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هیلؽا  ;اؾ قلىی ايتهلاؼا  : ژاو پل  قلاؼتؽ اضالقی يگاه تسلیلی به هبايی يظؽی و;نمكی کتاب  8998ظؼ تیؽهاه 

چاپ و هًتهلؽ نلعن يىیكلًع   3:يىیى پژوهم فّیاٌ;هؤقكۀ فؽهًگی هًؽی   و با همکاؼی و يظاؼ 2:فؽهیطتگاو
 نمكی ظکتؽای فلكفه و کالم ؼا اؾ ظايهگاه اهام يلاظ  8981ظکتؽ ػلی ػكگؽی یؿظی اقتن وی ظؼ قال کتاب 

قلطًؽايی و  ،هلای ػلملی ها و هقاال  هتؼلعظی اقلت و ظؼ بكلیاؼی اؾ قلمیًاؼها و کًفؽايف اضػ کؽظن ظاؼای کتاب
ظؼ ظايهلگاه  ؼف و ايعیهۀ اقالهیاع  هؼاکًىو ظايهیاؼ ظايهگاه تهؽاو و ؼئیف ظايهک پؽظاؾی کؽظه اقتن وی هن يظؽیه

غکلؽ نلعه   yon.ir/uhI8Jؼقايی ظايهگاه تهلؽاو و ظؼ لیًل   های وی ظؼ پایگاه اْالع تهؽاو اقتن بؽضی اؾ فؼالیت
يگلاه ;نعه اقتن هبازث غیل  بؽرؽفتله اؾ کتلاب  اؾ يظؽیا  قاؼتؽ، تبییى و بؽؼقی اقتن ظؼ يىنتاؼ زاَؽ هًتطبی

 های قاؼتؽ ظیعراههای بكیاؼی بؽ  ظؼ کتاب هػکىؼ يقع و تسلی  اقتن: ژاو پ  قاؼتؽ اضالقی و تسلیلی به هبايی يظؽی
 ن کكايی که ضىاهاو هٓالؼۀ بیهتؽ بانًع به آو کتاب ؼخىع کًًعنيىؼ  رؽفته و با هؼاؼف اقالهی قًدیعه نعه اقت
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ٔػلی قًبؽیاوٓ يانؽ  



 

 

  



 شىاسی . شخصیت1 
ظؼ پاؼیف به ظيیلا  ۲۰۹۱ژوئى  ۱۲ظؼ ؼوؾ وی  اقتنرؽای قؽو بیكتن فؽايكه  فیلكىف پىچ 4پ  ناؼل ایماؼ قاْؼْتْؽ -ژاو
ریؽ  کىظکی تیؿهىل اها رىنه و هًتقع فؽايكىی بىظن ،يىیف ياهه يىیف، يمایم فیلكىف، ارؿیكتايكیالیكت، ؼهاون آهع

بلؽای  اقلتن  ها به ضىايعو آثاؼ ههن اظبی و تلاؼیطی رػؼايلعه اؾ هؽخا هیاو ايبىه کتابهای کىظکی ؼا بیم  بىظ و قال
تسًی  پؽظاضتن ظؼ  ۀو ظؼ بؽلیى به اظاه پعیعاؼنًاقی هىقؽل ؼاهی آلماو نع ۀفلكف ۀکاه  نعو تسقیقاتم ظؼ ؾهیً
ايلالت وخلىظ یلا  ۀكلفتلؽی بلا آثلاؼ فیلكلىفاو بؿؼرلی همالىو هلاؼتیى هایلعرؽ ٔفل ایًدا بلىظ کله آنلًایی ػمیل 

ظکتؽی ضىظ ؼا ظؼیافلت  ۀظايهًاه ۲۰9۹ظؼ قال  پعیعاؼنًاقیٓ پیعا کؽظن ۀارؿیكتايكیالیكنٓ و اظهىيع هىقؽل ٔفلكف
و قلال اهمل ظوؼاو کىظکی قاؼتؽ اقت هًتهؽ نعن ایى اثلؽ ظؼ ۀکه تهؽیر اظیباي: کلما ;کتاب  ۲۰99ظؼ قال  کؽظن
کاقلتؽو اؾ او  ظايًلعن هیؼا هطالفت با بلىؼژواؾی  ،خایؿه ؼا يپػیؽیفت و اؾ ظالی  آواها او ایى  اظبی يىب  رؽفت  خایؿ

با بؽای بسث ظؼباؼ  هكائ  هؽبىِ به فؽهًگ تهکی  هیکه ای  کًگؽه ظػى  کؽظ تا ظؼ نؽکت کًلع  ،نع ظؼ پایتطت کى
 5 ناها بیماؼی ؼوهاتیكن هايغ ایى قفؽ نع

های اظبی قاؼتؽ که به فاؼقی تؽخمه  ال نًاضته نعن تؼعاظ کتاب و قیاقی های اظبی ْؽی  فؼالیت قاؼتؽ ظؼ ایؽاو اؾ
های اظبی او و  های فلكفی اوقتن ارؿیكتايكیالیكن قاؼتؽ ظؼ ایؽاو بیهتؽ اؾ ْؽی  يىنته اؾ کتاب ايع بكیاؼ بیهتؽ نعه

 های خعی فلكفی يىؼ  رؽفته اقتن ظوؼ اؾ بسث هب
ؼیىی اؾ ظيیلا ؼفلتن او تلا  ضیؿقالگی ظؼ بیماؼقتاو بؽوقه پاؼیف ظؼ پی  ۵۱ظؼ قى  ۲۰۹۹آوؼی   ۲۱قاؼتؽ ظؼ ؼوؾ 

 ۱۹قؽػت ظؼ قؽاقؽ خهاو پطم نع و زلعوظ  ضبؽ ظؼرػنت او به نهايع قؽنًاـ خهايی باقی  پایاو ػمؽ ی  چهؽ
ی  فیلكلىف ظؼ   تؽیى تهییغ خًاؾ ایى هؽاقن پؽخمؼیتن ال نؽکت کؽظيع ؽاقن ضاکكپاؼیهؿاؼ يفؽ ظؼ پاؼیف ظؼ ه

 نقؽو بیكتن بىظ

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B2


 

  

قالیظؼ هیاو ژاو پ  قاؼتؽ  



 های سارتز . وظزیات و دیذگاه2
 . آسادی و محیط2.1

کله   اقلت يهاو ظاظو ایلىبطم تؽیى  ههن ، قائ  اقت کهناػؽاو و يىیكًعراو هؼؽوف باؼ ظؼ ۀياه او ظؼ ؾيعریالفٓ 
که ظؼ آو پلؽوؼل یافتله و هسلعوظه و  ؼا نًاضتی و ؾیكت ،نًاضتی خاهؼه ،تىايع وَؼیتهای پیهیًی ايكاو چگىيه هی
 ضىاهًعن ظیگؽاو اؾ آؾاظی او هی ؽ ظهع و آو کف يبانع که نؽایّ اختماػی ویتغی، بانًع او هی  قلمؽو آؾاظی اؼاظ

ال ظؼ فقلؽ و فكلاظ و آنلىب و  ؾيعریو ابع که ضىظ ضال  آو يبىظه و کىظکی ضىظ ايكاو ارؽ ظؼ هسیٓی پؽوؼل یبٓ 
ایى اقباب و ػل  ؼا ظؼ هن نکًع و ضىظ  ۀضىظ هم ۀتىايع با کًم آؾاظاي هیؼا ضىظ ايتطاب يکؽظه بانع،  ؾيعاو و اقاؼ 

 اقتن :ژيه;ؾيعری  ،يىیكع آو ؼا که قاؼتؽ هی باؼؾی اؾ ۀضىاهع و يمىي آو کكی بهىظ که هی
چیؿ ههیلای ایلى  بؽظ و همه ولگؽظی و ايسؽاف و ظؾظی به قؽ هی ال ظؼ ؾيعاو و ژيه اؾ کىظکی ظؾظ بىظ و ظؼ ؾيعریپٓ 

راه نع اؾ آؾاظی ضىیم و تى به ایى وَؼیت يعاظ و با اضتیلاؼ ضلىظ  بىظه که اؾ ژيه ی  ضالفکاؼ بؿؼگ بكاؾظ ولی او آ
ایى يمىيه ؼا قاؼتؽ بؽای ایى آوؼظه که  ناػؽ و قعیف تبعی  نعن  یكًعو به ی  يى کؽظؾيعری و قؽيىنت ضىظ ؼا ػىٌ 

ؼا بله قلمت ضايلی  ايكاو رؽچه همکى اقت فؽظ ؼا کًتؽل کًلع و او نًاضتی و پیهیًی   يهاو ظهع وَؼیتهای خاهؼه
تىايع  قعؼ  هٓل  ظؼ قؽيىنت ايكاو يعاؼظ بلکه ايكاو ضىظ هی  هعایت کًع و به او هكیؽ بعهع ولی با ایى همه، اخاؾ

 نکاؼ ؼا کؽظ رىيه که ژيه ایى هماو >با آؾاظی ضىیم قؽيىنت ضىظ ؼا بكاؾظ
نىظن ايكاو بىؼژوا به ظيیا  آیع او يىیكًعه هی ظيیا يمیه نىظ و ايكاو يىیكًعه ب او ظؾظ هی ،آیع ايكاو ظؾظ به ظيیا يمی ٓ 
 تىايع ايتطاب کًع که بىؼژوا باقی بمايع یا يهن هی آیع ولی ضىظ يمی
 ها انسان پذیزی مسئىلیتآسادی و . 2.2

نًاقلی ارؿیكتايكیالیكلتی ؼا بله تؽقلین  بؿؼگ قاؼتؽ اقلت و هبلايی ؾیبایی ۀياه ، يطكتیى يمایم:ها هگف;الفٓ 
ظوؼ اؾ باوؼهای ظیًی و ازكاـ ه ضىاهع ب هیها  ضىايع و اؾ آو ها ؼا به ػم  آؾاظايه فؽاهی ياهه ايكاو ایى يمایم .عهک هی

