؼَف ٍ وؼَف ٍ غیشُ ًتیزِ ٓلو  ه  -فشهیِ غلي

غلي ثَد ٍل  دس  -وشد حشاست ثشٍدت سًَثت یجَػت لوبٍت ه  -اػبع ًجبیْ چْبسگبًِ

 (.1/143: 1364 ًجبًجبی ،) «ذّب ّضاس هشین سا هٔبلزِ وشدُ اػتٓوال ك -ٓیي حبل

ینه لؼنن    وٌٌنذ،  هی تمؼیندٍ دػتِ ثِ هبًٌذ دوبست ادساوبت رٌّی سا  گشایبى ٓمل

آیذ ٍ لؼن دیگش فٌشی ٍ خبكیت راتی ٓمل  ّؼتٌذ ایي  هی هؼتمیوب اص ساُ حغ ثِ دػت

لبئل ّؼتٌذ  ؿًَذ، دس همبثل تزشثِ گشایبى هی ٓمل حبكلحؼی ثشای تلَسات لجل اص ّش 

وِ تلَسات فٌشی ٍ پیـیٌی هٌٔب ًذاسد، رّي دس اثتذا هبًٌذ لَحی ػفیذ ٍ ثی ًمؾ اػت ٍ 

پزیشد، وبس ٓمل فمي ایي اػنت ونِ    هی ساّب  ثِ تذسیذ اص ساُ حَاع خبسری ٍ داخلی ًمؾ

 وٌذ. هی تزشیذ ٍ تٔوین یب تزضیِ ٍ تشویت

ٍ ایي رولِ وِ گفتنِ ؿنذُ اػنت     -ػش دػتِ ایي روبٓت طاى الن اًگلیؼ  اػت»

ونِ   -دس ٓمل چیضى ًیؼنت  -اص ٍى دس ایي ثبة هٔشٍف اػت -هشة الوخل التیٌ  اػت

 (.2/18: 1364 ًجبًجبی ،) «لجل اص آى دس حغ ٍرَد ًذاؿتِ ثبؿذ

صیشا ثِ غیش اص ٓلن اًؼبى ثنِ ًفنغ     داًذ، هی ثبًلسا ٓالهِ ًجبًجبیی ّش دٍ ًِشیِ 

خَدؽ وِ ٓلوی حوَسی اػت ٍ اص صهبى تَلذ ثنِ ّونشاُ اٍػنت ًفنغ اًؼنبى اص ثمینِ       

وِ  ٍ ّوچٌیي ایي هٌلت تزشثِ گشایبى ،(12/312: 1339 ًجبًجبیی،) ّب خبلی اػت ادسان

فٔبلینت  ٓمنل  »وبس ٓمل فمي تزشیذ ٍ تٔوین ٍ تزضیِ ٍ تشویت اػت دسػت ًیؼت صینشا  

ًبهین ّویي آتجبس ینب اًتنضاّ    وِ هب اٍ سا ًَٓ  خبف اص اًتضاّ ه  -دّذ یگش ًیض اًزبم ه د

ثشاى رّي ثـش  -ٍ غبلت هفبّین ٓبهِ فلؼفِ سا -ثذیْیبت اٍلیِ تلَسیِ هٌٌك -اػت وِ

اص آى رْنت هفنبّین ٓبهنِ خَاًنذُ      -ٍ ایي سؿنتِ هفنبّین اًتضآن     -ثَرَد آٍسدُ اػت

ٍ  -وِ ٓنبسم رّني ثـنش ؿنذُ     -تشیي تلَسات  اػت ٓوَه  تشیي ٍ ول  -ؿًَذ وِ ه 

ٍ  -اص لجیل تلَس ٍرَد ٍ ٓنذم ٍ ٍحنذت ٍ وخنشت    -تش اص ایي تلَسات هوىي ًیؼت ول 

اص لینبٍ   -تشتیج  وِ گفتِ خَاّذ ؿذِ ایي هفبّین ٓبهِ ث -ٍ اهىبى ٍ اهخبل ایٌْب  ٍرَة
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ِ ٍ ثبالخق اص  -هؤخشًذ اص هفبّین خبكِ -پیذا ؿذى ثشاى رّي ٍ اص  -هیؼَػبت خبسرین

ِ   -ایي لیبٍ دس دسرِ دٍم ٍالٌٔذ ٍلن  اص لینبٍ هٌٌمن  ثنذیْ  اٍلن        -هٔمنَالت حبًین

