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کاسیرر و آثارش تعهد او به حفظ  برجسته ترین خصلت زندگی 
در سراسر زندگِی فلسفی خىد  کاسیرر . استقالل هعنىی فرد بىد 
. هرگس در این هىضىع ضک نکرد که انسانیت به طىر عام و فرد انسان به طىر خاص آزادند

 .انتهای کىضص های فکری او بىد این اعتقاد بنیادی هن ابتدا و هن

 یؼهللا هْلي

فیلنْف فـٌُگ تبلیف ًگبؿًؼٍ کَ : اؿًنت کبمیـؿ: ًْىتۀ فیـ همؼهۀ کتبثی امت ثب ػٌْاى 
 .فیـ چبپ امت

ىبیؼ هؼٌی ایي مغي ایي ثبىؼ کَ ُوچٌبى . هی گْیٌؼ کَ ُـ هتفکـی یک ػاًيگبٍ امت
ػاؿًؼ کَ ُـ کؼام ىبهل ػپبؿتوبًِب یب گـٍّ کَ ػؿ یک ػاًيگبٍ، ػاًيکؼٍ ُبی هغتلفی ّرْػ 

ُبیی امت؛ هخالً ػاًيکؼۀ ػلْم ىبهل ػپبؿتوبًِب یب گـُِّبی ؿیبضی، فیقیک، ىیوی ّ غیـٍ 
امت ّ ُـ ؿىتَ ای ًیق ؿّه پژُّو عبً عْػ ؿا ػاؿػ ّ ػؿ ایي ؿىتَ ُب کتبثِبی تغََی 

ػالٍّ ثـ . يگـ تـثیت هی کٌٌؼایي ػپبؿتوبى ُب ػاًيزْ ّ پژُّ. ّیژۀ آى ُب تؼؿیل هی ىًْؼ
ایٌِب ُـ ػاًيگبُی ػاؿای کتبثغبًَ ُبی هتؼؼػی امت کَ ػؿ لفنَ ُبی آًِب آحبؿ 

ُـ یک اف ایي کتبثِب ثـػاىتِب ّ . ػاًيوٌؼاى، فیلنْفبى، ىبػـاى ّ ٌُـهٌؼاى چیؼٍ ىؼٍ اًؼ
بثِبیی عْاًؼٍ ُـ هتفکـی کت. ػیؼگبُِبی ػاًيوٌؼ یب فیلنْف یب ًْینٌؼٍ ای ؿا ثیبى هی کٌٌؼ

اّ ثـػاىتِبیو ؿا ثَ ىیْۀ ّیژۀ عْیو ثَ ُن هـتجظ . ّ ثـػاىتِبی عبٍی اف آًِب کـػٍ امت
کـػٍ ّ اف ایي ارقا یک کل هٌنزن مبعتَ ّ آى ؿا ثَ ؿىتۀ تضـیـ کيیؼٍ ّ ػؿ کتبة عْػ آّؿػٍ 

 .امت

ب چیؼٍ پل کتبثغبًَ ربیی امت کَ ػاًيگبُِبی هتؼؼػ ّ هتفبّت ػؿ کٌبؿ ُن ػؿ لفنَ ُ
 .ىؼٍ اًؼ

اّ . ثَ ؿامتی کَ کبمیـؿًیق، ثب تْرَ ثَ تٍْیفِبیی کَ اف ػاًيگبٍ کـػین، یک ػاًيگبٍ امت
ػؿ ؿىتَ ُبی هغتلف ػلن ّ فلنفَ ّ ٌُـ ّ تبؿیظ تضمیك کـػٍ ّ ؿّه پژُّو ّیژۀ ُـ ؿىتَ 

ؼؿّ، اّ ػؿ ػاًيگبُِبی کبًت، ُگل، ّیکْ، ُـػؿ، ُوجْلت، ّلتـ، ػی. ؿا ػًجبل ًوْػٍ امت
ثـّل، ّ ػیگـاى ػؿك عْاًؼٍ ّ امتٌجبط ُبی عبً عْػ ؿا اف آحبؿ آًبى کـػٍ ّ  -ثْؿکِبؿت، لْی

هب هی تْاًین ػؿ . ثـػاىتِبی عْػ ؿا ػؿ لبلت یک مینتن فلنفی ثَ هب اؿائَ ػاػٍ امت
 .ػاًيگبٍ کبمیـؿ ػؿ ؿىتَ ُبی هغتلف تضَیل هؼـفت کٌین



یيَ، الالل یکی اف ثقؿگتـیي هْؿعبى اًؼیيَ، ػؿ لـى کبمیـؿ ؿا، اگـ ًَ ثقؿگتـ یي هْؿط اًؼ
گْیی اّ ػؿ .اهب تبؿیظ ًگبؿی کبمیـؿ پیچیؼگی ُبی ّیژۀ عْػ ؿا ػاؿػ. ثینتن هی ىٌبمٌؼ

ػؿ کتبثِبی اّ ًظـیۀ هتفکـی اؿائَ هی ىْػ، تضلیل هی گـػػ، ًمبط ضؼف . آحبؿه غبیت امت
 .آى ظبُـ هی گـػػ ّ لْتو ثیبى هی ىْػ، ّلی ثیؼؿًگ ًظـیۀ هتمبثل ثب

 .ایي یک ًیق تضلیل هی ىْػ ّ ًمبط ضؼف ّ لْت آى ًیق آىکبؿ هی گـػػ

پل کبمیـؿ کزبمت؟ کزب مغٌبى ػیگـاى توبم هی ىْػ ّکزب مغي عْػ اّ آغبف هی گـػػ؟ 
ىبیؼ فـّتٌی ّ ثی اػػبیی ثیو اف صؼ کبمیـؿ مجت هی ىْػ کَ اّ عْػ ؿا ! هؼلْم ًینت

ػظین اّ ثَ ّی آهْعتَ امت کَ ػؿ ٍؼّؿ صکن ػؿثبؿۀ هنبئل،  ًيبى ًؼُؼ یب ىبیؼ ػاًو
اهب ثَ ؿغن ایي غیجت . ثنیبؿ هضتبط ّ ىکبک ثبىؼ ّ ُیچ ًظـی ؿا ثب لطؼیت ثیبى ًکٌؼ

ظبُـی، کبمیـؿ ُوَ رب ػؿ آحبؿه ُنت، فیـا اف طـیك اّمت کَ هب ثب ًظـیبت ػیگـ هتفکـاى 
، تضلیل هی کٌین ّ ًمبط ضؼف «هی عْاًین»ؿا  آىٌب هی ىْین، ّ اف طـیك اّمت کَ آحبؿ آًبى

ػیبلکتیک صضْؿ ّ غیجت کبمیـؿ ػؿ آحبؿه، یکی اف ىگفت اًگیقتـیي . ّ لْتيبى ؿا ػؿهی یبثین
 .ىگـػُبی ىیْۀ ًْینٌؼگی اّمت

ػؿ ػَـ هب تؼؼاػ کوی اف هؼیبؿُبی ػیٌی ّ . کبمیـؿ ػؿ ػَـی هتفبّت ثب ػَـ هب هی فینت
یؼ ػؿاهبى هبًؼٍ اًؼ، فلنفۀ اؿًنت کبمیـؿ هب ؿا ثَ یبػ ػّؿٍ ای هی صمبیك اف گقًؼ ىک ّ تـػ