 .ضىظ بیًعیهًع پػیؽی ظؼ قبال رفتاؼ و کؽظاؼ رًاه، به هكئىلیت
پؽظاؾظن قاؼتؽ با یاظآوؼی آؾاظی بًیاظیى ايكلاو، اؾ  ها هی به هًاقبا  هیاو ايكاو :های آؾاظی ؼاه; ۀراي ظؼ ؼهاو قهبٓ 

 .ضىاهع که ظؼ کؽظاؼ ضىظ هتؼهع بانًع ها هی آو
ایى ػقیعه اقت که نطى پیؽو هكئىلیت اضالقی هؽاقی يعاؼظ که ظؼ  قاؼتؽ بؽ :های آلىظه ظقت; ۀياه يمایمظؼ ٓ پ

 نهای ضىظ ؼا آلىظه کًع هىقؼیت َؽوؼی ظقت
های ظاقتايی قاؼتؽ ظؼ هیعاو هغًاْیكی قؽاؼ ظاؼيع که یل  قٓلآ آو آؾاظی و هكلئىلیت و قٓلآ  رىیا نطًیت ٓ 

 .هىايغ اقتها و  ظیگؽ آو هسعوظیت
 نقاؼتؽ اقت ۀيظام ايعیه تؽیى هفهىم ظؼ کلیعی :آؾاظی; ٓ 
ايكاو تؼلیى  نرىيه هاهیتی بؽای ايكاو قائ  يیكت ايتطاب و اضتیاؼ فؽع بؽ وخىظ آؾاظی ظؼ ايكاو اقتن قاؼتؽ هیچجٓ 



 .هاهیت يعاؼظ ،يعاؼظ
 6بهؽ هسکىم به آؾاظیكتناقت،  قاؼتؽ هؼتقعچٓ 
 ۀضىظ ؼا يیافؽیعه و ظؼ ػیى زال آؾاظ اقت، ؾیؽا همیى که پا به خهاو رػانلت هكلئىل هملبهؽ هسکىم اقت ؾیؽا ذٓ 

 7ظهعن ايدام هیکاؼهایی اقت که 
  هکتبلی بله ايلعاؾ هتلاؼیص فلكلف ايكلاو نلعه اقلتن نلایع ظؼ ارؿیكتايف تىخه بكیاؼ بله آؾاظی   ۀظؼ آثاؼ فالقفشٓ 

 يعانته اقتنآؾاظی و ايتطاب آظهی تأکیع  ارؿیكتايكیالیكن بؽ
ػم  و ايتطاب آؾاظايه ؼا اؾ ايكاو قلآ کًًعن به هملیى  پػیؽيع که ػىاْف و غؽایؿ بتىايًع آؾاظی   ها يمی ارؿیكتايفظٓ 

 ظايًعن هی ظهع، کاؼهایی که ايدام هی ۀظلی ، ايكاو ؼا هكئىل هم
 :هىؼظ هطتاؼ يیكتین چهاؼ رىیع ها فقّ ظؼ ؽ هیتژاو پ  قاؼغٓ 

ايتطاب يکًینن همىاؼه ها ؼا تىايین کاؼ  کاؼکؽظو، يمی> تىايین ؾيعه يبانین ؾيعه بىظو، يمی >هکاو بىظو ظؼ >ظؼ ؾهاو بىظو
 تؽک فؼ  هٓل  ياهمکى اقتن فؼ  رؽیؿی يیكت و لػا اؾ کاؼ و >رؿیًین کاؼی ؼا اؾهیاو کاؼهای هطتلف بؽهی

 آؾاظی هكتلؿم هكئىلیت اقتنؼٓ 
ها  يتیده ايكاو هكئىل وخىظ ضىیم اقتن به همیى ظلیل  ارؿیكلتايف اقت، ظؼارؽ وخىظ هقعم بؽ هاهیت ايكاو ؾٓ 

هكئىلیت کاهل  وخلىظل ؼا بلؽ ضلىظ او وارػاؼظيلعن ایلى  اضتیاؼ آياه هكت قؽاؼ ظاظه و فؽظ ايكاو ؼا هال  و يازآ
تمام افؽاظ بهؽ ايكايی هكئىل  فؽظ بلکه هؽ  تًها به ایى هؼًا يیكت که ايكاو هكئىل فؽظیت ضاو ضىظ اقتهكئىلیت 

 اقتن
همیى ظيیا اقت که هى بایع آو ؼا واپف بگیؽم و هكئىلیتم  ن، هىقؼیت اقت رىیع: ایى ظيیا بیگايگی اقت قاؼتؽ هیژٓ 

 9ظیگؽاو آو ؼا ظرؽرىو کًننؼا هتقب  نىمن همیى ظيیا اقت که هى بایع هن بؽای ضىظ و هن بؽای 
 سارتز شناسی سیبایی. 2.2

 نهؽ  یافته اقتن :اظبیا  هتؼهع;اقت که به   نًاقی ؾیبایی ۀاظبی قاؼتؽ بیايگؽ يظؽیکلی آثاؼ  ْىؼ هب
 . ماهیِت انسان 2.2

نىظ، ظؼ خهاو قؽ بلؽ  یابع، هتىخه وخىظ ضىظ هی رىیع: بؽضالف انیاء ْبیؼی، ايكاو ابتعا وخىظ هی قاؼتؽ هیالفٓ 
بیى چیكتی و کیكتی ايكاو فؽ   :هایعرؽ» 01 ظهعن ینًاقايع و تؼؽیفی اؾ ضىظ به ظقت ه کهع و قپف ضىظ ؼا هی هی

تىاو اؾ چیكتی هدكمه پؽقیع و قؤال کؽظ که هدكمه چیكت؟ ؾیؽا هدكمه ظاؼای غا  و  هی;رىیع:  قائ  نعه و هی
تىاو پؽقیع  تىاو پؽقیع که چیكت، بلکه فقّ هی ايكاو يمی ؼباؼ اها ظ >عه و قاب  تؼؽیف اقتن تؼییى هاهیتی اؾ پیم

 00:که کیكت؟

تىايع بؽای ايكاو ْبیؼت یا غا  وَغ کًع و ظؼباؼ   ننن کكی يمیاقت 01ییرؽا اؾ ویژریهای ارؿیكتايف يفی غا بٓ 
 02 نکًع ضىظل ؼا تؼؽیف هی ل،ايكاو ضىظ نايكاو اقتًتاخاتی بکًع



فالو و بهماو ضًىيیت  تىايین بگىیین که ايكاو غاتا   ها يمی نيیكت ای نعه تؼییى پیمايكاو واخع ضًىيیت اؾ پٓ 
لله أنلًاـ یلا ػلالن یلا هت نلًاـ یلا ؾیكت نًاـ یلا خاهؼه ػًىاو ؼواو ؼا ظاؼظ و ايكاو يازآ غاتی اقت که هى به

ضآ ارؽ ايكاو هیچ يیكت و هلاهیتی  نيعاؼظ ای نعه تؼییى قاؼتؽ هیچ ضًىيیت و هاهیت اؾ پیم ايكاو   ننًاقن هی
یا ضًىيیت ههتؽکی که آنمىل يعاؼظ پف، ايكاو کیكت؟ چیكت؟ قاؾوکاؼل چیكت؟ چگىيه اقت؟  ػام و خهاو

هاهیتی و هیچ بىظو  يام يهاظ وخىظ ظاؼظ؟ خىاب ایى اقت که ارؽ هاهیتی ظاؼظ همیى بیؼا  بتىاو به ايكايها ػًىاو ايكاو
ضىیم به وخىظ  ۀکه با هؽوؼ ؾهاو و با تًمین و کًم آؾاظاي ابه ایى هؼً> قاؾظ ىظ ؼا هیايكاو ضىظل هاهیت ض ناقت

 اقتن :نعو; ايكاو ی  فؽایًع   نظهع ضىظ تؼیى هی
تىاو رفت که ضعاويع یا  تىايًع هاهیتی بؽای ايكاو قائ  نىيع و يمی قاؼتؽ هؼتقع اقت که يه ضعاويع و يه ػلن يمی ٓ 

ظؼ قاضتى هاهیت و قؽيىنلت  ارؽ ضًىيیتی هكت، همیى آؾاظبىظو   نچًاو قاضته اقت ْبیؼت، ايكاو ؼا چًیى و
هیچ ظلیلی  ننعه يیكت، او تًاظفی اقت، همکى اقت، َؽؼوؼ  يعاؼظ تؼییى اؾ پیم ۀايكاو ی  بؽياه نضىیم اقت

   يعاؼظ بلکه انیا وتًها ايكاو وخىظل َؽوؼ وخىظ ايكاو َؽوؼتی ػقلی يعاؼظ يه نوخىظ آهعو ايكاو يعاؼین هبؽای ب
تىايكتًع يبانًع یا خىؼ ظیگؽ بانًعن پف  ايع و َؽوؼ  يعاؼيع؟ چىو هی غیؽايكاو هن، چًیى هكتًع، ولی چؽا همکى

پف او تًها ظؼ ایى خهاو ظؼ هیلاو انلیا و  نظاؼین که يه کكی او ؼا قاضته و يه ظلیلی بؽای بىظيم وخىظ ظاؼظ یها ايكاي
آیع؟ چه وَؼیتی  قؽل هی ایى ايكاو چه بؽ به ایى خهاو پؽ  نعه اقتن ضآ، بؼعاؾ رىیی >هىخىظا  افتاظه اقت

 03 نىظن یابع؟ او، یؼًی ايكاو، هُٓؽب هی هی

 :قاؼتؽ يظؽ های ايكاو ظؼ ویژری ٓ 
 به ضعا هؼتقع يیكتنل 
 بعی ظؼ يهاظل يهفته يیكتن ْبیؼت ثابتی يعاؼظ و ضىبی یال 
 بؽضىؼظاؼ اقتناؾ آؾاظی اؼاظه و اضتیاؼ ل 
 خهايی اقتن هكئىل اقت و ایى هكئىلیت يیؿ کلی ول 
 بایع ايتطاب کًع و ضىظ و آیًعه ضىیم ؼا بكاؾظنل 
 ظاؼای هكئىلیت کلی و خهايی اقت و لػا يارؿیؽ اؾ ايتطاب اقت و ظائما  ظلهؽه و آَؽاب يانی اؾ ايتطابم ؼا ظاؼظنل  

