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نقدي بر كتاب
«زندگی خوب :یکپارچهسازي فلسفه و روانشناسی بهروزي»

و٘ذرضاهحبَبٖآراًٖ 

ح

چکیده
فیلؿَفاى ّوَاضُ ًٓطیِّایی زضبااضُی چیؿایی بْاطٍظی باِزؾا زازُاًاس اهاا اظ
ضٍاًكٌاؾی غافل بَزُاًس ٍ ضٍاًكٌاؾاى ًیع زض بحا ّاای ذاَز اظ بْاطٍظیی ّای
ًٓطیِای زضباضُی چیؿیی آى زض اذییاض ًساقیِاًس .هایىل بیكاپ زض ویاا ظًاسیی
ذَ  :یىپاضچِؾاظی فلؿفِ ٍ ضٍاًكٌاؾی بْطٍظی هیوَقاس ااا ایاي زٍ حاَظُی
ْاّطاً اظ ّن جسا ضا با یىسیگط ٍ اح ضٍیىطزی جاهٕ هیهل ؾاظز ٍ حانال ًیاع
امطیط چاضچَ ًَیی بطای فْن ظًسیی ذَ ٍ بْاطٍظی اؾا  .ایاي چااضچَ ی
ًٓطیِی قبىِای اؾ ی قابىِای ذَزوفاا ٍ ذَزبؿاٌسُ اظ احؿاؾاا ٍ َٖاَا
هثب ی ًگطـ ّای هثب ی ٍیػیی ّای هثب ی زؾیاٍضزّای هثب ٍ اٗاهال ؾااظًسُ ٍ
واهیا با جْاى وِ چاضچَبی ٖلی ٍ هٗلَلی فطاّن هیآٍضز .همالِی وًٌَی بِ ََض
ذال با اأویس بط ضٍیىطز جاهٕ ًَیؿٌسُ ٍ ًٓطیِای قبىِای ٖلیی ویا ضا هٗطفی
هیوٌس .زض اًیْا ًیع بِ ََض ذاال ًىااای اًیماازی ضا زض ذهاَل ضٍـقٌاؾای
ًَیؿٌسُ ٍ ًیع هحیَای ًٓطیِی قبىِای ٍاضز هیؾاظز وِ بیكیط بِ هؿألِی اٖیبااض
ٌّجاضیصاضاًِی ایي ًٓطیِ زض لیاؼ با ؾایط ًٓطیِّاای زضبااضُی بْاطٍظی هطباٌَ
هیقَز.
كلیدواژهها :بْطٍظیی فلؿافِی ضٍاًكٌاؾای هثبا ًگاطی ضٍیىاطز جااهٕی ًٓطیاِای
قبىِای.

.1مقدمه
1

Well-Beingی وِ زض فاضؾی بِ ؾٗاز ی بْطٍظیی ذیطی ضفاُ ٍ  ...اطجوِ هایقاَزی زض
ظباى اًگلیؿی بِ هٌٗای ٍيٗی ی حال ٍ یا قطایُی اؾ وِ زض آى یه فطز یا یاطٍُی
اؾیازیاض یطٍُ حىو

ٍ فلؿفِی زاًكگاُ اطبی

هسضؼhr.mahboobi@modares.ac.ir.

ااضید زضیاف 97/13/3/23 :ی ااضید پصیطـ97/6/1 :
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یا یه وكَضی اظ ًٓط هثالً قطایٍ اجیواٖیی الیهاازیی ضٍاًكاٌاذییی ضٍحای ٍ ضٍاًایی
پعقىیی ٍ  ...زض قطایٍ هُلَ ٍ هثبیی بِ ؾط هیبطز .بط ایاي اؾااؼ ایاي ٍاغُ َیا
ٍؾاایٗی اظ واااضبطز زض ذهااَل هَيااَٖا یًَااایَى زاضز ٍ هااثالً زض هااَضز قااطایٍ
الیهازی یه وكَض یا یه ذاًَزُ هیاَاى یف وِ اظ بْطٍظی بطذَضزاض اؾ یاا ًاِ.
زض هَضز یه اًؿاى ّن بِ ََض ولی هیاَاًس بِ ٌَٖاى ٍيٗی یا قاطایُی باِ وااض ضٍز
وِ زض آى ٍيٗی یا قطایٍی فطز اظ احؿاؼ ؾالهییی قازیی آؾایفی ضيای ٍ اهَضی
اظ ایي زؾ بطذَضزاض اؾ  .زض فلؿفِ ٍ ضٍاًكٌاؾی بِ ََض ذاال باِ ّوایي هٌٗاای
اذیط اَجِ هیقَز بِیًَِای وِ ٍلیی یفیِ هیقَز فطز اًؿاًی اظ  well-beingبْطُهٌاس
اؾ هٌَٓض فْویسى قاطایُی اؾا واِ فاطز زض آى قاطایٍ ٍ ٍياٗی بطذاَضزاض اظ
بْطٍظی اؾ .
بِ اٗبیط زاًكٌاهِی اؾیاًفَضزی «بْطٍظی زض فلؿفِ غالباً بطای اَنی آًچِ وِ فایًفؿاِ
ٍ بِنَض غیطابعاضی ٍ چًَاى غای بطای یه قرم ذَ اؾ ی باِ وااض هایضٍز»
 Haybron 2011ووابیف هیاَاى بْطٍظی ضا با ّوااى
Crisp 2017
(
هفَْم ذَقبریی یا ؾٗاز یىی زاًؿ  .فیلؿاَفاى غالبااً زض فلؿافِی ذاَز اظ اٗبیاط
ؾٗاز یا ذیط اؾیفازُ وطزُاًس .زض ٍالٕ زض ؾطآغاظّای ااضید افىط ًٓامبٌاسی بكاطیی
ایي فلؿفِ بَز وِ احا ٌٖاَاى بحا زضبااضُی ؾاٗاز یاا ًیاهبریای eudemonia
زضباضُی بْطٍظی ًیع بح هیوطز ٍ امطیباً غالب فیلؿَفاى بطجؿایِی اااضید ّوچاَى
افالََىی اضؾَُی ٍ بٗسّا زض ااضید فلؿفِی غط فیلؿاَفاى هاسضى زضبااضُی ؾاٗاز
بح وطزُ ٍ اًسیكیسُاًس .با فانالِ یاطفیي ؾاٗاز اظ هفااّین زیٌای ٍ هاصّبیی ٍ باا
قىلییطی ضٍاًكٌاؾی بِ ٌَٖاى یه ضقیِی ٖلوی ٍ بطزاقیی یىؿطُ ظهیٌای اظ اًؿااىی
بح زضباضُی ؾٗاز اظ حَظُ ّای فلؿفی-فلؿافِ اذاللای باِ للوطٍّاایی ّوچاَى
ضٍاًكٌاؾی ٍاضز قس .ضٍاًكٌاؾی هسضى زضباضُی ایي انُالح ٍ بٍِیػُ زض زاًكی با ًاام
ضٍاًكٌاؾی هثب ًگط ( )Positive psychologyزضباضُی بْـرٍیٕ ؾاري هاییَیاس .زض
فلؿفِ ًیع ّوچٌاى بح اظ ؾٗاز ٍ ذَقبریی زًباا هایقاَزّ .اط یاه اظ ایاي زٍ
ضقیِ ًیع با هؿائل ٍ هكىال ذال ذَزقاى هَاجاِ ّؿایٌس .ضٍاًكٌاؾای هثبا ًگاط
ْاّطاً ٌَّظ ًیَاًؿیِ اؾ ابییي ٍ احلیل زضؾیی اظ ذَز ضٍاًكٌاؾای هثبا ًگاط ٍ ًیاع
بْطٍظی بِ زؾ زّس .فلؿفِ ًیاع زض ایٌجاای آًگًَاِ واِ زض هاَضز بؿایاضی اظ هؿاائل
زیگطـی یَیی وِ زض بيبؿیی بالی هاًسُ اؾ ٍ هاا ضا باا هٗطواِای اظ آضای یًَاایَى
هَاجِ هیؾاظزّ .سف ًَیؿاٌسُی ویاا یًـذیٖوـَ ٗکپارچـِسـایٕ فلسـفٍِ
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رٍاًطٌاسٖبْرٍیٕی ًیع زلیماً ًكاى زازى ایي اؾ وِ چگًَاِ ٍ بٗاس اظ بایف اظ یاه
لطى جسایی بیي فلؿفِ ٍ ضٍاًكٌاؾی زض ایي حَظُ اوٌَى هیاَاى بِ ًٓطیِای زؾ پیاسا
وطز وِ هی اَاًس پیًَس ٍ ٍحسای زٍباضُ هیاى ضٍیىطز ایي زٍ ضقیِ زضذهَل هَيأَ
بْرٍیٕ بطلطاض ؾاظز.
زض ازاهِی ایي همالِ ٍ پؽ اظ هٗطفی ٍ بطضؾی قىلی ویا (بخص)5ی با اأویاس باط زٍ
هًوَى انلی آىی یٌٗی ضٍیىطز جاهٕ (بخص ًٓ ٍ )9-7طیاِ ی قابىِ ای ٖلای هثبا
(بخص)9-5ی ویا ضا هٗطفی واطزُ ٍ همالاِ ضا باا ؾااات ٍ پطؾاف ّاایی زضبااضُی
ضٍـقٌاؾی ٍ اٖیباض ٌّجاضیصاضاًِی ًٓطیِی قبىِای بِ پایاى هیضؾاًن (بخص.)4

