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ٖ ¬سٍاى ٖخرَدگشائ  ًٗٔظش ؿَد¬ٖاخالق هغشح ه ٔوِ دس فلؼف ٗبسٖاص ًظش ٗىٖ اػرز.   ؿرٌبخش

 ٘ربسٕ، اًؼبى دس سوربم افؼربل اخش   ٘ضٓ? اًگوٌذ¬ٖاػز وِ ادػب ه ٘فٖسَك ًٗٔظش ٗه ِٗ،ًظش ٗيا

 ٘رضٓ اًگ ٗري ا ٕثرشا  ٕهشؼرذد  ٗكاػز. هلبد ٖثش هٌفؼز ؿخل ٖخَدخَاّبًِ ٍ هجشٌ إ¬٘ضُاًگ

 ٗزسضرب »، «لرزر » ،«ٖهٌفؼرز ؿخلر  »، «حرت رار »اػرز، اص خولرِ?    ُخَدخَاّبًِ ادػب ؿذ

ِ  اص ٘بسٕثؼ ٕ،اًشمبد -٘لٖهب ثب سٍؽ سحل«. فبػل  ٖخرَدگشائ  ٕاثجربر هرذػب   ٕورِ ثرشا   إ¬ادلر

 ٗري ا ٗرشا هخذٍؽ اػرز، ص  ٖادلِ ّوگ ٗي. اٗنوشد ٖاسائِ ؿذُ ثَد سا ًمذ ٍ ثشسػ ؿٌبخشٖ¬سٍاى

فبػل هخشربس   ٘ضٓهبًٌذ اًگ ٖفشاسدشث ٔهؼبل ٖ،سدشث ل٘لثب د سَاى¬ّٖؼشٌذ ٍ ًو ٖادلِ غبلجب سدشث

ِ د ّبٕ¬٘ضُاًگ ٖثش ًف ٘لٖدل ًِٗظش ٗيا ٘بىهذػ ٗگشد ٕسا اثجبر وشد، اص ػَ ٍ اثجربر   ٗگشگشاٗبًر

.اًذ¬البهِ ًىشدُ ٗبًِخَدگشا ٘ضٓثَدى اًگ ٕاًحلبس

 
 .ٖحت رار، هٌفؼز ؿخل ٗگشگشائٖ،د ؿٌبخشٖ،سٍاى ٖخَدگشائ ٖ،خَدگشائّبیولیذی:ٍاصُ
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 هقذهِ

 یییها ؼىاهؿ گفاٌث.  یؾق ليؿگ یفكاواي یكاو، جاذ یًٌاؼث ايىاو و اب١اؾ وشىؾ
 یىب یهحفاوج یات. يٝكباٌؿ¬یاو ه یاقیايىاو ؾق اف١ا  اؼح یمۀايگ ۀاب١اؾ، هىال یىال ا
 ییىال ا یییوشىؾ ؾاقؾ.  یو یاقیاف١ا  اؼح یايىاو ؾق وقا یمۀؾق هىقؾ ايگ یٍمًؿاوايؿ

ؾق  یفیجىِی ییۀيٝك ییک یه،يٝك یىاوث. ا ًٌاؼحی¬قواو یؼىؾگكا  یۀيٝك یات،يٙك
 ییک ی،اف١یا  و ۀايىیاو ؾق همی ییمۀاوث جًها ايگ یايىاو اوث که هؿ٠ یمۀهىقؾ ايگ

اٞ ؾفی ییهيٙك یىبًحام ال ا ی ،هم ىو هابم، هًؿو یلىىفايیؼىؾؼىاهايه اوث. ف یمۀايگ
 یه١كفی اهايیهؼىؾؼى ییمۀايگ ییىقا به ٠ًیىاو ا یايؿ و هك کؿام هّؿاق هٍؽّ¬کكؾه
 کًیین¬یهی یاواقا ه ٌؿه، ب یهيٝك یىقا که ال ا یهؽحلف یها-ايؿ. ها ابحؿا لكا ث¬کكؾه

 .پكؾالین¬یه یهيٝك یىا ۀاؾل یو بكقو یاووپه به ب

 شٌبختی خَدگشائی سٍاى تبییي ًظشیِ. 1

Eؼىؾگكوی قواو٠ًیىاو يٝكییه ٌیًاؼحی ای اویث کیه ٠میىم هیكؾم ٠یاؾی بیؿاو
ًٌاویاو ه١حمؿيؿ، و لهايی همبى  جمكیبا ٠مىم الحّاؾؾاياو ویاویی، فیلىیىفاو و قواو

جیىاو ايگییمه همیه ا٠میا  آؾهیی قا، اهییا  ؼىؾؼىاهايیه بىؾ. بك اوان ایى يٝكیه هیی
 (20، َ 0984)فایًبكگ،  D.ؾايىث

Eحما٠ی گفاقؾ و ٘كل فیك هكؾم ٠اؾی قا آهیاز ؼىؾگكا ی جاذیك ٌگكفی ؾق ٠لىم اش
کًًؿ: جًها ال آو قوی به ؾیگكاو ظمالت گىحكؾۀ ؼىؾ لكاق ؾاؾ. جىؾۀ هكؾم غالبا اؾ٠ا هی

ٌىؾ آياو ؾقباقۀ ؼىؾ اظىان ؼىبی ؾاٌحه باًٌؿ کًًؿ، که ایى اهك با٠د هیکمک هی
، 0984ىبك، )وی D.یا با ایى کاق ؾقِؿؾ شلب جاییؿ و قٔایث اٌؽاَ ذالد هىیحًؿ

 َ92) 
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گىییؿ: جًهیا ای اوث که هییًٌاؼحی آهىله و ایؿهجك، ؼىؾگكا ی قواوبه ج١بیك ؾلیك
چیمی که )به هًملۀ یک هؿف فی يفىه( هك ايىاو لاؾق به ؼىاوحى و ٘لبیؿو آو اوث، 

باٌؿ. البحه بایؿ ؾايىث که هیچ فكؾ ه١حمیؿ ؾق يهایث هماو هًافٟ ٌؽّی ؼىؾي هی
ًٌاؼحی هًیك آو يیىث که هكؾم، گیاه غییك ال قفیاه ؼیىؾ بیه قفیاه و وبه ؼىؾگكا ی قوا

ٌیًاؼحی بیك اییى و١اؾت افكاؾ ؾیگك جمای  ؾاقيؿF اها همۀ ه١حمؿاو به ؼىؾگكا ی قواو
جىايًؿ به قفاه و و١اؾت ؾیگكاو جمای  ؾاٌیحه باٌیًؿ باوقيؿ که هكؾم جًها ؾق ِىقجی هی

 (.20-20، َ 0984)فایًبكگ،  .بكگیكيؿبؽحی ؼىؾ ای بكای ؼىيکه آو قا وویله

ًٌاؼحی ياهیؿه ٌؿه اوث جا به ایى يیحه و هٙلب اٌاقه ٌىؾ ایى يٝكیه، ؼىؾگكا ی قواو
که ایى يٝكیه، ؾقباقۀ آي ه بایؿ باٌؿ يیىث، به ؾیگك وؽى، اییى يٝكییه ؾق هیىقؾ ؼیىب و 

يیؿاقؾF بلییه گىيه لٕیاوت و ویؽًی بؿ، ؾقوث و ياؾقوث و آي ه وٜیفۀ افكاؾ اوث هیچ
ؾقباقۀ چیمی اوث که ؾق والیٟ وشیىؾ ؾاقؾ. بیؿیى ه١ًیا کیه اییى يٝكییه هیؿ٠ی جىِییف 

-20، َ 0984)فیایًبكگ، هیای اؼاللیی ًٌاؼحی اوث يه جصیىیم آقهیاوهای قواووالٟ
22.) 

Eولحی يٝكیۀ ؼىؾگكایی اؾ٠ا هی ،کًؿ که همۀ اهییا  غیا ی هیا ؼىؾهعیىق هىیحًؿ
هیا بكؼیی چیمهیا قا بیه ؼیا٘ك ؼىؾٌیاو  ىق چیىث؟ال واژۀ غا ی و ؼىؾهعهمّىؾ 

کًیین چییم ؼىاهین که فیك هیؼىاهین، ولی بكؼی چیمها قا يیم جًها ال آو قوی هیهی
ؾیگكی قا بكای ها به اقهغاو ؼىاهًؿ آوقؾ. ایى قابٙۀ هايىن ابماق/هؿف که یک هیی  قا 

آوقؾ کیه اهییا  ؾق ؾهؿ، افموو بیك آو، اییى اهییاو قا پؿییؿ هییبه هی  ؾیگك پیىيؿ هی
هی  غا ی هیلی اوث که فكؾ به ؾلیلی فكاجیك ال لابلییث  ای با هن هكجبٗ گكؾيؿ.ليصیكه

جكیى ؾلیلی یابی به چیم ؾیگك، ؾاقؾ. ؾقؾ قا ؾق يٝك بگیكیؿ، قوٌىابماقی آو بكای ؾوث
به که هكؾم بكای اشحًاب ال ؾقؾ ؾاقيؿ، ِكفا ایى اوث که آيها ؾووث يؿاقيؿ ؾقؾ قا جصك

ايؿ که ؾقؾ کًًؿ. اشحًاب ال ؾقؾ ییی ال اهؿاف غا ی هاوث. اها بىیاقی ال هكؾم والف
ؾهؿF ال ایى قو همیى اوث گیاه ال آویپكیى جیا کٍیؿو لؿقت جمكکم آيها قا کاهً هی
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جىشهی )و ٠ؿم جمكکم ؼىؾ( قا ال ؼىاهًؿ هًٍا بیظؿی ال آو قوی اوحفاؾه کًًؿ که هی
ؾهؿ که همیى اوث بكؼیی چیمهیایی قا کیه بیه هًملیۀ يٍاو هیهیاو بكؾاقيؿ. ایى اهك 

 ؼىاهین، گاه بكای ؾلی  ابماقی يیم بؽىاهین.هؿف هی

ًٌاؼحی ؾق ِؿؾ جبییى ٠لث کمک یک ٌؽُ به ؾیگكی ولحی که ؼىؾگكا ی قواو
باٌؿ. ایى اهك اوث، کافی يیىث که يٍاو ؾهؿ ییی ال ؾلی  کمک او يفٟ ؼىؾ او هی

با آو اوث که ؾلی  ؾیگكی هن ؾق کاق باٌؿ که ؾیگكگكایايه بىؾه، فیكؾ بیه کاهال والگاق 
ؼا٘ك آو به ؾیگكی کمک کكؾه باٌؿ. بكای قؾ همؿليۀ ؼىؾگكا ی، للم به ـکك هىاقؾی 

کًًؿ. اگك هكؾم گاه های ؾگكهعىق ایفای يمً هیال کمک يیىث که ؾق آيها فمٗ ايگیمه
کًًیؿ، پیه ؼیىؾگكا ی ؾگكگكایايیه کمیک هییبه ؾلی  غیایی  هین ؼىؾگكایايیه و هین 

 (.92-99، َ 0984)وىبك،  D.ًٌاؼحی ياؾقوث اوثقواو

 ی اص خَدگشائیّب خَاًش. 2

ًٌاؼحی اقا ه ٌؿه اوث. هیا ؾق های هؽحلفی ال ؼىؾگكا ی قواوها و ؼىايًلكا ث
 کًین.ها اٌاقه هیایى لىمث به بؽٍی ال ایى لكا ث

 لزائتّبثش-2-1

شؿییؿ  فلىیفه ؾوقه ؾق کیه اوث فیلىىفی يؽىحیى م(0259-0288) هابم جىهان
والؾ. هابم بك ایى باوق بیىؾ کیه  هبحًی ـات ظب پایه و اوان بك قا اؼالق جا جالي کكؾ