اًؼافػ کَ ثنیبؿی اف هؼیبؿُبی ػیٌی ّ صمبیك، هؼتجـ ثْػًؼ ّ اهیؼ هی ؿّػ کَ ؿّفی ثیبیؼ کَ 
ػؿ فهبى کبمیـؿ رِو ُبی ثقؿگ ػلوی ؿط ػاػًؼ ّ . ػّثبؿٍ اػتجبؿ آًِب تأییؼ ّ تخجیت ىْػ

 .ثْػ ّ ػؿ فِوبًؼى آًِب ثَ ػیگـاى کْىو ثنیبؿ کـػکبمیـؿ ػؿ فِن آًِب مِین 

آحبؿ کبمیـؿ هْضْع ُبیی هتٌْع ّ گنتـػٍ ؿا ثـؿمی هی کٌٌؼ ّ عْاًٌؼۀ آحبؿه ًوی تْاًؼ 
صیـت عْػ ؿا اف ػاًو ػظین اّ ػؿ فیقیک، ؿیبضیبت، فینت ىٌبمی، اًنبى ىٌبمی، لْم 

اف ًظـ کبمیـؿ ػاًو ّمیغ اّ . ؿػىٌبمی، فثبى ىٌبمی ّ ًیق تبؿیظ ّ ٌُـ هؼبٍـ پٌِبى ثؼا
اّایل ػّؿۀ ثلْؽ . اًجبىت تَبػفی اطالػبت یب فؿ ّ فیْؿ هـمْم یک فیلنْف آکبػهیک ًجْػ

اّ ػؿیبفت کَ ػَـ اّ، ػَـ اًمالثِبی . ثینتن -کبمیـؿ همبؿى ثب چـعو لـى ثْػ،لـى ًْفػُن
ؼ پب ثَ پبی ایي کبمیـؿ ثـای ایي کَ ثتْاً. ػلوی ّ ػَـ پژُّو ػؿ ػلْم اًنبًی امت

 .پیيـفت ُب پیو ثـّػ ّ آًِب ؿا ثـؿمی کٌؼ ىـّع ثَ هطبلؼۀ هٌبثغ ػمت اّل کـػ

اّ ػؿ هطبلؼۀ تبؿیظ ػلن ّ فلنفَ ثَ ػٌْاى ّمیلۀ ؿاٌُوبی ىٌبعت هب اف ّضغ کًٌْی آى چٌبى 
. پیو ؿفت تب ثَ ُؼف عْػ ؿمیؼ ّ یکی اف ٍبصت ًظـاى ثـرنتَ ػؿ للوـّ ًظـیۀ ىٌبعت ىؼ

. ػلوی ًْىتَ ُبی کبمیـؿ کوک کـػ تب مٌت ایوبًْئل کبًت ثَ لـى ثینتن اًتمبل یبثؼّفى 
پی آهؼ فلنفۀ ًْکبًتی کبمیـؿ ُن تفنیـ ػّثبؿٍ اف ىٌبعت ػلوی ثْػ ّ ُن اؿائۀ ًظـیۀ 

آحبؿ کبمیـؿ ػؿ صمیمت تضمك ثـًبهۀ فلنفی عْػ کبًت امت، یؼٌی اؿائۀ . تزـثۀ فـٌُگی
 .ی فلنفیعطْط کلی یک اًنبى ىٌبم

اهب اهیؼ کبمیـؿ ثـای ایي کَ ثتْاًؼ ىٌبعت ؿّیؼاػُبی هؼبٍـؿا ؿاٌُوبیی ثـای آیٌؼٍ لـاؿػُؼ 
ًبفیِب اّ ؿا اف کيْؿه، آلوبى، ثیـّى ؿاًؼًؼ، ثـای چٌؼ . ثـ احـ رٌگ رِبًی ػّم ًمو ثـ آة ىؼ

ػّؿاى تبفٍ ای  مبل ػؿ اؿّپب آّاؿٍ ثْػ ّ مپل ػؿ آهـیکب، ػؿ آمتبًۀ پبیبى رٌگ رِبًی ػّم کَ
اگـ فلنفۀ ًْکبًتی اّ گنتـه ًیبفت تب ًیـّی فکـی هنلطی . آغبف هی ىؼ، ػؿگؾىت

ىْػ، ػؿ همبثل، ػمتبّؿػُبی ثیٌو ًْکبًتی اّ اف ىٌبعت، ػؿ للوـُّبی ػلن ّ ػلْم اًنبًی 
پـاکٌؼٍ ىؼًؼ ّ للوـُّبیی چٌبى گنتـػٍ ّ ػّؿ اف یکؼیگـ ،هبًٌؼ ًظـیۀ فیقیکی، فثبى ىٌبمی 

 .فیجبیی ىٌبمی ؿا، تضت تأحیـ لـاؿ ػاػًؼ ّ

اًؼیيَ ُبی کبمیـؿ پیچیؼٍ اًؼ اهب اّ ثیٌو تـکیجی رؼیؼی ػؿ هْؿػ ؿاثطۀ فـهِبی گًْبگْى 
ىٌبعت ػؿ فـٌُگ اًنبًی اؿائَ ػاػ ّ کْىیؼ تب ایي چين اًؼاف رؼیؼ ؿا ثَ مٌت تبؿیغی 



ژُّيِب، ًيبى ػُؼ کَ پیًْؼ ػُؼ ّ ُوچٌیي آى فًْکنیًْی ؿا، ػؿ لبلت پـميِب ّ پ
 .پژُّيگـاى آیٌؼٍ ثبیؼ مـلْصۀ تضمیك عْػ ػؿ ؿىتَ ُبی هغتلف لـاؿ ػٌُؼ

تبؿیغی  –ّؿّػ ثَ فلنفۀ اؿًنت کبمیـؿ غـق ىؼى ػؿ تبؿیظ فلنفَ ّ ؿًّؼ تضْل ػوْهی 
ىبیؼ ُیچ فیلنْف ػیگـی ػؿ لـى ثینتن هبًٌؼ کبمیـؿ ایي چٌیي ػؿ تبؿیظِ . فـٌُگ امت 
ًْىتَ ُبی . َ ُبی گًْبگْى ػلوی ّ فلنفی ّ تئْؿی آًِب هتجضـ ًجْػٍ امت ثنیبؿی اف ؿىت

کبمیـؿ عْاًٌؼگبى ّمیؼی ثب ػالئك گًْبگْى پیؼا کـػٍ امت ّ ىغَیت ُبیی هبًٌؼ اؿّیي 
ؿا کَ هتکلن ،ّ مْفاى الًگـ ؿا ( Tillich)ؿاکَ هْؿط ٌُـ ّ تیلیو ( Erwin Panosky)پبًْمکی 

ؿا کَ پژُّيگـ ؿًنبًل ( Paul Oskar Kristeller)کبؿ کـینتلـ کَ فیجبیی ىٌبك، ّ پل ام
ػالئك فلنفی کبمیـؿ چٌؼاى ػاهٌۀ ّمیؼی ػاىتَ اًؼ کَ اّ . ثْػٍ تضت تأحیـ لـاؿ ػاػٍ امت

ؿا ػؿگیـ هجبصخۀ تئْؿیک یب هتفکـاًی کـػٍ امت کَ گـایو فلنفی ىبى ثنیبؿ هتفبّت ثب 
ْ ثب پْفیتیْینت ُبی هٌطمی ػضْ صلمۀ ّیي هبًٌؼ هخالً کبمیـؿ اف یک م. یکؼیگـ ثْػٍ اًؼ

ػؿگیـ ثضج فلنفی هی ىْػ ّ اف ػیگـ مْ ثب فیلنْفبًی ( Moritz Schlick)هْؿتیل ىلیک 
اّ اف یک مْ ثب آلجـت ایٌيتبیي ػؿ ثبؿۀ ًنجیت ّ اف ػیگـ .هبًٌؼ هبؿتیي ُبیؼگـ ّ اػهًْؼ ُْمـل

