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شیپ تسشن ثحبی هصالخ

 هکتسا »نیدی هفسلفیاه هیام نب«ی هعومجم زا یدلج »قالخا و ادخ« باتک هک میتفگ شیپ تسشن رد´
 .تسا هدرک رشتنم ار هعومجم نیا زا دلج۲۹ نونک اتجیربمک تاراشتنا
.تسا اکیرمآ ردرولیب هاگشنادی هفسلف داتسا ،یرفج هنآ مناخ نآی هدنسیون´
:دراد یلصای هدیا ود ،باتک´
.دهد یم تسد هب قالخایسانش ناور ویسانش تفرعم ،یسانش یتسه زایرت هب نییبتیروابادخ .۱´
 هب ،دهد یم تسد هبیرت هب نییبت یرثکادحیروابادخ ،یلقادح ای یرثکادحیروابادخ نایم باختنا رد .۲´

.درادنهناروابادخ ریغیاه نییبت هب ینادنچ حیجرتیلقادحیروابادخ هک یروط
 هاوخریخ ،قلطم ملاع ،قلطم رداق( تسا یمیهاربا نایدا یادخ تافص نایم کرتشم ردق ،یلقادحیروابادخ´
گرم زا سپ ناهج ردیشخب باوث و باقع ،یتسرف یحو لثمیدازام تافص یرثکادحیروابادخ اما )ضحم
  .تسا لئاق ادخ یارب



۱- »نییبتنیرت هب« نییبت

 موهفم رد یردق لوا دیراذگب اما .تسا قالخا زا نییبتنیرت هب رداج نیا ام ثحب´
 ارنام یدیلک میهافمرازبا هبعج ناس نیدب و مینک گنرد »نییبتنیرت هب« یدیلک
 .مینک زاب
 ترابع )Inference to the best explanation(  نییبت نیرتهب طابنتسا´
حیضوترت هب ار دوجومیاه هداد هکیا هیرظن ای هیضرف باختنا دنور زا تسا
 .دهد یم
 یرایسب زین و هفسلف رد مه ،دور یم راک هب هرمزور یگدنز رد مه ،نییبتنیرت هب´
 .تسا ملعیسانش شور یانب گنس ،شور نیا هکدنیوگ یم ملع نافوسلیف زا



۲- »نییبتنیرت هب« نییبت

 :نییبتنیرت هب یاربهّرمزور لاثم´
ییاه همکچ و رتچ هک یلاح رددوش یم هناخ دراو نوریب زا یسک یناراب لصف رد´
 .دراد سیخ
ی همکچ و رتچ ،یناراب لصف(اه هدادی هعومجم زا نییبتنیرت هب تفگناوت یم´
.دراب یم ناراب نوریب هک تسا نیا )هدش هناخ دراو نوریب زا هک یسکِسیخ
ِنییبتنیرت لمتحم رس رب هکلب تسین یقطنم نییبت رس رب ثحب ،نییبتنیرت هب رد´
 .تسا لیدبیاه نییبت نایم زا قداصی اه هداد هعومجم



؟تسیچ قالخا زا نییبتنیرت هب

:تسا حرط لباق حطس هس رد ،قالخا زا نییبتنیرت هب رس رب عازن´
؟تس یچ یقالخا نیناوق واه مازلا ،اه شزرا زا نییبتنیرت هب .۱´
؟تس یچ یقالخا تفرعم زا نییبتنیرت هب .۲´
 )دوب یقالخا دیاب ارچ( قالخایدنمراجنه زا نییبت نیرتهب .۳´
؟تسیچ



قالخایسانش یتسه زاهناروابادخ نییبت

یسانش یتسه زاهناروابادخ نییبت دوس هب لالدتسایلکیدنب تروص´
:قالخا
 دنمزاین هک دراد دوجو )ریخ ای تامازلا ،اه شزرا( ینیع قالخای هدیدپ .۱´
.تسایتخانش یتسه نییبت
 ادخ هک تسا نآ هدیدپ نیا تینیع )زا قفوم نییبت اهنت ای( نییبتنیرت هب .۲´
.تسا هدروآ دیدپ ار نآ
.تسا ینیع قالخا  هدیدپ زایتخانش یتسه نییبتنیرت هب ادخ :هجیتن´



قالخایسانش یتسه زاهناروابادخ نییبت یسررب

یسانش یتسه زاهناروابادخ نییبت مزال طرش قالخاییارگ تینیع´
.تسا قالخا
 و قدص الوا یقالخایاه هرازگ ینعی قالخاییارگ تینیع´
 ای درف لایما هب هتسباواه نآ بذک و قدص ایناث ودناریذپ بذک
 ای درفلایما زا لقتسم یرما هب هتسباو هکلب ،تسین عمج قفاوت
.تسا عمج قفاوت
  .تسا رظن فالتخا لحم ،تس یچ »لقتسم رما« نآهک نیا´