ًٌاؼحی اظحمال ِاؾق اوث. اها ایى قوییكؾ ايىصام للم قا يؿاٌث جیا ؼىؾگكا ی قواو
بكاليؿه يیىث که با هك ٠م ، شؿاگايه و وی قا هحما٠ؿ والؾ. ؾق يٝك هابم به لعاٚ يٝكی 

Eپه ال وال١ه Dبكؼىقؾ ٌىؾ. اگیك ؼیىؾگكا ی قواو ٌیًاؼحی ِیاؾق باٌیؿ، باییؿ بحیىاو
های ايىايی اقا ه کكؾ که يٝكیه قا یک باق و بكای همیٍیه و ؾق جىٔیط فكاگیكجكی ال ايگیمه

کیكؾه ايصیام  والٟ به ِىقت هًىصن به اذبات بكوايؿ و ایى کاقی اوث که هیابم جیالي
هیای های همییى ايىیايی قا بیا جمكکیم وییژه بیك ايگییمهؾهؿ. قوي او ایى بىؾ که ايگیمه
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Eيٞىؾووحايه Dيام بكؾه و يٍیاو ؾهیؿ چگىيیه هیی جیىاو هیك ییک ال آيهیا قا بیه ِیىقت
ؾوویحی قا ال هًؿ يٞى٘ىق يٝامجىايىث بهؼىؾگكایايه ؾقک کكؾ. وی با اجمام ایى پكوژه، هی

 (.000-99، َ 0985)قی لم،  باقۀ ٘بی١ث آؾهی ظفف کًؿ.ؾقک ها ؾق

هیابم ؾق ویالؾ. ها و يٝكیات وی ایى هىاله قا بهحك قوٌیى هییجىشه به بكؼی گفحه
ها و اهىق جًفكايگییم هیا هایی هىحًؿ که بك ؼىاهًؼیك و ٌك اونEيىیىؿ: لىیاجاو هی
ي یه ال آو آکًًؿF ی١ًی آي ه ؾووث ؾاقین یا بؿاو هی  ؾاقین ؼیك اویث. و ؾللث هی
کًین و جًفك ؾاقین ٌك اوث. ایى هٙلب، ٠لیث ا٘ا٠یث ال لیايىو، ال ویىی ؾوقی هی

کًؿ. ا٘ا٠ث ال لايىو به ایى ؾلی  يیىث که لايىو فی يفىه ؼییك ٌهكويؿاو قا جبییى هی
افیكاؾ قا بیا هعافٝیث ال آيیاو، ؾق بكابیك اوث، بلیه بؿاو ؾلی  اوث که لايىو اهًییث 

کًؿ. بًابكایى ا٘ا٠ث ال لايىو، ؼىؾ هبحًیی بیك يفیٟ آلاقهای اظحمالی ؾیگكاو جاهیى هی
 (.002، َ 0980)هابم،  Dٌؽّی اوث.

اظىاو ٠باقت اوث ال لفجی کیه Eجبییى هابم ال اظىاو و ؾلىىلی ایى گىيه اوث: 
کًؿ بیه کًؿ. ايىايی که اظىاو هیهیهای ؼىؾ ظاِ  ٌؽُ ال يمایً ؾاؾو لؿقت

جًها لیاؾق بیه هكالبیث ال ؾهؿ که ال ؾیگكاو جىاياجك اوث. وی يهؼىؾي و ؾيیا يٍاو هی
ايؿالۀ او جىايا هايؿ که هكالب آياو که بهؼىؾ اوث، بلیه لؿقت کافی يیم بكایً بالی هی

)هیابم،  Dؾاقؾ.هییيیىحًؿ، باٌؿ. او ِكفا ؾاقؾ بیا ؼىؾيمیا ی، بكجیكی ؼیىؾ قا اٜهیاق 
0980 َ ،000) 

ؾلىىلی: همیى اوث فیك کًین قظن و ٌفمث، همؿقؾی کكؾو با ؾیگیكاو اویث جیا 
های آياو ياقاظث باٌین. ؾق همام ٠م ، ال قوی همؿقؾی همیى اوث يىبث به بؿبؽحی

ؾايؿF اها همیۀ بكای کمک به آياو جالي کًین. هابم ایى ه١ًا قا ؾق ظؿ ؼىؾي ؾقوث هی
ٌىین ایى اوث که ؾلی  ایًیه ها ال بؿبؽحی ؾیگكاو ياقاظث هیEؾايؿ. ایى يمی هٙلب قا
، َ 0992)قی لیم، D آوقین که همیى اوث قولی ؼىؾ ها گكفحاق آو ٌیىین.به یاؾ هی
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ؾلىىلی، جّیىق ییا ؼییا  بی یاقگی آیًیؿۀ ؼیىؾ هاویث کیه ال Eگىیؿ: ( هابم هی002
 (.  000، َ 0992، قی لم) Dٌىؾ.اظىان بی اقگی ايىاو ؾیگكی ياٌی هی

لزائتهٌذٍیل-2-2

-0255) هًیؿوی  یؾ بكياقؾ يٝكیه هابم، ال په ه١كوف ؼىؾگكایايه يٝكیه اولیى
 يفٟ اوث، پًهاو آؾهی اف١ا  همه بى ؾق که یاهًؿوی ، ايگیمه باوق م( بىؾ. به0550

 اها ؾیگكاو.ؼیكؼىاه  يه و پفیكيؿشاه١ه يه ؼىؾ، ٘بی١ث به و آؾهیاو، اوث ٌؽّی

 ؾاقؾ، ؼىبی يحایس ٌؽّی، يفٟ اذك بك آؾهی ٌؿو   بكايگیؽحه که بىؾ ٠میؿه ایى بك او

 هًحفٟ کىًٌؿ،هی ؼىؾ ؤٟ یبهبىؾ یبكا که کىايی یف١الیث الحّاؾ ال شاه١ه لیكا

 شًىیی، هىیا   ٌیكاب، غیفا، هری  هىٔیى٠اجی اشحًیاب همیۀ هیكؾم ال .ٌىؾهی

 گًاهیاو په ٌؿ. ؼىاهؿ هًصك یلیاؾ یهاقيس و یبه بییاق جصم ، و ؼىٌگفقايی

 قا هیا کًیؿ،هی ؼكوًؿ و هٍغى  قا ها یچه يییىکاقآو ال بیٍحك بىیاق ؼىؾؼىاهايه

 )بییك، .يیىیث اویث، بیؿ بیؿ ياهً ٘ىق کهآو یؼىؾپىًؿ کًًؿ.هی ٌاؾ و هٍغى 

 (.094َ ،0982، لقيه وی

لزائترًذ-2-3

 شؿا هن ال قا ؼىؾگكا و گكافایؿه گكوه ؾو پكوً، ؾو به پاوػE گىیؿ:آیى قيؿ هی

 ف١  هًف١ث چیىث؟ ف١  ايصام ال ٌؽُ ال: هؿف ٠باقجًؿ پكوً ؾو آو .کًؿهی

ُ   ؼیىؾ بیه ف١ی  اوث: هؿف ایى ؼىؾگكایاو پاوػ گكؾؾ؟بكهی کىی چه به  ٌیؽ

 ف١ی  آو ِیاظب بیه بایؿ ف١  یک هًف١ث هن اؼاللی ظىببه و گكؾؾبكهی فا٠ 

گكایاو بؿیى لكاق اوث: هؿف ف١  به بیكوو ال فا٠ ، ی١ًی ؾیگكاو فایؿه پاوػ و بكگكؾؾ
 Dظىییب اؼاللییی هًف١ییث یییک ف١یی  بایییؿ بییه ؾیگییكی بكگییكؾؾ.گییكؾؾ و بییهبكهییی

(Dienstbier, 2001, p. 53.) 
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لزائتپَیوي-2-4

 و کًیؿهیی قا هٙیكض ایگماقه ًٌاؼحی،قواو ؼىؾگكا ی ال جمكیكي ؾق يیم پىیمى
 گماقه آو اوث. ؼىؾگكایايه جفاویك، آو ال ییی که ؾهؿهی آو اقا ه ال وپه جفاویكی

 ف١ی  فا٠ی    قٔایث جؤهیى بكای ِكفاا  بگیكین يٝك ؾق قا ف١لی هكEال:  اوث ٠باقت

 جیىاوهیی که جفاویكی ال ییی اوث. هؿف هًؿیقٔایث والٟ، ؾقD گیكؾ.ايصام هی

 کیه کًیینهیی ٠می  چًاو همىاقه هااوث:  لكاق ایى به کكؾ اقا ه هفکىق ؾقباقۀ گماقۀ

 ,Pojman, 2012). کًیین جیؤهیى همییى ٌیی  بیٍحكیى به قا ٌؽّی ؼىؾ هًافٟ

p.86-87.) 

 لزائتریچلش-2-5

Eقواو ؼیىؾگكا ی جمكیك ؾق قی لم همايًؿ بكؼیواژۀ  ال ٌیًاؼحیEؼىؾؼیىاهی D
 قولگیاقی کیه ؾاقؾ وشىؾ آؾهی ٘بی١ث ؾقباقۀ ایکًًؿ: يٝكیههی بیاو و کمک گكفحه

 هیىقؾ هین هًیىل و اوث ؾاٌحه قواز الحّاؾؾاياو و ًٌاواوقواو هیاو فیلىىفاو، ؾق

 بًیابكایى .يباٌین ؼىؾؼىاه يیىحین لاؾق ها :گىیؿهی يٝكیه ایى بىیاقی اوثF ا٠حماؾ

 که، ِكفاا  اوث ایگىيه به ايىاو وكٌث ؾاقؾ، يام ًٌاؼحیکه ؼىؾگكا ی قواو يٝكیه

بؽیىاهین  هیكؾم ال کیه اویث يیاه١مى  بًابكآو، ايحٝیاق و اوث ؼىیً هًافٟ پی ؾق
Eٞيىؾووحايه Dبیه جًهیا هًگیاهی افیكاؾ آؾهیی، ٘بی١یث قفحاق کًًؿ. با ؾق يٝك گیكفحى 

 ؾاٌحه وشىؾ کاق ایى ؾق ؼىؾٌاو يفٟ چیمی به که ؾاؾ ؼىاهًؿ پاوػ ؾیگكاو يیالهای

 ٌىؾ اؾ٠ا شایی ؾق هن اگك .بیً يیىث ایافىايه ياب ؾووحیفٕا، يىٞ ایى ؾق .باٌؿ

 بیا و اویثD ؼیىؾفكیبیEهعّیى   اؾ٠ا ایى اوث ؾاؾه قغ ایغیكؼىؾؼىاهايه کاق

ٜیاهك آو کیاق  ییابینؾقهیی کیاق آو ايصیام ال فا٠ی  هیایايگییمه ال جیكژقف جعلی 
Eٞيىؾووحايه D ًً٘و باEؼىؾؼىاهايه D.اوثD  ،(99-95، َ 0985)قی لم. E بیك

 اظىیاو، همايًیؿ ؾوویحايهيیىٞ هیایاقلي ًٌاؼحی،قواو ایى اوان، ؾق ؼىؾگكوی
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 D.ٌیىيؿهیی جفىییك ؼىؾؼىاهايیه و ویًحی ه١ًای با کاهالا هحفاوت ایراق و ؾلىىلی،
 (.000-000، َ 0985)قی لم، 

 :کًیؿهیی بییاو چًییى قا ؼىؾؼىاهايیه کاق ال هًٝىقي ؾیگكی هىٟٔ ؾق قی لم
Eيبایؿ که ٌكایٙی ؾق ؾیگكاو لیاو و وىؾ آو، ؾق که اوث قفحاقی قفحاق ؼىؾؼىاهايه 

 ؼیىؾ هًیافٟ جیؤهیى ايگییمۀ بیا قا ؾیگكاو هًافٟ یا ٌىؾ گكفحه ياؾیؿه ياؾیؿه ايگاٌث،