همبلَ . فینت ىٌبمی ثضج هی کٌؼ مْ ثب فینت ىٌبمی هبًٌؼ اّکنکْل ػؿ ثبؿۀ هنبئل
ُب ّ کتبة ُبیی کَ ػؿثبؿۀ کبمیـؿ ًْىتَ هی ىًْؼ عَلت ػائـٍ الوؼبؿفی اًؼیيۀ اّ ؿا 

اهب . ایي همبلَ ُب ػؿثبؿۀ هْضْع ُبی هغتلف ّ ػؿ ؿىتَ ُبی گًْبگْى اًؼ. ًيبى هی ػٌُؼ
ینتوبتیک ّرْػ اًتمبػی اًؼکی ػؿثبؿۀ کبمیـؿ ػؿ همبم یک فیلنْف م –ًْىتَ ُبی تضلیلی 

گـچَ ثـای کبمیـؿ ثَ ػٌْاى تبؿیظ ًگبؿ فلنفَ اؿد ثنیبؿ لبئلٌؼ، اهب اًؼیيۀ عْػ . ػاؿًؼ
اف . کبمیـؿ، ػؿ همبم فیلنْف مینتوبتیک، هْضْع ًمؼ فلنفی هؼاّم لـاؿ ًگـفتَ امت

یکی ػؿ لبؿۀ اؿّپب غبلت امت ّ ػیگـی ػؿ کيْؿُبی : فلنفۀ کبمیـؿ ػّ تفنیـ هْرْػًؼ
تفنیـ ًغنت، کبمیـؿ ؿا یک ًظـیَ پـػاف ىٌبعت ًْکبًتی هی ػاًؼ کَ . بکنْىاًگلْم

ًوبیٌؼۀ هکتت هبؿثْؿگ امت؛ تفنیـ ػّم، ُیچ گًَْ هْضغ گیـی تئْؿیک ػؿ ًْىتَ ُبی 
کبمیـؿ تيغیٌ ًوی ػُؼ؛ ّلی آًِب ؿا کْىيی ػؿ رِت ؿّىي کـػى هنبئل فلنفی ّ 

 .یچ یک اف ایي ػّ تفنیـ، هٌَفبًَ ًینتٌؼاهب ُ. ػلوی اف طـیك پژُّو تبؿیغی هی ػاًؼ

صبل ّ ُْای فکـی یک کيْؿ هی تْاًؼ ػؿ پؾیـه اًؼیيَ ُبی یک هتفکـ ُوبى تأحیـی ؿا 
ػؿ کيْؿُبی اًگلینی فثبى کَ . ػاىتَ ثبىؼ کَ همْلَ ثٌؼی ُبی ىتبة فػۀ هْؿعبى فلنفَ

آحبؿ کبمیـؿ عْاًٌؼۀ ثیيتـی ػاؿػ تب ػؿ لبؿۀ اؿّپب، ثبف ُن تفنیـی کَ اف فلنفۀ کبمیـؿ ؿایذ 
ایي هْضْع تب صؼّػی هـثْط هی ىْػ ثَ صبل ّ ُْای . مٌؼ کٌٌؼٍ ًینتامت چٌؼاى عـ

ؿّس فلنفۀ تضلیلی چٌؼاى ًظـ . ػمبیؼ فلنفی کَ پل اف رٌگ رِبًی ػّم صبکن ىؼٍ امت 
چبؿلق ٌُؼل ػؿ همؼهۀ . عْىی ًنجت ثَ ىیْۀ فلنفۀ پـػافی مینتوبتیک کبمیـؿ ًؼاىت

فثبى ًگبىتَ : ۀ ٍْؿتِبی موجلیکپیيگفتبؿی کَ ثـ تـروۀاًگلینی رلؼ ًغنت فلنف
همبم اّ ؿا ثَ ػٌْاى »ثَ ایبالت هتضؼٍ آهؼ  ۱۴۹۱امت هی گْیؼ ٌُگبهی کَ کبمیـؿ ػؿ مبل 

اهب کبمیـؿ ؿا ثَ ػىْاؿی ثَ هٌقلۀ فیلنْفی هی ىٌبعتٌؼ ( …)فیلنْف ػلن گـاهی ػاىتٌؼ 
 «.کَ فلنفَ ای اٍیل اؿائَ ػاػٍ امت

هبُیت فلنفۀ  ۱۴۹۱ػؿ ػَُ  ۲نفۀ ٍْؿتِبی موجلیکصتی ثب اًتيبؿ تـروۀ اًگلینی فل
اٍیل کبمیـؿ ًبؿّىي ثبلی هبًؼ، الجتَ ػلتو، الالل تب صؼّػی، ایي ثْػ کَ فیلنْفبى 
اًگلینی فثبى تـریش هی ػٌُؼ کَ آحبؿ هتفکـاى گؾىتَ ؿا فمظ ػؿ هضتْای هنبئل عبً ؿّف 

 .ثجیٌٌؼ

. ّ ًَ تبؿیظ گـایی غیـ مینتوبتیک امت” تئْؿی ىٌبعت“فلنفۀ فـهِبی موجلیک ًَ ٍـفبً 
امطْؿٍ، تکٌْلْژی، فثبى، اعالق ّ لبًْى، ػلْم طجیؼی ّ ػلْم اًنبًی ُوَ هکبًی ػؿ تئْؿی 

ًْىتَ ُبی مینتوبتیک کبمیـؿ ّ آحبؿ تبؿیغی اه . کبمیـؿ اف صیبت فـٌُگی ّ تبؿیغی ػاؿًؼ
 .اًنبى ثَ طْؿ فلنفیفِویؼى صیبتِ تبؿیغِی : رٌجَ ُبی هغتلف یک ثـًبهۀ فکـی ُنتٌؼ



اهب اّ . کبمیـؿ تئْؿی فـهِبی موجلیک عْػ ؿا پیو هی ًِؼ تب ّالؼیت ارتوبػی ؿا ػؿک کٌؼ
فیلنْف ارتوبػی ثَ آى هؼٌبیی ًجْػ کَ هؼبٍـاى اّ ػؿ اًنتیتْی پژُّيِبی ارتوبػی ػؿ 

ؿُن فـاًکفْؿت ثْػًؼ، فیـا ثـای هٌتمؼاى ارتوبػی، فلنفَ ّ میبمت ثَ طْؿ تٌگبتٌگی ػ
اًؼیيۀ کبمیـؿ ثَ مْی ػیي . ثَ لْل آلتْمـ میبمت، ػول فلنفَ امت. تٌیؼٍ ىؼٍ اًؼ

ّ پیـّاًو هبًٌؼ ( امتبػ کبمیـؿ)ًیق موت گیـی ًيؼٍ ثْػ، ّلی آحبؿ ػّؿۀ هتبعـ ُـهبى کُْي 
ُؼف . ثَ مْی ػیي رِت گیـی ىؼٍ ثْػًؼ( Frantz Rosenzweig)فـاًتل ؿّفى تنْیک 

فلنفَ ای مینتوبتیک ثـامبك تفنیـ عْػ اف تبؿیظ فلنفَ اف ؿًنبًل کبمیـؿ ایي ثْػ کَ 
 .تب ُگل ثپـّؿػ ّ اؿائَ ػُؼ

