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ادیدپ ۀیرظن، ر  کیر  اتردیزرک و یسیرش م زش، رکن مز ظه قلمیو کهن دلسفه 
مظپ. مهمیپ مين گویه مز تأال دلسفن یرۀن مز مهمیپ برو هری ار، و مهمیپ 
تمرس ۀیرختن ر ظپ بر جهرن )احیط و میسرن هری ررگی( مظپ. مگیچه قعاپ 
ادیدپ ۀیرظن به قعاپ خور دلسفه مظپ، مرن ۀرخه مز دلسفه ر  ییمش روم قین 
بیستم وم ر ایحلش جعرع و تیبر ی مز حیرت خور ۀع، به یحوی که ۀررع بتومن مز 
تأظیس اجعر ادیدپ ۀیرظن ر  مرن عصی ظخن گفپ. مز آن زارن ۀترب تحوالت 
ر  مرن قلمیو یسبتًر ظیرع بوره مظپ، و ر  رهه هری مخیی ییز تحپ تأثیی تحوالتن ر  
عیصش علوم زرستن،  ومن ۀیرظن، جراده ۀیرظن، و خوِر دلسفه، مدق هری جعرعی 

تیش  وی مرن یوع دلسفه و زی گشوره ۀعه مظپ.
ر  زبرن در ظن ییز خوۀبختریه بیش مز رک رهه مظپ که توجه و عالقه به مرن 
حوزه  و به مدزمرش مظپ به یحوی که ادیدپ ۀیرظن به ر س هری اصوب رمیشگره هر 
ر  اقرطع تحصیالت تکمیلن ییز  مه تیعم کیره مظپ. مرن مای ییرز به اتون اتیوع و 
جعرعتی ر  مرن  ۀته  م، ر  کیر  اتون آاوزۀن، اهم و گیرزیرتذری ان کیع، اتوین که 

بتومیع تصوریی مز مرن تحوالت و عیصه هری جعرع عیضه کیع.
ر  مرن اجموعه ان کوۀیم رظپ کم بیخن مز مرن مدق هری جعرع  م که ظربقش چیعمین 
ر  زبرن در ظن یعمۀته مظپ، ادیدن کییم. ادیدپ ۀیرظن دضیلپ، ادیدپ ۀیرظن 
مز  بیخن  مجتمرعن  ادیدپ ۀیرظن  و  تکرالن،  ادیدپ ۀیرظن  تعرعم ۀیرظریه، 
قلمیوهری جعرعی مظپ که مرن اجموعه ظدن ر  ادیدن آیهر رم ر. مایعوم رم میتشر  

مرن اتون اجرل جعرعی بیمی تأال و تدمق همش روظتعم من ادیدپ تعرع آو ر.

بربک عبرظن
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1 تیش گفتر 

پیش گفتار

مرن تژوهش به لحرظ ارهوی هم تر رخن مظپ و هم یسرم ایع. خصلپ تر رخن 
آن  م ان تومن مز مرن ومقدیپ ر رردپ که ظه دصل احو ی کترب تالۀن مظپ 
تیجه ۀعن بر ررعگره هری هوظیل، هررعگی و ایلوتویتن، ظه  بیمی تیجه ر  
چهیۀ ۀرخص مز چهیه هری مخیی ر  تر رخ دلسفه. ان ر  مرن بخش هری کترب 
تفسییی تر رخن مز آاوزۀ ادیدپ ۀیرظریش هی رک مز مرشرن به رظپ خومهم 
رمر. هی آاوزه تومن، هیجرن و مدسون خور  م رم ر که کوۀیعه مم آن  م ر  ۀیح 
خور بیرو م. به گمرن ان، رکپر چگن هی رک مز دصل هری کترب به میعمزه می 
مظپ که، چیرن چه ضیق وقپ و تیگیری ۀیمرط مقتضر کیع، ان تومن بعون 
خومیعن دصل هری ررگی هی کعمم  م جعمگریه اطرلده کیر و مز آن بهیه بیر. یسی 
به مرن ومقدیپ که هررعگی و ایلوتویتن ررعگره هری خور  م ر  یقع هوظیل ۀکل 
رمره میع، مرن ظه آاوزه  م بر رکعرگی اقررسه خومهم کیر، مار به حع ضیو ت. ر  
عوض، کوۀیعه مم یگذم م مرن رظپ اقررسه هر عیصه  م بی مرضرح یفِس آاوزۀ 
هی دیلسوف تیگ کیع. ر  مرن دصل هر، چیرن که میتسر  ان  ور، ظدن ۀعه 
مظپ ۀیط ععملپ ر  خصوص اتن هری ایبوط به جر آو ره ۀور و مز مرن  و، 