 هیى هیكيیؿهیی گكویًگی ال ؾاقيیؿ ؾیگكاو کهظالی ؾق يمىيه کًین. به ٠ًىاو هعمك

 لییاو و ویىؾ کیه شایی اها .بىؾ ؼىاهن ؼىؾؼىاه گاهآو غفا کًن اظحیاق به هباؾقت

 هًیافٟ جعمیك پیی ؾق لیايىو ال پیكوی و کىٌیبا وؽث هى و يیىث هٙكض ؾیگكی

 هٙیكض ؼىؾؼىاهی ظالث، ایى ، ؾقنهىح والهحی و ه١یٍث همايًؿ ؼىؾ ٌؽّی

 (.000-009، َ 0985 ،)قی لم .Dيیىث

Eقواو ؼىؾگكا ی ؾق بًابكایى، آي ههًیافٟ جیؤهیى ٌیاه  هین ٌیؿه اؾ٠ا ًٌاؼحی 

 جمكییك ؾق کیه ؾیگیكی هؤلفیۀ .ٌیىؾهیی ؼىؾؼىاهايیه ٌیاه  قفحیاق هن و ٌؽّی

 ؼیك به جىشهEهیاو  جماب  ال اوث ٠باقت وشىؾ ؾاقؾ قی لم ًٌاؼحیقواو ؼىؾگكا ی

 بیه هیا کیه آيصایی ال ی١ًیD ؼیك ؾیگكی. به اِی  جىشهEو D ؾاٌحى ؼىؾ بهكولی و

 ؾاٌیحه ؾیگیكی ؼییك بیه اِی  جىشه جىايینيمی ؾاقین جىشه ؼىیً بهكولی و ؼیك

 .(000، َ 0985)قی لم،  D.باٌین

لزائتَّلوش-2-6

Eقواو ؼىؾگكا ی ال ؾیگكی جمكیك هىلممؾاؾه اقا ه ًٌاؼحی Fؾق کیه جمكیكی اوث 

 بؿفهمی يى٠ی هعّى  ًٌاؼحیقواو ؼىؾگكا ی ؾقD ؼىؾؼىاهیEآو ظٕىق ٠ًّك 

 ظحیی .کًیینهیی ٠م  ؼىؾهعىقايه با ايگیمۀ کاقی هك ؾق ها همۀ :گىیؿاو هی .اوث

 هٙیكض ؼىؾهعىقايه ايگیمۀ هن بال ؾهینهی ايصام ؾیگكاو ؼا٘ك به کاقهایی قا ولحی

 ؾايؿهی آؾهی هایايگیمه باب ؾق ایيٝكیه قا ًٌاؼحیقواو اواواا ؼىؾگكا ی او .اوث

 يیىث چیمی ايگیمه آو و اوث ايگیمه یک ال هحؤذك همىاقه ها کكؾاق :ؾاقؾهی اٜهاق و
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گاهايه جىايینيمیها  ـات. ظب شم  Dکًیین. ؾيبیا  قا ؼىؾهیاو ؼییك ال غییك غایحی آ
 (.029، 020-020ُ ِ، 0982)هىلمم، 

 اؼاللیی و ًٌاؼحیقواو ؼىؾگكا ی ال ا٠ن ؼىؾگكا ی که ؾاقؾ اِكاق او هم ًیى،
 يٝكییۀ ؾق کیه يیىث ٘ىق ایى لموهاا E :که جىٔیط ایى با يؿايینF ؼىؾؼىاهی قا هماو

 ،يٝكییه بًیابكایى بلییه ٌىؾ، گكفحه هیچ به ؾیگكاو هًافٟ و قفاه، ؼىؾگكا ی بهكولی،
 گكویًگی ؼايمايی،بی هٍیالت ؾلىاپه وؽث که اوث آؾهی ٘ىقی وكٌث هن

 بهحیكیى ؾیگكاو به قوايؿو یاقی و کاقیهالظٝه لیكا .لیىث اوث هعیٗ یا شهايی

)هیىلمم،  Dاوویث. ؼییك قویايؿو ظیؿاکرك به و هك ايىايی کاقهای پیٍبكؾ بكای قاه
0982َ ،040-040.) 

لزائتثٌتبم-2-7

جكیى لكا ث ایى يٝكیه، لكا حی اوث کیه شكهیی بًحیام بیه آو ٌایؿ بحىاو گفث قایس
ها ؾق همۀ قفحاقهای اؼحییاقی ؼیىؾ جًهیا ه١حمؿ اوث. بك اوان ایى لكا ث همۀ ايىاو

ه، ی١ًیی یک ايگیمۀ غا ی ؾاقيؿ که ٠باقت اوث ال يىٞ ؼاِیی ال ايگییمۀ ؼىؾؼىاهايی
ؾویث جًها هی  غا ی، هی  بهEهی  به لفت ؼىؾ. بك اوان ایى بكؾاٌث ال ؼىؾگكا ی، 

بؽً و پكهیؽحى ال یا هحىلیف کیكؾو آوقؾو یا ٘ىليی کكؾو جصاقب ؼىٌایًؿ و لفت
ٌیًاؼحی ٠ًیىاو به ایى يىٞ ؼیىؾگكا ی قواوD جصاقب ياؼىٌایًؿ بكای ؼىیٍحى اوث.

، 0984)فیایًبكگ،  کًًیؿقا ا٘الق هییD ًٌاؼحیقواوگكایی ؼىؾگكایايۀ لفتEپی یؿۀ 
 َ22.) 

 شٌبختی ادلۀ خَدگشائی سٍاىًقل ٍ ًقذ . 3

دلیلاٍل:هبلىیتشخصی-3-1

Eال  که ٠ملی هكEهىD هی وك،ايگیمه يحیصه ليؿکه ايگیمه اوث اهیالی ها یایها 
 بییاو جىٔییط ؾاؾ کیه،جىاو ایى وال١یث قا با ایى هی ؾیگك. یفكؾ يه و هىحًؿ هى ؼىؾ
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 یبیكا جیالي ؾق ییا هىیحن ؼىؾ ؼاَ اهؿاف ؾيبا  همىاقه کًنهی یکاق هى هكگاه
 جیىايین بیه يیحیۀ ؾیگیكی بكویین و آوو ال ایًصا هی باٌن.هی ؼىؾ بكآوقؾه کكؾو اهیا 
هى همیٍه به ؾيبا  چیمی بكای ؼىؾ یا ؾق ِؿؾ ؼىٌیًىؾی ؼیىؾ Eایًیه ایى هؿ٠ا که 

 قویؿ. و اییىف ؾقوث ٠م  ؼىؾؼىاهايیۀ ايىیاو بیه يٝیك هییهمايًؿ جىِیD هىحن
 کیه بیىؾ ؼىاهیؿ آو يحیصیه قوؾ، کاق به هاايىاو همۀ ا٠ما    همه ؾق هىقؾ اگك جىِیف

، 0984)فیایًبكگ،  D.هىیحًؿ ؼیىؾگكا و ؼىؾؼىاه ا٠ما  ؼىؾ، همۀ ؾق هاايىاو همه
 َ22-29). 

ثزرسیدلیلاٍل)هبلىیتشخصی(-3-2

گفث ایى اوحؿل  ؾق لالب هًٙمی بیاو يٍیؿه اویث. ؾق يحیصیه هین ؾق ابحؿا بایؿ 
ٌىؾ ذايیا به ٘ىق ؾلیك هىقؾ يمیاؾی لیكاق اب١اؾ و همؿهات پًهاو ایى اوحؿل  ؾیؿه يمی

 کًین:گیكؾ. به همیى شهث ها ابحؿا آو قا ؾق لالبی هًٙمی بیاو هیيمی

 َ: ا٠ما  هى يحیصۀ اهیا  هى اوث.

 اهیا  هى اوث ؼىؾؼىاهايه اوث. ک: هك چیمی که ياٌی ال

 و: ا٠ما  هى ؼىؾؼىاهايه اوث.

ٌىؾ، هك ؾو همؿهۀ ایى اوحؿل ، يیالهًؿ اذبات اویث و ٘ىق که هالظٝه هیهماو
 بؿیهی يیىث.

ٌایؿ بحىاو همؿهۀ او  قا با اقشاٞ به ٠لن ظٕىقی اذبات کكؾ، لییكا هیك کىیی بیه 
ٌیىؾ ف١  لهايی ال او ِاؾق هیییابؿ که ِىقت ظٕىقی و ٌهىؾی ؾق ؾقوو ؼىؾ هی

که یک يعىه هی  و گكایً و ؾق يحیصه هٙلىبیث ولى هٙلىبیث ذايىی بكای فا٠  ؾاٌحه 
٠ًىاو یک گماقه آو قا بیاو کكؾه اوثF البحه همیى اویث آو باٌؿ. اها هىحؿ ، ِكفا به

 اي ؾاؾه اوث.قا اقشاٞ به ؤىض و آٌیاقی
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ایى ؾلیی  پیٍییًی اویث ی١ًیی بیا جصكبیه و  ايؿ:بكؼی ؾق هىقؾ ایى اوحؿل  گفحه
جیىاو بیا الاهیۀ اظّای اهیا  ايىاو به ؾوث يیاهؿه اوث. و ایى بؿاو ه١ًاوث که يمی

 (.48، َ 0990ٌىاهؿ جصكبی آو قا ابٙا  کكؾ )٠لیماؾه، 

ؾق پاوػ ایى هٙلب بایؿ گفیث اِیٙالض جصكبیه ا٠ین ال جصكبیۀ ظىیی و جصكبیۀ 
جىاو ال ظید جصكبی ولى ل  پیٍیًی يیىث. په هیٌهىؾی اوثF ؾق يحیصه ایى اوحؿ
 جصكبۀ ٌهىؾی آو قا بكقوی کكؾ.

 يقذ اول -9-2-9

جكیى ٠ًّك ؾق ایى ؾلی  ییک گیماقۀ اِلیEگىیؿ: فایًبكگ ؾق يمؿ ایى اوحؿل  هی
ايگیمۀ هى بیكای ايصیام ٠می ، اهییا  ؼیىؾ Eگىیايه اوث. هايًؿ ایًیه گفحه ٌىؾ هماو
چكا که ايگییمه D هی  هى بكای ايصام ٠م ، هی  هى اوثEاوث  بیاو ؾیگك ایىD. اوث

ايگییمۀ Eچیمی غیك ال هی  و کًٍ يیىث. ؾق ایى اوحؿل  کىٌیؿه ٌؿه ال ایى گیماقه 
جًها ايگییمۀ Eایى گماقۀ جكکیبی يحیصه گكفحه ٌىؾ D هى بكای ايصام ٠م ، اهیا  هى اوث

جیىاو ال يی يیىث لیكا يمیبؿیهی اوث ال ظید هًٙمی ایى ٌؿD هى يفٟ ؼىؾم اوث.
 (. 25-22، َ 0984)فایًبكگ،  D.یک گماقۀ جعلیلی یک گماقۀ جكکیبی قا يحیصه گكفث

همؿهۀ او  اوحؿل  لٕیۀ جعلیلیه يیىیث. لییكا  :ؾق پاوػ فایًبكگ بایؿ گفث: اول
، بلییه ؾق والیٟ Dايگیمۀ هى بكای ايصام ا٠ما ، اهییا  هیى اویثEگىیؿ: هىحؿ  يمی

ٌىؾ يحیصه و هیىه اهیا  و گكایٍات هیى اویثF بیه هك ف١لی ال هى ِاؾق هیگىیؿ هی
ؾهًؿه و جبلیىق یافحیۀ اهییا  و گكایٍیاو ؾقوو هیى گىیؿ ا٠ما  هى يٍاوج١بیك ؾیگك هی