اگـ هی عْامتین عَلت ىغٌ اؿًنت کبمیـؿ ّ فلنفۀ اّ ؿا ثب یک ّاژٍ تٍْیف کٌین، ایي 
. کبمیـؿ یک فیلنْف اًمالثی هبًٌؼ ّیتگٌيتبیي ّ ُبیؼگـ ًجْػ. هی ثْػ«مبفه ػٌُؼٍ » ّاژٍ 

مٌت اًؼیيۀ مینتوبتیک پبی ثٌؼ امت صتی اگـ اّ کل فلنفۀ عْػ ؿا ایؼٍ آلینن اّ ثَ 
اّ هی کْىیؼ تب کل فلنفۀ . اهب تضمك ثـًبهۀ فکـی کبمیـؿ کبؿ متـگی ثْػ. اًتمبػی ثؼاًؼ

لـى ثینتن ؿا ثبفمبفی کٌؼ، ّ ػّ رـیبى هتغبٍن ػؿ فلنفَ ؿا ثب یکؼیگـاػغبم کٌؼ کَ یکی اف 
ّ ثِتـیي ًوبیٌؼٍ اه پْفیتیْینن هٌطمی )ی ػلن موت گیـی ىؼٍ ثْػ ایي ػّ رـیبى ثَ مْ

ّ اف ًظـ کبمیـؿ کل ( کَ اغلت ضؼ ػلوی امت)ّ ػیگـی فلنفۀ صیبت ثْػ ( صلمۀ ّیي ثْػ
ّمیلۀ کبمیـؿ ثـای . فلنفۀ ُپنت ایؼٍ آلینتی اف کیـکَ گْؿ تب ُبیؼگـ ؿا ىبهل هی ىؼ

” ًيبًَ ىٌبمی“: ثَ عْػ گـفتٌؼ هبًٌؼ” یؼی رؼ“اػغبم ایي ػّ رـیبى ثؼؼاً ػٌْاى ُبی 
(semiotics )،” مبعتبؿ گـایی ”(Structuralism ) ّ ”ُـهٌْتیک ”(hermeneutics . ) ػؿ ایٌزب

ًوی تْاى ػؿثبؿۀ ؿاثطۀ کبمیـؿ ثب ایٌِب ّ ػیگـ گـایيِب ػؿ فلنفَ اف آى رولَ هتب میبًل 
(metascience ( )َفثَـػلن )ػؿ ایٌزب هزبل ایي ًینت کَ ػؿثبؿۀ تأحیـ  ُوچٌیي. ثَ ثضج پـػاعت

ثـّل ثـ اًؼیيۀ کبمیـؿ  –ّیکْ، کبًت، ُگل، گْتَ، کُْي، ػیلتبی، ُْمـل ّ لْمیي لْی 
اگـ ثغْاُین ّضؼیت کبمیـؿ ؿا ثَ هٌقلۀ کبمیـؿ ثفِوین پژُّو ػؿثبؿٍ پیيبگبهبى . گفتگْ کـػ

کبمیـؿ ایؼۀ گْتَ . ین ؿاُجـی ًوی کٌؼاّ ّ تأحیـ آًبى ثـ اّ ُـگق هب ؿا ثَ آى همَْػی کَ ػاؿ
ؿا پؾیـفت ّ آى ؿا امبك ثـػاىت هتبفیقیکی عْػ اف ” urphaenomen” “ثي پؼیؼٍ ” ػؿثبؿۀ 

 .،تبفگیِب هْضْع ثضج کبمیـؿ ىٌبمبى لـاؿ گـفتَ امت” ُثي پؼیؼٍ ” . کـػ” صیبت“

میـؿ، ثـ مـ آى هْضْػی کَ ثیيتـ کبمیـؿىٌبمبى، ثَ ؿغن اعتالفيبى ػؿ تفنیـ فلنفۀ کب
تْافك ًظـ ػاؿًؼ ىبیؼ ایي ثبىؼ کَ اؿًنت کبمیـؿ ثقؿگتـیي فیلنْف فـٌُگ ػؿ لـى ثینتن 

فـٌُگ هنئلۀ . اؿًنت کبمیـؿ فیلنْف فـٌُگ : ثَ ُویي ػلیل ػٌْاى ایي کتبة ُنت. ثْػ
فلنفۀ فـٌُگ یکی اف رْاى تـیي ىبعَ ُبی فلنفَ امت ّ آحبؿ کبمیـؿ . لـى ثینتن امت

ػؿ تبؿیظ ثيـ ُـگق . ف ُـ هتفکـ ػیگـی ثَ فلنفۀ فـٌُگ ىکل ّ لبلت ثغيیؼٍ امتثیو ا
آگبُی اف . پیو اف ایي چٌیي آگبُی یی اف ػاهٌۀ فـٌُگِب ّ گًْبگًْی آًِب ّرْػ ًؼاىتَ امت
اهب ثـای . تٌْع فـٌُگِب چٌبى ّضْصی یبفتَ امت کَ ػیگـ ػؿ آى چْى ّ چـا ًوی تْاى کـػ

ػى ًظـیۀ گًْبگًْی ّ تٌْع فـٌُگِب، ثیٌو کبمیـؿ اف فـٌُگ ّرْػ ػاؿػ کَ هتْافى ّ هتؼبػل کـ
ثَ ًْػی یکٌْاعتی فـٌُگی اػتمبػ ػاؿػ کَ ػؿ ػیي صبل تٌْع فـٌُگی ًیق ػؿ آى هضفْظ هی 

 .ػؿ ایي ثیٌو، فـٌُگ اًنبًی حجبت ػاؿػ ػؿ ػیي صبل کَ پْیب ّ ػگـگْى ىًْؼٍ امت. هبًؼ

ف فـٌُگ اػتمبػ ػاؿػ، اهب ایي هؼٌبی یگبًَ، پبیَ ُبی چٌؼ گبًَ ػاؿػ کبمیـؿ ثَ هؼٌبی یگبًَ ای ا
یب پبیَ ُبی چٌؼگبًَ فیـ ” فـهِبی موجلیک“ایي . ًبهیؼٍ هی ىًْؼ” فـهِبی موجلیک“کَ 

الجتَ ایي آگبُی پل اف رٌگ رِبًی ػّم صبٍل . مبعت گًْبگًْی ّ تٌْع فـٌُگِب ُنتٌؼ
ی ًوبیٌؼۀ فـٌُگ ایؼٍ آل یب فـم اًنبًیت ثبىؼ ثلکَ ىؼ کَ ُیچ فـٌُگی ًوی تْاًؼ ثَ تٌِبی

ُقاؿاى فـٌُگ هْرْػ ثیبى تزلیبت هغتلف اًنبًیت اًؼ ّ ُـ یک اف آًِب صـهت ّ اؿفه ػؿًّی 
اهب اف مْی ػیگـ رٌجيی ػؿ صبل تکْیي امت کَ ثَ مْی یک فـٌُگ . عْػ ؿا ػاؿامت

ـی فـٌُگی تاله هی ّؿفػ کَ ایي رٌجو ػؿ ؿاٍ ىکل گی. رِبًی هٌنزن ّ ربهغ ًظـ ػاؿػ
یکی : ثٌبثـایي ػؿ ػّؿاى هب آگبُی ػّگبًَ ای ّرْػ ػاؿًؼ . امت « ػُکؼۀ رِبًی»الفهۀ ػَـ 

، یؼٌی فـٌُگی ”فـٌُگِ یگبًۀچٌؼ گبًی ِفـٌُگی“آگبُی اف تفبّت فـٌُگِب ّ ػیگـ آگبُی اف 
ُوقهبى ُن  ُْیتی کَ. کَ ُْیتو یگبًگی ِچٌؼگبًگِی فـٌُگِبی هغتلف ّ هنتمل امت