ٍ اص لینبٍ هٌٌمن  دس    -اًنذ  یٌٔ  اص لیبٍ فلؼف  ٍ سٍاًـٌبػ  دس دسرنِ دٍم  -ثبؿٌذ ه 

 (.2/19: 1364 ًجبًجبی ،) «دسرِ اٍل

 قضایای پیشین

س هشحلنِ تلنَس اػنت ٍلنی دس هشحلنِ      گشاینبى د  ٓملگشایبى ٍ  ختالف تزشثِایي ا

تلذیك اختالف دیگشی هوىي اػت هٌش  ؿنَد ٍ آى ایني ونِ ثنذٍى تشدینذ ثشخنی اص       

ؿنَد ٍ تلنَس هَهنَّ ٍ هیونَل ثنشای       ًونی  خَد ثِ خَد ثشای رّي حبكنل ّب  لوبٍت

تلذیك ثِ آى وبفی ًیؼت ٍ َٓاهل دیگشی هبًٌذ احؼبع ثبیذ ثِ ٓمل ووه وٌٌذ هبًٌنذ  

ي وبغزی وِ دس دػت هي اػت ػفیذ اػت ٍ ّوچٌیي اػت دس لونبیبی  حىن ثِ ایٌىِ ای

ولی ٍ ٓوَهی وِ ًیبص ثِ تزشثِ ٍ آصهبیؾ ٓولی داسد، ٍلی ػَال ایي اػت وِ آینب تونبم   

گیشد یب آًىِ ثشخنی اص آًْنب    هی ولی ثب دخبلت تزشثِ ٍ آصهبیؾ كَستّبی  لوبیب ٍ حىن

گیشد هبًٌنذ ثنذیْیبت    هی هیوَل كَستثذٍى ّیچ ٓبهل خبسری فمي ثب تلَس هَهَّ ٍ 

اٍلیِ تلذیمیِ، ٍ ثش فشم ٍرَد تلذیمبت غیش تزشثی آیب آًْب همذم ّؼنتٌذ ینب لونبیبی    

 تزشثی؟

ٓالهِ هٔتمذ اػت چٌیي لوبیبی پیـیٌی ٍرَد داسد ٍ همذم ثش لوبیبی تزشثی اػت 

وتٌْ اػنت  هیبل ٍ ه -اگش آى تلذیمبت غیش تزشث  سا اص رّي ثگیشین»ثلىِ هٔتمذ اػت 

ثنِ   -ٍ توبم تلذیمبت تزشث  هتى  اػنت  -تلذیم  ًبئل ؿَدِ رّي اص ساُ تزشثِ ث -وِ

ٓجبست دیگنش اگنش آى   ِ ٍ ث -آًْب سا تلذیك وشدُ اػت -اكَل  وِ اص غیش ساُ تزشثِ رّي

ثـش ّیچگًَِ ٓلو  ثِ ّیچ چیضى چنِ دس   -هب لجل تزشثِ سا اص رّي ثگیشین -تلذیمبت

ٍ وبخ ٓلن ٍ هٔلَهبت  -تَاًذ داؿتِ ثبؿذ ًو  -هؼبئل غیش ًجیٔ  هؼبئل ًجیٔ  ٍ چِ دس
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هؼنبٍى ثنب    -یٌٔ  تشدینذ ینب اًىنبس آى اكنَل غینش تزشثن        -ؿَد ثـش یىجبسُ ٍیشاى ه 

 (.2/24: 1364ًجبًجبی ،) «گشى اػت ػَفؼٌبئ 

هٌَِس ٓالهِ اص ایٌىنِ ٓلنَم ٍ ادساونبت ثنِ حنغ      ؿَد وِ  هی ثب ایي ثیبى هـخق

 ایي ًیؼت وِ ّوِ ٓلَم ٍ ادساوبت ثب ٍاػٌِ یب ثی ٍاػنٌِ ثنِ حنغ ثنش     ؿًَذ هی هٌتْی

اػنت ونِ   ؿَد هشثَى ثنِ ادساونبتی    هی گشدد صیشا ثشّبًی وِ ثش هجذء ثَدى حغ البهِ هی