ایى گماقه جعلیلی يیىث. لیكا گیماقۀ جعلیلیی، گیماقه اویث کیه  اوث اوث. پك وأط
هك پؿقی، فكليؿؾاق  ،يًؿ ایى لٕیه کهؾوث آیؿ. هاهفهىم هعمى  ال جعلی  هىٔىٞ به

ا٠میا  Eگىيه يیىث ی١ًی ولحی ٌیما ٠بیاقت اوث. ولی ؾق ِغكای ایى اوحؿل  ایى
 آیؿ.ال آو به ؾوث يمیD ايحٍا  ال اهیا Eقا هك چه بكقوی و جعلی  کًیؿ D هى
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 يقذ دوم -9-2-2

ا هفیكوْ ؾايیین کیه هىیحؿ ، آو قکبكای ایى اوحؿل ، بیاو يٍؿه اوث. و ها يمی
ايیؿ. ؾق هیك ؾو ِیىقت، اییى ايؿ یا ایًیه اِال هحفٙى به ایى همؿهه يبیىؾهلعاٚ کكؾه

اوحؿل  به ایى همؿهه يیالهًؿ اوث و ال ٘كفی ایى همؿهه ؼىؾي يیال به اذبات ؾاقؾ و 
هك چیمی ياٌی ال اهیا  ها باٌؿ ؼىؾؼىاهايه و ؼىؾگكوايه Eبایؿ بیاو ٌىؾ به چه ؾلی  

 Dاوث.
 يقذ سىم -9-2-9

ؾق ایى اوحؿل  ٠ؿم جفییک ؼىؾ هیی  و هح١لیك هیی  Eاٌیا  ؾیگك ایى اوث که 
کًن يىبث بیه ایًییه هیی  وال ٌؿه اوث. ایًیه هى هٙابك هی  ؼىؾم ٠م  هیهٍی 

D هی  هح١لك و هًىىب به هى اویثEهى به چه چیمی ج١لك گكفحه واکث اوث. ایًیه 
هیی  هح١لیك بیه Eاوث. يبایؿ هیاو ایًییه  هحفاوتD هح١لك هی ، ؼىؾم هىحنEبا ایًیه 
ؼلٗ ٌىؾ. اگك هى هی  به ًٌا ؾاٌحه D هح١لك هی ، کیىث یا چیىثEبا ایًیه D کیىث

باٌن، هی  هح١لك به هى اوث ولی هح١لك هی  هى ًٌاوث. آي یه هیی  قا ؼىؾگكوايیه 
 Dنکًؿ ایى اوث که هح١لك هی ، يفٟ ؼىؾهاو باٌؿ يه ایًیه ِاظب آو هی  ها باٌیهی

 (.49-48، َ 0990)٠لیماؾه، 

گزاییدلیلدٍم:لذت-3-3

Eٌؽّیاا  بكویؿ، ؼیىؾ ؼىاویحه بیه فیكؾ چًاي یه که اوث قوًٌی وال١یث ایى 

 همیه ؾق کیه اویث آو بییايگك هكؾم، یبىیاق يٝك ال اهك ایى .کًؿهی لفت اظىان

 ٠ًىاو بهجًها  ؾیگك یچیمها و ؼىؾهاو اوث لفت آيین، ؼىاهاو وال١اا  آي ه ها هىاقؾ،

 (29، َ 0984)فایًبكگ،  D.هاوث ؼىاوث هىقؾ لفت آو به قویؿو یبكا یابماق
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گزائی(ثزرسیدلیلدٍم)لذت-3-4

Eایى اوحؿل ، لفت ظاِ  ال اف١ا  قا جًها ايگییمۀ ا٠میا  ايىیاو هیی ؾايیؿ. اییى
اوحؿل  افموو بك ایًیه هیؿ٠ی ؼیىؾگكا ی اویث، يیىٞ ؼاِیی ال ؼیىؾگكا ی ی١ًیی 

گكا ی قا هؿيٝك ؾاقؾ. ایى اوحؿل  هیی  بیه لیفت قا جًهیا هیی  اِیی  ؾق ايىیاو لفت
گكا ی جًهیا یییی ال کاهؿ. البحه ال آيصا ی که لفتؾايؿ و وایك اهیا  قا به آو فكوهیهی

)٠لییماؾه،  .Dٌیىؾاٌیا  ؼىؾگكا ی اوث، با ابٙا  آو ؼیىؾگكا ی کیاهال ابٙیا  يمیی
0990 ُِ ،25-28) 

 ًٌاؼحی هٍحم  بك ؾو اؾ٠اوث:كوايۀ قواوگكا ی ؼىؾگلفت

 لؾاوث ايگیمه ؾاقؾ.بؽً یا قيسايىاو فمٗ بكای ايصام اهىقی که بكایً لفت. 0

لؾا بیىؾو بؽیً ییا قيیسجًها ُب١ؿ ایى اهىق که بكای او بكايگیمايًیؿه اویث لیفت. 2
 آيهاوث.

ا  ؼىاهؿ ٌؿ با لیك وىا  بكؾو هك یک ال ایى ؾو گماقه، ایى ٌی  ال ؼىؾگكا ی ابٙ
 (.28-25، َ 0990)٠لیماؾه، 

 بًؿی کلی لفت قا بك ؾو يىٞ جمىین کكؾ:جىاو ؾق یک ؾوحههی

ای کیه ظاِی  جمیان یییک ال ا٠ٕیای ايىیاو بیا ٌییی هیای هییاؾیالیف( لیفت
ايؿF هايًؿ ظه ظاِ  ال يىٌیؿو ٌكبث یا اظىان ياٌی ال ًٌیؿو هىویمی ؼاقشی

هیا اقجبیاٖ بىییؿو گلی ؼىٌبى. ایى يیىٞ لیفتؾلپفیك و یا جصكبۀ ؼىٌایًؿ ظاِ  ال 
هىحمیمی با ییی ال ا٠ٕای ايىاو ؾاقيؿ. ؾق همۀ ایى هىاقؾ لفت، ٠ًىاو هٍیكی اوث 

 ٌیىيؿ. بیهبكای ظالت ؼىٌایًؿ ؼاِی که ؾق هك کؿام ال جصیاقب هیفکىق ؾقک هیی
٠باقجی هماو جصكبۀ ؼاَ، ؼىؾ، هّیؿالی ال لیفت، و هحفیاوت بیا هّیاؾیك ؾیگیك 

 اوث.
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جىاو آيها قا به ٠ٕىی ؼاَ و اواوا هایی که ظالث ايحما٠ی ؾاقيؿ و يمیب( لفت
به واظث بؿيی وشىؾ ايىاو يىبث ؾاؾ. هر  لفت لؿقت، لفت آلاؾی و لیفت ٠یمت 

ها وشه هٍحكکی ؾاقيؿ که ٌایؿ بحیىاو آو قا ظالیث ؼكویًؿی يفه. ایى ؾوحه ال لفت
های ؾویحۀ ؼالف لفتبا آقاهً اوث، بهياهیؿ. ایى يىٞ لفت هالین، گىحكؾه و همكاه 

ايؿ. یییی ال هّیاؾیك اییى يیىٞ لیفت، او  که ه١مىل، جًؿ و وكیٟ و همكاه با هیصاو
ای ؾاٌحه باٌؿ ها و اهیا  اوث. اگك ايىاو جمای  به ؼكیؿ  ؼايهلفت قویؿو به ؼىاوحه

ال ایًییه بیه کاق گییكؾ، هًگیام ؼكییؿ ؼايیه و جمام جالي ؼىؾ قا بكای قویؿو به آو به
ؼىاوحۀ ؼىؾ قویؿه، ظه ؼكوًؿی و بهصث ؼىاهیؿ ؾاٌیث. اییى ظیه ؼىٌیایًؿ 

ٌىؾ. ؼیىؾ  هًؿ هیقبٙی به ایى يؿاقؾ که با ليؿگی ؾق آو ؼايه ال قفاه هىشىؾ ؾق آو بهكه
 بؽً اوث.ؼكیؿ ؼايه و قویؿو به ؼىاوحه، لفت

ؾ اذبیات يیىٞ گكوی ؼىؾگكوايیه لموهیا ؾق ِیؿٌىؾ که لفتبا ایى بیاو قوٌى هی
يؽىث ال لفت بكای اف١ا  ايىاو يیىث جا بؽىاهین با الاهۀ هىاقؾی که ٠م  ٌیؽُ 

گكا قا ج١ٕیف کًین. همییى کیه بكایً هیچ لفت هلمىوی يؿاٌحه اوث، هىٟٔ لفت
ؼكویًؿی  -ایى ؾق همۀ ا٠ما  ايىاو بكلكاق اوث–ٌؽُ به ٠ملی هی  ؾاٌحه باٌؿ 

وقی ؼىؾگكوايه کافی اوث. اگك بپفیكین که هك باظاِ  ال اقٔای آو هی ، بكای لفت
الی  يیىٞ ؾوم هیا  اووث، باییؿ پیفیكفث کیه لا٠ملی ال ايىاو بكای اقٔای هیلی ال 

 لفت ؾق همۀ ا٠ما  ايىاو وشىؾ ؾاقؾ.

جىاو اٌیا  وىم بك ؾلی  او  قا هٙكض کكؾ و با جمیایم قوٌى اوث که ؾق ایًصا يمی
، َ 0990گكا ؾقآوقؾ )٠لیماؾه، قا ال ؾوث لفتبیى ِاظب هی  و هح١لك هی ، ؾلی  

28.) 

ٌیىؾF لییكا هییچ گكا یی اذبیات ٌایؿ با ایى جىو١ه ؾق ه١ًای لفت، اؾ٠ای او  لفت
ليؿ هگك ایًیه يىبث به آو هی  و گكایً وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و هیك ٠ملی ال ايىاو وكيمی

كی آو اویث. پیه هیك هیلی هىحلمم لفت، هًگام بكآوقؾه ٌؿو آو یا لال  هًگام پیگیی
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بؽیً ییا ای هىحلمم لفجی بیكای فا٠ی  اویث و همیۀ ا٠میا  ايىیاو لیفت٠م  اقاؾی
جىاو گفث؟ آیا ايگییمۀ اِیی  ايىیاو ؾق همیۀ هیلؾاوث. اها ؾق هىقؾ اؾ٠ای ؾوم چهقيس

ا٠ما  اؼحیاقیً قویؿو به لفت اوث؟ ٜاهكا بكای ایى اؾ٠ا ؾلیی  ؼاِیی اقا یه يٍیؿه 
ؼىؾ، بیا اقا یۀ ج١كیفیی ؼیاَ ال D وىؾگكا یEاقت هی  ؾق کحاب اوث. البحه شاو اوحى

E هی D کىٌیؿه اوث جا ایى اؾ٠ا قا اذبات کًؿ. او ه١حمؿ اوثEهی  ؾاٌحى به چییمی D و
Eلفتبؽً یافحى آو D.(.  042-049، َ 0984)بكاوؾ،  ؾو ٠باقت بكای یک چیميؿ 

D بؽیً جمایی  ؾاقؾىق لفتهك که به اهEبكؼی بك ایى باوقيؿ که با ایى جلمی، گماقۀ 
قویؿ بحیىاو اییى ِاؾق و هىشه و بلیه اواوا بؿیهی ؼىاهؿ بىؾ. با ایى ظا  به يٝك يمی

گىیايیه ؼىاهیؿ گماقه قا بًابك ج١كیف اذبات کكؾ. قوٌى اوث ٘بك ج١كیف همبىق، همیاو
هك کىیی بیه چییمی کیه جمایی  ؾاقؾ بیه آو Eبىؾ. بًابك فكْ هفاؾ ایى گماقه چًیى اوث 