کْىو ػؿ . ثیبًگـ تفبّتِبی فـٌُگی امت ّ ُن ایي تفبّتِب ؿا ثَ گًَْ ای ًبػیؼٍ هی گیـػ
مطش : رِت آفـیٌو ایي فـٌُگ چٌؼ فـٌُگی ػؿ ُوۀ مطْس رْاهغ ػیؼٍ هی ىْػ، هبًٌؼ

ػؿ چٌیي فهیٌَ ای امت کَ ثبیؼ ػاللۀ ؿّفافقّى ثَ .التَبػی، میبمی، ارتوبػی ّ فکـی 
فلنفۀ : هِوتـیي احـ فلنفی عْػ ۱۴۲۱کبمیـؿ ػؿ ػُۀ . ت کبمیـؿ ؿا ػؿک کـػفلنفۀ اؿًن

کبمیـؿ ػؿ ایي احـ هی کْىؼ تب ثـًبهۀ کبًت ؿا . ٍْؿتِبی موجلیک ؿا ػؿ مَ رلؼ هٌتيـ کـػ
کَ ػجبؿت اف اؿائۀ اٍْل ىٌبعت اًنبًی ثـامبك تضلیل ػلن، تضلیل ػاّؿی اعاللی ّ فیجبیی 

ک ثْػ ثَ للوـُّبی فثبى، امطْؿٍ، ػیي، ٌُـ ّ تبؿیظ ّ ػلْم ىٌبعتی ّ ىکلِبی اؿگبًی
ػاهٌۀ مٌتی هنئلَ ىٌبعت، اًؼیيۀ تئْؿیک ّ ػلن ثْػ یؼٌی . اًنبًی گنتـه ػُؼ

اهب کبمیـؿ ػاهٌۀ هنئلَ ىٌبعت ؿا ثَ . للوـُّبیی کَ ثب عـػ یب ثب فِن اًنبى اؿتجبط ػاىتٌؼ
ُلۀ ًغنت ثب تغیل ّ صبفظَ اؿتجبط للوـُّبیی اف تزـثۀ اًنبًی گنتـه ػاػ کَ ػؿ ّ

 .ػاىتٌؼ، یؼٌی للوـُّبیی کَ هْضْع پژُّو ؿىتَ ُبی گًْبگْى ػلْم اًنبًی اًؼ

اّ ایي هغـد . ثـای ارـای ایي ثـًبهَ کبمیـؿ کْىیؼ تب هغـد هيتـک ایي للوـُّب ؿا پیؼا کٌؼ
 .هيتـک ؿا ػؿ پؼیؼۀ موجل یبفت

ُوۀ . اًنبًی موجلیک تـ اف ػیگـ للوـُّب ًینتثٌبثـ ًظـ کبمیـؿ ُیچ للوـّی اف تزـثۀ 
تزـثۀ اًنبى ّاثنتَ امت ثَ امتؼؼاػ هتوبیق اّ ثـای ىکل ػاػى ثَ رِبى اف طـیك ّاژٍ ُبی 
فثبًِبی طجیؼی، امطْؿٍ ُب، تَبّیـ فیجبیی ىٌبعتی ّ ًیق مینتوِبی ًيبًَ ای ٍْؿی ّ 

 .اػؼاػ کَ ػؿ ؿیبضیبت ّ ػلن ثَ کبؿ هی ؿًّؼ

کَ ػؿ آى فلنفۀ ٍْؿتِبی موجلیک عْػ ؿا ( ۱۴۹۹)کتبة ؿمبلَ ای ػؿثبؿۀ اًنبى کبمیـؿ ػؿ 
ثـای عْاًٌؼگبى آهـیکبیی عالٍَ ّ هزؼػاً فـهْلجٌؼی هی کٌؼ تؼـیف اؿمطْ اف اًنبى ؿا ثَ ایي 

 .ٍْؿت تغییـ هی ػُؼ کَ اًنبى، ربًْؿ موجل مبف امت

ْاى اًنبى ػؿ ىکل ػاػى ثَ اهْؿ ثَ ًظـ کبمیـؿ ُوۀ للوـُّبی فـٌُگی ثیبى ُبی هغتلف ت
فـم موجلیک . ایي للوـُّب ىیٍْ ُبی گًْبگْى ثیبى موجلیک اًؼ. ثی ّامطۀ فًؼگی ُنتٌؼ

اطالق هی ىْػ کَ اف طـیك آى، هضتْای  Geistes (Energie des)” اًـژی ؿّس “ثَ ُـ گًَْ 
ِِ ِهؼٌب ثب ًيبًَ ای هضنْك هـتجظ گـػػ ىکلِبی  فـهِبی موجلیک ػجبؿتٌؼ اف.ؽٌُِی

ثَ هؼٌی ػول تفنیـ امت، چَ ایي ” اًـژی ؿّس” . فـٌُگی ِ فثبى، ٌُـ، امطْؿٍ ّ ػلن
 .تفنیـ، یبفتي هؼٌب ثبىؼ چَ هؼٌب ثغيی

هؼیبؿ ثـای تيغیٌ فـم موجلیک اف ػیگـ ًيبًَ . ثٌب هی ًِؼ” یک رِبى “ُـ فـم موجلیک 
 .ُب، کبؿ ثـػ رِبى ىوْل آًِبمت

ُـ . امطْؿٍ ّ فثبى ثبىؼ عْاٍ ػلن، فـم ػؿًّی عْػ ؿا ػاؿػُـ للوـّی اف فـٌُگ، عْاٍ 
کل ایي فـهِب، فـٌُگ . عْػ ؿا ػؿ کل ُبؿهًْی فـهِب هی ًْافػ« ًْای»للوـّی اف فـٌُگ 

 .اًنبى ؿا تيکیل هی ػُؼ

اف ًظـ کبمیـؿ ّظیفۀ فلنفۀ فـٌُگ ایي امت کَ هؼٌبی ایي کل ؿا ثفِوؼ ّ تفنیـ کٌؼ، ػؿ 
ّ مبهبى ُـ فـم موجلیک ؿا ًیق ًگبُؼاؿػ کبمیـؿ ایي یگبًگی ؿا ثَ  ػیي صبل کَ اًنزبم

یگبًگی ایي فـهِب ثَ گًَْ ای امت کَ آًِب . هی فِوؼ( تبثؼی، کبؿکـػی= هؼٌبی فًْکنیًْل
: ؿُیبفت کبمیـؿ ثَ ُـ للوـّ فـٌُگی هبًٌؼ . ؿا ػؿ ؿاثطَ ای ػیٌبهیک ثب یکؼیگـ لـاؿ هی ػُؼ 

یْۀ ًمؼ کبًتی امت، ثَ ایي هؼٌی کَ فـم ُـ للوـّ فـٌُگی، هخالً فثبى، امطْؿٍ ّ ػلن ثَ ى
فـم فثبى یب امطْؿٍ ؿا ػؿ لبلت ؿاثطۀ مْژٍ ثب اثژٍ، ػلیت، فضب، فهبى ّ ػؼػ ّ هبًٌؼ ایي 

اهـ صمیمی، کل »کبمیـؿ ایي گفتۀ ُگل ؿا پؾیـفتَ امت کَ . همْالت، تزقیَ ّ تضلیل هی کٌؼ
: ؼاؿىٌبمی کَ اّ ػؿ رلؼ مْم فلنفۀ ٍْؿتِبی موجلیک ّ هی گْیؼ کَ آى ًْع پؼی« امت