 .2معرفی شکلی
ویا یًذیٖوَ ی زض  235نفحِ ٍ اظ ؾَی اًیكاضا اوؿفَضز زض ؾا  2015چاپ
قسُ اؾ  .هایىل بیكاپی اؾیاز فلؿفِ زض زاًكگاُ ایالیی فلَضیسا ()Floridaی اؾا واِ
پیكیط با فیلؿَف ٖلنی زاًكوٌس ٖلَم قٌاذیی ٍ اؾیاز فلؿفِی زاًكگاُ لَیاَت قایىایَ
( )Loyola University Chicagoی جی .زی .اطٍ ( )J. D. Troutی ویاابی هیفااٍ زض
هٗطف قٌاؾی ًگاقیِ اؾ  .ویا اٍ هایىل بیكا ًیعی با ٌٖاَاى هؼرفـ ضٌاسـٍٖ
رٍاًطٌاســٖداٍرٕاًســاى ( Epistemology and the Psychology of Human
)Judgmentوِ اظ ؾَی اًیكاضا اوؿفَضز زض ؾا  2005هٌیكط قاسُی زض ٍالإ االقای
اؾ بطای اضائِ ی ضٍیىطزی ًَ ٍ یگاًِ زض هٗطف قٌاؾی وِ آى ضا اظ حَظُ ی فلؿافِ ی
احلیلی بِ ؾو ٍ ؾَی حَظُ ی فلؿفِی ٖلن ٍ ضٍاًكٌاؾی ؾَق هیزّس .ویا اذیاط
هایىل بیكاپ ًیع اظ جْاای زًبالِ ی واض ٍی زض ویا اٍلف ضا هی ییطزی هٌیْا ایي باض باِ
ََض ذال زض حَظُ ای ٖولی اط ٍ اًًواهی ااط .زض ایاي ویاا ی ّاسف اٍلای ٍ انالی
ًَیؿٌسُ ًكاى زازى اّوی اضاباٌ هیاى فیلؿَف ًكؿیِ بط ناٌسلی ذاَز ٍ ضٍاًكاٌاؼ
فٗا زض آظهایكگاُ بطای بِ زؾ زازى ًٓطیِای زضؾ ٍ لابللبَ بط پایِی ضٍیىاطزی
جاهٕ زضباضُی بْطٍظی اؾ .
ویا ی ٖالٍُ بط فْرس کلٖی سپاسگزارٕ ٍ ٗادداضتٖبرإوَاًٌذُ زض آغااظ ویاا ی
فْرس هٌابغ ٍ ًوإِٗکلٖ زض پایاى ویا ی قاهل درآهذی ّف فصل ٍ ًت٘جِی٘ـرٕ
اظ ایي لطاض ظیط اؾ :
درآهذ
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ٕضبکِإبْرٍیٕ