ای اوث؟! اییى گىیايهگكا ی ِكفا ابكال چًیى گماقۀ هماواها آیا اؾ٠ای لفتD. جمای  ؾاقؾ
٠الوه هًٍا ایى اٌیحباه  هیی  کاهؿ. بهٌیىۀ ظ  هىاله، بعد قا ؾق ظؿ يماٞ لفٝی فكوهی

بكای اقلیابی یک ج١كیف ه١حبیك D پكوً گٍىؾهEچه بىؾه اوث؟ بایؿ گفث، اگك هالک 
هربث یا هًفی بیىؾو پاویػ D بؽً هی  ؾاقین؟آیا ها به اهىق لفتE جىاو پكویؿباٌؿ هی

ؾهیؿ کیه ه١ًا يباٌؿ، يٍیاو هییایى پكوً اهمیحی يؿاقؾF بلیه اگك ؼىؾ وىا  لغى و بی
ج١كیف گفٌحه ِعیط يیىث. البحه همیى اوث ؾق هىاقؾی ؾو هفهىم به کاق قفحه ؾق یک 

ؿ و ایى ؾق هىاقؾی اوث که بییى ؾو ج١كیف، ییىاو باًٌؿ و وىا  همبىق يیم ِعیط باٌ
هفهىم ظؿال  جغایك ا٠حباقی هايًؿ اشما  و جفّی  یا ابهام و ؤىض بكلكاق باٌؿ. آٌیاق 

اهیىق ٠Eبیاقجی ظحیی اگیك گیماقۀ اوث که ایى جغایك ؾق ج١كیف همبیىق وشیىؾ يیؿاقؾ. بیه
يیه جكؾیؿ به ظم  ٌایٟ ِعیط اویث ِعیط باٌؿ، بیD ايؿبؽً هىقؾ هی  ايىاولفت

گكا ی ؾلی  هعیمی يؽىاهؿ ؾاٌث. ایى اؾ٠ا قا بیه به ظم  اولی. بًابكایى ؾلی  ؾوم لفت
 جىاو پفیكفث، ولی کلیث آو ؾلی  ٠ملی یا جصكبی يؿاقؾ.ِىقت شم ی هی
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گكا ی اوث، ایًیه هكچًؿ هىلما ای که ؼٗ بٙاليی بك اؾ٠ای ؾوم لفتيیحۀ يها ی
ی١ًی لفت، يحیصۀ اقٔای اهیالی هايًؿ هی   ٌىؾFال اقٔای اهیا  لفجی يّیب فكؾ هی

به ؼىقؾو، هی  به يىٌیؿو، هی  به کىهًىقؾی و ... اویث، ایًییه ؾویحیابی بیه همییى 
لفت هعّى  Eلفت ايگیمۀ پیگیكی آو اهیا  باٌؿ، للهۀ ایى هٙلب يیىث. ؾو گماقۀ 

ا هین بD شى ی جًها ايگیمۀ پیگیكی آو هی  اوثلفتEو D پاوؽگى ی به یک هی  اوث
ايؿ. لاب  پفیكي اوث که هی  به لفت ییی ال اهیا  اِی  ايىاو اوث، ولیی هحفاوت

ایًیه هیچ هی  ؾیگكی غیك ال آو وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ، ؾلیلی بیك آو اقا یه يٍیؿه اویث. 
جىاو فكْ کكؾ، اهیا  اِی  ؾیگیكی ؾق کًیاق هیی  بیه لیفت ؾق وكٌیث قاظحی هیبه

جىايؿ اِی  شى ی( هیيمىيه هی  به ؾايىحى )ظمیمث ٠ًىاوايىاو وشىؾ ؾاٌحه باٌؿF به
والؾ و او بكای قفیٟ اییى باٌؿ. البحه گاهی وشىؾ یک پكوً ـهى ايىاو قا هٍىي هی

گكا هًىل همیى اویث آیؿ. ؾق ایى هىاقؾ اگكچه لفتظالث ؾق ِؿؾ یافحى شىاب بكهی
ؾق ـهیى فیكؾ بك هىٟٔ ؼىؾ اِكاق ؾاٌحه باٌؿ، هىاقؾی وشىؾ ؾاقؾ کیه هییچ ویىالی 

گاهی ظاِ  هی ٌىؾ و اییى ؾايیایی بیكای او وشىؾ يؿاقؾF با ایى ظا  جّاؾفا بكای او آ
شیى ی ايصیام جىايؿ به ايگیمۀ لفتآوقؾ. چًیى هىاقؾی يمیلفت و ؼكوًؿی به باق هی

ؾهیؿ گكفحه باٌؿ، چىو اواوا با لّؿ لبلی و ايحؽاب يبىؾه اوث. ایى هىاقؾ يٍاو هیی
یابؿ. اگیك ها چًیى اوث که ال ظّى  ٠لن بهصث و ؼكوًؿی هیکه واؼحاق وشىؾی 

واؼحاق وشىؾی ها چًییى باٌیؿ، چیه ه١ًیی ؾاقؾ کیه اهییالی هحًاویب بیا اییى اهیىق 
 (20-29، َ 0984)بكاوؾ،  آوق ؾاٌحه باٌین؟بهصث

دلیلسَم:خَدفزیجی-3-5

Eهی يٝك به گاه هكچًؿٌكافحمًؿايهیا  ؾقوث کاق ايصام به جّمین ها که قوؿیا 
 وحایً ؾیگیكاو یا هؿض هىقؾ که اوث ایى هىحین آو ؾقپی وال١اا  آي ه اها این،گكفحه

اییى وال١ییث  ٌیىین. هًیؿ بهیكه ؼیىب وشیؿايی ؾاٌیحى   لیفت   ال ییا بگییكین لیكاق
های وال١ی ؼىؾ قا، ؾق وقای کلماجی هايًیؿ ای اوث که هكؾم، غالبا ايگیمهٌؿهًٌاؼحه



  قواو ی ؼىؾگكا ۀو يمؿ هؿ٠ا و اؾل یبكقویًٌاؼح   98  

Eفٕیلث D وEوٜیفه Dو غیك آو پىٌیؿه هیؾاقيؿ. ها غالبا، هین ؾق هیىقؾ ايگییمه هیای
ٌىینF بًابكایى، آیا های وال١ی ؾیگكاو ؾچاق اٌحباه هیوال١ی ؼىؾ و هن ؾق هىقؾ ايگیمه

٘یكف و ؾگكگكوايیه ؾايىیحى ه١مى  يیىث که بگى ین همیى اوث ها همیٍه ؾقباقۀ بی
ٜییاهك هییای بییهه همییۀ ايگیییمههییا ؾچییاق فكیییب ٌییؿه باٌییین؟ ؾق والییٟ، جىشیییايگیییمه

چیمی بییً ال ییک  D1لايىو ٘ال یEغیكؼىؾؼىاهايه کاق آوايی اوث. ٘بك ایى بیاو 
لا٠ؿه بكای کاهیابی و قویؿو به اهؿاف ؾيیىی يیىثF و همكقات اشحمیا٠ی و ویاویی 

ايؿ که ؼیىؾگكا ی ؾیگیك افیكاؾ قا بیه فمٗ ال آو قو ؤٟ ٌؿه و هىقؾ هىافمث لكاق گكفحه
 (.24-29، َ 0984)فایًبكگ،  D.ؼىؾگكا ی ؼىؾ فكؾ کًحك  کًًؿايؿالۀ 

ثزرسیدلیلسَم)خَدفزیجی(-3-6

 يقذ اول -9-6-9

جىاو گكفیث، اییى اویث کیه اییى اویحؿل  ظؿال  اٌیالی که به ایى اوحؿل  هی
 کًؿ:کًؿ ولی بكای آيها ٌاهؿ و ؾلیلی اقا ه يمیچًؿیى هؿ٠ا قا هٙكض هی

ي ه ها ؾق همۀ اف١ا  به ؾيبا  آو هىحین يفٟ ؼىؾهیاو اویث. ؾق کًؿ آاول اؾ٠ا هی
والٟ هىحؿ  ایى اؾ٠ا قا به ِىقت ظؿوی یا با جىشه به ؾیؿگاهی کیه ؼیىؾ يىیبث بیه 

کًؿF ؾق ِىقجی که ایى اؾ٠ا به ِیىقت کلیی ییا ظحیی شم یی ؾیگكاو ؾاقؾ هٙكض هی
 لهايی لاب  ٘كض اوث که ؾلیلی هًٙمی بك آو اقا ه ٌىؾ.

کًًؿ. های وال١ی ؼىؾ قا ؾق وقای کلمات هؽفی هیکًؿ، هكؾم ايگیمه، اؾ٠ا هیذايیا
ايگیمۀ افكاؾ ؾیگك قا یا بایؿ ال بیاو ؼىؾ ِاظب ايگیمه فهمیؿ یا اظا٘ۀ وشىؾی به يفه 

اي لٕاوت کًین یا ؾلی  يملی ه١حبك ایى قا اذبیات فا٠  ؾاٌحه باٌین جا ؾق هىقؾ ايگیمه
کًؿF ؾق ظالی ؾق ایًصا هیچ کؿام ال ایًها وشىؾ يؿاقؾF بلیه با هٍاهؿۀ چًؿ هىقؾ کیه 

                                              

 .وٌٌذ سفشبس سَ ثب ٕداس وِ دٍػز وي سفشبس گًَِ آى دٗگشاى ثب .1
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ايیؿ ؾهًؿۀ کاق، ايگیمۀ وال١ی ؼىؾ قا ؾق وقای کلمات لكاق ؾاؾه، ظین کلی کیكؾهايصام
 ايؿ.گىيهها ایىکه همۀ ايىاو

ٌیىین. ؾق های ؼىؾ و ؾیگكاو ؾچیاق اٌیحباه هییهىقؾ ايگیمه ذالرا گفحه ٌؿه، ها ؾق
های ؾیگكاو هماو اٌیالجی که ؾق هىقؾ لب  هٙكض ٌؿ ایًصا هین هصیؿؾا هىقؾ ايگیمه

های ؼىؾ ها ؾق بىیاقی ال هىاقؾ، ايگیمۀ وال١ی ؼىؾ ٌىؾ. اها ؾق هىقؾ ايگیمههٙكض هی
کكؾین و یا هرال با وىالجی که ال ؼىؾ  ؾايین لیكا ب١ؿ ال ایًیه يفه ؼىؾ قا واکاویقا هی

 ٌىؾ.پكوین ايگیمۀ وال١ی کٍف هیهی
 يقذ دوم -9-6-2

های ؼىؾ و ؾیگكاو، غالبا ؾچاق کًین، اگك ها ؾق هىقؾ ايگیمهال ایى هىحؿ  وىا  هی
ها قا کٍیف کكؾییؿ و الو ؾق هیىقؾ آيهیا ٌىین، په ٌما چگىيه ایى ايگیمهاٌحباه هی

های وال١ی افكاؾ قا بؿايیؿ جیا بحىايییؿ به ؾیگك وؽى، ٌما بایؿ ايگیمه کًیؿ.لٕاوت هی
ها جٍؽیُ ؾهیؿ، ولی ٘بك گفحۀ ٌما اٌحباه ؾیگكاو و ؼىؾ افكاؾ قا ؾق هىقؾ ایى ايگیمه

 کًًؿ.های ؼىؾ و ؾیگكاو اٌحباه هیها ؾق هىقؾ ايگیمههمۀ ايىاو

دلیلچْبرم:تزثیتاخاللی-3-7

E،اؾب و وایك فٕا   بایؿ لاب  آهیىلي باٌیًؿ. ه١حمیؿاو بیه  اؼالق، قفحاق ؼىب
ًٌاؼحی غالبا به ایى يیحه جىشه ؾاقيؿ کیه ؾق جكبییث اؼاللیی و جلمییى ؼىؾگكا ی قواو