مرن دصل هر بیر به ارهیتشرن ذمترً تشیرحن و تر رخن میع. 
هیگران که تری اقررسه ر  ایرن برۀع، توجه مم  م بیشتی به اشربهپ هری  

تیش گفتر 
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به یسی ان، ن تفروت هر رشرن.  به  تر  مرن ظه دیلسوف ادطوف خومهم کیر 
اوضوع وقتن جرلب ان ۀور که مرن ظه  م ر  کیر  هم ببیییم و همچون 
ر   مرشرن  رمرن  قیم   بر  بیرو رم.  ادیدپ ۀیرظن  کلن  تر رخ  ر   گیوه  رک 
مرن تس زاییه بی ان  وۀن ۀع که ادیدپ ۀیرظن مظتدالرن کریپ چه ررِن 
ظیگیین بی گیرن هی ظش آیهر رم ر. هی رک مز مرن ظه دیلسوف کریپ )رر 
بدضن مز تییومیش(  م مز جهرتن بسیر  مظرظن به برر میتقرر ان گییر، مار 
ر  تس همش مریهر خورشرویعی هی ظش آیهر بر دلسفش مظتدالرن، خومه دلسفش 
مظتدالرن خور کریپ و خومه مرعئرلیسم تسر   کریتن، به قوت خور تربیجر  اریعه 
ادیر ی  جررگره  آیرن  بیمی  کریپ  آیهر،  میتقررهری   تمران  وجور  بر  مظپ. 
که دلسفش کریپ یشریگی چیخشن  مصیل  م حفظ کیره مظپ. مار مز آیجر 
بسیر  اهم ر  تر رخ دلسفه مظپ، به گذۀته هری رو تی ظیک کشیعه مم تر 
مرن چیخش مظتدالرن  م ر  بستی تر رخِن خرص آن قیم  رهم. بخش معسم 
مرن اطرلب  م به مجمرل و بعون مقراش اشیوح َمظیرر آو ره مم، ولن یسیم مرن 
مظپ که بیمی دهم بردپ و زاییش چیخِش کریپ بهتی مظپ به هیوم، بر کلن، 
ال   ک و رکر ت م   کتفر یکییم، بلکه ر  تهیش تر رخ تر مدالطون و م ظطو عقب 
بیورم. خالصه مریکه خومیش ان کریپ  م خصم آیچه ومقع گیمرن کالظیک۱ 
ان خومیم ادیدن ان کیع. به مرن تیتیب، ر  کتربم هوظیل  م بر مدالطون و 
بیمبی  کریپ اقررسه ان کیم و هررعگی و ایلوتویتن  م هم ر   همین طو  بر 

مدالطون و م ظطو و هم ر  اقربل هوظیل و کریپ قیم  ان رهم.
ررعگره هری  بی  که  مظپ  مرن  ر   یخسپ،  ر جش  ر   ان،  کترب  ترزگِن 
ادیدپ ۀیرظریش مرن ظه دیلسوف تمیکز رم ر و مرن خور ارجیمرن مظپ که 
هیگز به ظبک وظیرقن التزم به ادیدپ ۀیرظن  ومرپ یشعه مظپ. ان  ورکیر 
مرن هی ظه  ادیدپ ۀیرظن  م تعرعم ۀیرظریه ان یرام و مرن مصطالح  م ر  
 ادیررن وظیع به کر  ان گییم که ر  اقعاش کترب ر  مرضرح  آن خومهم کوۀیع.

1. classical realism



3 تیش گفتر 

کیع  چیرن که مۀر ه ۀع، همچیین بی ورژگن مظتدالرن ادیدپ ۀیرظن آیهر تأ
رم م، که آن  م ییز به تفصیل ر  اقعاه خومهم آو ر. 