ًظرِٗ
.7
رٍٗکردجاهغدرهطالؼِٕبْرٍیٕ

.5
ٕضبکِإبْرٍیٕ

ضبکِّإػلٖهثب ًٍظرِٗ

.9
ضبکِّإػلٖهثب ٍرٍاًطٌاسٖهثب ًگر

.4
ٕضبکِإ:استٌتاجٖهبتٌٖبربْترٗيتب٘٘ي

 .2استذاللدردفاعایًظرِٗ
هوکي
 .6هسائلٖدررٍاًطٌاسٖسؼادتٍبْرٍیٕ
ٕضبکِإ


اٗرادتبرًظرِٗ
.1
ًت٘جِی٘رٕ

.8
ّط فهل ویا ٍاجس یه اَيیح ابیسایی هطبٌَ بِ آى فهلی چٌس برف ٍ ًْاییاً براف
ًییجِییطی هریم ذَز آى فهل هیباقس وِ هیاَاًس ذالنِای ضٍقاي ٍ هفیاس اظ آى
فهل ضا بِ زؾ زّس .ایي ؾاذیاضی ًكاىزٌّسُی ؾاذیاض هٌُمی زلیك ٍ ضٍقاٌی اؾا
وِ ًَیؿٌسُ زض شّي ذَز زاقیِ ٍ لصا ذَاًٌسُ زلیماً هیزاًس وِ بیكاپ زضنسز بیاى چاِ
هُالبی زض ّط فهل اؾ  .ایي ٍیػیی ویا وِ آى ضا ٍاجس ؾااذیاض هٌُمای ضٍقاي زض
ّط فهل ٍ ًیع ول ویا هیؾاظزی زض وٌاض اؾیفازُی ًَیؿٌسُ اظ ًوَزاضّای یًَایَى زض
ؾطااؾط ویا ٍیػیی آهَظقی ویا ضا بطجؿیِ هیؾاظز .زض ٖیي حا ی وااـ فْطؾا
افهیلی ویا ًیع بِ یًَِای اضائِ قسُ بَز اا ذَاًٌسُ اهَیط زلیكاطی اظ ؾااذیاض ولای
ویا ضا زض شّي ذَز قىل هیزاز .ؾَای ایي آضظٍی ویا بِ لحاِ چاپی للن ٍ ؾاایط
هكرها ْاّطی چیعی بطای ای واـ یفیي باظ ًوییصاضز ٍ اظ ّوِی جٌبِّای زیگط
فالس ّطیًَِ ًمیهِی جسیی اؾ .
ویا یًذیٖوَ ی با اَجِ بِ اَيیحاای وِ زضباضُ ی قاىل ویاا زازیان ٍ ًیاع باا
اَجِ بِ آًچِ زضباضُی هحیَای آى زض ازاهِ هیآیسی ویابی اؾ وِ هایاَاًاس باِ لحااِ
آهَظقی بطای آقٌایی زاًكجَیاى با ًٓطیِ ّای هٗیباط زضبااضُ ی بْاطٍظیی یاا باِ اٗبیاط
هٗطٍفاط ؾٗاز ی زض فلؿفِ ٍ ٖلن ضٍاًكٌاؾی هثب ًگط ٍجَز زاضزی بؿیاض هفیاس ٍالإ
قَز .ایي اثط زض ٖیي اّوی ٍ جایگاّی وِ زض اضائِ ی ضٍیىطزی ًَ زاضزی ذَز هی اَاًس
بِ ٌَٖاى اثط آهَظقی زض ًحَُ ی هُالِٗ ی بْطٍظیی ًحَُ ی اضائِ ی هٌُمی ٍ ؾااذیاضهٌس
هباح بطای زاًكجَیاى ضقیِ ّای فلؿفِی ضٍاًكٌاؾیی فلؿفِ ی اذالق بؿیاض واضآ باقس.
ویا ی بِ ٍیػُ با اَجِ باِ ایٌىاِ زاًكاجَیاى ضٍاًكٌاؾای ضا باا ًٓطیاِ ّاای فلؿافی ٍ
زاًكجَیاى فلؿفِ ضا باا جسیاساطیي ًٓاطا ٍ یافیاِّاای ٖلوای زضبااضُی بْاطٍظی ٍ
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ذَقابریی آقااٌا هایوٌااس ٍیػیای هیوااایعی زاضز واِ آى ضا اظ بؿاایاضی اظ ویاا ّااای
ًگاقیِ قسُ زض ایي حَظُ ٍ حَظُ ّای هكابِ حیی بِ ظباى اًگلیؿی جسا هی وٌس .ایط ایي
ٍیػیی هیوایع ضا زض ًٓط ًگیطینی ویا یىی زیگط اظ ویابْاای بؿایاضی هایقاس واِ باِ
نَض جسایاًِ ٍ بسٍى پل ظزى هیاى فلؿفِ ٍ ضٍاًكٌاؾی هثب ًگط باِ ناَض هجاعا
زضباضُی ؾٗاز ٍ یا بْطٍظی ًگاقیِ قسُ اؾ  .البیِ بایس ایي ٍالٗی ضا پاصیطف واِ
زض ؾا ّای اذیط وویط ویابی اؾا واِ زض حاَظُی ذَقابرییی ؾاٗاز ٍ بْاطٍظی
ًگاقیِ قَز ٍلی اَجِ چٌساًی بِ هباح هُطح زض حَظُی ضٍاًكٌاؾی ًساقیِ باقس .اظ
جولِی ایي ویا ّا هیاَاى بِ ویابْای ظیط اقاضُ وطز :آًچِسؼادتًاه٘ذُهـٖضـَد،
چ٘ســ (2)2010بااا زغسغااِای بیكاایط فلؿاافی ٍ ویااابی چااَى ضــکَفاٖٗ:درک
بٌ٘صهٌذإًًَِٖٗایسؼادتٍبْرٍیٕ ( 3)2011با زغسغِای ضٍاًكٌاؾاًِ .ویابْاایی
ّوچَى درجس ٍجًَٕاوَضبختٍٖ4کاٍشدرسؼادت:ایارسطَتاػلنهغـز
(ً 5)2011یع ؾٗی وطزُاًس اا ًگاّی جسیاط بِ یافیِّای ٖلوی زاقایِ باقاٌسی اهاا ایاي
ًگاُ ٍ بطضؾی ؾط اظ یه ضٍیىطز جاهٕ یا ًٓطیِی جسیاس زضًیااٍضزُ اؾا ٍ حیای زض
بطذی اظ ایي ویابْا بیكیط زض حال یعاضـ بالی هاًسُ اؾ  .بِ ّوایي زلیال هایااَاى
ازٖا وطز وِ ویا بی قاپ زض ٍالٕ زض يوي اؾایفازُ اظ ایاي َیا یؿایطزُ اظ هٌاابٕی
ؾٗی هیوٌس اا ضٍیىطز ٍ ًٓطیِی جسیسی ضا هُاطح ؾااظز واِ هبیٌای باط هُالٗاا ٍ
ًٓطیِّای هُطح زض فلؿفِ ٍ ضٍاًكٌاؾی هثب ًگط باقاسی اهاطی واِ ویاا ضا ذهال
ًَآٍضاًِ هیبركس.
زض ظباى فاضؾیی ویابْایی وِ زضباضُ ی بْطٍظی ًگاقیِ قسُ اًاس بیكایط باِ اطجواِ ّاایی
ویا ّای ٖاهِ پؿٌس زض حَظُ ی ضٍاًكٌاؾی هثب ًگط یا ضٍاًكٌاؾی هَفمی بطهی یطزًس
یا بِ ًٓطیِّایی وِ زض يوي هباح هطبََاِ باِ حاَظُی فلؿافِی اذاالق زضبااضُی
ؾٗاز ٍ ذَقبریی ٍ بطزاق فیلؿَفاى اظ ایي هفَْم بح وطزُاًس .زاًكگاُ انافْاى
اظ ؾا  1394پژٍّصًاهِٕرٍاًطٌاسٖهثب ضا بِ نَض فهالًاهاِ هٌیكاط ؾااذیِ
اؾ  6.اظ ویا ّایی ّوچَى ضکَفاٖٗ،رٍاىضٌاسٖهثبـ یـرا(درکجذٗـذٕای
ًظرِٗضادکاهٍٖضکَفاٖٗ)(اطجوِ ی ویا شوط قسُ زض بات)ی ٍ ًیاع رٍاىضٌاسـٖ
هثب ( 1)For Dummiesزض ایي حَظُ هیاَاى ًام بطز وِ ویا ّایی جسیاط ّؿیٌس.
اها زض هَضز ؾٗاز ٍ آضای فلؿفی زضباضُی ؾٗاز ی اا آًجایی وِ ًَیؿٌسُ اَاالٔ زاضز
حیی بِ ظباى فاضؾی هكرهاً یه ویاا فلؿافی واِ باِ ناَض ارههای زضبااضُی
ؾٗاز ٍ آضای یه فیلؿَف یا هىیب ذال زض ؾٌ فلؿفِی غط اظ یًَاى اا زٍضاى
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حايط بح وٌس ٍجَز ًساضز 8.ایي ًمیهِ زض ظباى فاضؾی زض قٌاذ ٍ آقاٌایی جاسی
ٍ فلؿفی زاًكجَیاى با ًٓطیِّای فلؿفی هَجَز زضباضُی ؾٗاز ضا هیبایؿا بؿایاض
هْن زاًؿ .

 .3تحلیل محتوا
.7-9رٍٗکردکلٖاثر
بِ ًٓط بیكاپ چٌیي پیًَس ٍ ٍحسایی وِ زض برف لبلی بساى اقاضُ قسی زض آغاظ اااضید
فلؿاافِ ٍجااَز زاقاایِ اؾ ا ٍ اوٌااَى اااالـ بااطای چٌاایي اضاباااٌ ٍ پیًَااسی ًااَٖی
ّواٌّگؾاظی ٍ یگاًِؾاظی زٍباضُ بِ قواض هیآیس .بِ اٗبیط بیكاپی ًىیاِی اؾاؾای ٍ
ضاظ ایي ٍحس ٍ ّواٌّگی ًیع زض لبَ ایاي پایففاطو اؾا واِ ّاط زٍ جواٖا
فیلؿَفاى ٍ ضٍاًكٌاؾاى زضباضُی بْطٍظی واض واطزُاًاس ٍ آًچاِ زضبااضُی آى یفیاِاًاس
ووابیف زضؾ اؾ  .بٗس اظ لبَ ایي پیففطو ٍ َطز ضٍیىطزّاایی واِ یىای ضا باِ
بْای زیگطی بِ وٌاض هیًْسی هیاَاى ؾري اظ یه ضٍیىطز جاهٕ ظز.
ضٍیىطز جاهٕ زٍ آظهَى ؾازُ زض اذییاض ها لطاض هیزّس بطای ایٌىِ بساًین چِ هَلإ
ها بِ ًٓطیِی نحیح زضباضُی بْطٍظی زؾ یافیِاین :آًگاُ وِ فیلؿَفاى ابییيّای
هریل ذَز اظ بْطٍظی ضا اضائِ هیزٌّسی ًٓطیِی زضؾ هؿایلعم ایاي اؾا واِ
لبَ وٌین آًْا زض اَنی بْرٍیٕ واهیا بَزُاًسی حیای ایاط بطذای اظ جعئیاا
ابییيّای آًاى ًازضؾ باقسٌّ .گاهی ّن وِ ضٍاًكٌاؾاى اظ ضٍـّای یًَایَى زض
هُالِٗی بْطٍظی اؾیفازُ هیوٌٌسی ًٓطیِی زضؾ باظ هؿیلعم ایي اؾ وِ بگَیین
آًْا زض حا هُالِٗی بْطٍظی ّؿیٌسی حیی ایط بطذی اظ جعئیا آضائكاى ًازضؾ
باقسًٓ .طیِی زضؾ بیاى هیوٌس وِ چگًَاِ فیلؿاَفاى ٍ ضٍاًكٌاؾااىی باا ٍجاَز
بطذی اذیالفّای جسیی وِ با یىسیگط زاضًاسی چیاع ٍاحاسی ضای یٌٗای بْاطٍظیی
هَضز هُالِٗ لطاض زازُاًسًٓ ... .ط بِ هكىال ٍ هؿائل جسیی واِ فیلؿاَف اٌْاا ٍ
ضٍاًكٌاؼ اٌْا با آًْا هَاجِ ّؿیٌسی ًویاَاًین نطفاً باِ یىای اظ آًْاا اویفاا وٌاین
(.)Bishop, 2015: 2