 .(79: 1387ة ًجبًجبی ،) ادساوبت ؿًَذ ًِ ّوِ هی هٌٌجك ثب حغ

 علن حضوری

اٍ اص اٍ پَؿیذُ ًیؼنت  « يه»ثِ خَد ٓلن حوَسی داسد ٍ  ًؼجتاًؼبى اص ثذٍ خلمت 

دس ٍ ایي هٔلَم حوَسی چیضی اػت ٍاحذ ٍ خبلق ٍ رضء ٍ خلیي ٍ حذ رؼنوبًی ًنذاسد،   

« فْویذم« »دیذم« »ؿٌیذم»افتذ هخل  هی ٍلتی وبسّبیی دس دایشُ ٍرَدی هي اتفبقٍالْ 

ٍالٔیت خبسری ایي سؿتِ وبسّب ٍ ادسان آًْب یىی اػت یٌٔی ؿٌیذى هي ثِ خنَدی خنَد   

هي اػت ًِ ایٌىِ اثتذا ؿٌیذًی هزَْل سا ادسان وٌین ٍ ػپغ ثب ٓىغ ثشداسی ٍ  ؿٌیذى

ّنبی   كَست گیشی فْویذُ ؿَد وِ ؿٌیذى هي اػت، هب تلشفبت ٓزیجی دس هَلْ ادسان

دّین ٍ ایي تلشفبت ثذٍى ایٌىِ ثِ آًْنب ٍ خنَاف ٍ    هی هختلف دس آوبی ادساوی اًزبم

ؿَد ٓلن داؿتِ ثبؿین هوىني   هی ٍػیلِ آًْب اًزبم آحبس آًْب ٍ آوبیی وِ ایي تلشفبت ثِ

 (82: 1387ة ًجبًجبی ،) ّوِ ٓلَم حوَسی ٍ ثذٍى ٍاػٌِ اػت.ّب  ًیؼت،ایي

ؿَد صیشا خٌب ٓجبستؼت اص ٓذم هٌبثمت ثب ٍالنْ، ٍ   ٓلن حوَسی هتلف ثِ خٌب ًوی

حوَسی ؿَد هٌٔی داسد ٍلی دس ٓلن  ایي دس ٓلن حلَلی وِ ثِ ٍاػٌِ كَست حبكل هی

  1وِ حوَس خَد ٍالْ ًضد ٓبلن اػت ٓذم هٌبثمت ثب ٍالْ هٌٔب ًذاسد.

                                                 
 .233، ف: أصول الفلسفةهیوذ حؼیي ًجبًجبیی،  . 1
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 علن حصولی

 ؿَد. ٓلن حلَلی ثِ تلَس ٍ تلذیك ٍ ّوچٌیي ثِ رضئی ٍ ولی تمؼین هی

 ٓلن تلَسی

حغ اٍلیي هجذء حلَل ٓلن تلَسی اػت صیشا ٓلن تلَسی رضئی اص حنغ حبكنل   

ؿَد صیشا آًچِ دس خبسد اػت رضئنی   ؿَد ٍ اص ٓلن رضئی ٓلَم تلَسی ولی حبكل هی هی

ؿَد، ٓلن رضئنی ثنِ    اػت ٍ ّوشاُ لیَد ٍ خلَكیبت لزا اثتذا ٓلن رضئی اص آى حبكل هی

ؿَد چَى اگش ایٌگًَِ ًجنَد   ی ًبهیذُ هیرْت هٌبثمت رضئی حمیمی ثب خبسد اص ًفغ رضئ

ؿذ ٍ ایي خنالف   وشد یٌٔی ولی هی ثبیذ دس ًفغ اًؼبى ٓلن رضئی كذق ثش اهَس وخیش هی

ؿَد چَى ٓلن ولی اختشاّ رّي  فشم اػت، ػپغ اص ایي ٓلن رضئی ٓلن ولی حبكل هی

ثنَد   هیثذٍى اػتٔبًت خبسد ًیؼت ٍ اال ثبیذ ًؼجت ولی ثِ ّش چِ دس خبسد اػت هؼبٍی 

 ًجبًجنبی ، )تلَسی ولی هتشتت ثش ٓلن رضئی اػتدس حبلی وِ ایي ًَس ًیؼت پغ ٓلن 

 .(171-2/169: 1387د

ِ خَد ٓلن حوَسی داسد فشم وٌیذ وَدوی وِ تبصُ ثِ دًیب آهذُ اػت ٍ فمي ًؼجت ث

ثیٌذ وِ ثنِ اٍ   هفَْم ولی هبدس آؿٌب ؿَد ٍی اثتذا ؿخلی سا دس وٌبس خَد هی خَاّذ ثب هی