پؼیؼاؿ ىٌبمی ىٌبعت اؿائَ ػاػٍ امت ثبیؼ ثَ هؼٌبی ُگلی آى گـفتَ ىْػ ًَ ثَ آى هؼٌبیی 
هفنـاى رؼیؼ اًؼیيۀ کبمیـؿ هؼػی اًؼ کَ کبمیـؿ . کَ هخالً ُْمـل ثَ آى ػاػٍ امت



کَ ُوۀ تمبثلِبی ػؿًّی صیبت ػیٌبهیک فـٌُگ ؿا ػیبلکتیکی هی ػاًؼ اهب ًوی عْاُؼ 
 .فـٌُگی ّ اًؼیيَ ؿا ثَ هٌطك ػیبلکیتکی ُگل فـّ کبُؼ

ػؿ ایي همؼهَ ًوی تْاى اف اػتمبػات اعاللی ّ میبمی کبمیـؿ مغي ًگفت، فیـا ایي 
 .اػتمبػات ػؿ ىکل گیـی اًؼیيۀ فلنفی اّ ًمو تؼییي کٌٌؼٍ ای ػاىتَ اًؼ

. ه تؼِؼ اّ ثَ صفع امتمالل هؼٌْی فـػ ثْػ ثـرنتَ تـیي عَلت فًؼگی کبمیـؿ ّ آحبؿ
کبمیـؿ ػؿ مـامـ فًؼگِی فلنفی عْػ ُـگق ػؿ ایي هْضْع ىک ًکـػ کَ اًنبًیت ثَ طْؿ 

ایي اػتمبػ ثٌیبػی ُن اثتؼا ّ ُن اًتِبی کْىو ُبی . ػبم ّ فـػ اًنبى ثَ طْؿ عبً آفاػًؼ
 .فکـی اّ ثْػ

ت صمیمت آفاػی اًنبى ؿا ثَ طْؿ کبهل ّ آؿفّی کبمیـؿ ایي ثْػ کَ تب آًزب کَ هوکي ام
طجك . ایي آؿفّ، لیجـالینن ػویك ّ ایؼٍ آل اعاللی اّ ؿا ثیبى هی کٌؼ. هتمبػؼ کٌٌؼٍ تأییؼ کٌؼ

مٌت اعالق کبًتی، اّ هؼتمؼ ثْػ کَ ُـ فـػ ؿا ثبیؼ ثَ هٌقلۀ هْرْػی ثغـػ ّ غبیتی ػؿ عْػ ػؿ 
 .ػمتیبثی ثَ ُؼفی ًظـ گـفت ًَ آى کَ اّ ؿا ّمیلَ ای ػاًنت ثـای

ّ اػتمبػ اّ ثَ آفاػی اًنبى پیبم « ىزبع ثبه ّ عـػ عْػ ؿا ثَ کبؿ ثـ»ىؼبؿ ؿّىٌگـی کَ 
اهب ػؿ تؼمیت ایي . ُبیی ثْػًؼ کَ کبمیـؿ هی کْىیؼ ػؿ آحبؿ عْػ ثَ هؼبٍـاى عْیو ثـمبًؼ

کـػ تب  فیـا اف یک مْ ُـ چَ ثیيتـ تاله هی. ُؼف اّ عْػ ؿا ؿّی ػّ ىبط هٌطمی هی یبفت
یک رِبى ثیٌی ػمالًی ّ لیجـالی ثیبفـیٌؼ کَ ثـایو پؾیـفتٌی ثبىؼ، اف ػیگـ مْ عْػ ؿا ثب 

ُـ چَ اّ هی کْىیؼ تب عْػ ؿا ثب هؼبٍـاًو اًطجبق . اکخـیت ُن هیٌِبًو ثیگبًَ تـ هی یبفت
ب ثـای صل ایي ػیلو. ػُؼ عْػ ؿا ثَ ایؼٍ آلِبی ػمالًی ّ لیجـالی عْیو ثی ّفبتـ هی ػیؼ

(dilemma ) اّ هی ثبینت فـضیبت ثٌیبػی عْیو ؿا ثبفاًؼیيی کٌؼ ّ ػاهٌۀ پژُّيِبی عْػ
اًزبم ػاػ اهب  ۱۴۲۱تب  ۱۴۱۱ػؿ صبلی کَ اّ ایي ثبفاًؼیيی ؿا اف . ؿا هؼام گنتـه ػُؼ

 .ًتْاًنت ػؿ هْؿػ تْاًبیی عـػ ثيـ ثـای اؿضبی ًیبفُبی اًنبًی عْػ ىک کٌؼ

ایي اًؼیيَ پبی ثٌؼ ثْػ کَ اًنبى ػؿ همبم یک فـػ ػؿ ػؿّى عْػ  کبمیـؿ ػؿ مـامـ فًؼگیو ثَ
 .اٍْلی ؿا ػاؿامت کَ فیـثٌبی تضْل توبهی اًنبًیت اًؼ

فـػگـایی کبمیـؿ هؼلْل تـکیت مَ اًؼیيَ ثْػ کَ ایي مَ اًؼیيَ ثَ طْؿ تٌگبتٌگی ثَ ُن 
 :هـتجظ اًؼ

 اًؼیيۀ آفاػی – ۱

 تؼِؼ ػؿ ثَ کبؿگیـی عـػ – ۲

 رِبى ّطٌی اف تبؿیظثیٌو  – ۳

یک . ُـ یک اف ایي مَ اًؼیيَ یب مَ ایؼٍ آل ػؿ تـکیت ثب آى ػّی ػیگـ هؼٌب پیؼا هی کٌؼ
اًنبى تب آًزب آفاػ امت کَ اف فـهبًِبی عـػ عْػ ثَ ػٌْاى ؿاٌُوب ػؿ فؼبلیت ُبی عْیو 

نبًی ػؿک امتفبػٍ کٌؼ ّ ثب ثَ کبؿگیـی فـهبًِبی عـػ، هکبًو ؿا ػؿ فًزیـۀ هتَل تبؿیظ اً
فـهبًِبی عـػ آى اٍْلی ُنتٌؼ کَ ػاًو ّ ّرْػ ؿا ثـای ُوۀ اًنبًِب لبثل فِن هی . کٌؼ

 .مبفًؼ

فِن ایي هْضْع کَ ایي اٍْل، روؼی ّ آفـیؼۀ تبؿیغی ًْع اًنبى اًؼ، فـػ ؿا لبػؿ هی مبفػ 
 .کَ هطبثك ثب ایي اٍْل فًؼگی کٌؼ ّ عْػ ؿا آفاػ ثؼاًؼ



ثیٌو رِبى . عْػ ثـای عْیيتي ّضغ کـػٍ این، آفاػ ثْػى امتفیـا فینتي طجك لْاػؼی کَ 
ّطٌی اف تبؿیظ ّلتی ثَ ػمت هی آیؼ کَ فـػ ػؿیبثؼ کَ ثبیؼ ُوۀ هـػم ػؿ ایي آگبُی ؿّفافقّى 
مِین ىًْؼ کَ عـػ ػؿ تبؿیظ اًنبى ًمو مبفًؼٍ ای ػاؿػ ّ اهکبى آفاػی فـػ هيـّط ثَ 

 .ُویي آگبُی امت

ػؿ صمیمت، یک فـهبى الفم االرـا ثْػ، یؼٌی ثـای آفاػ ثْػى، فـػ ثبیؼ هفِْم کبمیـؿ اف عـػ، 
فـػ فمظ اف ایي طـیك هی . ىزبػت پیـّی اف فـهبًِبی عـػ ؿا ػؿ فًؼگی عْیو ػاىتَ ثبىؼ