جیبش یسرم ایع کترب ان مز مریجر یمرررن ان ۀور که ان کوۀم مرن آاوزه هری 
ادیدتن  م به ادیدپ ۀیرظن تر رخن و ادرصی  بط رهم. ر  مریجر قصع ان 
یه دقط اقررسه و اقربل هم گذم رن، بلکه عالوه بی آن وم ر کیرن مرن ظه 
چهیۀ تر رخن به ابرحث ادرصی خرصه به ابرحثن مظپ که بی ظی ومقع گیمرن 
و ضعومقع گیمرن به  مه مدترره  مظپ. جیبش یسرم ایع کترب ر  اقررسه بر عالرق 
که ر   تر رخن آن ر  ر جش روم مهمیپ قیم  ان گییر، رظپ کم به مرن ادیر 
به اوضوعرت  یتیجه گییی، ابرحث ایبوط  به جز اقعاه و  دصول کترب، 

یسرم ایع بر تر وتور ۀیح ان مز آاوزه هر بردته ان ۀور و بسط ان رربع. 
عقیعه رم م اسرهمپ ان ر  ابرحث ایبوط به مرن ظه دیلسوف رم می 
مهمیپ مظپ، زریم ادیدپ ۀیرظن اوضوعن ییسپ که ر  حرل حرضی ر  
ایرن آثر  رمیشگرهن به  جررگرهن که ۀررستش آن مظپ رظپ رردته برۀع. ملبته 
تحقیقرت هوظیل عموارً به اوضوعرت ادیدپ ۀیرظریه مۀر ه رم یع، زریم مز 
ررع مو یسیرش ادیدپ احوِ  رمیش  ۀته هری دلسفن احسوب ان ۀور. بر مرن 
حرل، ۀر حرن مو به یع ت آاوزه هررش  م بر یسیره هری ررگی اقررسه ان کییع، 
چیم که آیهر بحث ادیدپ ۀیرظریه  م ر ون احعورۀ زبرن و میعرشش هوظیل 
یگه ان رم یع. آیهر حتن ابرحث ادیدپ ۀیرظریش رکر ت، هیوم و کریپ  م 
به همین زبرن ادیدن ان کییع. ر  آن رظته آثر  رمیشگرهن که ر بر ۀ  ییز 
هررعگی و ایلوتویتن یوۀته ۀعه میع به ایمتب عالقش کمتیی به ادیدپ ۀیرظن 
ررعه ان ۀور، محتمرالً  به مرن رلیل که مز خور مرن دیلسودرن مظیرری ر   ر 
ادیدپ ۀیرظن ر  رظپ مظپ. بیمی یمویه، هررعگی ادیدپ  م صیدرً حرلتن 
مۀتقرقن مز ر -جهرن-بورن ان رمیع و آن  م حقیی ان ۀمَیر. به همین ظبب، 
مرن  ر   که  ادیدتن  یسیرش  تبیین  و  بیمی ۀیرظررن  کوۀشن  هیچ  تر   کیون 

یگیِش ظلبن استتی مظپ، به عمل ییراعه مظپ.
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دصل یخسپ کترب اقعاه می مظپ اطول که ر  آن ان کوۀم چر چوب ن
کلن بحث  م اشخص کیم و یشرن رهم به  ریبرل چه تیظش هری بییرررین 
هستم و چه دهمن مز آیهر رم م. مز آیجر که بی خصیصش مظتدالرن میعرشش هی 
که میعرشش مظتدالرن  م ر   کیع ان گذم م و مز آیجر  ظه دیلسوف میگشپ تأ
تقربل بر ومقع گیمرن کالظیک ۀیح و بسط ان رهم، بخش معسم توجه مم  م به 
یسبپ مظتدالگیمرن۱ بر ومقع گیمرن ادطوف خومهم کیر. ان تومن گفپ ورژگن 
مریکه ومقع گیمرن  م ر  اقرم طیِف  بیجستش کترب ان تالۀن مظپ بیمی 
مز  به همه بشیرظریع. ان  تعرعم ۀیرظریه-مظتدالرن  بحِث ادیدپ ۀیرظِن 
بحث ر بر ۀ ارهیپ ادیدپ ۀیرظن تعرعم ۀیرظریه ر  اقررسه بر بیون گیمرن 
ادیدپ ۀیرظریه۲ آغرز ان کیم. رواین تیظشن که بعمن ان تیرمزم، ایبوط 
ان ۀور به یسبپ ادیدپ ۀیرظن مظتدالرن و ررگی میومع ادیدپ ۀیرظن، 
به ورژه آن رظته که بر ومقع گیمرن گیه خو ره مظپ. ر  مریجر وصفن ابسوط 
مز ادیدپ ۀیرظن ومقع گیمرریه به رظپ ان رهم و اقررسه مش ان کیم بر آن 
ادیدپ ۀیرظن که ارهیپ مظتدالرن رم ر. همچیین مز یقش تر رخن ۀکر   کیپ 
ر  ۀکل گییی ادیدپ ۀیرظن کریپ صحبپ ان کیم. ان مظتعالل ان کیم 
که کریپ ومقع گیمرن  م اوجب تیعمرش ۀکر   کیپ ان رمیسپ و مز مرن  و، 
ررعگرهن بیگزرع که بی مظرس آن ومقع گیمرن بررع به یفع یسیرش مظتدالرن 
ادیدپ مز صحیه کیر  ان  دپ. یقش و ارهیِپ افرهیم ر  ادیدپ میسرین 
یزمع  احل  کلن هر۳  برب  ر   وظطر  قیون  اشرجیمت  ر   تیشرتیش  که   -
بور - به اثربه اوضوعن حررز مهمیپ تدیین کییعه مز رل مرن بحث تعرعم  
ان ۀور. ان ررعگره هری کریپ و هگل  م ر  مرن اوضوع به مختصر  طیح و بر 
ررعگره  ابتین بی ومقع گیمرن اقررسه ان کیم. مز آیجر که توجه ادیدپ ۀیرظن 
مظتدالرن بی میگر ۀ چر چوب افهوان اتمیکز مظپ، قطده می  م به مرن مرعه 