زض حَظُی فلؿفِی اظ ظهاى پاضفی ًٓطیِّای هطبٌَ باِ بْاطٍظی زض لالاب ؾاِ زؾایِ
َبمِ بٌسی قسُ اؾ ًٓ :طیِّای لص باٍضاًِی ًٓطیاِّاای هبیٌای باط هیالی ًٓطیاِّاای
فْطؾ ٖیٌیًگط (بٌگطیس بِ ً ٍ Parfit, 1984یاع  .)Crisp,2017بیكااپ اظ ؾاِ هَيإ
ٖوسُ زض ًٓطیِّای هطبٌَ بِ بْطٍظی ؾري هییَیس وِ امطیباً ّوِی ًٓطیِّاای ضایا
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ضا پَقف هیزٌّسّ :سًٍیؿن یا لص باضٍی وِ بْطٍظی ضا اابٗی اظ چطبیسى هیعاى لاص
بط ضً زض ظًسیی هیزاًسًٓ .طیِی بٗسیی ًٓطیِی اضؾَُیی فًیل اؾ  .بط ٍفك ایاي
ًٓطیِ بْطٍظی هؿیلعم بطذَضزای اظ قرهاییی فًایل هٌاس اؾا واِ ؾابب ضقاس ٍ
قىَفایی فطز زض اضاباَی ؾالن ٍ فٗاتًِ با جْاى ٍ اًؿاىّا هییطززًٓ .طیاِی هیال یاا
ذَاّف ؾٌجیسُ ًیع بط ایي ٖمیسُ اؾ وِ ٍلیی یه اًؿااى ٖالال ٍ آیااُ بساًچاِ واِ
هیذَاّس ٍ هیل هیوٌس هایضؾاسی زض قاطایٍ بْاطٍظی باِ ؾاط هایباطز .ایطچاِ ایاي
امؿینبٌسی پاضفییی قایس جاهٕ ٍ قاهل ًباقس اها زض هجؤَ هیاَاى ّوِی ًٓطیاِّاای
هطبٌَ بِ بْطٍظی ضا بِ ًحَی زض ایي زؾیِبٌسی جای زاز .اثط ؾااهٌط ()Sumner, 1996
قایس یه اؾیثٌا بِ قواض آیس وِ زض آى ٍی با اضائِی ًٓطیِی ذَز هیوَقس بِ ؾاو ٍ
ؾَی ًٓطیِای بطٍز وِ اظ چااضچَپ زؾایِبٌاسی ضایا فطاااط هایضٍز .بٗاس اظ ؾااهٌط
زیگطاًی ّن بَزُاًس وِ با اضائِی ًٓطیا ذَز امطیباً ایاي زؾایِبٌاسی ضا باا اقاىاتای
هَاجِ ؾاذیِاًسی اها قایس هْناطیي ایٌْاا وؿای جاع بیكااپ ٍ ویاا اذیاطـ ًباقاس
(.)Haybron,2016
بِ ًٓط بیكاپی فیلؿَفاىی حیی فیلؿَفاى هٗانطی زض زفأ یا ضز ایي ًٓطیِّا بِ ٖلن ٍ بِ
ََض ذال زؾ یافیِّای ضٍاًكٌاؾی هیَؾل ًكسُ ٍ ًویقًَس .چطا وِ اؾاؾاً باِ ًٓاط
آًْا ٖلن ًوی اَاًسی بِ لحاِ شا ٍ ؾطق ی قَاّس ٍ زتیلای باطای اأییاس یاا ضز یاه
ًٓطیِی فلؿفی زضباضُی بْطٍظی اضائِ وٌسّ .ط یًَِ زلیلی قاّسی وك یا زضوی ٖلوای
زضباضُی بْطٍظی ذَز ابیسا هبیٌی بط ایي اؾ وِ ها بْطٍظی ضا زض یه ًٓطیِی فلؿافی
اٗطی ٍ اَنی وطزُ باقین .بسٍى زضوی فلؿفی اظ یه ًٓطیِی بْاطٍظی ًوایااَاى
وكفی ٖلوی زضباضُی بْطٍظی اضائِ زاز.
اها بِ ًٓط بیكاپ هكىل چٌیي ضٍیىطزی ایي ذَاّس بَز وِ ها با ًٓطیاِّاای یًَاایَى
زضباضُی بْطٍظی ؾط ٍ واض ذَاّین زاق وِ ّط وسام بط هباًی ٍ اؾیست ّای فیلؿَف
ذانی اؾیَاض اؾ ٍ .لیی اظ بیطٍى ًگاُ وٌینی ایط بپصیطین وِ ٖلن ًوایاَاًاس زضبااضُی
بْطٍظی ًٓطی بسّسی آًگاُ ها ّی هبٌایی بطای اطجیح یه ًٓطیِی فلؿفی باط ًٓطیاِی
زیگط ًرَاّین زاق .بِ اٗبیط زیگطی ها باا هجوَٖاِای اظ ًٓطیاِّاای هٌؿاجن هَاجاِ
ذَاّین بَز وِ ّط وسام بطزاق ذانی اظ بْطٍظی اضائِ ذَاٌّس زاز .زض ََ ظهاى ّن
آى هایِ ایي ًٓطیِّای فلؿفی چىف ذَضزُاًس وِ بِ اًؿجام لابل لبَلی ضؾیسُ ٍ جایی
بطای پصیطـ ٍ ضز اظ زضٍىی یٌٗی بط اؾاؼ بیاًؿجاهی ازٖااییی ًساضًاس .اظ ایايضٍی باِ
ًٓط ًَیؿٌسُی ویا یًذیٖوَ ی تظم اؾ وِ هبٌا ٍ هٗیاض زیگطی زض اذییاض زاقایِ
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باقین اا بط اؾاؼ آى بیَاًین هیاى ایي ًٓطیِّای ضلیب زاٍضی وٌین .آى هبٌا البیِ ضٍیىطز
جاهٕ ذَز ًَیؿٌسُ اؾ .
بیكا اأویس زاضز وِ ایي ضٍیىطز جاهٕ البیِ بِ هٌٗای بطاطی ضٍاًكٌاؾی هثبا ًگاط زض
بح زضباضُی بْطٍظی بط فلؿفِ ًیؿ  .ذَز ضٍاًكٌاؾی هثب ًگط ًیع با یطفیااضیّاای
ذال ذَزـ زؾ ٍ پٌجِ ًطم هیوٌس .حیی زاًكوٌساى ٍ ضٍاًكٌاؾاى زض اٗطی ایاي
ٖلن غالباً فْطؾ یا فْطؾ ّایی اظ اهَضی آهازُ هیوٌٌس وِ ایي ٖلان «زضبااضُی آًْاا»
نحب هیوٌس .بِ ًٓط بیكاپ اهَض ٍ چیعّایی وِ زض ایي فْطؾا ّاا لاطاض هایییطًاس
هبیٌی بط ًَٖی اؾیمطای ًالم ٍ ًیع اوایال شٌّای ٍ قرهای زاًكاوٌساى ضٍاًكاٌاؼ
ّؿیٌس ٍ بطای ّوِی آًْا ًویاَاى هبٌا ٍ یا زلیل هٌُمیی اضائِ زاز .فْطؾ ّایی اظ ایاي
زؾ ّی یاُ واهل ًیؿیٌس ٍ ًویاَاًٌس باقٌس .ایي اهط ؾبب هایقاَز واِ ضٍاًكٌاؾای
هثب ًگط ًیع بِ هٌٗای زلیك ولوِ ًیَاًس یه ضقیِی ٖلوی بِ قواض آیس .ضٍیىطز جاهٗی
وِ بیكاپ اظ آى ؾري هییَیس هیاَاًس یطُ ایي هكىل ضا ًیاع بگكاایس .ایاي ضٍیىاطز
هیاى ضٍاًكٌاؾی ٍ فلؿفِ جوٕ هیوٌس .اها فلؿفِی هَضز ًٓط ًَیؿٌسُی ویا ًِ فلؿفِ
ٍ یفیاضّای فلؿفی هَجَز زضباضُی بْطٍظیی وِ باِ اًاساظُی واافی پطاوٌاسُ ٍ هكای
اؾ ی بلىِ فلؿفِی ٖلن بِ هٌٗای ضای ولوِ زض ؾٌ احلیلی اؾ .
ایط با بطذی اظ فطوّای بیچَى ٍ چطا زضباضُی ایٌىِ ٖلن چگًَاِ وااض هایوٌاس
قطٍٔ وٌینی آًگاُ هیاَاًین ضٍـ ّای ٖلن ٍ فلؿفِ ضا باّن زیگاط اهیاعاک واطزُ ٍ
ضٍیىطز جاهٗی بطای هُالِٗی بْطٍظی قىل بسّین ....بسیي اطایب هیاَاى هكىل
بِ بيبؿیي ضؾایسى فیلؿاَفاى ٍ هكاىل بایهبٌاا باَزى ضٍاًكٌاؾااى ضا حال واطز
()Bishop, 2015:4-5