ثیٌو کبمیـؿ اف تبؿیظ ثـ موت . تْاًؼ هؼٌب ّ هکبى عـػ ّ آفاػی ؿا ػؿ تبؿیظ اًنبى کيف کٌؼ
ثیٌو ثَ ّضْس ًغنت ػؿ پژُّيِبی اّ ػؿ فهبًی رٌگ  گیـی فـٌُگی هتکی امت، ایي

 .رِبًی اّل ظبُـ ىؼ

ثَ ػمت آّؿػ ّ ػؿ اًگبؿىِبی ( ۱۴۱۱)ایي ثیٌو ًغنتیي ثیبى عْػ ؿا ػؿ کتبة فـم ّ آفاػی 
اّهبًینن رِبى ّطٌی اّ ثؼؼاً ًمو ثنیبؿ . فلنفی کبمیـؿ ػٌَـی حبثت ّ پبیؼاؿ ثبلی هبًؼ

ّ فلنفَ ( ۱۴۲۱) ۳فـػ ّ کیِبى ػؿ فلنفَ ؿًنبًل :هِوی ػؿ پژُّو ُبیو ػؿثبؿۀ
 .ایفب کـػ( ۱۴۳۲) ۹ؿّىٌگـی

پیيـفت ثَ هؼٌبی . اًؼیيۀ پیيـفت ػٌَـ امبمی ػیگـی ػؿ ثیٌو تبؿیغی کبمیـؿ ثْػ
ػملی آى ػجبؿت اف تضمك ؿّفافقّى اًنبًیتی ثْػ کَ ػؿ آى ُوۀ اًنبًِب اف طـیك ثَ کبؿگیـی 

لبلت اٍطالصبت میبمی، پیيـفت، گنتـه ثبلفؼل آفاػی ػؿ . عـػ عْػ آفاػ هی ىؼًؼ
ثٌبثـایي کبمیـؿ، اف لضبظ . اًنبى اف طـیك افقایو کبؿثـػ عـػ ػؿ اهْؿ میبمی ّ ارتوبػی ثْػ

لیجـالِب، ثَ ّیژٍ ػؿ اّاعـ لـى ًْفػُن ّ اّایل . ایؼئْلْژی، ػؿ اؿػّگبٍ لیجـالینن لـاؿ هی گیـػ
ًِبػًؼ کَ تبؿیظ ًْع ثيـ، ػؿ صمیمت، ػامتبى تضمك آفاػِی  لـى ثینتن، ایي ػمیؼٍ ؿا اؿد هی

اًنبى ّ ثـلـاؿی یک ًظن میبمی امت کَ ػؿ آى، آفاػی اًنبى ًِبػیٌَ ّ هضبفظت هی 
اف ًظـ لیجـالِب ثِتـیي ىیْۀ صکْهت یک ًظبم روِْؿی پبؿلوبًی ثْػ کَ امتمالل فـػ ؿا، . ىْػ

 .ّ هغبلف ػیگـ اػضبی ارتوبع ثبىؼ، تضویي کٌؼ ثب ًگِجبًی اف صك اّ کَ ثتْاًؼ هغبلف ؿژین

ثیٌو کبمیـؿ اف میبمت، ثَ طْؿ کلی، هٌطجك ثب مٌت لیجـالینن میبمی کبًت ثْػ کَ ػؿ 
ىکبف . آى، میبمت ػؿ ُّلۀ ًغنت هْضْػی هـثْط ثَ اٍْل ثْػ ًَ صکْهت کـػى ثبلفؼل

الی ّ ّمبیل ثـلـاؿی آى هیبى ًظـیَ ّ ػول، ىکبف هیبى فـهْلجٌؼی امبك تئْؿیک ؿژین لیجـ
ایي ىکبف ُب ػؿ صمیمت، ثیٌو میبمی کبمیـؿ ؿا هبًٌؼ ػیگـ پیـّاى ثـػاىت ایؼٍ : ؿژین

 .آلینتی کبًت اف لیجـالینن ػمتغْه ًبثنبهبًی هی کـػًؼ

ٌُگبهی کَ ایي ثیٌو لیجـالی ثب ثیٌو ًْکبًتی عْػ کبمیـؿ هوقّد ىؼ، یؼٌی تؼِؼ کبمیـؿ 
ػؿ صبلی کَ ًْىتَ . آل فـٌُگی هٌزـ ثَ رِبى ثیٌی ثی ُوتبی اّ ىؼثَ آفاػی فـػی ّ ایؼٍ 

ُبی اّ هـاصل هغتلفی ؿا پیوْػٍ اًؼ، اهب رِبى ثیٌی عـػگـای لیجـالی اّ ػمت ًغْؿػٍ ثبلی 
مَ مطش هتوبیق ّلی ػؿ ػیي صبل هـتجظ ثَ ُن ؿا ػؿ رِبى ثیٌی کبمیـؿ هی تْاى . هبًؼ

 :ضلیل آحبؿه اؿائَ هی ػٌُؼایي مَ مطش طـصی ثـای ت. تيغیٌ ػاػ

 ػؿ مطش فلنفی – ۱

ػؿ هْؿػ ىٌبعت هؼتمؼ ثْػ، ( relational)اّ یک ًْکبًتی ثبلی هبًؼ کَ ثَ ًظـیَ ای ًنجتی 
یؼٌی اّ اػتمبػ ػاىت کَ ًنجت ُبی هفِْهی یب ایؼٍ ُبی اف پیيی امبك ُـ گًَْ فِوی 

کَ هنتلقم پؾیـه فبکتِب یب  ػالٍّ ثـ ایي، ىٌبعت ّالؼیت چیقی ًینت. اف ّالؼیت ُنتٌؼ
ثـػکل، چٌیي ىٌبعتی، کبؿی امت پبیبى ًبپؾیـ ثـای ثـلـاؿ کـػى . اهْؿ ّالغ تغییـًبپؾیـ ثبىؼ

 .ًنجت ُبیی هیبى فبکتِب ثب اؿفىِب، هیبى اهـ عبً ثب اهـ ػبم، هیبى رقء ثب کل

 ػؿ مطش فـٌُگی ّ تبؿیغی – ۲



رِبى ّطٌی ثْػًو ىبهل ُوۀ الْام اف  کبمیـؿ یک اّهبًینت رِبى ّطٌی ثبلی هبًؼ کَ
لجبیل اثتؼایی گـفتَ تب ىِـًيیٌبى هـاکق ٌٍؼتی هی ىؼ ّ هؼتمؼ ثْػ کَ ثيـیت ثَ مْی 

 .آفاػی ّ ؿّىٌگـی ػؿ صـکت امت

 ػؿ مطش میبمی یب ایؼئْلْژیک – ۳

گنتـه ّ صفع آفاػی ُبی فـػی ّ ارتوبػی ّ . کبمیـؿ ثَ اؿفىِبی لیجـالی ّفبػاؿ هبًؼ
 .ًیت ،ُؼفی ُبیی ثْػًؼ کَ ًیـّی اّ ؿا ثَ عْػ رؾة هی کـػًؼػمال

چٌیي تجؼیض ُب ّ صك . ػؿ آلوبى ملطٌتی ُیچ همبم پـّفنْؿی ثَ کبمیـؿ پیيٌِبػ ًيؼ
کيی ُبیی ػؿ هْؿػ یِْػیبى ّ ثَ ّیژٍ کبمیـؿ ىبیؼ ثؼضی لیجـالِبی آلوبًی ؿا آفؿػٍ عبطـ 