نطًی ضىیم يیكت و يیؽوهای هطفی يعاؼظ  ۀظقت رػنته و تاؼیطا  بؽضالف قًت ؼوايکاوی، ايكاو پؽوؼظجٓ 
قلىی آیًلعه  قاؾظ و ايكاو ی  آراهی به ضىاهًع بکهايع بلکه ایى آیًعه اقت که ايكاو ؼا هی قى که هی که او ؼا به هؽ

ىاؼه او همل نریؽظ و ظؼ ریؽوظاؼ همیى کًم و ْؽذ و هعف و بؽياهه و تًمین ضىیم اقت که هاهیتم نک  هی اقت
 نىظن وخىظ يعاؼظ و ظؼ آیًعه هىخىظ هی قىی يیكتی ظؼ زؽکت اقت یؼًی وَؼیتی که فؼال   به

 شناسی سارتر چ( نقد انسان
بیًی  نلًاضتی و خهلاو کًع بكیاؼ هتفاو  اؾ هبلايی ايكاو بیًی که قاؼتؽ اضالقم ؼا بؽ آو بًا هی نًاقی و خهاو ايكاو



هلایی ؼا بلؽای ايكلاو  بیًی اقالهی اؾ وزی و هتى قؽآو کؽین اقت و تؼاؼیف و اهلعاف و ؼول خهاو اقتناقالهی 
وزلی و ایى غایلت ؼا  اقتناقت و ايكاو ظاؼای غایت اقت که همايا قؽب به ضعاويع و کمال ايكايیت  کؽظهتؼؽیف 

 اقتن کؽظهبیًی اقالهی بؽای آظهیاو ههطى  خهاو
 عىاطف و شهىات. 2.2

کى  راه ػقیعه يعاؼظ که ػىاْف قیلی بًیاو ایى هکتآ هیچ نيكیالیكن به قعؼ  ػىاْف و نهىا  هؼتقع يیكتارؿیكتا
به اػتقاظ  نؼفغ هكئىلیت به نماؼ ؼوظ ۀؼايع و ظؼ يتیده همکى اقت وقیل قىی بؼُی اػمال هی به اقت که بهؽ ؼا خبؽا  

 نها بهؽ هكئىل ػىاْف و نهىا  ضىظ اقت
 اگشیستانسیالیسم. 2.2

 :رابؽی  هاؼق ;هیالظی تىقّ فیلكىف فؽايكىی  8991باؼ ظؼ قال  يطكتیى :ارؿیكتايف;  ؼقع واژ به يظؽ هیالفٓ 
 04 ضىظ ؼا ؼقما  ارؿیكتايكیالیكن ياهیعن ۀابعاع نع و پف اؾ آو قاؼتؽ فلكف

کؽظن البته ْلؽذ  هًتهؽ :ارؿیكتايكیالیكن و ايالت بهؽ;ای با يام  ، هقاله۲۰9۱اکتبؽ قال  ۱۰ ژاو پ  قاؼتؽ، ظؼبٓ 
 نىظن هی پیم اؾ قاؼتؽ و هاؼق  یافتهای  هبازث ارؿیكتايكیالیكتی ظؼ ايعیهه

و : ؾيعری يیاؾهىظه، اؼؾل ؾیكتى يعاؼظ;کؽظ:  ققؽاِ ظؼ تمام ظوؼاو انتغال فلكفی ضىظ ایى ظو نؼاؼ ؼا تکؽاؼ هیپٓ 
 ۀظوم هاهیلت فلكلف نلؼاؼيمایلع و  اول هاهیت فلكفه ؼا ؼونلى هی نؼاؼ ن:ا بهًاـضىظ ؼ;نؼاؼ ظوم او ایى بىظ که 

 05 نارؿیكتايكیالیكمی ؼا
قؽابت بكلیاؼی بلا فیلكلىفايی کله اهلؽوؾه ارؿیكتايكیالیكلت ياهیلعه ٓ يیؿ ۲99۱ - ۲9۱2های پاقکال ٔ ايعیهه ٓ 
 کًًعن  ٓ يیؿ هٓؽذ هی991 – 959آرىقتیى ٔآثاؼ  و وخىظ هبازث ایى هکتآ ؼا ظؼانىيع ظاؼظ و بؽضی اؾهسقق هی

 ۲۵بؽوؾ ظانته اقتن ظهىؼ وؾهاو هؼايؽ يبىظه بلکه رهگاه ظؼ تاؼیص فلكفه   قٓؼا  هکتآ ارؿیكتايف فقّ پعیع ٓ 
ٓ ؼا 8855 – 8889کًًع و کی یؽ کگىؼ ٔ تلقی هیارؿیكتايف هکتآ فلكفی  آغاؾ خعیقؽو يىؾظهن ؼا تقعیؽ  به هؽجٓ 
 ۲۹ياهًعن ارؿیكتايكیالیكن هیپعؼ 
بؽای اناؼه به فیلكىفاو قؽو يىؾظهن و بیكتن هیالظی يظیؽ کی یؽ کگلىؼ، يیاله، هایلعرؽ،  ارؿیكتايف ػًىاو   ایً چٓ 

بؽ، رابؽی  هاؼق ، ژاو پ  قاؼتؽ، قیمىو ظوبىاؼ، آلبؽ کاهى وننن به  ؼوظن  کاؼ هی یاقپؽـ، هاؼتیى بى
پػیؽيعن ژاو پ  قاؼتؽ تًها فیلكىف هههىؼی  ياهین، الؿاها  ضىظ ایى ػًىاو ؼا يمی ارؿیكتايف هی ؼا ای که آيها فالقفهذٓ 

نلعه اقلتن يلام او  يقلع اظبلی ههلهىؼو يىیكی، ؼهاو،  ْؽی  يمایهًاهه کًعن او اؾ ایى ػًىاو اقتفاظه هی اقت که اؾ
يظؽهلایی بلا قلاؼتؽ ظاؼيلع ػًلىاو  اضلتالفارؿیكتايكیالیكن اقتن بكیاؼی اؾ فالقفه ارؿیكتايف چىو   کًًع تعاػی

کله بكلیاؼی اؾ  چًلاو ايلعن ؼا فیلكلىف وخلىظی ياهیلعه هايًلع هایلعرؽ ضلىظ ايلع و ارؿیكتايف ؼا بؽای ضلىظ يپػیؽفته
ػًلىاو   اؾ اقلتفاظ ،هىاؼظی با ایهاو يظؽ ظؼ اضتالف ها يیؿ به ظلی  تعاػی پىؾیتیىیكن با آرىقت کًت و پىؾیتیىیكت

 یؿ کؽظيعنپىؾیتیىیكت پؽه



 الىخىظن  آثاؼ هتؽتآ بؽ وَؼی هًكدن بعوو اتکا به واخآ ۀارؿیكتايف کىنهی اقت بؽای اقتطؽاج کلیشٓ 
ای که  هكیسیاو هؽ ايعیهه ۀوؼ قاؾظن اها ارؽ بًا به رفت هیعی غىْهااضىاهع بهؽ ؼا ظؼ ي راه يمی ارؿیكتايكیالیكن هیچظٓ 

هیعی اقتن ااظؼ ایى يىؼ  اقاـ کاؼ ارؿیكتايكیالیكن بؽ ي ،تلقی نىظ هیعیااي ،الىخىظ ؼا باوؼ يعانته بانع واخآ
الىخىظ کًع بلکله بله  بعاو هفهىم يیكت که همت ضىظ ؼا قؽاقؽ وقف بٓالو واخآ ،ای الساظی ارؿیكتايف فلكفهغٓ 

  نىظن  يمی الىخىظ يیؿ کاؼ ظرؽرىو کًع که به فؽٌ بىظو واخآ تؽ اػالم هی هفهىم يسیر
بلىظو  ،اقاقلی ۀلئهلا هكل  رلىیین بله ػقیلع الىخىظ هؼتقلعین بلکله هی يیكت که بگلىیین بله واخلآ هًظىؼ ایىؼٓ 

تىايع او ؼا اؾ ضىظ  يمی چیؿ ضىظ ؼا باؾیابع و یقیى کًع که هیچ ههن آو اقت که بهؽ بایع نطًا   نالىخىظ يیكت واخآ
ای اقت  الیكن فلكفهیظؼ ایى هؼًی ارؿیكتايكالىخىظ بؽ او ثابت نىظن  ی ظهع زتی ارؽ ظلیلی بیابع که بىظو واخآیؼها

 آوبعبیًی ضاو ضىظ ؼا به  ،يیت اقت که هطالفاو اقت هبًی بؽ ػم  و بایع رفت که تًها با قىءای  بیى و يظؽیه ضىل
 ۲۰نظهًع يكبت هی

 ن:قاؾظن ایى يطكتیى اي  ارؿیكتايكیالیكن اقت ايكاو چیؿی يیكت، هگؽ آياه ضىظ اؾ ضىیم هی;ؾٓ 
 های انسان گشینش. 2.1

 و ،های فلكفی، تدؽبی ها هؼتقعيع که يبایع ظؼ پػیؽفتى رؿاؼه های ايكاو وخه ػقاليی يعاؼظن ارؿیكتايف رؿیًمالفٓ 
ارلؽ ظلیللی  ،ظیگلؽ ؼا ؼیاَی، ايتظاؼ تىخیه ػقاليی ظانته بانینن ارؽ اؾ کكی بپؽقیع چؽا ایى کاؼ ؼا ايدام ظاظ يه کلاؼ

 يظؽ ظاؼین و ظؼ زتی وخه ػقاليی ؼا که ها ظايع يه به وخه ػقاليی و هایم هؽتبّ هی بیاوؼظ آو رؿیًم ؼا با ظیگؽ رؿیًم
بلؽای  نتىاو تىخیله ػقاليلی اؼائله کلؽظ يمی ،ْىؼ که بؽای ؾنت یا ؾیبا بىظو نیء رؿیًین، رؿیًم هاقتن هماو بؽهی