ضبکِإبْرٍیٕ
ًظرِٕٗ 
 .5-9
ایي ًٓطیِ وِ بیكاپ بطای اٍلیي باض زض همالِی  2012ذَز بؿٍ ٍ یؿایطـ زازُ اؾا
()Bishop, 2012ی زض ٍالٕ هبیٌی بط ایي ًٓط اؾا واِ بْاطٍظی قابىِای ٖلایی یٌٗای
قبىِای ٖل ٍ هٗلاَلیی هیكاىل اظ هجوَٖاِای اظ احؿاؾاا ی ًگاطـّاای ضفیاضّاای
ذهل ّا ٍ زؾیاٍضزّای هثب اؾ  :یٌٗی یه قبىِی ٖلی هثب .
ًَیؿٌسُ زض فهل ًرؿ ًٓطیِی قبىِای بْطٍظی ضا بِ نَض ذالناِ ٍ باِ زٍض اظ
پیچیسییّای ًٓطی آى امطیط هی وٌس اا اهَیط ولی ویا ٍ ابییي آى ضا باطای ذَاًٌاسُ
امطیط وٌس .بط َبك ایي امطیطی ٍيٗی بْطٍظی ٍيٗییی اؾ وِ آزهی زض یه قابىِی
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ٖلی هثب بِ ؾط هیبطزی یا بِ اٗبیطی زیگطی ٍيٗی ٍ قاطایٍ ٍی ههاسالی اظ چٌایي
قبىِی ٖلی هثبیی بِ قواض هیضٍز .ایي قبىِی زض ٍالٕ قبىِای ذَزوفاا ٍ ذَزبؿاٌسُ
اظ احؿاؾا ٍ َٖاَ هثب ی ًگطـّای هثب ی ٍیػییّای هثب ی زؾیاٍضزّای هثبا
ٍ اٗاهل ؾاظًسُ ٍ واهیا با جْاى اؾ  .ایي اجعا ّوگی زض ضابُِی ٖلی ٍ هٗلَلی باا
ال پصیطفیاِ قاسى زض
یىسیگط لطاض زاضًس ٍ بطای ًوًَاِ هَفمیا ٍ واهیاابی فاطز زض هاث ً
ضقیِ ی زلرَاُ زض زاًكگاُ هسًٓطـ یاا بطذاَضزاضی اظ زضآهاس باات ٍ وااضی هٌاؾابی
ًگطـ ٍ ضٍحیِی هثب اطی بطای فطز ایجاز هیوٌس ٍ ایي اهط ًیاع ؾابب بااظزّی بْیاط
فطز زض واض ٍ ًییجیاً زضآهس بیكیط ٍی هیقَز .چیعّای ذاَ ٍلیای زض ظًاسیی اافااق
هی افیٌس بِ نَض هجعا ٍ جسا اظ ّن ٍ بسٍى اضاباٌ با ؾایط چیعّا ضخ ًویزٌّسی آًْاا
ّوگی باّوسیگط زض اضاباٌ ّؿیٌس ٍ بِ ًحَ هیمابل ّوسیگط ضا امَی هایوٌٌاسٍ .لیای
ایي قبىِ ی ٖلی ٍ هٗلَلی هثب ایجاز قاسی فاطز زض ٍياٗییی لاطاض هایییاطز واِ آى
ٍيٗی ضا هیاَاى بْطٍظی ًاهیس .بْطٍظی ّی وسام اظ هالفاِّاای ایاي وال قابىِای
ًیؿ ی بلىِ ذَز قبىِ اؾا  .بْاطٍظیی ًاِ لاص اٌْاای ًاِ اضياای اهیاا ی ًاِ فٗال
فًیل هٌساًِی ٍ ًِ زیگط هالفِّای ایي قبىِ بِ اٌْایی ًیؿ ی بلىِ ذَز قبىِی ٖلای
هثب زض اواهی ذَزـ اؾ .
بط ایي اؾاؼی بِ ًٓط ًَیؿٌسُ ًیاظی ًیؿ اا ّوِی هالفِّای بْطٍظی ضا زض لالب یه
ول هٌؿجن ٍ یه ًٓطیِی یهواؾِ هیحس وٌین .اضاباٌ بایي ایاي هالفاِّاا ضا بایاس زض
لالب یه قبىِ ی ٖلی ٍ هٗلَلی زیس اا زض لالب یه ول ٍاحس ٍ هٌؿجن .بِ اٗبیط ٍیی
ایي ًحَُ اضاباٌ زض ٍالٕ ّواى ًحَُ اضاباَی اؾ وِ زض جْاى ٍالٗی بیي ایي هالفِّاا
ٍجَز زاضز .بطضؾی ٍ هُالِٗی بْطٍظی زض ٍالٕ بایس هُٗاَف باِ بطضؾای ٍ هُالٗاِی
زیٌاهیه قبىِّای ٖلی هثب باقسً .ىیِ ی بؿیاض هْن زیگط اَجِ بِ ایي اهط اؾا واِ
قبىِّای ٖلی هثب هیاَاًٌس اظ هالفِ ّای یًَایَى شٌّی ٍ ٖیٌی اطویب قسُ باقاٌسی
اها هْن ًَٔ ضابُِ ٍ اضاباَی اؾ وِ بیي آًْا ٍجَز زاضز.
فصلدٍم بِ ابییي ٍ زفأ اظ ضٍـقٌاؾیی هیپطزاظز واِ زض پكا ًٓطیاِی قابىِای
بْطٍظی لطاض زاضزی یٌٗی ّواى ضٍیىطز جاهٗی وِ ًَیؿاٌسُ زض زضآهاس ویاا ًیاع اظ آى
ؾري یفیِ اؾ  .ضٍیىطز جاهٕ اظ َطیك اؾیٌیاک هبیٌی بط بْیطیي ابییي هوىي ٍ با اىیِ
بط زٍ زؾیِ زازُّای هبیٌی بط زاٍضیّای ٖطفٖاهی-فلؿفی ٍ ًیع احمیما اجطبای باِ
ًٓطیاِی قاابىِای هایضؾااس .ضٍـّاای فلؿاافی ؾاٌیی زض هماباال اٌأَ ٍ یؿاایطزیی
قَْزّای آزهیاى بِ بيبؿ هیضؾس .زض ایي ضٍیىطز جاهٕ اَجِ بِ زازُّای اجطبی زض
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وٌاض قَْزّای ٖطفٖاهی هطزم زؾ هاا ضا باطای یاصاض ٍ ضز قاسى اظ ایاي بايبؿا
هیییطزًٓ .طیِی قبىِای ًِ اٌْا هیاَاًس وكفیا ٖلوی ضا ابییي وٌسی بلىِ ّوچٌیي باا
قَْزّای ٖطفٖاهی ؾاظیاض زضهی آیس ٍ ًكاى هیزّس وِ چطا ًٓطیِّای فلؿفی ؾاٌیی
بطای بؿیاضی اظ آزهیاى هٗمَ ٍ پصیطفیٌی بِ ًٓط آهسُ اؾ  .بِ ًٓط ًَیؿٌسُ ایاي ضٍـ
ٍ ضٍیىطز زض ٍالٕ ضٍیىطزی اؾ وِ پیكیط فیلؿاَفاى زض حاَظُّاای زیگاطی فلؿافِ
هیَجِ آى قسُ ٍ بِ واض بؿیِ اًاسی باطای ًوًَاِ زض حاَظُی هٗطفا قٌاؾای ٍ ویاا
ضٌاو ٍجاٗگاُآىدرطب٘ؼ (.)Kornblith, 2002
درفصلسَم ًَیؿٌسُ با امطیط هٌٗا ٍ جایگاُ قبىِّای ٖلی هثب زض ضٍاًكٌاؾایی باِ
بیاى هٌٗا ٍ افؿیط قبىِی ٖلی هثب ی ضابُِی آى با بْطٍظی ٍ جعئیا بیكیط هاطابٍ باا
ًٓطیِی انلی ویا هیپطزاظز .فهل چْارم،وِ هفهلاطیي فهل ویا ًیع هایباقاسی
بِ بطضؾی ایي ازٖا هیپطزاظز وِ ضٍاًكٌاؾی هثب ًگطی یٌٗی ٖلن ٍ زاًاف بْاطٍظیی باِ
هُالِٗ ٍ بطضؾی ؾاذیاض ٍ زیٌاهیه قبىِّای ٖلی هثبا هایپاطزاظزًَ .یؿاٌسُ باطای
اثبی ایي ازٖا قف قاّس ٍ زلیل ضا بِ هیاى هیآٍضز .ازٖاای ایٌىاِ ًٓطیاِی قابىِای
ٖلی ابییٌی ٍاحس ٍ یىپاضچِ بطای هَئَ هَضز هُالِٗی ضٍاًكٌاؾی هثب ًگاط فاطاّن
هیوٌس اظ ًٓطیِی قبىِای بْطٍظی هجعاؾ ٍ هحمماى ٍ ذَاًٌسیاى هوىي اؾا ّاط
وسام اظ ایي ازٖاّا ضا لبَ وٌٌس بسٍى آًىِ هجبَض باقٌس زیگاطی ضا ّان بپصیطًاس یاا ضز
وٌٌس.
ًَیؿٌسُ زض فصلپٌجن زٍباضُ باِ امطیاط ٍ افهایل ًٓطیاِی قابىِای ٖلای بْاطٍظی
هیپطزاظز ٍ ایيباض هیوَقس اا اظ آى زض همابل ضلبای ضایجف زفأ وٌس .بِ اٗبیط بیكاپی
اؾیست بِ ًفٕ ًٓطیِی قبىِای بط اؾیٌیاک هبیٌی بط بْیاطیي ابیایي اؾایَاض اؾا .
ًٓطیِی قبىِای بْیط اظ ضلبای ذَزـ هیاَاًس قَاّس ضا ابییي وٌس .ضلبایی وِ هي
زض ایٌجا بطضؾی هیوٌن ٖباض اًس اظ ًٓطیِی هیل ؾٌجیسُی ًٓطیِی ؾٗاز انیلی
ًٓطیِی اضؾَُ ٍ لص یطایی .ضاّبطز هي ؾازُ اؾ  :زض ٖطف ٖام باِ یاه ااَاظى
لَا بطؾن ٍ بط اؾاؼ ٖلن پیطٍظ قَمًٓ .طیِی قبىِای آى هایِ بِ ذَبی هایاَاًاس
اظ پؽ ابییي زاٍضیّای ٖطفٖاهی ها بطآیس وِ اظ اٖیباض ؾالٍ ًكَزی ٍ زض همایؿاِ
با ضلبای زیگطـ زض اَجیِ قَاّس ٖلوی زؾ بات ضا زاضز (.)Bishop,2015:108