بیكؾاقی ياهؿ، بهیكهقفحاقها، ه١مىل ال آي ه بًحام آو قا ٔمايث اشكایی لفت و ؾقؾ هی
 یهیاهصیالات و٠یؿ و ايگیمووىوه یهاپاؾاي و٠ؿه قوي با جًها کىؾکاو ٌىؾ.Fهی

 ؾق بىییاقی ال هیىاقؾ، ؾق يیحیه ایى ٌىيؿ.هی يای  اؼاللی فٕای  کىب به وؽث

 ؾقویث یقفحاقهیا به هكؾم گكایً والٟ، ؾق .اوث ِاؾق هن بٍك يى  جاقیػ هىقؾ

 وشیىؾ ایٍیاو یبیكا یقفحاق چییم آو ؾقE که باٌؿ قوٌى که اوث ِىقجی ؾق فمٗ

 همییى ها ؾلیماا  اؼاللی جكبیث یهاٌیىه ؾق که اوث هعحم  بىیاق بًابكایى، D.ؾاقؾ

 .(22-24، َ 0984)فایًبكگ،  D.باٌؿ هفكوْ والوکاق
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ًمذدلیلچْبرم)تزثیتاخاللی(-3-8

 يقذ اول -9-8-9

جىاو هٙكض کكؾ، ایى اوث کیه، اییى هىیحؿ  ییا بیه ج١بییك اٌیالی که ؾق ایًصا هی
ؼىؾ اقا ه يیكؾه اوث. ؾق والٟ بییاو اییى ؾلیی  جییكاق جك هؿ٠ی، ؾلیلی بك اؾ٠ای ؾلیك

ٌیًاؼحی هیؿ٠ی اویث ًٌاؼحی اوثF ی١ًی ؼىؾگكوی قواوهؿ٠ای ؼىؾگكوی قواو
ؾهًؿ کیه بیه يفیٟ و هكؾم ؾق همۀ اف١ا  ظحی ؾق ا٠ما  اؼاللی ؼىؾ کاقی قا ايصام هی

ؾق همیۀ گىيه اوث پیه گىیؿ چىو ؾق اؼالق ایىؼیك آيها باٌؿ. ظا  ایى هىحؿ  هی
کًیین ایًییه ؾق اؼیالق هیكؾم ؼىؾؼىاهايیه و گىيه اویثF ال او ویىا  هییا٠ما  ایى

ًٌاؼحی ابحؿا کًًؿ ؾلیلً چیىث؟ په هؿ٠ی ؼىؾگكوی قواو٘لبايه ٠م  هیهًف١ث
بایؿ با ؾلی  ؾیگك، هؿ٠ای ؼىؾ قا اذبات کًؿ ویپه ال اییى هیؿ٠ا ؾق اؼیالق و ؾیگیك 

 ها اوحفاؾه کًؿ.لهیًه
 يقذ دوم -9-8-2

جیكیى ٌیًاؼحی اویث، ویاؾهگكا ی ؼىؾگكوايیۀ قواوشكهی بًحام که ه١حمؿ به لفت
يٝكییۀ همییى قا ؾقبیاقۀ ايگییمي آؾهیی هٙییكض کیكؾه اویث. ٘بیك اییى يیىٞ يٝكیییۀ 

های ايىاو قا بؿوو اوحرًا به یک چیم جعىی  کكؾ: هی  جىاو همۀ ايگیمهؼىؾگكوايه، هی
قغن واؾگی شفابً یا ٌیایؿ بیه ؾلیی  یى يٝكیه بهفكؾ بكای قویؿو به لفت ؼىؾ. اها ا

 کًؿ.همیى واؾگی شفابً ايىاو قا هىحمیما ؾقگیك یک ه١ما هی

ها، ال ٠ّك یىياو باوحاو جاکًىو، غالبا هحیفکك پژوهٍگكاو جیمبیى ؾق هىا   ايىاو
ای بیا هیی  ايؿ که اقجباٖ وییژهايؿ که لفت ؼىٌعالی و ؼكوًؿی، ظالجی ـهًیٌؿه

جكیى ٌیىه بكای هماي١ث ال جعمك ؼىٌعالی آو اوث که هی  فكؾ فمٗ و هٙمئى ؾاقيؿ.
فمٗ ه١ٙىف به ؼىؾ ؼىٌعالی باٌؿ. چًاي ه افكاؾ، وكگكم چیمهای ؾیگكی )غییك ال 
ؼىؾ ؼىٌعالی( باًٌؿ، ؼىٌعالی، بؿوو آيیه ؼىؾ هحىشه ٌیىيؿ، بكایٍیاو ٠یاقْ 

گاهايه و لا١٘ايه ؾقِؿؾ شلب هی و به ؾویث آوقؾو آو باٌیًؿ بیه ٌىؾF اها هًگاهی آ
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گكؾؾ، و ایى هماو ه١ٕ  و ه١مای ٘ىق کاه  ال ؾیؿگاو ياپؿیؿ ٌؿه، جىؽیكياپفیك هی
گاهايه ؼىٌعالی ٔكوقجا ؼىؾٌیى اوثF لیكا هٍهىق لفت گكا ی اوث: شىحصىی آ

قاه به ؾوث آوقؾو ؼىٌعالی فكاهىي کكؾو آو اوثF و ؾق همیى ِیىقت اویث کیه 
ؼىاهؿ آوقؾ. اگك هؿف ٌما هًعّكا ؼیىؾ لیفت، بیؿوو هیك  ؼىٌعالی به ٌما قوی

گكؾؾ، باٌؿ، ؾق ایى ِىقت هیچ لیفجی بیه ؾویث گىيه چیم که با٠د شلب لفت هی
يؽىاهؿ آهؿ. ه١مىل بكای به ؾوث آوقؾو ؼكوًؿی، ايىاو بایؿ يؽىث چییم ؾیگیكی 

 .پیؿا کًیؿ اغیك ال ؼىؾ ؼكوًؿی قا بؽىاهؿ و آو گاه ابماق به ؾوث آوقؾو آو ؼىاوحه ق
 (22، َ 0984)فایًكگ، 

گىییؿ ايگییمه و هیی  هیا گكوی يمیگكا ی واقؾ يیىثF لیكا لفتایى ايحماؾ به لفت
هیای هیا شلیب گىیؿ هیالک ايحؽیاببایؿ جًها و فمٗ ه١ٙىف به لفت باٌؿ بلیه هی

گاهايیه هیؿيٝك  لفت و ؾوقی ال قيس اوث ولى ایًیه جىشه به لفت بیه ِیىقت يیمیه آ
F چىو آي ه ههن اوث ایى اوث که ايگیمۀ يها ی ٌؽُ بیه ؾویث آوقؾو فا٠  باٌؿ

ای هن ؾق کاق باٌؿ. ال ٘كف ؾیگك ایى های هحىوٗ و هیايیلفت باٌؿ ولى ایًیه ايگیمه
قويؿ، ٘بی١ی اوث که ولحی ها چیمی قا بؽىاهین و بكای ها هٙلىبیث پیؿا کًؿ، اوباب 

گىيه اویثF ی١ًیی ولحیی لیفت ن ایىٌىيؿ و ؾق لفت هو همؿهات آو يیم هٙلىب هی
قوؾ که ایى لفت قا ال ٘یكق بكای کىی هالک و اِ  ٌؿ، آو ٌؽُ به ؾيبا  ایى هی

 هؽحلف به ؾوث آوقؾ.

دلیلپٌجن:خَدوبٍی-3-9

 ؼیىؾگكایی بیه ه١حمیؿاو اظحمیالی ؾلیی  ٠ًیىاو بیه ویىبك کیه ؾلیلیی ال ییی

 افیكاؾ بگىیًیؿ بكؼیی اویث همییىE کیه اویث اییى ٌىؾهی یاؾآوق ًٌاؼحیقواو

 هٍیؽُ قا ؼیىؾ غیایی اهییا  ،یبا ؼىؾکاو و کكؾه هكاش١ه ؼىؾ ـهى به جىايًؿهی

 D.کیكؾ کٍیف قا کاقهیا ؼىؾگكایايه بیىؾو ،یؼىؾکاو با جىاوهی اوان ایى بك کًًؿ.
 (000، َ 0984)وىبك، 
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ثزرسیدلیلپٌجن)خَدوبٍی(-3-11

 يقذ اول -9-91-9

هىاقؾ اؾ٠یا کیكؾ کیه بیا واکیاوی ؾلیی  غیایی و اهیؿاف ٌایؿ بحىاو ؾق بىیاقی ال 
جىاو اؾ٠ای کلی کكؾ که ؾق همۀ هىاقؾی ها يمیقفحاقهای ها چیىث. اها با ایى واکاوی

ؾهین، اهیا  غا ی ها ؼىؾهعىق هىحًؿ. لییكا يىیبث بیه که ها ف١  اؼحیاقی ايصام هی
 ه اوث.جىايین لٕاوجی ؾاٌحه باٌین، چىو هًىل جصكبه يٍؿآیًؿه يمی

 يقذ دوم -9-91-2

هیا ظحی اگك کىی اؾ٠ا کًؿ، همۀ اهیا  غا ی او ؼىؾهعىق اوث و او ؾق همۀ لهاو
کًؿF بال هٍیلی که وشىؾ ؾاقؾ ایى اوث که او فمٗ يىبث بیه ؼیىؾ، هی گىيه ٠م ایى
جىايؿ چًیى اؾ٠ایی قا هٙكض کًؿ ولی لا٠ؿه و هالکی اقا یه يییكؾه اویث کیه همیۀ هی

 کًًؿ.گىيه ٠م  هیها ؾق همۀ اف١ا  اؼحیاقی ؼىؾ ایىهمۀ لهاوها ؾق ايىاو

دلیلششن:سیزاسهؼلَلثِػلت-3-11

 ال ؼیاقز ؾق کیه ؼىؾؼىاهايه و ؼىؾگكایايه کاقهای الE که اوث ایى ؾیگك ؾلی 

 بیه ه١لیى  ال(ٌیىؾ هیی بیكؾه پیی او ؾق ظیب ـات و هًف١ث به ليؿ،هی وك ايىاو

 که ٌكایٙی ؾق کًینهی هٍاهؿه کًین، جؤه  ايىايی هك قفحاق و ا٠ما  ؾق اگك .)٠لث

 اویان بك فكؾی هك هىحًؿ، فكاواو يیم اهیايات ٘الباو آو و اوث هعؿوؾ اهیايات

 جیؤهیى قا ايٌؽّی هًافٟ جا کًؿهی قا ؼىؾ جالي جمام ؾاقؾ، که ـاجی ظب غكیمۀ

گییكؾ و لفا ؾق چًیى هىل١یحی هًافٟ افكاؾ ؾق ج١اقْ و جماظن با ییؿیگك لكاق هی .يمایؿ
 ايصاهؿ.گكی و کٍمیً و ظحی شًگ هیبه وحیمه

 ٌىؾ:ؾق ـی  به چًؿ يمىيه ال قفحاقهای ؼىؾگكایايه اٌاقه هی

قوؾ، ؾق ظیالی کیه ؾق اییى فییك الف( فكؾی با ٠صله به ٘كف ِعًۀ جّاؾفی هیی
 ای بكای هى يیم اجفاق افحؿ.قولی چًیى ظاؾذه اوث که همیى اوث
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قوؾ، با ایى فیك که ایًصا هصالی اوث جیا ب( پمٌیی به ومث ِعًۀ جّاؾف هی
 ههاقت ؼىؾم قا به يمایً بگفاقم.

کًؿ، به اهیؿ ایًیه قول ؾیگیكی، ز( فكؾی يیال و ؼىاوحۀ ؾووث ؼىؾ قا بكآوقؾه هی
F ٠مییمی، 54-59، َ 0992)پیالمك،  D.ؾووحً يیال و ؼىاویحۀ او قا اشابیث کًیؿ

0982 َ ،094-092.) 