ال نىظ که چؽا ؤهای ها وخه ػقاليی يعاؼيعن ارؽ ق و تىخیه ػقاليی آوؼظن رؿیًمتىا ئی هن يمییرؽایم یا رؽیؿل اؾ ن
ال نىظ چؽا ایى هعف ؤقپف ق هعف ضايی ؼا بیاو کًن و پاقص ظلی  و هى ظؼ یا اػتقاظ ضاو ؼا بؽرؿیعی و ایى کاؼ

ؼظن اها ارؽ به خایی ؼقیعین که ها اظاهه یابع تا آيدا که بتىاين پاقص ظهن، وخه ػقاليی ظا پؽقمْىؼ  همیى ؼا بؽرؿیعم و
وخه ػقاليلی بله هؽاتلآ رػنلته هلن قلاؼی  ػعمایى  ظاين بانع، ظیگؽ وخه ػقاليی يطىاهع ظانت و پاقص هى يمی

هلا  زلف بلاًْی، قابل  ظؼک اقلتن و رؽیؿل فقّ با ػللن نلهىظی و ها هؼتقعيع که رؽایم و نىظن ارؿیكتايف هی
 ؿل ها نعه اقتنفهمین چه چیؿ هىخآ رؽایم ها یا رؽی يمی
ظايًعن فٓؽ  ها چًیى اهىؼ  يبىظو ػقاليی قُایای بعیهی ؼا هقتُای فٓؽ  ايكاو هی پػیؽ اقالهی تىخیه ۀفالقفبٓ 

 اؾ ظللن و ؼاقلتگىیی تمایل  ظاؼظ و اقلتعالل بله ػلعالت و پػیؽظن فٓؽ  آظهلی بلعوو ظلیل  و بعیهی ؼا هی واَر و
ها  ؼاقتی خؿ تمای  فٓؽی وخىظ يعاؼظن اها ارؿیكتايف بىظو ػعالت و بهتؽ اقتن هیچ ظلی  يظؽی بؽ رىیی بیؿاؼ ظؼوؽ

رىیًع  تىايًع بپػیؽيعن و به همیى ظلی  هی که بؽای ايكاو غا  و هاهیت ثابت یا فٓؽ  قائ  يیكتًع، ایى بیاو ها ؼا يمی
این که اهىؼ واَر و بعیهی  تههمه چیؿ به رؿیًم ها بكتگی ظاؼظ و رؿیًم هن تىخیه ػقاليی يعاؼظن لػا ها تًمین رؽف

 ؼا  بپػیؽین و هی تىايكتین تًمین ظیگؽی بگیؽینن لػا بسث اؾ ايتطاب اقت يه فٓؽ  و تمای ن



راه ظاؼظن ارؽ هؽ اقت ؼوذ آظهی، ظو فؽویع هؼتقعپٓ  راه و ياضىظآ ؼفتاؼ آظهی تىخیه ػقاليی ظانته بانع  بطم ضىظآ
راه با ۀبایع هم نع و اؾ ؼوی نؼىؼ و آراهی ايدلام نلىظن اهلا بكلیاؼی اؾ کاؼهلای هلا کاؼهای او هتؼل  بطم ضىظآ

راه ها ظاؼظن ایًکه چؽا ایى ؼيگ یا هؿه یا بى  ايگیؿه آیع ؼیهه ظؼ  ام و ضىنن هی ننن ؼا ايتطاب کؽظهیاهایی ظؼ بطم ياضىظآ
راه هى ظاؼظن  بطم ياضىظآ

رؽظظ و  ها بؽهی رؿیًم فؽظی بىظه و به ضىظ هكتین وها ظؼ زال رؿیًم  ظائما  ;تىاو پػیؽفت که  ایى هٓلآ ؼا يمی ٓ 
هلای  هایماو يهایتا  به آو رؿیًم اهىؼ هطتلف ظانته و تمام رؿیًم های اولیه ظؼ ن ایًکه ها رؿیًم:وخه ػقاليی يعاؼظ

 رؽظظ، قطى يايىاب اقت چىو: اولیه باؾهی
راهايه يیكتن زتی ارؽ اهکاو ظانته بانع کله تملام های ها  ظايین که بكیاؼی اؾ رؿیًم ، ها به ػلن زُىؼی هیاوال   آ

 بكا با چهبانًع و  هن قاؾراؼ های اولیه باؾرؽظايًع، هؼلىم يیكت که آو چًع رؿاؼه با این به رؿاؼه هؼلىهاتی ؼا که بؽرؿیعه
راهايه رؿیًم يمی  هن هتًاقٍ بانًع و هكلن اقت که هى ظو رؿاؼ  کًنن  هتًاقٍ ؼا آ

، چه بكا با ایًکه رؿیًم هى چًیى  های رؿیًم هى اقت، ظچاؼ زیؽ  نىم اؾ فؽٌ های اولیه که پیم ظیعو رؿاؼه ثايیا 
راهايه فؽع  که ارؽ رؿیًم هایی ظانته بانعن ظؼزالی فؽٌ پیم راهايه بانع، يبایع تؼدآ کًن چىو رؿیًم آ های هى آ

 بؽ ػلن و آراهی اقتن
رلاه يبلىظه و تلىخهی يعاؼيلع و بؽضلی اؾ ا تؽکها ظاؼای ْبیؼت هه ارؽ اظػا نىظ که تماهی ايكاو يع که يكبت بله آو آ

راهايه و يىػی ضىاهع بىظ و رؿیًم فؽظی  ایى ظؼ ،هاقت اقاـ ْبیؼت ههتؽک ايكاو ها بؽ رؿیًم يىؼ  رؿیًم ياآ
که به ایى هؼًا  ۱۹اقتن :وخعاو خمؼی;واقغ، ْبیؼت ههتؽک، نبیه  ها اقتن ظؼ که هٓلىب ارؿیكتايف چًاو يبىظه آو

ها  هاقت هؽچًع به آو آراهی يعاؼيعن اها ارؿیكتايف ها، هىؼظ پػیؽل آو ها بؽاقاـ وخعاو خمؼی آظم بؽضی رؿیًم
راهايه و  ظايًع و بؽ فؽظ هی فؽظ ؼا خهايی هكتق  و هًسًؽبه ها قائ  يیكتًع و هؽ به ْبیؼت ههتؽک هیاو ايكاو رؿیًم آ

 آؾاظايه تأکیع ظاؼيعن
ها آو ؼا رؿیًم کؽظه بانًع، هؼللىم  ايكاو ۀيقیُیى وخىظ ظاؼظ که هماختماع  ۀبؼُی اؾ اهىؼ همايًع اقتسالارؽ  ٓ 
کًًلع،  ها رؿیًم ؼا فؽظی ظايكته و ْبیؼت ههتؽک ؼا يفلی هی نىظ که رؿیًم فؽظی يیكتن چىو وقتی ارؿیكتايف هی

يىؼ  يبایع اهؽی وخىظ  ایى ضالفم ؼا بپػیؽظن و ظؼچیؿی ؼا فؽظی پػیؽفت همکى اقت فؽظ ظیگؽ  بایع بپػیؽيع که هؽ
ضاْؽ قاضتاؼ  ايع به ها پػیؽفته ايكاو ۀيقیُیى ؼا که هماختماع  هاقتن اقتساله  ايكاو ۀظانته بانع که هىؼظ پػیؽل هم

 يظؽ ظاؼيعن ها اتفا  ايكاو ۀاقت که هم غهى بهؽ
 . اصل علیت2.1

اضتیاؼ ايكاو هًافا  ظاؼظ و قاب  خمغ يیكتن چىو هؽخا ػلیت اقت  هؼتقعيع که اي  ػلیت با ها ارؿیكتايفالفٓ 
ها ظو قكن  کًًعن ظؼ يفی اي  ػلیت ارؿیكتايف َؽوؼ  هن هكتن بًابؽایى، ايكاو ؼا هطتاؼ و اي  ػلیت ؼا يفی هی

 ايع: نعه



يظؽیه ؼا ناهع ایى  ۱۲قٓؼیت هایؿيبؽگاي  ػعم  کًًع و کلی يفی هی ْىؼ هها اي  ػلیت ؼا ب ای اؾ ارؿیكتايف ػعه ل
 خا وخىظ يعاؼظن ظايًع که هیچ قٓؼیت و ػلیتی ظؼ هیچ هی

خهاو  ها هؼتقعيع که اي  ػلیت ظؼ خهاو ايكايی که ظاؼای اضتیاؼ اقت هًتفی اقتن اها ظؼ اها اکثؽیت ارؿیكتايف ل
 آؾاظین  رىیًع ظوخهاو ظاؼین، خهاو َؽوؼ  و خهاو لػا هی >خبؽ زکمفؽهاقتغیؽايكاو اي  ػلیت و 

تىاو  آیعن اها چگىيه با يفی ػلیت، فؼ  ايكاو ؼا هی ظقت هی هرىیًع ارؽػلیت يفی نىظ، اضتیاؼ ب ها هی ارؿیكتايفبٓ 
به او هؽبىِ ظايكتن ارؽ ايكاو يكبت به فؼ  ضايی ػلیت يعاؼظ، ظیگؽ ظلیلی يعاؼظ که آو فؼ  به او  و يه به نلطى 

 ظیگؽ، هًتكآ نىظن 
 . انتخاب2.2

ای اؾ آؾاظی اوقت بلکه بؽ ؾيعری ظیگؽاو هن  ظهع و يهايه ؼا تغییؽ هی نطى ضىظ    تًها هكیؽ آیًع ايتطاب يه هؽالفٓ 
 اهمیت بانعن تىايع يكبت به ایى هكأله بی يمی: بؽای ظیگؽی بىظو;رػانت و هؽ ايكاو ظؼ هقام ضىاهع اثؽ 