ایي قَاّس ٖلوی ٍ اجطبی زض ٍالٕ چیعی اؾا واِ اهثاا اضؾاَُ ٍ بٌیاام زض اذییااض
ًساقیٌس ٍ لصا ایطازی ّن اظ ایي جْ بط آًْاا ٍاضز ًیؿا  .آًْاا باط زاًاف ٍ اجطباِی
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ذَزقاى ٍ بطزاقیی وِ اظ ٖطفٖام زاقیٌس اىیِ وطزًسی زض حالی وِ هاا اهاطٍظُ اظ ٖلان
بْطٍظی بطذَضزاضین ٍ بایس اظ ایي ٖلن یاضی بگیطین.
فصلضطن بیاًگط االـ ًَیؿٌسُ زض ضفٕ ٍ ضجَٔ پاضُای هكاىال ٍ زقاَاضیّاا زض
ضٍاًكٌاؾی هثب بط اؾاؼ ًٓطیِای قبىِای بْطٍظی اؾ .
فصلّفتنی بیاًگط وَقف ًَیؿٌسُ زض پاؾد بِ ایطازّا ٍ اطزیسّایی اؾ وِ هایاَاًاس
بط ًٓطیِی قبىِای بْطٍظیی بِ ٍیػُ زض همایؿاِ باا ؾاایط ضلباایفی ٍاضز آیاس .باِ ًٓاط
ًَیؿٌسُ ایي پاؾدّا هبیٌی باط قاٌاذ اضظـ ًؿابی ًٓطیاِی قابىِای زض لیااؼ باا
ضلبایف اؾ ٍ بِ ّویي زلیل ًیع ٍی پاؾد زازى بِ ایطازا ضا ااا ایاي فهال آذاط باِ
ٖمب اًساذیِ بَزُ اؾ  .اظ جولِ ایي ایطازا بطذی هثا ّای ًمًای اؾا واِ قاایس
بیَاى بط ایي ًٓطیِ ٍاضز زاًؿ ٍ اظ آى هْناط اببیٌی اؾ وِ ایاي ًٓطیاِ هایاَاًاس اظ
جٌبِی ٌّجاضیصاضاًِی بْطٍظی اضائِ بسّس.
زض هَضز هثا ّای ًمى یا جٌبِّای ذالف قَْزی ایي ًٓطیِی بیكاپ هٗیمس اؾا واِ
ّوِی ًٓطیِ ّای ضلیب ّن اظ چٌیي ٍيٗییی بطذاَضزاض ّؿایٌس ٍ لاصا ًوایااَاى ایاي
اقىا ضا نطفاً بط ایي ًٓطیِ ٍاضز زاًؿ  .زض ذهَل جٌبِی ٌّجاضیاصاض ایاي ًٓطیاِ
ًیع هؿألِ زض ایٌجا چٌس ٍجاِ یًَاایَى زاضز .اٗطیا ٍ اَنای ٍاحاسی اظ جٌباِی
ٌّجاضیصاضاًِ ٍجَز ًساضزی ٍ لصا پاؾد زازى بِ هؿألِّایی ًیع وِ زض ایاي ضابُاِ هُاطح
هیقَز ًویاَاًس ؾازُ باقسًَ .یؿٌسُ ًرؿ چٌس امطیط اظ جٌبِی ٌّجاضیصاضاًاِ اضائاِ
هیزّس ٍ ؾپؽ ًكاى هی زّس وِ اؾاؾاً یا ذَز ایي امطیطّا ذالی اظ ایاطاز ًیؿایٌس ٍ یاا
ایٌىِ زض نَض ًبَزى ایطاز لابل اهَض یاا هْوای باط امطیاط(ّاای) هُلاَ ی چگًَاِ
ًٓطیِی قبىِای اظ پؽ بطآٍضزى اؾیلعاها ایي امطیط(ّا) بطهیآیس.