1. transcendentalism
2. epistemological externalism
3. universals
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مختصرص و یشرن خومهم رمر که مرن مرعه احو  دلسفه هررن مظپ که ر  مرن 
کترب به آیهر ان تیرمزم. 

 أی ررگیی که ر  مرن کترب اطیح خومهم کیر مرن مظپ که هوظیل، 
هررعگی و ایلوتویتن بی جسپ وجوی حقیقپ ر  اقرم یوعن کیش تر چیرن 
کیع ان کییع که خوِر ارهیِپ حقیقپ مز ررعه هر گم ان ۀور. به یسی  ر جه می  تأ
بطن ظیپ مظتدالرن  ان، مرن مای ییز گیمرشن مظپ که مز زارن کریپ ر  
جری رمۀته مظپ. مز آیجر که آاوزۀ اکی مً بحث ۀعۀ هررعگی ر  برب حقیقپ، 
به  )   که  اطربقپ احو ۱  ررعگره  بی  یقعی  به اثربه  ررعگرهن  م  چیین  بسط 
ومقع گیمرن ایتسب مظپ( وجه همپ خورش قیم  رمره، ر  اقعاه به ادعوری 
مز اتن هری مدالطون و م ظطو و اوضوعرت ررگیی که به بحث  مرج دلسفن 
ر  او ر حقیقپ ایتبط هستیع ان تیرمزم و مز مرن طیرق ظدن رم م به ردرع 
مز ررعگرهن بیخیزم که ان گورع ارهیپ حقیقپ  م بررع مز جسپ وجوی آن 
اتمررز رمیسپ. اقعاه بر االحسه می کلن ر  برب اهم تیرن تفروت هر ایرن 

هوظیل و رو دیلسوف ررگی ترررن ان رربع. 
به گمرن ان، مهمیتن که بیمی ومقع گیمرن قرئل مم رمایش اطرلب مرن کترب 
 م وظدپ خومهع رمر، زریم یه دیلسودرن او ر بحث و یه تییومن آیهر هیچ رک 
ومقع گیمرن  م ر خو  توجه دلسفن یعمیسته میع. چیرن که خومهیم ررع، رلیل مرن 
عقیعه خلط ۀعن عجیب مار اعموم ومقع گیمرن بر عیییپ گیمرن۲ و طبیدپ گیمرن۳ 
مظپ، ررعگره هررن که به  وۀین ان تومن دهمیع به ررعۀ مرن دیلسودرن مز مظرس 
بر تعرعم ۀیرظن آیهر ر  تضرریع. ان چیین ررعی به ومقع گیمرن  م  ر ان کیم و مز 
مرن  و مرن، تیظش  م به یحو ابسوط به بحث خومهم گذمۀپ که آرر ومقع گیمرن، 
به ادیری رقیق کلمه، بر تعرعم ۀیرظن، خرصه مگی  ر  هیئپ دلسفه می مظتدالرن 

بسط و توظده رردته برۀع، ظرزگر  مظپ رر خیی.