ؿٌبػذ ٍ ًؼجت ثِ اٍ ٓلنن رضئنی    وٌذ ٍی هبدس خَد سا هی دّذ ٍ اص اٍ هَاُجت هی ش هیؿی

وٌذ ٍلی ٌَّص ثب هفَْم ولی هبدس آؿٌب ًیؼت ون ون ثب سؿذ ؿٌبختی وِ داسد ٓلن  پیذا هی

ثیٌذ دٍػتؾ ّن یه هشالجی داسد وِ  وٌذ هی رضئی ًؼجت ثِ هبدس دٍػت خَد ّن پیذا هی

دّذ ٍ آى سا ثنش افنشاد    س ًْبیت اٍ هفَْم ولی هبدس سا تـخیق هیوٌین د اص اٍ هَاُت هی

 وٌذ. وخیش هٌٌجك هی

پنزیشد ٍلنی ثنب دٍ ًىتنِ      ٓالهِ اگش چِ هجذء ثَدى حغ ثشای هٔشفت ثـنشی سا هنی  

 ذ:وٌ ثشخی اص تزشثِ گشایبى هـخق هیاػبػی هشص خَد سا اص 
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 خٌب پزیشی حغ. 1

ًبپزیش اػت، حغ خٌنب پنزیش اػنت ٍ    ثش خالف ٓلن حوَسی وِ اص دیذگبُ ٍی خٌب 

خٌبی آى ووتش اص خٌبی ٓمل ًیؼت دس حبلی وِ تزشثِ گشایبًی هبًٌذ وَایي ػٔی داسًنذ  

 ؿوبسًذ: اص خٌب ًبپزیشی حغ دفبّ وٌٌذ، ػپغ ایـبى هَاسدی اص خٌبی حغ سا هی

ی وِ ثیٌین ٍ اص دٍس ثِ اًذاصُ دیگش دس حبل الف: هب ارؼبم سا اص ًضدیه ثِ یه اًذاصُ هی

 ٓلوبء اتفبق داسًذ وِ رؼن یه حزن خبف ٍالٔی ثیـتش ًذاسد.

 ثیٌذ. ة: اگش اًؼبى ثیي دٍ خي هتَاصی ثبیؼتذ آًْب سا هتوبیل هی

 ؿَد. وٌذ یه دائشُ تلَس هی د: آتـی وِ دس آتؾ گشداى حشوت هی

اكنَل   ًجبًجنبی ، )ؿنَد   ثبسد خي هوتذ دینذُ هنی   وبى هید: لٌشات ثبساى وِ اص آػ

 .(190: الفلؼفِ

ّب ثخـی اص هَاسد صیبدِ خٌب دس حغ اػت، پغ آًچِ هؼلن اػت ایي اػنت   ایي هخبل

 ّبی تزشثی خٌب ٍرَد داسد. وِ دس ادسان

 هٌـب ثَدى حغ دس ثخـی اص هٔشفت ثـشی. 2

تَاًذ توبم داًؾ ثـشی سا تـىیل دّذ ثلىِ هیؼَػبت همذاس ووی اص ٓلن  حغ ًوی 

ّبی رضئی دیگشی ّن ٓلن داسد وِ هیؼَع  صیشا اًؼبى ثِ كَست گیشد اًؼبى سا دس ثش هی

آیذ چَى فشم ایي  ّب ثذٍى ٍاػٌِ حغ ثبؿذ ٍ اال خلف الصم هی ًیؼتٌذ ٍ ثبیذ ٓلن ثِ آى

اػت وِ ٓلن ٍی ثِ ایي كَس حؼی ًیؼت ٍ ثِ ٍاػٌِ ؿیء خبسری ّن ًیؼت ٍ اال ثنبص  

 (.2/171: 1387د بی ،ًجبًج) ؿَد ٍ ایي خالف فشم اػت ٍاػٌِ هیهیؼَع ثب 

 ٓلن تلذیمی

ؿَد یٌٔی اثتذا تلذیك رضئی ثنشای   ٓلَم تلذیمی ّن هبًٌذ ٓلن تلَسی حبكل هی

ؿَد ٍ ػپغ تلذیك ولی صیشا تلذیك ارٓبى ثِ ًؼجت اػت ٍ ًؼنجت   ؿخق حبكل هی
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اثتذا  ىن آى حىن دٍ ًشف آى اػت دس ًتیزِلبئن ثِ دٍ ًشف ًؼجت اػت هشٍستب، پغ ح