 ثزرسیدلیلششن)سیزاسهؼلَلثِػلت(-3-12

ىقؾ بایؿ ؾیؿ، ه١لیى  ای که ؾق ابحؿا بایؿ بؿاو جىشه کكؾ ایى اوث که، ؾق ایى هيیحه
جىاو يام آو قا ؾق هىاقؾ ـکك ٌؿه یا ظحیی ؾق هیك آي ه به ٘ىق ؾلیك هی وال١ی چیىث؟

ٌیىؾ. ایًییه اییى ف١ی  قی، ه١لى  ياهیؿ، ف١لی اوث که ال فا٠  ِاؾق هیف١  اؼحیا
ؼىؾؼىاهايه اوث یا ؾیگكؼىاهايه، لٕاوجی اوث که ها يىبث بیه ف١ی  فا٠ی  ايصیام 

جىاو آو قا ه١لى  ياهیؿ ف١لی اوث که ال هباؾی آو ِاؾق ٌیؿه ؾهین. آي ه ل١ٙا هیهی
گاهی، گكایً و لیؿقت فا٠ی  کًؿ که ٠لحی ؾاقؾ Fاوث. ایى ه١لى  ذابث هی ٠ل  آو آ

فهمین، ؾق کًًؿۀ آو، ٠لن و لؿقت و گكایٍی وشىؾ باٌؿ. با ِؿوق ایى ف١ ، ها هیهی
ؾاٌحه که ایى ف١  ال فا٠  ِاؾق ٌؿه اوثF ولی ایًیه ایى ف١  ال کؿام یک ال اهیا  و 

كؾ. پیه جىاو ج١ییى کیگكایٍات فا٠  ياٌی ٌؿه قا، به ِكف اوحًاؾ به ٜاهك ف١  يمی
جىاو گفث اٌیا  ایى اوحؿل  ایى اوث که هفكوْ گكفحه ایى ف١  ٘ىق ؼالِه هیبه

ؼىؾؼىاهايه اوث، ؾق ظالی که ؼىؾگكوايه یا غیكؼىؾگكوايه بىؾو ف١  قا بیا جىشیه بیه 
 جىاو اذبات کكؾ.ٜاهك ف١ ، ٌكا ٗ و هىل١یث جعمك ف١  و ؾیگك لكا ى يمی

دلیلّفتن:سزشتهشتزن-3-13

، ؾلیی  ؾلی  ٌباهث لیاؾی با اوحؿل  وىبك ؾاقؾF با اییى جفیاوت کیه ؾق اییىایى 
ایى اوحؿل  هبحًی بك چًؿ همؿهه اوث: Eکًؿ.همؿهاجی قا ال فلىفۀ اوالهی اجؽاـ هی

، 0999)شیىاؾی آهلیی،  لعاٚ وكٌث و هاهیث ییىاو هىیحًؿ.ها بههمۀ ايىاو -0
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 (022، َ 0982)قالی،  ل واظیؿ.ظین الهرا  فیما یصىل و ها ل یصى -2 (92َ 
D ظیب ـاتEییابن کیه ؾاقای هى با ٠لن ظٕىقی به ؼىیٍیحى و ؼىؾکیاوی، هیی -9

 باًٌؿ.ها ؾاقای ظب ـات هیيحیصه: همۀ ايىاو (000، َ 0984)وىبك،  هىحن.

یابؿ کیه ؼیىؾ و کمیالت به بیاو ؾیگك هك یک ال ها به ٠لن ظٕىقی و ٌهىؾی هی
هیای او ؾق قاویحای قوییؿو بیه هًیافٟ و ها و ايگییمهجالي ؼىؾ قا ؾووث ؾاقؾ و جمام

هیا، کمالت ؼىیً اوثF بًابكایى با هفكوْ گكفحى اِی  وظیؿت هیاهىی ايىیاو
، َ 0982)٠مییمی،  Dجىايین ایى ظالث )ظیب ـات( قا بیه همیه ج١میین ؾهیین.هی

092.) 

ثزرسیدلیلّفتن)سزشتهشتزن(-3-14

جىاو هٙكض کكؾ. يؽىث: بییاو وكٌیث هٍیحكک هیيیاجی قا پیكاهىو ایى اوحؿل  
ها لهايی اوث که ها همۀ افكاؾ ايىیاو قا، افیكاؾ ییک يیىٞ بیؿايینF ؾق بكای همۀ ايىاو

ؾايًؿ. )ٌیكالی هعمیؿ بیى ابیكاهین ی بكؼی فالوفه هك فكؾ ايىايی قا یک يىٞ هیظال
اوثF بیه  ( ؾوم: لا٠ؿۀ ـکك ٌؿه ؾق همؿهۀ ؾوم، بىیاق هبهن295َ ، 0929ٌیكالی،

ایى بیاو که بایؿ ظؿوؾ و ذغىق آو هٍؽُ ٌىؾ جا ؾق يهایث ه١لىم ٌىؾ که آییا ٌیاه  
ٌىؾ یا يه. وىم: ایًیه ها ظب ـات قا بیا ٠لین ظٕیىقی و ٌیهىؾی ؾق د هیایى هبع

یابین، يیحۀ ِعیعی اوث، اها ؾق ایى اوحؿل ، ؾلیلی الاهه يٍیؿه کیه ؾقوو ؼىؾ هی
کكؾ و ٠م  کكؾو بك ؼالف آو هعا  اوثF هگك ایًیه  ظحما بایؿ ٘بك ظب ـات قفحاق

 بیايی که ها ؾق فّ  ؾوم ـکك کكؾین گفحه ٌىؾ.

شٌبختیگزائیخَدگزٍاًِرٍاىًمذسَثزثزلذت-3-15

 هاضیى ججشبه

ٌیىؾ ٌیما جّىق کًیؿ هاٌیًی وشىؾ ؾاقؾ و شىقی ٘كاظی ٌؿه که اول: با٠د هی
ىي کًیؿ که هحّ  ٌؿو به هاٌیى قا ايحؽاب بالفاِله په ال هحّ  ٌؿو به آو، فكاه
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بؽٍیی و کمحیكیى ای کیه ٌیما ؾاقای بیٍیحكیى لیفتایؿ، ذايییا: هكگىيیه جصكبیهکكؾه
هايیؿه کًؿ. اگك به ٌما پیًٍهاؾ ٌىؾ همؿاق بالیؾايیؿ، بكای ٌما فكاهن هیؾقؾآوقی هی

 ال ٠مكجاو قا با اجّا  به چًیى هاٌیًی وپكی کًیؿ چه ؼىاهیؿ کكؾ؟

گىیؿ: ظؿن هى ایى اوث که بىیاقی ال هكؾم و اظحمال ؼىؾ ٌیما اییى بك هیوى
گكا یی کًیؿ. ایى وال١یث ِاؾق ؾق هىقؾ هكؾم، لفتهىل١یث اجّا  به هاٌیى قا قؾ هی

کًؿ. بىیاقی ال هكؾم ؾاٌحى ليیؿگی وال١یی قا بیك ليیؿگی هّیًى٠ی جیكشیط قا قؾ هی
ا ليیؿگی هّیًى٠ی و هحّی  ٌیؿو بیه ؾهًؿF ظحی اگك ليؿگی وال١ی ؾق همایىه بیهی

قوؿ که هكؾم هاٌیى جصكبه، لفت کمحك و ؾقؾ بیٍحكی به همكاه ؾاٌحه باٌؿ. به يٝك هی
ياپفیك به چگىيگی اقجباٖ ؼىؾ قا با شهاو ؼاقز ال ـهیى ؼیىؾ اهمییث به يعى کاهً

ؾهًؿ و ایى پًؿاق ؼٙاوث که بگى ین جًها چیمهایی که آيیاو بیه ٠ًیىاو هیؿف فیی هی
گیاهی ؼیىیً اویثيفىه به آو اهمیث هی )ویىبك،  .ؾهًؿ، ظالت ؼىٌیایًؿ ؼىؾآ

0984 ،ِ ُ002-009) 

ثزرسیًمذسَثز-3-16

هكچًؿ ابحًای ایى اوحؿل  بك ظالث فكٔی و غیكوال١ی اوث اها هیكؾم بیا جّیىق 
 ای که ؾق اییىجىايًؿ بیى ؾو ظالث لكاق گیكيؿ و ییی قا جكشیط ؾهًؿ. اها يیحهؾلیك، هی

ليیؿ کیه هیكؾم اوحؿل  ؾقؼىق جىشه اوث ایى اوث که ؾق يهایث ویىبك ظیؿن هیی
اجّا  به ایى هاٌیى قا ايحؽاب يیًًؿ، ؾق ظالی که همیى اوث اگك هىل١ییث هاٌییى 
جصكبه، ؼىب بكای آيها جبییى ٌىؾ، آو قا ايحؽاب کًًؿF وايگهی وىبك جعمییك هییؿايی 

کًیین، بؿايؿ. ال وىی ؾیگك، ال وىبك وىا  هیيیكؾه جا يٝك وال١ی هكؾم قا ؾق ایى هىقؾ 
ؾهًؿ؟ ایى جكشیط، ف١لی اوث اؼحیاقی و يیال به چكا هكؾم ليؿگی وال١ی قا جكشیط هی

ايگیمه و هی  ؾاقؾF کؿام هی  و گكایً وقا  ایى ايحؽاب وشىؾ ؾاقؾ که هعكک هیكؾم بیه 
ات هیلیی و وىی ایى ايحؽاب اوث؟ ٘بك هٙالبی که ؾق فّ  ؾوم اقا ه ٌیؿ، ظیب ـ

ی١ب گكایٍی اوث که وقا  همۀ اف١ا  اؼحیاقی ها لیكاق ؾاقؾ و البحیه لیفت ٌُ شیى ی ال 
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و  ٌىؾگك هیاِلی ایى ظب ـات اوث. ؾق هىاقؾی که ظب ـات ؾق لالب لفت شلىه
لكاق اوث فا٠  بك اوان لیفت ییک ٘یكف قا ايحؽیاب کًیؿ، هىیلن فا٠ی  ٘كفیی قا 

ؾيبا  ؾاقؾ. جكیى لفت قا بهى یا بهحكیى و ٘ىليیکًؿ که ؾق يٝك وی، بیٍحكیايحؽاب هی
ؾايًیؿ، آو قا جیك هییبؽیًپه ظحی ؾق ایى هىقؾ هن چىو هكؾم ليؿگی وال١ی قا لفت

 ؾهًؿ.جكشیط هی

شٌبختیاشىبالتریچلشثزخَدگزائیرٍاى-3-17

Eقی لم ه١حمؿ اوث ییی ال لىیجكیى ايگیمه .های يٝكی، هیی  بیه ویاؾگی اویث
جیكیى جبیییى همییى قا ه ؾق ِؿؾ جبییى هٙلبی هىحین، ؾووث ؾاقیین ویاؾههًگاهی ک

ؾقیابین. ایى هٙلب ؾق ٠لىم جصكبی هن قغ ؾاؾه اوثF هرال ظكکث ویاقات، شم و هؿ 
قویؿ، اهیا همیۀ اییى و يعىۀ ومىٖ اٌیا بك لهیى، هكچًؿ ؾق ابحؿا هحفاوت به يٝك هیی

هیا همیى ٌی ، ولحی ؾق هىقؾ قفحاق ايىاوٌىؾ. به هىاقؾ با لايىو شاـبۀ لهیى جبییى هی
کًین همۀ قفحاقها قا با یک اِی  جبیییى کًیین. ال آيصیا کیه کًین، و١ی هیِعبث هی

يهایییث ههمییی ؾق ايگیییمي اوییث، ؾق يٝكیییۀ ؼییىؾگكا ی ظییب ـات، ٠اهیی  بییی
)قی لیم،  Dؾايًیؿ.های ايىیاو هییکًًؿۀ همۀ ايگیمهًٌاؼحی، ظب ـات قا، جبییىقواو