1. correspondence view
2. objectivism
3. naturalism
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هیچیع هعِف ان ر  ر جش یخسپ ادیدپ ۀیرظریه مظپ، یمن تومیم مز ن
تیرمختن به اوضوعرت اتردیزرکن بپیهیزم. هی ظه دیلسوف آاوزه می ر  
برب هستن رم یع که ر  یقرطن تدیین کییعه بر ادیدپ ۀیرظن هری آیهر تیویع 
ان خو ر. ر  ومقع، هررعگی و ایلوتویتن مغلب به یحوی ان یورسیع که گورن 
آیچه مظرظرً ظدن ر  م مئه مش رم یع، آاوزه م ی ر بر ۀ هستن مظپ. مرن مای 
به ورژه ر بر ۀ هررعگی اصعمق رم ر. به یسی ان  ظع چیزی که مبعمً به ذهن مو 
خطو  یکیره م مئش یسیرش ادیدپ بوره مظپ. بیربیمرن، ان بررسپ آاوزه هری 
ادیدپ ۀیرظریه ۀرن  م تر حع قربل توجهن مز طیرق بی ظن هستن ۀیرظن رر 
اتردیزرِک آیهر بسط و تفصیل ان رمرم. تدیین آیچه هررعگی و ایلوتویتن ر  
 مبطه بر ادیدپ ر  یسی رمۀتیع مایی بسیر  ۀرق مز کر  ر آاع. ر  او ر مرن 
رو، گره بررع یه دقط ظطیهر، که بین ظطیهر  م ییز خومیع و غرلبرً تکه هری 
آاوزه می  م که مریجر و آیجر صیدرً مۀر تن به آن آاعه مظپ، کیر  هم گذمۀپ. 
هیچیع مرن قبیل ۀیوِح اتن اعم  به توجه رقیق خومییعه ییرز رم یع، ایتهری 
کوۀش خور  م کیره مم تر خط کلِن میعرشه ر  ظیمظی بحث  وۀن و ومضح 

برقن بمریع.
ر  ظیترظی کترب کوۀیعه مم تر جررن که ان تومیم تمیکزم بی ادیدپ ۀیرظن 
بحثم بیرو م، هموم ه ومضح   م مز رظپ یعهم. مریکه  چه چیزی  م بررع ر  

مظتدالرن- تحورِل  آاوزۀ  ادیدپ ۀیرختِن  مهمیپ  مظپ.  یبوره  و  وۀن 
تعرعم ۀیرظریه به خوبن ر  یوۀته هری خور هوظیل  وۀن ۀعه مظپ. مرن مای 
ر  او ر آاوزۀ هررعگی ر  برب ورژگِن بییررۀعگن۱ ادیدپ و  أی ایلوتویتن 
زررری صیف  یسبترً  مار وقپ  مظپ.  ییز صررق  مر م   ک  مولورِپ  برب  ر  
کیرم تر به مرن تصمیم بیظم که، بیمی اثرل، به ظبب ۀدبه هر و ۀرخه هری 
ادیدپ ۀیرختِن  اسئلش ذومت، الزم مظپ بحث ر بر ۀ آن  م یه دقط ر   مبطه 

بر هوظیل، بلکه ر  او ر رو دیلسوف ررگی ییز اطیح کیم. 

1. founded
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اسرئل  کیره مم  تالش  هیچیع  تأورلگیمیه میع،  کترب  مصلن  دصل هری 
یسرم ایع  م ییز مز یسی رو  یعم م. ر  ۀیح خور مز آاوزه هر، تر حع ماکرن مز 
ومژگرن دین که او ر مظتفررۀ مرن دیلسودرن مظپ مجتیرب کیره مم، مار هیگره 
خومییعه  م بر مصطالحن دین  وبه  و کیره مم، توضیح رمره مم که بیرمۀپ ان مز 
ادیری آن چیسپ و عموارً بعون مظتفررۀ چیعمین مز آن کر   م تیش بیره مم. 
دصل آخی به مختصر  بیگزم  ۀعه مظپ. ان یقع خور  م  وۀن ان کیم و به 
به ورژه  بحث بیشتی ر بر ۀ تیظش هررن برزان گیرم که ر  خالل کترب، و 
ر  دصل یخسپ، اطیح ۀعه میع. مظرظرً ایسو  مز مرن دصل آن مظپ که 

اطرلب  م ر  ترررن کر  به رکعرگی  بط رهم.
مز جیمز ظن. او رسون۱، ررورع کر ۲، و جن. من. اوهریتن۳ بیمی خومیعن 
میتقررهررشرن  و  االحسرت  ر بر ۀ  ان  بر  گفپ وگو  و  کتربم  تیش یورس 
تشکی ان کیم. مز ِگَیم ییکلسون۴ بیمی ابرحثه هررش بر ان ر بر ۀ یسخش 
مولیش دصل هررعگی و مز ررورع جرتلییگ۵ بیمی خومیعن یسخش یهررن دصل 

آغرزرن ظپرظگزم م.
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