  (.2/171: 1387د ًجبًجبی ،) ؿَد. ػپغ ولی ثشای اًؼبى حبكل هی تلذیك رضئی ٍ

تلذیمبت ثذیْی همذم ثش تلذیمبت ًِشی اػت، ٍ ّوِ تلذیمبت آنن اص ثنذیْی ٍ   

، ػنَالی ونِ دس ایٌزنب    (101: 1387ة ًجبًجنبی ،  ) گشدد هی ًِشی ثِ ارتوبّ ًمیویي ثش

هجتٌی اػت ٍ ثذیْیبت ّن  هٌش  اػت ایي اػت وِ اگش ّوِ تلذیمبت ًِشی ثش ثذیْیبت

ثش اكل اهتٌبّ ارتوبّ ٍ استفبّ ًمیویي هجتٌی اػت ثِ چِ دلیل خَد ایي اكل ؿه ًبپزیش 

گَیذ: ایي لویِ ثذیْی اػت وِ كذق ّنش لونیِ    هی اػت؟ ٓالهِ دس پبػخ ثِ ایي ػَال

چْنبس  »ای وِ فشم ؿَد ثش آى هجتٌی اػت آن اص لوبیبی ثذیْی یب ًِشی پغ لونیِ  

ونبرة  « چْبس ٓذد صٍد ًیؼنت »ثبؿذ اال ایٌىِ ایي گضاسُ وِ  ًوی كبدق« د اػتٓذد صٍ

ؿنَد، ٍ ایني    هی ثبؿذ، ؿه دس چٌیي لویِ ای ثبٓج صٍال ٓلن ثِ ّش لویِ هفشٍهِ ای

 (.148هشی اػت وِ خالف فٌشُ اًؼبًی اػت )ًجبًجبیی، ًْبیِ الیىوِ: ا

 ییهقایسه تجربه گرایی از دیدگاه کواین و عالهه طباطبا

ؿَد وِ ونَایي ٍ ٓالهنِ ًجبًجنبیی ًىنبت اؿنتشان ٍ       هی اص آًچِ گزؿت هـخق

 تَاى آًْب سا دس ًىبت صیش خالكِ ًوَد. هی افتشالی دس هَسد تزشثِ گشایی داسًذ وِ

 نکات اشتراک

 هجذء ثَدى حغ .1

پزیشًنذ، الجتنِ    هنی  ّش دٍ هجذء ثَدى حغ سا حذالل دس ثشخی اص هٔبسف ثـنشی 

 داًذ.  هی گزاؿتِ ٍ ّوِ هٔبسف ثـش سا دس گشٍ حغوَایي لذم سا فشاتش 

 خٌبًبپزیشی ثشخی اص ٓلَم ثـشی .2

وَایي خٌبًبپزیشی هـبّذُ ٍ ٓالهِ خٌبًبپزیشی ٓلَم حوَسی سا لجنَل داسد،  

 پغ ّش دٍ دس ایٌىِ حذالل ثشخی اص هٔبسف ثـشی خٌبًبپزیش اػت تَافك داسًذ.
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 ٓلن حوَسی یب گضاسؽ دسٍى ًگشاًِ .3

َلی سا ثنِ آى    هی یی ِث ثؼي ٍ تَهیح ٓلن حوَسیٓالهِ ًجبًجب پشداصد ٍ ٓلَم حلن

َایي اگش چِ ِث ایي سٍؿٌی ِث گضاسؽ هی ثش ذ، و دسٍى ًگشاًِ ًپشداختنِ اػنت تنب    ّبی  گشدًا

ٍلی ِث ًَس اروبل دػنتِ ای دیگنش    َاى ِث ًَس دلیك آى سا ثب ٓلن حوَسی همبیؼِ ًوَد  ثت

ذ ِث ًب هی اص ٓلَم سا هلَى اص خٌب دسٍى ًگشاًِ وِ ثؼیبس ثنب آًچنِ ٓالهنِ    ّبی  م گضاسؽدًا

َایي، هی آى سا ٓلن حوَسی  (41 :1381ًبهذ ًضدیه اػت)و

 ًفی ٓلَم فٌشی .4

تزشثِ گشایبى ثش خالف ٓمل گشایبى هٔتمذًذ دس ثذٍ تَلذ اًؼبى ٓلوی ثِ ّوشاُ 

 پزیشًنذ الجتنِ ٓالهنِ ٓلنن     هنی  ًذاسد، وَایي ٍ ٓالهِ ًجبًجبیی ّش دٍ ایي هٌلت سا