 .4نقد و بررسی محتوایی اثر
ویا یًذیٖوَ ی ویا اضظقوٌس ٍ لابل ؾیایكی اؾ ً .ثط ؾاازُ ٍ ضٍقاٌی زاضز ٍ
ًَیؿٌسُ بِ ذَبی اَاًؿیِ همهَز ذَز ضا با بیاًی وِ یاُ ٌَعآهیع هیقاَز امطیاط وٌاس.
البیِ یاّی اىطاض ٍ افهیل بطذی هُالب ضٍقيی بِ ایي اثط حال ویابی زازُ اؾا واِ
بیكیط جٌبِی آهَظقی زاضز ٍ َی هراَاب ٖاام ی ٍ ًاِ هیرهامی ضا هاس ًٓاط زاضز.
ًَیؿٌسُ زض هجؤَ بیكیط بط ضٍی اهَیط ولی ٍ جٌبِّای ولی اؾیستلف اوطوع ًواَزُ
ٍ زض ًییجِ ازٖاّای ذَز ضا نطفاً زض هَاضزی وِ ٍالٗاً بِ اؾایست ًیااظ باَزُ اؾا باا
اؾیس ت ّوطاُ وطزُ ٍ احیواتً ایي ٍْیفِ ضا بط زٍـ ذَاًٌسیاى فْویوف ًْازُ وِ بطای
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هَاضز جعئیاط ٍ وناّوی اط ذَزقاى اؾیست ّای تظم ضا حسؼ بعًٌس ٍ پیسا وٌٌاس .اظ
ایي ًٓطی ویا قایس پیچیسیی ٍ وؿلوٌٌسیی ویا ّای ضای فلؿفی ضا ًساقایِ باقاس.
اها هوىي اؾ ًٓط ذَاًٌسیاى ٍؾَاؾی وِ زض هَضز ّوِی جعئیا ّان اًیٓااض زاضًاس
ذَز ًَیؿٌسُ اؾیست ّای ذَز ضا زض هیي امطیط وطزُ باقس باطآٍضزُ ًؿااظز .ویاا زٍ
هعی ذال زاضز واِ اضظـ آى ضا چٌاس بطاباط هایوٌاس .یىای ایٌىاِ ضاٌّواایی هفیاس
زضذهَل واضّایی وِ اذیطاً زض حَظُی هُالٗا اجطبی زضباضُی بْطٍظی اًجام قاسُ
اؾ ضا زض اذییاض ّوِی بِ ٍیػُ فیلؿَفاىی لطاض هی زّس ٍ اظ زیگط ؾَی چاضچَ ًٓاطی
ثوطبركی بطای افىط زضبااضُی جٌباِّاای ٖولای بْاطٍظی زض ظًاسیی ٍالٗای فاطاّن
هیآٍضز .ایي چاضچَپ هیاَاًس بِذَبی هَضز اؾیفازُی ضٍاًكٌاؾاى لطاض بگیاطزی حیای
آًْایی وِ با ابییي ًَیؿٌسُ اظ بْطٍظی ضايی ًیؿیٌس ٍ یا آى ضا ابییي واافی ٍ بؿاٌسُای
ًویبیٌٌس.
زض ٖیي حا اظ ًگاُ فلؿفی زلیك ٍ ٍؾَاؾی اًسیكوٌساًی وِ چٌساى ٍلٗی بِ ٖمل ؾلین
ٍ ٖطف ٖام ًویًْس ضاّبطز اؾیستلی ویا چٌگی بِ ز ًرَاّس ظزًَ .یؿاٌسُ اظ ّوااى
ابیسا زض فهل اٍ زض يوي اَنای هالفاِّاای انالی بْاطٍظی اظ ًٓاط قارم باِ
انُالح بیَطفی وِ ًٓطیِّای فلؿفی شّي اٍ ضا آقفیِ ًىطزُ آغاظ هایوٌاس ٍ ًٓاط اٍ
زضباضُی هالفِ ّای یه ظًسیی قااز ٍ ذَقابر ضا هٗیااض ٍ هاالن احلیال ًٓطیاِی
قبىِای ذَزـ لطاض هیزّس .بِ اٗبیط ٍیی
ذَ اؾ با یه اوطیي قطٍٔ وٌین...ایط شّي قوا ضا ّای ًٓطیاِی فلؿافیای
فاؾس ًىطزُ باقسی احیواتً َطح هریهطی هاًٌس ایي َطح اظ ذَقبریی ذَز اطؾین
ذَاّیس وطز" :ذَقبریی ٖباض اؾ اظ زاقیي یه ضابُِی قاز ٍ ضيای برف
ّوطاُ با اْٗسی زاقیي زٍؾیاى ًعزیه ٍ زلؿَظی حفّ اًسام با باظی وطزى اٌایؽ یاا
ٍضظقی وِ زٍؾ زاضیسی زاقیي قغل ٍ حطفِای وِ ّن هَفمی آهیع اؾا ٍ ّان
ضيای برف (.)Bishop,2015:7