قالخاییارگ تینیع زا عافد

 :قالخاییارگ تینیع دوس هب لالدتسا´
.یقالخا رظن فالتخا یسانشرادیدپ ساسا رب لالدتسا´
 سنج یقالخا رظن فالتخا هک یأر نیا تشپ دراد دوجویا یوق دوهش´
 .هزمشوخ یاذغ و هاوخلد گنر الثمِرس رب رظن فالتخا زا دراد یتوافتم
 یقالخارظن فالتخا هک تسا نآ »سنج توافت« نیا زا نییبتنیرت هب´
یاذغ و هاوخلد گنر لثمیتافالتخا اما تسا ینیع رما رس رب فالتخا
  .تسا ینهذ رما رس رب فالتخا هزمشوخ



ینیع قالخای هناروابادخ نییبت زا عافد

 نیاردهک نآ یارب ؟تسنادن رشب عون عفانم رد هشیر ار ینیع قالخا ارچ´
 »یگدز عون« نآ هب هکمیوش یمیا هدیدپ راتفرگ تروص
)speciesism( یناسنا عون یارب اهنت هک یهاگدید ،دنیوگ یم 
 .تسین لئاق یقوقح یناسنا ریغ تاناویح یارب و تسا لئاق قوقح
اه لگنج قوقح زا یتح هزورما لیزربیزوس لگنجی هعجاف زا سپ´
.دیآ یم نایم هب نخس
 نایم هب نخس ناهایگ نتشاد ساسحا زا هیلوایاه شهوژپ یخرب´
  .دروآ یم



یقالخا ینیع یاه شزرا نتشاد دوجو هیلع لالدتسا

ّیکم .لا .یِج یوس زا ادتبا هک)Error theory( »اطخی هیرظن«´
دنک یم عافد نآ زانوسلواساناج مان هب یفوسلیف مهًاریخا و دشداهن شیپ
درادن دوجو ناهج رد یزیچ اریز .دنا بذاک یقالخایاه هرازگ مامتدیوگ یم
 .دنک قداص اراه هرازگ نیا هک
دوجویا ینیع ریخ ایاه مازلا ،اه شزراهاگ نآ دشاب قداص اطخی هیرظن رگا´
   .دشاب هتشاد نآ ریغ ایهناروابادخِنییبت هب زاین هک درادن



اطخی هیرظن دوس هب تبارغ لالدتسا

:)Queerness argument( تبارغ لالدتسا ساسا رب اطخی هیرظن دوس هب لالدتسا´
 یارب )ام یاهزاین واه هتساوخ زا لقتسم(یقلطم لیالد ،دنشاب هتشاد دوجو یقالخا ینیع یاه شزرا رگا´
.تشاد دنهاوخ دوجو روما ماجنا
.دندوب یم یبیرغ و بیجع یاهزیچدنتشاد یم دوجویقلطم لیالد نینچ رگا´
 دوجو بیرغ و بیجع لیالد و دنرادن دوجو ام یداع یاهزاین واه هتساوخ زج هب ناهج رد یزیچ اما´
.دنرادن
.دنرادن دوجوشنزاو ای شنک یاربیقلطم لیالد اذل´
 بذاک یقالخا ینیع یاه شزرا یواحیاه هرازگ هجیتن رد و دنرادن دوجو یقالخا ینیع یاه شزرا ،سپ´
.دنا



تبارغ لالدتسا دقن

؟تس یچ »یکیزیفاتم تبارغ« زا روظنم :دناراک هدب ام هب حیضوت کی تبارغ لالدتساناراد فرط´
 بولطم هب هرداصم نیا هک تسا بیرغ و بیجعیا هنارواب یعیبط-ان نییبت ره دنیوگب رگا- کی لامتحا´
.تسا
یاهداد خر زا یرامشهاگ نآ ،تسا ندوب درف هب رصحنم ،یکیزیفاتم تبارغ زا روظنم دنیوگب رگا- ود لامتحا´
.دنک یمن بذاک ارداد خر نآ یواحیاه هرازگ رما نیا اما ،دنا درف هب رصحنم مهگناب هم لثم یکیزیف
 نودب« :میریگبماکُا لصا یانعم هب ار نآ هک تسا نآ »یکیزیفاتم تبارغ« زا ریسفتنیرت لوقعم- هس لامتحا´
 .»رت شیب نآ قدص لامتحا ،رت هداس هچ ره هیرظن« ای »ازفینمَلاع زاهج هب ،دشاب هتشادیترورضهک نآ
 رد ،تسینییارگ تینیع ضرف اب قالخا نییبت لامتحا زا رتالاب اطخی هیرظن ضرف اب قالخا نییبت لامتحا اما´

 دوجو رگا یقالخا یاه شزرا هک دراد لوبق یلودناد یم یهتی هعومجم ار ینیع قالخا ،هیرظن نیا هک یلاح
   .دنا ینیع ،دنشاب هتشاد