 ًوبیذ. هی اًؼبى ثِ ًفغ خَد سا اػتخٌب

 نکات افتراق

 دٍ اكل تزشثِ گشایی .1

 ؿنبّذی  . توبم1»پزیشد وِ  هی پزیشد یٌٔی هی وَایي دٍ اكل تزشثِ گشایی سا

ِ  هٌٔنبیی  المبء .  ّش2اػت ٍ  حؼی ؿبّذ داسد ٍرَد حغ ثشای وِ  ثبینذ  ولونبت  ثن

یی ثب ایي دٍ اكنل اص اػنبع   ٍلی ٓالهِ ًجبًجب« .ثبؿذ هجتٌی حؼی ؿبّذ ثش ًْبیتب

 حؼی هٌبثك وِ اػت ّبیی گضاسُ ثِ هشثَى حؼی ؿبّذهخبلف اػت ٍ هٔتمذ اػت: 

 ّنیچ  ؿنَد  اًىنبس  تزشثنی  غیشّبی  گضاسُ اگش ایٌىِ ثش ٓالٍُ ّب، گضاسُ ّوِ ًِ داسًذ

 .ثبؿذ هٔتجش تَاًذ ًوی ّن تزشثی گضاسُ

 هجذء ثَدى حغ .2

پزیشًنذ ٍلنی ونَایي ایني      هنی  ساگشچِ ّش دٍ فیلؼَف ثضسي هجذء ثَدى حغ 

پزیشد، اهب ٓالهِ ًجبًجبیی فمي آى سا دس ٓلنَم   هیّب  دیذگبُ سا دس هَسد توبم هٔشفت

پزیشد ٍلی هٔتمذ اػت ٓلَم اًؼبى فمي دس چٌنیي   هی حلَلی وِ هٌبثك حؼی داسًذ

 ؿَد.. ًوی ٓلوی خالكِ
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 حزیت ٓلَهی وِ فمي هؼتٌذ ثِ حغ ثبؿٌذ. .3

وِ فمي هؼتٌذ ثِ حغ ثبؿٌذ حزت ّؼتٌذ ٍلی ٓالهِ  اص دیذگبُ وَایي ٓلَهی

ِ  هؼتٌذ كشفب وِ  داًذ ٍ هٔتمذ اػت ٓلَهی ًوی ًجبًجبیی چٌیي ٓلَهی سا حزت  ثن

 گَاّ  ٍ دلیل -ؿَد ه  ػبختِ ٓلَم دس وِ فشهیبت  صیشا ًیؼتٌذ یمیٌی ثبؿٌذ تزشثِ

ِ  ٍ -ًذاسد دادى ٓول  ًتیزِ ٍ -ٓول ثب اًٌجبق اص غیش  ثنش  دلینل  دىدا ٓولن   ًتیزن