هایم  رىی رؿیًم به ظیگؽاو تىَیر بعهع و پاقص های ضىظ ظؼ يظؽ قاؼتؽ هؽ نطى بایع بتىايع ظؼ هىؼظ ايتطاببٓ 
ای کله  های آؾاظايه بانع و بًابؽ اػتقاظ به ایى واقؼیت که ايكاو وخىظل هقعم بؽ هاهیتم اقت، بایع ضىظ ؼا با رؿیًم

 ریؽی آو کكی اقت که نعه اقتن بكاؾظن هؽ ايكايی هكئىل نک  ظهع، های هطتلف ايدام هی ظؼ وَؼیت
 . اختیار2..2
اضتیاؼ ضىظ ی  اهؽ واقغ اقتن ها هسکىهین که هطتاؼ بانین و اضتیلاؼ ایًکله هطتلاؼ يبانلین ؼا يلعاؼین، ؾیلؽا ٓ الف

ضىظ همىاؼه ظؼ هىقؼیت و ظؼ  ۀضىظظاؼی اؾ ايتطاب، ضىظل ايتطاب اقتن اؾ قىی ظیگؽ ايكاو اؾ خهت تى و رػنت
قاؾظن اضتیاؼ ػباؼ  اقلت اؾ  طاب، هسعوظ هیی  وَغ و هىقؼیت هؼیًی اقت که هقعوؼا  و همکًا  او ؼا ظؼ ايت

کًع هیاو ایلى ظو  ای که ها ؼا هدبىؼ هی کًع، ظوؼاهه ؼا ؼظ هی: هیىم ۀظوؼاه;قاؼتؽ  22ناؾ ایى هىقؼیت تداوؾ و رػنتى
قطى یکی ؼا ايتطاب کًین: یا ؼفتاؼ ايكاو هًكدن اقت و لػا هقیع به قاػعه اقت و لػا ػلت ظاؼظ و آؾاظ يیكت و یلا 

 ضؽظايه اقت و بًابؽایى باؾ آؾاظ يیكتن قاػعه اقت و لػا بی ؼفتاؼ ايكاو بی
قلاؾظن بلؽضالف زیىايلا  کله ظاؼای  تًها ايكاو اقت که ظاؼای اضتیاؼ اقت و با اضتیاؼ، ضىظل، ضلىظل ؼا هیبٓ 

قلاؾظن و  هطتاؼ اقت، ضىظل، ضلىظل ؼا هی کًًعن بًابؽایى ايكاو چىو فاػ    ْىؼ غؽیؿی، ؼفتاؼ هی اضتیاؼ يبىظه و به
ها اقتن بؽاقاـ يظؽ قاؼتؽ، ايكاو تًها هىخىظی اقت که هاهیت ضىظل ؼا  ثابت ظؼ ايكاو اضتیاؼ تًها اهؽ ههتؽک و

ای ضلىظ ؼا ػلىٌ يمایلعن چلىو فاػل  هطتلاؼ یؼًلی ایًکله  تىايع ظؼ هؽ زال و هؽ لسظه قاؾظن ايكاو هی ضىظل هی
 .ضىظل ؼا بكاؾظ هىخىظی، هؽ لسظه ضىظل

 . اخالق22.2
قلىايیى  ۀآنًای يیاه اقت که چیلؿی بله هًؿلل ۀایى ايعیه ،اضال   اي  هتؼاؼف اقاقی ظؼ تفکؽ قاؼتؽ ظؼباؼالفٓ 

بافی اقت و ازکام اضالقی يؽفا  اهلؽی هؽبلىِ بله التلؿام و  غهًی وخىظ يعاؼظن اضالقیا  يىػی ظاقتاو اضالقی بؽوو



کًلعن  ايگاؼايه ؼا با تؼلیمی هثبت ظؼباؼ  هكئىلیت نطًی تؽکیآ هی ایى هىَىع يیكتاضتیاؼ نطًی اقتن قاؼتؽ 
غهًی وخىظ يعاؼظ، پف هؽ فلؽظ هكلئىل اقلتن هلن  رىيه قىايیى اضالقی بؽوو بعیى تؽتیآ او هعػی اقت که ارؽ هیچ

 29نآياه ایى ايىل بایع بانعل تؼییى هكئىل به التؿام به زًىل اضالقی ضىظل و هن هكئى
 ب( نقد:

هلای  رؿاؼه أهًهل ،اضال  اقالهی غکلؽ کًلین کله ۀقاؼتؽ و هبايی فلكفيظؽ بایكتی ظؼ باب تفاو  زکن اضالقی ظؼ ل 
 ظقتؽـ ظؼ ْبیؼت بًا نعه قاب  اها ایى خؼ  زکن اضالقی بؽ هبًای ْبیؼت و واقؼیت   اقتاضالقی ظؼ اقالم وزی 

بؽاقاـ ؼوابّ ػلی و هؼلىلی ظؼ خهاو ْبیؼت واخع هؼايی  ایى زکن، ارؽ زکن به بعی ظؼوؽ نعه اقت هثال   اقتن
ریؽظ و ازکام اضالقی  زکن اضالقی بؽ آو تؼل  هی اقت،ی ئبانع و چىو فؼ  قبیر ظؼ ػالن ْبیؼت واخع آثاؼ قى هی

بلکه ظايع اها يه خؼلی که فؽظی بانع  زال آيکه قاؼتؽ اؼؾنها ؼا خؼ  يؽف هی نظاؼيع ظؼ اقالم پؽظه اؾ واقؼیت بؽهی
  نبىظو ظاؼظ االغهايی خؼلی که اناؼه به قؽاؼظاظها و بیى

 بؽای ايتطاب ػم  اضالقی يعاؼظ:قاؼتؽ هالک هؼیًی  ۱9،به يظؽ بؽضیل 
های آو هکتآ اقتن یؼًی  ها و يبایع بایع ۀاؼائ ،بیًی آو هکتآ تؽیى ؼکى ی  هکتآ ػالوه بؽ خهاو ْىؼ اقاقی ههن به

 نظاؼظيیلؿ بیًی آو هکتآ بكتگی بله ظقلتىؼالؼملهای آو هکتلآ  خهاواؾ هثبت بىظو یا هًفی بىظو ی  هکتآ رػنته 
با ايىل ثابت ْبیؼت ايكايی اؼائله ظهلع و آو  ۀها ؼا ظؼ ؼابٓ ها و يبایع تىاو پػیؽفت که بتىايع بهتؽیى بایع هکتبی ؼا هی

های ركتؽظه و خاهؼی بؽضىؼظاؼ بانع و هملاهًگی  ها ؼا يیؿ بتىايع تىخیه يسیر کًع و ظؼ َمى اؾ بایع ها و يبایع بایع
هکتبی اؾ چًیى ویژریهای هثبتی بؽ ضىؼظاؼ يبانع قاب  ارؽ  نبانعالؾم هیاو تکالیف و ظقتىؼالؼملهای آو وخىظ ظانته 

ؼلع ظهع تا بتىاو بله اؼؾیلابی ایلى ب   رىيه بایع و يبایعی ؼا اؼائه يمی هیچ ؼظ و يفی اقت تا چه ؼقع به هکتبی که اقاقا  
 ۱۱اقاقی آو هکتآ پؽظاضتن

اضال  قاؼتؽ واؼظ کؽظ ایى اقت که یکی اؾ ايلىل  ۀاضال  اقالهی به فلكف ۀنىظ اؾ خايآ فلكف اؾ ايتقاظاتی که هیل 
يفف آظهی با هؽگ به يیكتی  يظام فکؽی قاؼتؽظؼ ن اقت ۱9:تدؽظ يفف و بقای ؼوذ;اقالم اضال  ظؼ  ۀفلكف ۀهىَىػ

تىايلع  اقت که هی ۱۵و هؼاظ أاقالهی ایماو به هبعاضال   ۀايىل هىَىػه ظؼ فلكفیکی ظیگؽ اؾ به بیاو ظیگؽ ؼوظن  هی
اقاـ ایًکه تکلیف هكتًع  بؽ تکالیف اضالقی يؽفا  ، ايگیؿنی بؽای کًم اضالقی ظؼ ايكاو بانع اها ظؼ تفکؽ قاؼتؽ

ؾیؽا بعوو وخىظ ايگیؿه، ػم  به  قىی ظؼ فؽظ بؽای اظای وظیفه ایداظ کًعن  تىايع ايگیؿ ایى اهؽ يمینىيعن ايدام  بایكتی
يؽف  وخىظ تکلیف تمایلی بؽای ايدلام آو يعاؼيلع  ها به به بیاو ظیگؽ، بكیاؼی اؾ ايكاو ۱۹نىظن فؼ  اضالقی کمتؽ هی

 ها بؽای اهتثال تکلیف و فؼ  اضالقی اقتن  بلکه پاظال و ػقاب هسؽِّک ايكاو
 گزایش سارتز به پىچی. 22.2
بؽابؽ هؼماهای آفلؽیًم  ضىاهع بعايع که بؽای چه بایع ؾيعری کًع و ظلی  وخىظل چیكت و چىو ظؼ هیٓ قاؼتؽ الف

 ؼقعن هايع به پىچی هی هتسیؽ و قؽرؽظاو هی



ای ؼا ظؼ خهاو بًا بؽ تکلیفی که به او تسمی   قاؼتؽ ايكاو هسکىم به ؾيعری اقت و ضل  نعه تا وظیفه ۀظؼ ايعیهٓ ب
يیؿ يانلی اؾ آو ؾظه و تًها، بؽ اثؽ تًاظف، ضل  نعه اقت و ازكاـ غؽبت و پىچی  نعه ايدام ظهعن ایى بهؽ غؽبت

اقت که ظقتگاه ضلقت ظؼ قیع و بًع ايكاو يیكتن او ضل  نعه، بعوو آو که کكلی ظؼ فکلؽل بانلعن ايكلاو يله ظؼ 
نىظ که آیا هیلی به آهعو ظاؼظ و يه  تکىیى وخىظ ضىظ ظضالتی ظانته و يه ظؼ اتمام آون يه به هًگام آهعو اؾ او قئىال هی