بِ ًٓط ًَیؿٌسُی ٖطف ٖام ٍ هطزم هٗوَلی امطیباً ّوگی زؾ ون اجطبِی قرهایی اظ
ایٌىِ بْطٍظی چِ ّؿ ضا زاضًس .غالب هطزم قطایٍ ٍ حالیی ضا اجطبِ وطزُاًاس واِ زض
آى حال ٍ ٍيٗی اظ بْطٍظی بطذَضزاض بَزُاًس ٍ هایفْوٌاس واِ چگًَاِ احؿاؾای
اؾ ٍ چگًَِ بساى زؾا یافیاِاًاس .ایاي اجطباِی ٖواَهی باطای ًَیؿاٌسُی ویاا
اضظـهٌساطیي ًمُِی قطٍٔ بطای احمیك ٍ پػٍّف ضا فطاّن هیآٍضز .زض حالی وِ ایاي
هَيٕ بطای غالب ذَاًٌسیاى غیطفیلؿَف پصیطفیٌی هیآیس قاایس باطای فیلؿاَفاًی واِ
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زٍؾ زاضًس ذَـبریی ٍ ؾٗاز ضا بط یه زیسیاُ فلؿفی زضباضُی ّؿیی ٍ یا ًفاؽ
بٌا وٌٌس چٌساى زلچؿب ًباقس ٍ ضٍیىطز ًَیؿٌسُ ضا هؿیلعم اطجیح ٖمل ٖطفی بط ٖمال
فلؿفی بساًٌس .هبٌای ًَیؿٌسُ بطای اضائِی احلیلی اظ بْطٍظیی زض ٍّلِی ًرؿ ّوایي
ٖمل ٖطفی ٍ بطزاق آى اظ ؾٗاز ٍ بْطٍظی اؾ واِ بؿایِ باِ ظهااى ٍ فطٌّاگ ٍ
هىاىی ٍ چِ بؿا بؿیِ بِ قرم ًیعی هیاَاًس افااٍ ّاای چكاوگیطی زاقایِ باقاس ٍ
هالفِّای هیفاٍای ضا قاهل قَز .البیِی ًَیؿٌسُ ًٓطیِی ذَز ضا بط هالفِّای هكرهای
هبیٌی ًویؾاظز ٍ هیاَاى یف وِ هالفِّای یًَایًَی هیاَاًٌس آجطّای ًٓطیاِی ٍی
ضا پط وٌٌس .زض ایي نَض اهای ایي اقىا انلیاط هُطح هیقَز وِ ًَیؿٌسُی ًٓطیاِای
نطفاً نَضی ٍ فطها زضباضُی بْطٍظی اضائاِ واطزُ اؾا واِ ّای هحیاَای ذانای
زضبطًساضز ٍ با اًَأ ًٓطیِّای هحیَایی بْطٍظی ؾاظیاض زضهیآیس.
بِ ّویي زلیل ًیع هیاَاى یف یىی اظ ایطازّایی وِ قایس بؿیاضی اظ هیرههاى فلؿفِ
بط ًٓطیِ ی ًَیؿٌسُ ٍ ویا ٍاضز وٌٌسی بط ًحاَُ ٍ قایَُی زفاأ ًَیؿاٌسُ اظ ًٓطیاِی
قبىِای اؾ  .زفأ انلی ًَیؿٌسُ ایي اؾ وِ ایي ًٓطیِی نطفاً زض ضلاب هیااى ؾاایط
ًٓطیِّا بْیط هیاَاًس قَاّس ٖلویای ضا اَجیِ ٍ ابییي وٌس وِ ضٍاًكٌاؾی هثب ًگط زض
اذییاض ها لطاض هی زّس .ؾَا زض ایٌجاؾ وِ چٌیي اؾیستلی چگًَاِ هایاَاًاس هبٌاای
ٌّجاضیصاضاًِی تظم بطای ٖول وطزى َبك آى ًٓطیِ ضا بِ ها اضائِ بسّس .اًیٓاض ها اظ یه
ًٓطیِ زضباضُی بْطٍظی یا ؾٗاز ایي اؾ وِ باِ هاا بگَیاس ایاي ًٓطیاِ زض ٍالإ اظ
چیعی وِ زض ظًسیی ٍالٗاً هْن اؾ ذبط هیزّسی چیعی وِ ها بایس ٍالٗاً براَاّین .اهاا
َبك ضٍیىطز جاهٕ ًَیؿٌسُی آًچِ هثالً هایِی بطاطی ًٓطیِی ٍی بط ًٓطیِی اضؾاَُیی
اؾ ی ؾَای ّواٌّگی ووابیف ّطزٍی آًْا با ٖمل ؾلین ٍ ٖطف ٖامی ایي ًىیاِ اؾا
وِ ًٓطیِی قبىِای بْیط اظ پاؽ ابیایي ًیاای ٍ قاَاّسی بطهایآیاس واِ ضٍاًكٌاؾای
هثب ًگط زض اذییاض ها لطاض هیزّس .آیا چٌیي ابییٌی هیاَاًس هثالً ها ضا لاإً وٌاس واِ زض
ظًسیی بِ جای وواا ٍ اٗاالی هاَضز ًٓاط اضؾاَُیی باا ًٓطیاِی قابىِای بْاطٍظی
ضفیاضّای ذَز ضا قىل بسّین؟ پاؾد بیكاپ ایي اؾ وِی ها بِ ّط زلیلای واِ ّؿا ی
پیكیط بْطٍظی بٌَِٖاى قبىِّای ٖلی هثب ضا اضظقوٌس هی زاًین ٍ زض پای احماك ایاي
قبىِّا هیوَقین .ضٍاًكٌاؾی هثب ًگط نطفاً اهَیط ضٍقي ٍ ٖلویای اظ ایي قبىِ بِ
زؾ هیزّسّ .ویي زغسغِ ٍ اضظقگصاضی ها ًؿب بِ بْطٍظی جٌبِی ٌّجاضیصاضاًِی
آى ضا فطاّن هیآٍضز .اها ها چِ حمی زاضین وِ چٌیي زغسغِ ٍ اضظقاگصاضیی ًؿاب باِ
بْطٍظی بسیي هٌٗا زاقیِ باقین؟ بیكاپ انالً با چٌیي هؿألِای هَاجِ ًویقاَز ٍ آى ضا
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ًویپطؾس .قایس بیَاى ایي اقىات ضا زض لالب ایاي اقاىا ذالناِ واطز واِ ویاا ی
اٗطی زضؾ ٍ ضٍقٌی اظ هثب ٍ قبىِی ٖلی هثب بِ زؾ ًویزّس ٍ زض هجوأَ
هثب بَزى ٖسُ ای اظ اهَض ضا اظ ّواى ابیسا فطو یطفیِ ٍ با فطو ایي هثب بَزى پایف
هیضٍز .زض ٍالٕ ًَیؿٌسُی هعی ویا ذَزـ ضا ًیع اظ لحاْی ّویي ابیٌا بط ٖطف ٖاام
ٍ زضن ٖوَهی هطزم اظ اهَض هثب ظًسیی ٍ بطذَضزاضی ایي ًٓطیاِ اظ پكایَاًِی ٖلان
اجطبی ضٍاًكٌاؾی هثب ًگط هیزاًس .بِ ّویي زلیل ًٓطیِی ٍیی هاثالً پیاطٍ ؾطؾار
اضؾَُیی ضا ًوی اَاًس لإً ؾاظز وِ چطا ایي ٍالٗی وِ ضٍاًكٌاؾی هثب ًگط قبىِّای
ٖلی هثب ضا اَنی ٍ ابییي هیوٌس بایس اٍ ضا بِ جاای ًٓطیاِی ؾاٗاز ٍ بْاطٍظی
اضؾااَُییی بااِ ؾااو ٍ ؾااَی پااصیطـ ًٓطیااِی قاابىِای هثباا ؾااَق زّااس
(.)Haybron,2016
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زض زِّّای اذیطی بح زضباضُی ؾٗاز ٍ بْطٍظی قایس بایف اظ پایف جاسی یطفیاِ
قسُ اؾ ٍ ویا ّای یًَایَى زض فلؿفِی فلؿفِ اذالقی ضٍاًكٌاؾی ٍ بِ ََض ذاال
ضٍاًكٌاؾی هثب ًگط چِ بِ نَض ارههی ٍ چِ زض لالب هباح ٖاهِپؿٌس زض ایاي
باضُ ًگاقیِ قسُ اؾ  .ایي اّوی بیاطزیس اظ جولِ بسیي زلیل ًیع ّؿ واِ بطزاقا
اظ ؾٗاز ٍ بْطٍظی بِ بطزاقیی یىؿطُ هازیی زًیَی ٍ َبیٗ یطایاًِ بس قاسُ ٍ بااض
ابییي آى ّوِ بط زٍـ اًؿاى افیازُ اؾ  .زض ایي هیاى االـ بطای پیًَس بطلطاض واطزى ٍ
حیی بیكیطی یىپاضچِؾاظیی یافیِّای ٖواسااً ٖلوای جسیاس ٍ بحا ّاای ضٍاًكٌاؾااى
هثب ًگط زض ایي باضُ با ًٓطیِّای فلؿفی ضای زضباضُی ؾٗاز ٍ ضؾایسى باِ یًَاِای
ٍحس ٍ یىپاضچگی چیعی اؾ وِ اظ ًٓط ًَیؿٌسُی ویاا یًـذیٖوـَ ی اهاطی
يطٍضی اؾ  .ویا حايط االقی آغاظیي بطای پیًَس زازى ایي زٍ حَظُ با یىسیگط زض
لالب یه ًٓطیِ اؾ وِ هیوَقس ّن بٌیاًْای فلؿفی زاقیِ باقس ٍ ّان بایاَجاِ باِ
زازُّای ٖلن ضٍاًكٌاؾی هثب ًگط ًباقس .چٌاًچِ زیسینی ایي االـ البیِ ذاالی اظ ایاطاز
ٍ ًمم ًیؿ اها زض ّط حا بِ ٌَٖاى یىی اظ ًرؿییي االـّا زض ایي ظهیٌِ هایاَاًاس
ًوًَِ ٍ هسلی بِ زؾ زّس بطای بطضؾی واضآهساط ٍ اًًواهیاطی اظ ًٓطیِّای هطباٌَ
بِ ؾٗاز ٍ بْطٍظی ٍ چِ بؿا اضائِی ًٓطیِّای جایگعیي جسیساط.
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