ًٌاؼحی ویه ؼلیٗ ٌىؾ ؾق يٝكیۀ ؼىؾگكا ی قواوقی لم هؿ٠ی هی( 022، َ 0992
ٌیًاؼحی ؾیگیك ها بك٘كف ٌىؾ، يٝكیۀ ؼیىؾگكا ی قواوقغ ؾاؾه اوث که اگك ایى ؼلٗ

 لاب  جىشیه يیىث.
 خلظ اول -9-97-9

E اولیى ؼلٗ، ؼلٗ هیاو ؼىؾؼىاهی و يفٟ ٌؽّی اوث. با جاه  و ؾلث قوٌیى
ًؿ. اگك به ؾلی  ياؼىٌی به پمٌک هكاش١ه کًن، ٠ملی بیه ٌىؾ که ایى ؾو ییی يیىحهی

ؾايیؿ. و همییى ام، اها کىی به ؼا٘ك ایى کاق هكا ؼىؾؼیىاه يمییيفٟ ؼىؾم ايصام ؾاؾه
گىيه اوث، هىىاک لؾو، جالي وؽث ؾق هع  کیاق و ا٘ا٠یث ال لیىايیى. اهیا قفحیاق 

هن ؾق ٌیكایٙی کیه جىشه اوث، آو ؼىؾؼىاهايه، قفحاقی اوث که به هًافٟ ؾیگكاو بی
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جىشهی کكؾ. هرال غفا ؼىقؾو ؾق ٌكایٗ ه١مىلی هكچًؿ هبحًی بیك يفیٟ يبایؿ به آيها بی
ٌؽّی اوث ولی ؼىؾؼىاهايه يیىثF اها اگك کىی همیى غیفا قا ؾق لهیاو لعٙیی 

 (029 ، 0992َ)قی لم،  Dاظحیاق کًؿ، ایى ٠م  ؼىؾؼىاهايه اوث.
 بشسس  خلظ اول -9-97-2

ٌیًاؼحی، اِی  لهیًۀ افیاق هؿ٠یاو ؼیىؾگكوی قواوه ٌىؾ ؾق پهایًیه گفح :اول
واؾگی، هًٍا لا   ٌؿو به ایى يٝكییه ٌیؿه اویث و ایًییه ظیب ـات قا هًٍیا همیۀ 

 ها ه١كفی کًًؿ، اؾ٠ایی بیً يیىث.ايگیمه

ٌیًاؼحی آو يیه اؼاللیی، و يفییٟ ه١ًیای قواوجفیییک بییى ؼىؾؼیىاهی بیه :ذايییا
ؾهین به ایى ؾلیی  هك کاقی قا ؼىؾؼىاهايه ايصام هیٌؽّی، ِعیط يیىث. لیكا ها 

اوث که يف١ی بكای ها ؾاقؾF به ج١بیك ؾیگك همیى يیىث ها کاقی قا ؼىؾؼىاهايه ايصام 
٠یه، کاقی قا ايصام ؾهین که به يفٟ هاویث ؾهین ولی به يعىی به يفٟ ها يباٌؿ یا به

 ٌیًاؼحی.١ًا کًین يه قواوؼاللی هولی ؼىؾؼىاهايه يباٌؿ. هگك ایًیه ؼىؾؼىاهی قا ا
هایی که ایٍاو ـکك کكؾ، جًها جفاوجی که وشیىؾ ؾاقؾ اییى اویث کیه ؾق بكؼیی ؾق هرا 

ای ال ها، قفحاق ها اِٙیاکی با هًافٟ ؾیگكاو يیؿاقؾ هايًیؿ هىیىاک لؾو و ؾق پیاقههرا 
قفحاقها هايًؿ اظحیاق غفا با هًافٟ ؾیگكاو ؾق جٕاؾ اوثF ولی ؾق هك ؾو ِیىقت، هیك 

 ؾو کاق هن هبحًی بك يفٟ ٌؽّی اوث و هن ؼىؾؼىاهايه.
 خلظ دوم -9-97-9

Eایى ؼلٗ هیاو يفٟ ٌؽّی و لفت ٘لبی اویث. هیا بىییاقی ال کاقهیا قا ايصیام
بؽً اوث، ولی ایى بؿاو ه١ًا يیىث کیه بیك اویان يفیٟ ؾهین لیكا بكای ها لفتهی

٠می  او بیك هبًیای کٍؿ، ل١ٙا ٌؽّی ِىقت گكفحه اوث. هرال کىی که ویگاق هی
ٌىؾ و ِكفا به ؾايؿ که ایى کاق هًصك به وك٘او هیيفٟ ٌؽّی يیىث لیكا ؼىؾ او هی

 ؾهؿ.بكؾ آو قا ايصام هیشهث لفجی که ال ایى کاق هی
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گىيه قفحاقهیا هبحًیی بیك ؾیگكؼیىاهی هین جىشه به ایى هٙلب ٌایىحه اوث که ایى
ایايه وشىؾ هین يؿاٌیث، جىشییه اییى يیىث، ی١ًی ظحی اگك چیمی به يام قفحاق ؾیگكگك

، َ 0992)قی لیم،  Dٌیًاؼحی ياؾقویث بیىؾ.قفحاقها بك اوان اؾلۀ ؼىؾگكا ی قواو
029-024.) 

 بشسس  خلظ دوم -9-97-4

قویؿ ٘لبی با هن جفاوت ؾاقيؿ، اها به يٝك هییهك چًؿ هفهىم يفٟ ٌؽّی و لفت
يباٌؿ. لیكا ولحی ها کاقی قا بك جفییک ایى ؾو ال ظید هّؿاق ؾق قفحاقهای ها همیى 

ؾهین ؾق والیٟ ؾق قاویحای لیفجی کیه بیكای هیا ظاِی  اوان يفٟ ٌؽّی ايصام هی
ؾهین. به ٠الوه ایٍاو يفٟ قا ؾق يفٟ ؾايین و هن ايصام هیٌىؾ، هن آو کاق قا يفٟ هیهی

های بىیاق بیمقگ کًؿ، ؾق ظالی که لفت بكؾو ییی ال يفٟهاؾی و فیمییی هًعّك هی
هیا ؾلق بكؾ، ظأك اویث هیلییىوها ال یک بیماقی قيس هیوث، هرال کىی که وا ا

ؾايؿ، لیكا اگك يافٟ يبیىؾ ظأیك بیه جكیى يفٟ هیؼكز کًؿ و ؾقهاو ٌىؾ و ایى قا بمقگ
هميیه کكؾو چًیى همیًۀ هًگفحی يبىؾ، ال ٘كف ؾیگك ایى کاق فمٗ بیه شهیث ؾوقی ال 

 گیكؾ.ؽً ِىقت هیبقيس بیماقی و ؾاٌحى ليؿگی لفت
 خلظ سىم -9-97-5

Eؼىؾگكا ی قواوًًٌاؼحی هبحًی بك یک پی فكْ اوث به ایًیه، جىشه به قفاه ؼىؾ
با جىشه وال١ی به قفاه ؾیگكاو ياوالگاق اوث. اها ایى جفییک کاـب اوث. هی  به ایًیه 
همه ال شمله ؼىؾ و ؾیگكاو ؼىٌبؽث باًٌؿ، هیلی ياویالگاق يیىیث. گیاهی همییى 

هیای ویؽحی وث هًافٟ ها با هًافٟ ؾیگكاو ؾق ج١اقْ باٌؿ و هصبىق ٌیىین جّیمینا
ؾهیین ؼّىِیا بگیكین، اها ظحی ؾق چًیى هىاقؾی يیم گاه هًافٟ ؾیگكاو قا جكشیط هی

 (.024، َ 0992)قی لم،  Dاگك ؼايىاؾه و ؾووحاو ها باًٌؿ.
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 بشسس  خلظ سىم -9-97-6

اؼحی ؾق لالب یک ؼلٗ بیاو ٌؿه اویث. ًٌؾق ایى ؼلٗ، هؿ٠ای ؾیگكگكا ی قواو
گىیؿ هك قفحاقی ولى ٜاهك ؾیگكگكوايه ؾاٌحه باٌؿ، ؾق والٟ ياٌی ال لیكا ؼىؾگكا ی هی

هی  و گكایٍی ؼىؾؼىاهايه اوث. ولی قی لم، ِكفا با بیاو چًؿ هرا ، ؼىاهاو قؾ ایى 
ؾق اؾ٠اوث و هؿ٠ی ٌؿه ؾق ایًصا ؼلٙی ِىقت گكفحه اوث. وايگهیی ج١بییك ؼلیٗ 

فیكْ گفیث، اییى پییًهىقؾ ایى ياوالگاقی ِعیط يیىث بلیه بهحك بىؾ ایٍیاو هیی
 ًٌاؼحی کاـب اوث و هٙابك با والٟ يیىث. ؼىؾگكا ی قواو

  



  قواو ی ؼىؾگكا ۀو يمؿ هؿ٠ا و اؾل یبكقویًٌاؼح   ::  

 

 گیشی ًتیجِ

قا پفیكفحیه  ًٌاؼحیۀ ؼىؾگكا ی قواويٝكی ال شمله هابم و هًؿوی فیلىىفاو لیاؾی 
. همۀ کىايی که لا   به يٝكییۀ ؼیىؾگكا ی ايؿو جماقیك و اؾلۀ هح١ؿؾی بك آو الاهه کكؾه

گكؾايًیؿ و ای واظیؿ بیالهیهای ايىیاو قا بیه ايگییمهًٌاؼحی هىحًؿ، همۀ ايگیمهقواو
ايؿ که ایى ايگیمه، ؼىؾؼىاهايیه و ؼىؾگكایايیه اویث، اهیا ؾق همگی بك ایى يیحه هحفك

قٔیایث D، Eظیب ـاتEایًیه هّؿاق آو ايگیمۀ واظؿ چیىث با هن اؼحالف ؾاقيؿ. 
به ٠ًىاو هّؿاق ایى ايگیمه ه١كفی ٌؿه اویث. D هًف١ث ٌؽّیEو D لفتD ،Eفا٠ 
اقا ه ٌؿه اوث و ها ؾق اییى  ًٌاؼیای که بكای اذبات هؿ٠ای ؼىؾگكا ی قواوهاؾل جمام

اوث، لیكا اول: جًاوبی بیى اؾلۀ اقا ه ٌؿه و هیؿ٠ا  ؿهماله به آيها اٌاقه کكؾین، لاب  يم
ای فكاجصكبی اویث و هیؿ٠یاو اییى يٝكییه ٠باقت ؾیگك، هؿ٠ا، هىالهوشىؾ يؿاقؾ، به 

ؼىاهاو ایى هىحًؿ که ایى هىالۀ فكاجصكبی قا با اؾلۀ جصكبیی اذبیات کًًیؿ و پكوأیط 
ايؿ ؾلیلی بیك اوث که ایى هىاله ٌؿيی يیىث. ذايیا: کىايی که ال ایى يٝكیه ؾفاٞ کكؾه

ؾق يحیصیه  ايیؿ.ؼىؾؼىاهايه الاهه يییكؾه هایهای ايىاو ؾق ايگیمههًعّك بىؾو ايگیمه
ٌىؾF هگك ایًیه اوحؿل  شؿیؿی اذبات يمیبا ایى اؾله ًٌاؼحی يٝكیۀ ؼىؾگكا ی قواو

بك آو الاهه ٌىؾ یا ال بیايی که ؾق يٝكیۀ ظب ـات ؾق فلىفۀ اوالهی ـکك ٌؿه، کمیک 
 گكفحه ٌىؾ.

  



  :;   ویژه فلىفه و کالم، 0999 لهىحاو، 44ٌماقه  فّلًاهه  
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