 .به هًگام ؼفتى
 ارتر دربارۀ پوچی:تحلیل دیدگاه س( پ

هؼًلا بلىظو غاتلی  او به پلىچی و بی 29کىظکی اوقتن  ویژه ظوؼ ال به هتأثؽ اؾ ؾيعری رػنته قاؼتؽتفکؽا  يیهیلیكتی 
واقغ رؽفتاؼ يىػی  ظؼ ال بیابعن و ػیى زال، ايؽاؼ ظاؼظ که بهؽ ضىظ بایع هؼًایی بؽای ؾيعری هكتی، اػتقاظ ظاؼظن اها ظؼ

 ننىظ تًاقٍ آنکاؼ هی
ضعایی اوقتن قاؼتؽ َؽوؼ  وخىظ ضعا و تهًگی هؼًىی ايكاو ؼا بلؽای ويلال بله او زلف  پىچی قاؼتؽ، بی ۀؼیه
ها ؼول ؾيعری کؽظو ؼا بعوو اػتقاظ به ضعا و ؼفغ ایلى ازتیلاج و ػٓلم هؼًلىی  اقت بایع ايكاو کًعن اها هؼتقع هی

ـ همؽاه أال با يااهیعی و ی ه و هكائ  خاؼی ؾيعریبیاهىؾيعن ایى هكأله باػث نعه قاؼتؽ ؾيعری ظيیىی ؼا پىچ ظايكت
هؼًا ظايكته و ضلقت ايكاو ؼا  ظايع و ؾيعری ؼا غاتا  بی پىچ و بیهىظه هیؼا نىظن ایى يظؽ قاؼتؽ هتًاقٍ اقت که هكتی 

ال  ریکًع ولی ظؼػیى زال هؼتقعاقت آظهی بایع به ؾيعری ضىظ اظاهه ظهع و قؼی يمایع که به ؾيع هن بیهىظه تلقی هی
کؽظ و اؾ قىی ظیگؽ رفت که بایع بله ایلى زکن قى به بیهىظری ک  هكتی  تىاو اؾ ی  چگىيه هی .هؼًا و هفهىم بطهع

پىچ و باْ  و تهی اؾ هعف اقت، هعف بطهیعن ایى تًاقُی  ی کهؾيعری بیهىظه و پىچ هؼًا ظاظن اهکاو يعاؼظ به چیؿ
 ۀتىاو به زیاتی که پىچی و بیهىظری هم هؼًاقت، هؼًایی ظاظٕ هگؽ هی تىاو به چیؿی که غاتا  بی هگؽ هی >اقت آنکاؼ

رؽفته که بهؽ  ای اؾ اضتیاؼ ؼا هكلن  تًاقٍ، بؽای ايكاو ظؼخه ابؼاظ آو ؼا فؽارؽفته اقت، هؼًا و هفهىم بطهیعن هُافا  بؽ
پلىچی البته الؾم اقت تػکؽ ظهلین کله ضىاهع اضتیاؼ کًعن  ه ؼا هیتىايع هؽچ رىیی ايكاو هی  زقیقتا  واخع آو يیكتن

 کًًعهن يه پىچی هًفؼ  پىچی قاؾيعه اقت ،قاؼتؽ
 دلهزه و اضطزاب. 22.2

زل  ايتطلاب و  ،آوؼتؽیى چیؿی که به ايكاو ظاظه نعه يىیكع: ظلهؽه هی :های ؼوؾايه یاظظانت;کی یؽ کگىؼ ظؼ الفٓ 
 ۀالؾه و بانین ايتطابهای ضىظ هی ۀقاؾینن به همیى ظلی  هكئىل هم های آؾاظايه، ضىظ ؼا هی آؾاظی اقتن ها با ايتطاب
ریؽی هكتینن اؾ ایى ؼو همىاؼه پلؽوای ظؼقلتی  ؼوؾ ظؼ زال ايتطاب و تًمین اوقا  نبايه ۀایى ظلهؽه اقتن ها ظؼ هم

های  هائلعه; ۀظؼ هقعهل ،ظهینن آيعؼه ژیع که اؾ يىیكًعراو ارؿیكتايكیالیكتی اقلت ايتطابهایی ؼا ظاؼین که ايدام هی
تؽیى کاؼ همکى بىظه و هكتن ايتطاب کؽظو ظؼ يظؽ هى به هؼًی  ايتطاب همىاؼه بؽای هى ههک ;يىیكع:  هی :ؾهیًی

ن ظؼ واقغ ظؼ آثاؼ :ؿیًنر کًن بلکه به هؼًی اؾ ظقت ظاظو چیؿهاییكت که بؽيمی بؽرؿیعو چیؿی يیكت که ايتطاب هی
ای ؼظپای ایى هفهىم ؼا ههاهعه کًینن کی یؽ کگىؼ اؾ آو با ػًاویى ظلهلىؼه و  تىايین به رىيه ایى هکتآ هی ۀفالقف ۀهم



بیقلؽاؼی و ظیگلؽاو بلا  ۀرابؽی  هاؼق  بلا کلمل نکًعن قاؼتؽ با ػباؼ  تهىع قؼی ظؼ اناؼه به آو ظاؼظ ولؽؾ یاظ هی تؽـ
 و بین و ننن ن  کلماتی يظیؽ ظلهؽه

ايعاؾ بىظو ایى هفهىم باػث نعه تا قاؼتؽ بؽای خلىریؽی اؾ قىءبؽظانت اؾ آو، تأکیع کًلع کله هلؽاظ اؾ ایلى  غلّبٓ 
ایكت قاظه که تمام کكايی که تا  ايداهع بلکه هؽاظ ظلهؽه ریؽی و اختًاب اؾ ػم  هی ای يیكت که به رىنه ظلهؽه ،ظلهؽه

ریؽی يیكت بلکه بؽػکف نؽِ الؾم  تًمیننًاقًعن ظلهؽه هايغ ػم  و  ايع آو ؼا هی نتهبه زال ظؼ ؾيعری هكئىلیتی ظا
 91آو اقتن

 ریؽظ:  آَؽاب ظؼ ارؿیكتايكیالیكن ظؼ اؼتباِ با ظو هكأله نک  هیپٓ 
 نهؽگ و يیكتیل 
 تؼهع و هكئىلیتن ل 

آيکه ضىظهاو اؼاظه کًین به ایى خهاو  یؼًی بی: این پؽتاب نعه;ها به ایى خهاو  ها ايكاو ،اؾ ظیعراه هاؼتیى هایعرؽ ٓ 
يهعری و اتفا  و تًاظف، هؽگ و تًاهی هستىم قلؽاؼ ظاؼظ  بیًی نعری و ظؼ يتیده، پیم اینن هالؾم ایى پؽتاب پا رػانته

اؾ  98ؾا اقلتن نىظ، تؽقلًاک و اَلٓؽاب هیمام تىايین بگؽیؿین و تًىؼ ایى واقؼیت که با هؽگ، ايكاو ت که اؾ آو يمی
 ریؽظن قؽاؼ هی: تؼهع;ْؽف ظیگؽ تلقی قاؼتؽ اؾ ایى آَؽاب هتفاو  اقت و ظؼ ؼابٓه با 

ؼاه و  و تًها هماو اقت که هىخىظیت ضلىظ هًگاهی که آظهی ضىظ ؼا هلتؿم قاضت و ظؼیافت که وی يه;رىیع:  وی هی
بهلؽی ؼا  ۀرػاؼی اقت که با ايتطاب نطى ضىظ، خاهؼ ه اَافه بؽ آو قايىوکًع، بلک ؼول ؾيعری ضىظ ؼا تؼییى هی

ظهع تا  کًع، چًیى فؽظی يطىاهع تىايكت اؾ ازكاـ هكئىلیت تام و ػمی  بگؽیؿظ و ایى به ها اخاؾه هی يیؿ ايتطاب هی
با ایى تؼاؼیف، ظلهؽه زدابی يیكت که ها ؼا اؾ ػم   نؼا ظؼیابین: یأـ;و  ،:وايهاظری;، :ظلهؽه;هايًع  یهفهىم کلمات

 92، بلکه خؿئی اؾ ػم  اقتنو اقعام خعا کًع
یؽ کگلىؼ   بؽظ که هىؼظ يظؽ کی کاؼ هی یؽ کگىؼ اقت  و آو ؼا ظؼ هماو تؼبیؽی به  قاؼتؽ هفهىم ظلهؽه ؼا هتأثؽ اؾ کی ٓ 

فقعاو اقتن ایى ضىظ وخه تمایؿ ظلهؽه با تؽـ اقت و آو هىَىع و هؼًا ظچاؼ  بىظن هماىو هىقؼیتی بؽای غهى که ظؼ
که ظلهؽه هىَىع ضايلی  ظؼزالی >ظهع که ظلهؽه هماو تؽـ يیكت چؽاکه تؽـ همىاؼه تؽـ اؾ چیؿی اقت يهاو هی

 منى قىی ايفؼال کهیعه يمی هى هؽرؿ به ،نىظ ظؼ وَؼیت ظلهؽه بؽضالف تؽـ که هًدؽ به هًفؼ  نعو هى هی يعاؼظن
ها با ضبؽ  ایى رؿیًم ۀ، هؽچًع اؾ يتیدنؾي های رىيارىو هی ظقت به رؿیًم وَؼیت ،رؽا ای ػم  قىژه ۀببلکه به هثا

 ننيبان
ارؽ ايكايی بفهمع که بًابؽ ایًکه او يازآ اضتیاؼ و آؾاظی ظؼ ایى خهاو اقت و بلا هلؽ  آیع؟ آَؽاب اؾ کدا هیجٓ 

فهمع بایكتی هكئىلیت  پف هی ،ضىیم و آؾاظايه ايدام ظاظه اقت  ظهع ی  ايتطاب ؼا اؾ ؼوی اؼاظ ػملی که ايدام هی
خای  ایى کاؼ، کاؼ ظیگؽی ؼا رؿیًم کًع و ایى هكلئىلیت و آرلاهی اؾ  تىايكت به چىو هی ناػمال ضىظ ؼا بپػیؽظ ۀهم