ِ  ینه  اػت هوىي صیشا -ؿَد ًو  ٍالْ ثب آى هٌبثمت ٍ -فشهیِ یه كیت  فشهنی

 گشفت. ًتیزِ ٓوال آى اص ثتَاى حبل ٓیي دس ٍل  -ثبؿذ غلي كذ دس كذ

 وبس ٓمل .4

داًٌنذ،   هنی  تزشثِ گشایبى وبس ٓمل سا فمي تزشیذ ٍ تٔوین ٍ تزضینِ ٍ تشوینت  

اػت، ٍلی ٓالهِ ًجبًجبیی ٓالٍُ ثش ایي وَایي ّن دس ایي ًِشیِ ثب آًْب ّن دػتبى 

 داًذ. هی هَاسد اًتضاّ هفبّین آتجبسی سا وبس ٓمل

 لوبیبی پیـیي .5

 داًنذ ٍ آًْنب سا   هنی  وَایي چٌبًچِ گزؿت لوبیبی تیلیلی ٍ پیـیي سا یىؼنبى 

پزیشد ٍلی ٓالهِ هٔتمذ اػت چٌیي لوبیبیی ٍرَد داسًذ ٍ اگش ًجبؿذ اكال ثٌیبى  ًوی

 د.سیض هی ٓلن فشٍ

 اهتٌبّ ارتوبّ ًمیویي .6

هٔشفنت ثـنشی حتنی لونیِ اهتٌنبّ ارتونبّ       ّبی  اص دیذگبُ وَایي ّوِ گضاسُ

ًمیویي دس هٔشم اثٌبل اػت ٍلی ٓالهِ ًجبًجبیی ایي لویِ سا پبیِ ّوِ لوبیبی 

 داًذ. ًوی داًذ ٍ اثٌبل آى سا هوىي هی ثذیْی ٍ ًِشی

 خٌب پزیشی هـبّذُ .7

هـبّذتی خٌبًبپزیشًذ، ٍلی ٓالهِ ًجبًجنبیی ثنب   ّبی  وَایي هٔتمذ اػت گضاسُ

فشاٍاًی اص خٌبپزیشی هـبّذُ ثِ روش ٍ تجینیي چگنًَگی خٌبپنزیشی    ّبی  روش هخبل

 پشداصد. هیّب  ایي گضاسُ
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 نتیجه گیری

 ؿنذُ  دگوبتیؼنن  دچنبس  گنشا  تزشثِ ؿٌبختی هٔشفت هىتت اػت هٔتمذ وَایي رٌبة

 سا گشایبى تزشثِ ًوَد ثیذاس رضهی خَاة اص سا وبًت وِ ّیَم هبًٌذ وٌذ هی ػٔی ٍی اػت،

ِ  اػت پبػخی ٍی سٍؿی اًگبسی ٍحذت ٍ گشایی ول ًوبیذ، ثیذاس رضم ایي اص  رنضم  دٍ ثن

 ٍلنی  ثفْوذ سا گشایی تزشثِ ثَدى ثیوبس اكل اػت تَاًؼتِ خَثی ثِ وَایي ،گشایبى تزشثِ

 .اػت ثبصهبًذُ چیؼت آى دسهبى ساُ ٍ چیؼت دلیمب ثیوبسی ایي ایٌىِ تجییي دس

 صینشا  اػنت  گشایی تزشثِ خَد گشایبى تزشثِ اكلی دگن اػت هٔتمذ ًجبًجبیی ٓالهِ

 ٓلنن  حتنی  ٓلوی ّیچ اػت تزشثی لوبیبی هجٌبی وِ تزشثی غیش لوبیبی پزیشؽ ثذٍى

ِ  ساّی ،سیضد هی فشٍ یىجبسُ ثِ ثـشی هٔشفت ػبصهبى ٍ گیشد ًوی ؿىل تزشثی ِ  ون  ٓالهن

ِ  ثش حلَلی ٓلَم وِ اػت ایي ًوبیٌذ هی هٌش  هـىل ایي حل ثشای ًجبًجبیی ّنبی   پبین

 سا حلَلی ٓلَم ایـبى ؿَد، هجتٌی اٍلیبت ثش ثذیْیبت خَد ٍ ؿَد ًْبدُ ثٌب ثذیْیبت یمیٌی

 ٌّگنبم  خنَد  ثب ثـش وِ ٓلوی تٌْب اػت هٔتمذ ٍ گشداًذ، هی ثش حوَسی ٓلن ثِ ًْبیت دس

ِ  آًزنبیی  اص ٍ ،تفىنش  ٍ اسادُ هخل اػت خَد افٔبل ٍ خَد ثِ حوَسی ٓلن داسد تَلذ  دس ون

 ّویي اص ػپغ ًذاسد، ساُ آى دس خٌب آى كَست ًِ اػت ٍالٔیت خَد هٔلَم حوَسی ٓلن

ِ  ساّنی  ّیچ ساُ ایي پزیشؽ ثذٍى اػت هٔتمذ ٍی وٌذ، هی اخز سا ثذیْیبت اص ثشخی رب  ثن

 ػنٔی  ونَایي  گشٍینذ،  گشاینی  ؿنه  ٍ ػَفؼٌبئی ثِ ثبیذ ًبچبس ٍ ًوَد پیذا تَاى ًوی ٍالْ

ِ  اػنت  ٍاهح ٍلی ثیبثذ تزشثی ٓلن خَد ثشای دلیلی تزشثی ٓلن دسٍى اص وٌذ هی  ایني  ون

 ًِش ثِ هزوَّ دس اػت، خٌبًبپزیش دلیل چِ ثِ تزشثی ٓلن خَد صیشا اػت دٍسی اػتذالل

 ثؼنتی  ثني  اص گشایبى تزشثِ اػت ًتَاًؼتِ اػت وشدُ وِ تالؿی سغن ٓلی وَایي سػذ هی

 ؿجْبت ثِ اًذ تَاًؼتِ حوَسی ٓلن ٍ ثذیْیبت ثِ تَػل ثب ٓالهِ ٍلی دّذ ًزبت هٔشفتی

 .دٌّذ پبػخ ؿٌبػی هٔشفت اص صیبدی

  