 .هی کـػٍ امت

کنبًی . حیـ هٌفی ًوی گؾاىتَ اًؼ ّ اّ ؿا تلظ کبم ًوی کـػٍ اًؼاهب ظبُـاً ثـ عْػ کبمیـؿ تأ
کَ ثب اّ ػیؼاؿ ػاىتَ اًؼ ّ اّ ؿا اف ًقػیک هی ىٌبعتَ اًؼ اف آؿاهو ػؿًّی تقلقل ًبپؾیـ اّ مغي 

ایي ٍفبت . ایي آؿاهو ػؿًّی ثب هِـثبًی ّ عْىـّیی ًنجت ثَ ػیگـاى ُوـاٍ ثْػ. گفتَ اًؼ
ًؼٍّ ػّؿ ًگبٍ هی ػاىتٌؼ ثلکَ اّ ؿا ّا هی ػاىتٌؼ تب ػؿ ّؿای ُـد ّ هـد اّؿا ًَ تٌِب اف صقى ّ ا

کبمیـؿ ػؿ . ّ مـػؿگوی صبکن ثـ اًؼیيَ ُب ّ اصنبمبت، ًْػی ُوبٌُگی ّ اًتظبم ثجیٌؼ
ًْىتَ ُبی عْػ ًبهْفًّی میبمی ّ فـٌُگی پیـاهْى عْػ ؿا ثَ ثیٌيی ػمالًی تجؼیل هی 

ؿُن ّ ثـُوی ؿّیؼاػُبی رِبى، ّصؼت ّ ُوبٌُگی ػویك کٌؼ کَ ػؿ پی آى امت تب ػؿ فیـ ػ
اّ اػتمبػ ػاىت کَ ثـ مـامـ اهْؿ اًنبًی، ّصؼت صبکن امت ّ تالىِبی ثی . تـی ؿا ثیبثؼ

ّلفۀ اّ مجت هی ىؼًؼ کَ ثَ ُوۀ اًؼیيَ ُب ّ اػوبل اًنبًی ربیی هٌبمت ػؿ ًظـیَ 
 .کٌؼٍ اف ؿّصیَ ای لیجـال ّ ثبف ثْػًؼپـػافی ُبی فلنفی اه ػاػٍ ىًْؼ ّ ایي ًظـیَ پـػافیِب آ

آًچَ کبمیـؿ ؿا ثَ ُوفکـاى لیجـالو ػؿ میبمت فؼبل پیًْؼ هی ػاػ چٌؼاى ىـکت هْحـ ػؿ 
فؼبلیت ُبی میبمی ًجْػ، فیـا اّ اف فؼبلیت میبمی ثین ّ ًفـت ػاىت، ثلکَ تؼِؼ اّ ثَ 

ی ّ توبیل اّ ثَ ایي کَ ػؿ اهْؿ اؿفیبثی اّ اف ًمو آفاػی ػؿ اهْؿ اًنبً. ثبّؿُبی لیجـالی ثْػ 
میبمی ثبیؼ اف فـهبى ُبی عـػ پیـّی کـػ ّ ایوبى اّ ثَ پیيـفت ّ تـلی ارتٌبة ًبپؾیـ ثيـ 

 .ثبّؿُبیی ثْػًؼ کَ ُوَ لیجـالِب، کن ّ ثیو، ثؼاًِب اػتمبػ ػاىتٌؼ

هْضْع  ثـػاىت ایؼٍ آلینتی کبمیـؿ اف لیجـالینن، اّلْیت ؿا ثَ تفنیـُبی اًتقاػی اف چٌیي
 .فـػگـایی، صمْق ملت ًبىؼًی ّ طجیؼی ثيـ ّ ضـّؿت آفاػی اًنبى: ُبیی هی ػاػ

اّ اًؼیيۀ آفاػی ؿا ّمیلَ ای ثـای ّصؼت . ًوبیٌؼۀ ثـرنتَ فلنفی ایي لیجـالینن کبًت ثْػ
کبمیـؿ اؿتجبط هیبى کبًت ّ اؿفىِبی لیجـالی ؿا عبطـ ًيبى کـػ، . اعالق ثب میبمت کـػٍ ثْػ

 .هؼػی ىؼ کَ آفاػی، آغبف ّ هـکق ّ غبیت توبهی فلنفۀ کبًت ثْػٍ امت ٌُگبهی کَ

اّ ثَ ػَـ ؿّىٌگـی ػيك هی . کتبة فلنفۀ ؿّىٌگـی ؿا هٌتيـ کـػ ۱۴۳۲کبمیـؿ ػؿ مبل 
ّؿفیؼ اهب مبل پل اف آى ًبچبؿ ىؼ کَ اف همبم ػاًيگبُی عْػ هؼتـضبًَ امتؼفب ػُؼ ّ ػؿ 

اف اهیؼ ّ آؿفّ ثـای تضمك ایؼٍ آلِبی ؿّىٌگـی ثْػ ّ فیلنْفی کَ مـىبؿ . رِبى آّاؿٍ ىْػ
آحبؿ عْػ ؿا ّلف ػفبع اف آفاػی ػمیؼٍ ّ ثیبى ّصبکویت ػمالًیت کـػٍ ثْػ، اکٌْى پی هی ثـػ کَ 

اهب ثَ ؿغن ایي ُوَ صْاػث ىْم اّ . فثْى ّ ًبتْاى امت ۹عـػ ثيـ ػؿ ثـاثـ ُیْالی امطْؿٍ
اّ ُوچٌبى ثَ ثیٌو عْػ . افك ثیٌو اّ ؿا تیـٍ ّ تبؿ کٌٌؼُیچگبٍ اربفٍ ًؼاػ کَ اثـُبی ثؼثیٌی 

اف اًنبًیتی آفاػ کَ ىزبػت ػاؿػ کَ عـػ عْػ ؿا ثَ کبؿ گیـػ ّ ًیق ثَ ایي یمیي ػؿًّی پبی ثٌؼ 
هبًؼ کَ ػؿ صبلی کَ ٍؼای عـػ هوکي امت ػؿ ػّؿٍ ُبیی ًبىیٌؼٍ ثوبًؼ، اهب ایي ٍؼا ُـگق 

 .ؼػاً گْىی ىٌْا ثیبثؼعبهْه ًوی ىْػ تب ایي کَ ؿّفی هز

 پبًْىت ُب



- Ernst Cassirer, The Philosophy of Symbolic Forms , Vol.1, Language (Yale university 
Press , 1955). P. viii. 

فلنفۀ ٍْؿتِبی موجلیک، اًؼیيۀ امطْؿٍ ای، تـروۀ یؼهللا هْلي : اؿًنت کبمیـؿ -۲
 (۱۳۱۱تِـاى ،اًتيبؿات ُـهل، )

تِـاى، ًيـ هبُی )فـػ ّ کیِبى ػؿ فلنفۀ ؿًنبًل، تـروۀ یؼهللا هْلي : بمیـؿاؿًنت ک -۳
 (،فیـ چبپ

تِـاى،اًتيبؿات ًیلْفـ،چبپ اّل ) فلنفۀ ؿّىٌگـی تـروۀ یؼهللا هْلي: اؿًنت کبمیـؿ-۹
 (۱۳۱۲،چبپ ػّم ۱۳۱۱

ل تِـاى ،اًتيبؿات ُـهل ،چبپ اّ) امطْؿۀ ػّلت،تـروۀ یؼهللا هْلي : اؿًنت کبمیـؿ -۹
 (۱۳۱۲، چبپ ػّم ۱۳۱۱

 