ىبی اػملال و کؽظاؼهلاو پیاهلعهای ضل کهبیًین  چؽاکه به وَىذ هی >آوؼ اقت ػىاقآ کاؼ آَؽاب ۀهكئىل بىظو هم



راه يیكتین و ها زتی اؾ ػىاقآ بؼعی و خايبی یا زتی ايلی کاؼها و اػمال هاو ضبؽ يلعاؼین و  يعاؼيع یا ایًکه اؾ آيها آ
هؽ ػملی و  و ایًکه ها بیایین و فکؽ کًین نهیچ اْالػاتی هن ظؼ ایى هىؼظ يعاؼین که آیًعه ها ؼا با قٓؼیت هؼلىهماو ظاؼظ

تاؾه ارؽ آو کلاؼ ؼا هلن اؾ ؼوی  اقتنفؽقا  کاؼی ْاقت ،خىايآ آو ؼا ظؼ يظؽ بگیؽین ظهین تمام ايتطابی که ايدام هی
 و این که فالو کاؼ ؼا ايدام ظهلین ایى اقت که بگىیین هدبىؼ بىظه؟ تؽیى کاؼ کعام اقت اؼاظه ايدام ظهینن پف ؼازت

 یاؼ و آؾاظی کًینن به ايٓالذ ػاهیايه تىخیه کًین و اؾ ضىظ قلآ هكئى لیت، اضت وچًاو کًین و چًیى
 در انذیشۀ سارتز خذا. 22.2

یکی ایًکه تلفی  هیاو هكتی و يیكتی هسال اقت و ظیگؽی ایًکه ; رىیع: وخىظ ضعا ظو يکته هی  ػعم ؼظقاؼتؽ الفٓ 
نىظ رفت ايكاو آؾاظ اقت و ایماو به ضعاويع ظؼ اي  ی  ایماو ياظؼقت اقت یؼًی  تًها با يفی ضعاويع اقت که هی

ظؼ يتیده وقىع ضاؼخی  ناقت تًىؼ ضعا، تًىؼ هتًاقُی اقتقاؼتؽ هؼتقع  22ن:به ی  هفهىم هتًاقٍ اقت اػتقاظ
 .آو هسال اقت

هفهىم ضعاويلع اؾ  ننىظ با ػق  ثابت کؽظ ؼا يمی اقت و اهکاو هًٓقی يعاؼظ و او اؾ يظؽ قاؼتؽ، ضعا تًىؼياپػیؽبٓ 
  آیا  بىظ،ارؽ ضعایی وخىظ ظانت که ههؽباو و ػاظل  نيظؽ قاؼتؽ ی  هفهىم هتًاقٍ اقت و وخىظل غیؽهمکى اقت

 29راه  نؽی وخىظ ظانت؟ ضیؽن آو
هطتاؼ هؽ لسظله ضلىظل، ضلىظ ؼا  فاػ    ظايًع و هطتاؼ هی انکال قاؼتؽ ایى اقت که ضعانًاقاو، ضعا ؼا فاػ   پٓ 
آیع که ضلعا  الؾم هی ،قاؾظن هؽ لسظه، وخىظ خعیعی اقتن زال ارؽ بگىیین ضعا وخىظ ظاؼظ و فاػ  هطتاؼ اقت هی

که ضعانًاقاو، ضعا ؼا ثابت  بانعن ظؼزالیظانته غیؽثابت  چىو فاػ  هطتاؼ اقت، هؽ لسظه وخىظی خعیع و هتغیؽ و
 .هتغیؽ بىظو، هتًاقٍ اقتلػا ثابت بىظو با  ظايًع هی

وخىظ ضعا هسال اقت، چىو هفهىم ضعا هتًاقٍ بالػا  اقتن به ایى ظلی  که آراهی، همیهه آرلاهی بله غیلؽ  ٓ 
اقت ؾیؽا رؽچه فاػ  آراهی هى هكتن، اها آراهی همیهه آراهی به غیؽ اقتن ارؽ آراهی همیهله آرلاهی بله غیلؽ 

رىییع ضعا، وخلىظ هٓلل   ی يیكت، آراهی هن يیكتن چىو نما هیاقت، پف ظؼ ضعا، بًا بؽ وزع  وخىظ که غیؽ
ارؽ بؽای ضعا غیؽی يیكت، پف ظؼ ضلعا آرلاهی  نوخىظ غیؽی بانع، يیكت بانع و اقت، یؼًی وخىظی که هاوؼاء او

راه به غیؽ بانع و ایى تًلاقٍ اقلتن چلىو اؾ ْؽفلی رفتله  ضعا غیؽی باقی يمی  هن يیكت> ؾیؽا ظؼباؼ هايع تا ضعا آ
راه اقت و اؾ ْؽف ظیگؽ رفته هی یه نىظ غیؽ اؾ وخىظ ضلعا، هلیچ وخلىظی يیكلتن پلف هفهلىم ضلعا،  نىظ ضعا آ

 .هفهىهی هتًاقٍ بالػا  اقت
که هتؼل  آراهی، هًسًؽ به آراهی به غیؽ  ظايعن ظؼزالی قاؼتؽ هتؼل  آراهی ؼا هًسًؽ به آراهی به غیؽ یا ظیگؽی هی

للػا قلاؼتؽ  >ايكاو هن آراهی به غیؽ ظاؼظ و هلن آرلاهی بله ضلىظ نؽظ بانعىظ فضيیكتن همکى اقت هتؼل  آراهی 
رىیع: هلى يله اؾ ضلىظم  ضىظ، نعه اقتن قاؼتؽ هی  ضاْؽ همیى تفكیؽ ياظؼقت اؾ آراهی به يىػی هًکؽ آراهی به به

  .آراهن ،ػًىاو کكی که بؽای ظیگؽاو وخىظ ظاؼظ بلکه اؾ ضىظم به



 نتىايع وخىظ ظانته بانع ياهمکى اقت و ضعا َؽوؼتا  يمی یهفهىم ضعا اؾ يظؽ هًٓق هریؽظ ک قاؼتؽ يتیده هی ٓ 
ظ ىههمی اؾ الساظ یا ايکاؼ وخ ۀاضال  اوقتن قاؼتؽ يتید ۀتىاو رفت الساظ ظؼ يظام فکؽی قاؼتؽ اؾ هبايی فلكف هیجٓ 

ايگیؿ  رىيه قايىو الؿام هیچ ،عایی يبانعؼقع ایى بانع که ارؽ ض ریؽظ به يظؽ هی که هی ای تؽیى يتیده ریؽظ و ههن ضعا هی
 2۱نثابت وخىظ يعاؼظ یاؼؾنهاهكلمی اؾ  ۀاضالقی و قلكل

، :فؽیًلعاارؽ ضعا وخىظ يعانته بانع، آظهی بایلع او ؼا بی; ًْؿ رفته بىظ کهفیلكىف ظوؼاو ؼونًگؽی به  29،:ولتؽ;چٓ 
زتی ارؽ ضعا وخىظ ظانته بانع، بایع آو ؼا اؾ هیاو بؽظانت تا  ن وی هؼتقع اقتاها قاؼتؽ کاهال  بؽػکف هؼتقع اقت

 پػیؽ نىظن آؾاظی ايكاو اهکاو
رىیلع:  اها قاؼتؽ هی: چیؿ هداؾ اقت ارؽ ضعا وخىظ يعانته بانع، همه;ؼوقی رفته بىظ:   يىیكًع ظاقتایىفكکیذٓ 

 :ن تًها ؾهايی که ضعا وخىظ يعانته بانع، ايكاو آؾاظ اقت;
هكئىلیت ايكاو فهمیع و اؾ پیاهلعهایم اقلتقبال  قاؼتؽ بایع ضعاياباوؼی ؼا ظؼ پیىيعی تًگاتًگ با آؾاظی وبه يظؽ شٓ 

 .آظهی اؾ ظقت ؼفته اقت :آؾاظی هٓل  یا کاه ; ههیت الهی آفؽیعه نعه بانع يمىظن ارؽ ايكاو بؽاقاـ بؽياهه و
ظؼ هكتی، خایی فلؽاش  :اهؽ قعقی;و  :ضعا; با زػف ايتقاظ او به اظیاو اقتن ۀقاؼتؽ پای ۀهسىؼی ظؼ فلكف ايكاوظٓ 

 .یابع تبلىؼ هی :اوهايیكن قاؼتؽی;نىظ که ظؼ  بؽای ايكاو رهىظه هی
 ذ( در نقد کالم سارتر دربارۀ خدا باید گفت:

غیؽهمکى اقت و وخىظ ضاؼخی  ،ضعاويع با ػًىاو هىخىظ هتًاقٍ که تؽکیبی اؾ وخىظ لًفكه و فی يفكهکه ایى ایعه ل 
تىاو بلا ابؿاؼهلای  وخىظ ضعاويع ؼا هی نتتىايع ظانته بانع اؾهًظؽ کالم اقالهی قاب  بسث و ابٓال اق و هًٓقی يمی

تىايین هفهىم ضعاويع ؼا زػف کًینن ضعاويع هبًا و غایلت اضلال  اقلتن  فلكفی اقالهی و ػقلی اثبا  کؽظن ها يمی
بتىايع ضىظ زکن اضالقی ؼا ياظؼ کًع بلکه ظؼ  تااف بؽ هىاقغ و وَؼیتهای بهؽی ظانته بانع نؽتىايع ا   ػق  ايكاو يمی

ػق  ظؼ ، بؽ اقاـ ایى هعل ناقتيیاؾهًع هؼؽفت وزیايی ، پیعا کؽظو زكى و قبر افؼال که ظؼ تًاقآ با هعف اقت
به زكى و قبر غاتی افؼال پی  ،ؾ به ظیىتىايع به تًهایی و بعوو يیا يمی ويیاؾ اؾ ظیى يیكت  کهف زكى و قبر افؼال بی