 555  یامبرپ زماننقش صحابه در تحوالت فرهنگی و اجتماعی  

 

 فهرست هنابع

 حسني  هترجن جذیذ، ضٌاسی هعرفت بِ اًتمادی ًگاّی ،(1389)الیه فیطر ،ًیىالس اٍریت .1

 .خویٌی اهام پژٍّطی ٍ آهَزضی هؤسسِ اًتطارات لن، عبذی،

 هرونس  تْنراى،  بسرگوْر، هٌَچْر ترجوِ اًساًی، علن اصَل در رسالِ (1375) جرج ،بارولی .2

 .داًطگاّی ًطر

 اهام پژٍّطی ٍ آهَزضی لن،هَسسِ ّفتن، چاپ ضٌاسی، هعرفت( 1381) هحوذ زادُ،حسیي .3

 .خویٌی

 .اىیلیاسواع یهطبَعات هَسسِ ،لن سَم، چاپ ،ساىیالو ،(1339)يیحس هحوذ ،ییطباطبا .4

هرونس  ) ، چاپ دٍم، لن، هَسسِ بَسنتاى وتنا    برّاى ، (الف1387)طباطبایى، هحوذ حسیي  .5

 (.چاپ ٍ ًطر دفتر تبلیغات اسالهی حَزُ علویِ لن

هَسسنِ بَسنتاى   ،  لن، چاپ دٍم،  اصَل فلسفِ رئالیسن، ( 1387 ) طباطبایى، هحوذ حسیي .6

 .(هروس چاپ ٍ ًطر دفتر تبلیغات اسالهی حَزُ علویِ لن) وتا 

 حاضنیِ هرتینی هطْنری،    ، رئالیسنن  ٍ رٍش اصَل فلسفِ، (1364) طباطبایى، هحوذ حسیي .7

  .اًتطارات صذرا،  تْراىچاپ دٍم، 

هَسسنِ بَسنتاى   ، لنن  ، هجوَعِ رسائل عالهنِ طباطبنائى   ،(ج1387)طباطبایى، هحوذ حسیي .8

  .(هروس چاپ ٍ ًطر دفتر تبلیغات اسالهی حَزُ علویِ لن) وتا 

، از هحرن حسی تنا داًنص، تْنراى، اًتطنارات حىونت ٍ      (1391)ٍى اٍرهيوَایي، ٍیالرد  .9

 .ویویای حیَر

 (ع) هَسسِ اهام صادق  ،لن ، چاپ سَم ،أصَل الفلسفة ،هحوذ حسیي طباطبایى، .11

 .الوذرسیي لجاهعِ التابعِ الٌطر هَسسِ ،لن الحىوِ، ًْایِ حسیي، هحوذ طباطبایى، .11

ِ  ترجونِ بنذیعی،  ،ییتجربنِ گرا  یجسهن دٍ حىنن   (1374)ٍى اٍرهي لردیٍ ي،یوَا .12  فصنلٌاه

 .8-7ضوارُ  ارغٌَى،

 اٍل،چاپن  ر،ین اه یَاًید ترجوِ باٍر، ضبىِ ،(1381)اس.یاى،جیٍى اٍرهي ٍ اٍللردیٍي،یوَا  .13

 .اًتطارات سرٍش تْراى،



 فلسفه و کالمویژه ، 9=57 تابستان، :6شماره   556

 رضنازادُ،  ضنفك  ترجوِ پتیسَى، پریٌگل تلخیص بطر، فْن در جستاری( 1381)الن، جاى .14

 .ضفیعی اًتطارات تْراى، اٍل، چاپ

 .فِ وَایي، تْراى، ًطر ًگاُ هعاصرهعٌا ٍ هعرفت در فلس ،(1385)هیثوی، سایِ  .15

 .فلسفِ وَایي، چاپ اٍل، تْراى، ًطر علن (1393)ًلسَى جه ٌسَى،یٌّى لیًلسَى ً  .16

 وتنا   لنن،  اٍل، چناپ  ،یحجت یعل هحوذ ذیس ترجوِ هٌطك، فلسفِ ،(1382)سَزاى ّان .17

  .طِ

18.  Quine.w.v.O (1961) from a logical point of viwe,USA: Harvard Univercity 

press. 

19. Quine w.v.O (1995) From stimulus to science, USA:Harvard Univercity press, 

 