يلىػی اػتقلاظ بله  ۀيتیدل ،هملیى ايکلاؼ يفی و ايکاؼ ضعا يتایح ضىنایًعی بؽای بهؽیت يطىاهع ظانت و ضلىظ   ببؽظن
 اقتنيفكايیت و ايايیت 

ػىاهلی که ظؼ  قاؼتؽ اقتن اؾ کىظکی ظوؼاو ظقت ؼفتى ایمايم اؾ ػىاه  بعبیى نعو قاؼتؽ يكبت به ػالن و آظم و اؾل 
بىظيم و هماًلیى اؾظواج : نبه زؽاهؿاظه;تىاو به یتین یا به تؼبیؽ ضىظ او،  ظوؼاو کىظکی باػث آؾؼظری قاؼتؽ نع هی

ْىؼ کللی او اؾ ظوؼاو کلىظکی ضلىظ ؼاَلی يیكلت و  ههدعظ هاظؼل ظؼ هًگاهی که او یاؾظه قال ظانت اناؼه کؽظن ب
 5 :آو باقی هايعه اقت هتًفؽمن اؾم و آياه ا هى اؾ ظوؼاو کىظکی;رىیع:  هی

 : اقت  آ نعهضعا قه انتباه هؽتک  ظؼباؼ قاؼتؽه ضاليه ایًکل 
 ن قتا  اول ایًکه وخىظ ضعا ؼا هًافی اضتیاؼ و آؾاظی ايكاو رؽفته



  نهاقت هىخآ ؼکىظ و ايدماظ و ققىِ اؼؾل ،ایماو و تؼل  به ضعا هث  تؼل  به قایؽ انیا  ه پًعانتهظوم ایًک
ػًىاو یکلی اؾ  اقلتن اقلالم، آؾاظی ؼا بله  لهکه آؾاظی وقلی ظؼزالی >ايع کمال يهایی ايكاو ظايكتهؼا قىم ایًکه آؾاظی 

 ینآو تؼابیؽ قاضتگی بلکه آؾاظی واقؼ و فؽظ و يه آؾاظی باؽ ػًىاو اؼؾل هًسًؽبه پػیؽظ اها يه به اؼؾنهای بهؽی هی
 ایمان بذ )باور نادرست(. 22.2

ارؽ  نضىظبیگايگی ظاؼظ افتع و اؼتباِ يؿظیکی با اؾ بع، ی  زالت ؼوايی اقت که ظؼ فؽظ ياايی  اتفا  هیایماو الفٓ 
 ناقتی و ؼیا و یا ؼفتاؼ تًًؼی ظؼ قبال رؽوه و ظیگؽی یهماو ظوؼو ؽظ،کاؼ ب بتىاو هفهىهی يؿظی  به ایماو بع ؼا به

یت یؼًی ؼویگؽظاو نعو اؾ آؾاظی نطًلی و ؾیكلتى ظؼ ي اؾ يظؽ قاؼتؽ ػم  کؽظو یا ؾيعری کؽظو بؽ هبًای قىءبٓ 
 ننؽایّ

کًع بؽ  کًع و قؼی هی هؽا ظاوؼی هین ظهع ظیگؽی با يگاهم هؽا ظؼ چاؼچىب و قیعوبًع و قُاوتهای ضىظ قؽاؼ هیپٓ 
و او بلا  ضىاهع هماو ؼفتاؼی ؼا ايدام ظهن که ايتظلاؼل ؼا ظاؼظ او  هی نهى با ایى قُاوتها هكلّ نىظ و هؽا کًتؽل کًع

ریؽظ چؽا نلؽم  او آؾاظی هؽا اؾ هى هی نکًع نؽهی که زُىؼ ظیگؽی آو ؼا ایداظ هی ،کًع يگاهم ظؼ هى نؽم ایداظ هی
ضىاهلع بلا هلى  او هی نآیع تىاين ايدام ظهن و ایى نؽم اؾ کًتؽل هی قؽی کًهها ؼا يمی کًع؟ چىو ی  ظؼ هى ایداظ هی

تىاين هؽ کاؼی که  هى ظؼ هیاو خمغ و ظؼ زُىؼ ظیگؽاو يمی ؽای او بانننب ءچىو ی  بؽظه ؼفتاؼ کًع و هايًع ی  نی
 نکًع که يقهی ؼا باؾی کًن که او به هلى ظاظه اقلت هؽا با يگاه و قُاو  ضىظ هدبىؼ هی :ظیگؽی; نظلن بطىاهع بکًن

 نیؼًی ؼیا کًن و ضىظم يبانن و ؼفتاؼهاین ؼا بؽ ْب  هماو يقم ايدام ظهن
م ؾيعری هؽ ايكايی اقت و اؾ ایى ؼو به ْؽی  اولی بایلع هقىِّ  ءقاؼتؽ به ؾباو هتافیؿیکی ی  خؿ وخىظ ظیگؽاو ظؼ يظؽ

 و های ظیگلؽاو ػالوه همگاو بؽ قؽ ایى يکته تىاف  ظاؼيع کله اهیلال و ضىاقلته يیؿ بانعن به خؿئی اؾ ؾيعری اضالقی او
 2۵نؼهاو ظؼ اؼَای اهیال ضىیماضتیاهٓلىب اؾ  ریؽی اضالقا   هًافغ آيها زعوهؽؾی اقت بؽای بهؽه

کًع و ایى کاؼ  پػیؽظ و بعیى وقیله آؾاظی ؼا اؾ ضىظ قلآ هی يیافته، اؼؾنهای هىخىظ ظؼ خاهؼه ؼا هی ايكاو ايالت  ٓ  
ایى اقت که ضىظ ؼا به ظقت قؽيىنت یلا خبلؽ  تؽیى کاؼ ظهًع و ؼازت بانع که اغلآ هؽظم آو ؼا ايدام هی ؼازتی هی

ی  زؿب یا زکىهت بكپاؼین و هكئىلیت اػمال و ؼفتاؼضىظ ؼا به ظول تقعیؽ و ضعا و خاهؼله و قیاقی  و اػیاختم
او ظیگؽ  نکه ظؼ ظؼوو خاهؼه تبعی  به ی  نیء و هانیى نعه اقت اقتايكاو ياايی  ايكايی  نخبؽ ؾیكتی بگػاؼین

ؽ اضتیاؼ ضىظ اقلت و او هًک   نؽ ظهعتىايع وَؼیت فؼلی ضىظ ؼا تغیی ظايع که هىخىظی آؾاظ آفؽیعه نعه اقت و هی يمی
راهايه اقت اها يقم باؾی کؽظو فؽظ  نتؽیى کاؼ همیى اقت ؼازت رىیی هیچ رؽیؿی اؾ ایماو بع وخىظ يعاؼظ و اهؽی ياآ

کاؼرؽ قاظه بانًع اها ظؼ اولی ایى اهؽ با اؼاظه و اضتیلاؼ و يله اؾ  ظو هثال   همکى اقت هؽ نايی  با فؽظ ياايی  فؽ  ظاؼظ
 کًع که هدبىؼ اقت و هیچ ؼاهی ظیگؽ يعاؼظن و ظوهی فکؽ هی اقتخباؼ ؼوی ا

، یؼًلی اقلتکاؼ اضالقی اؾ کلاؼ غیؽاضالقلی   ضىؼین که هتمایؿکًًع بؽهی یهالک هب :هكتی و يیكتی;کتاب  ؼظ ٓ 
ايكلايها کاؼی که اغلآ  نی بانع ػملی هػهىم اقتیایماو بع، هػهىم اقت و ػملی که اؾ ؼوی ؼیا و ظوؼو ایماو بعن



کًلع و اؾ ؼوی  با چهمايی بكلته ايتطلاب هی اقت،ی ؼا که ظؼ خاهؼه هىخىظ یوقتی ايكاو اؼؾنها نظهًع ايداهم هی
کًلع او  باؾی هی، ايع ی که خاهؼه و ظیگؽاو بؽای او ظؼ يظؽ رؽفتهیها کًع و ؼفتاؼی ظؼ قالآ يقم ياچاؼی ایى کاؼ ؼا هی

 ؼیا نعه اقتن ی ویؼوظوهؽتکآ 
 انسان و تاریخ. 22.2

تاؼیص هاؼکكیكتی ؼا با اػتقاظ به  ضىاهع خبؽ هی ،ؾيع زؽکت ظیالکتیکی زؽف هی تاؼیص و قاؼتؽ هًگاهی که اؾالفٓ 
تًمین نطًی  ايكاو با اػمال آؾاظايه و نقاؾظ ايكاو تاؼیص ؼا هی نآؾاظی ايكاو ظؼ قاضتى قؽيىنت ضىیم خمغ کًع

آیًعه يتایح اػمالم چه ضىاهع  ظايع که ظؼ نىظ ولی چىو او يمی ظ تاؼیص هیظهع و همیى باػث ایدا کًم ؼا ايدام هی
بیى ايكاو و هسیّ  ،ايع بانع که تاؼیص پیهیًیاو بؽایم ؼقن ؾظه هسعوظ به وَؼیتی هی به ظلی  ایًکه ايكاو هقیع و نع و

ػًىاو یل   بؼلع هسلیّ بله ۀقاؾظ و ظؼهؽزل ايكاو هسیّ ؼا با اػمال اضتیاؼی ضىیم هی نی  ظیالکتی  بؽقؽاؼ اقت
 کًعن نًاضتی ظؼ او اثؽ هی نًاضتی و خاهؼه ی و ؾیكتیخفؽافیاو وَؼیت تاؼیطی 

ای يلى ظػلى   فؼال و ضلل  خهلاو و خاهؼله  ايكايها ؼا به هباؼؾ ،او با بؽظانتی ارؿیكتايكیالیكتی اؾ هاؼکكیكتبٓ 
قلت زتلی ظؼ خلایی ضهلىيت ؼا ػلیله قلتمگؽی و کًع و اؾ هًفؼ  بىظو ايكاو بیؿاؼ اقت و همیهه هباؼؾ بىظه ا هی
 ظاؼظن ػعالتی ؼوا هی بی
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