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شیپ تسشن ثحبی هصالخ

 نیا زا ثحبتقو رس هب دعب و میتفگ نخس »نییبتنیرت هب« یانعم باب رد ادتبا هتشذگی هسلج رد´
 .تس یچ قالخا زایتخانش یتسه نییبتنیرت هب هک میتفر شسرپ
.تسایروابادخ ،یقالخا تینیع زا نییبت نیرتهبتفگ یم قالخایسانش یتسه زاهناروابادخ نییبت´
.ميدرك هماقا ار یقالخاییارگ تینیع دوس هب قالخا یسانشرادیدپ رب ینتبم لالدتسا سـ´
.دنک یم در ار یقالخا ینیعیاه شزرا نتشاد دوجو )نارگید ویکم .لا .یج( »اطخی هیرظن«´
.دش هماقا اطخی هیرظن دوس هب تبارغ لالدتسا´
تبارغ لالدتسا دقن´



۱- قالخاییارگ تینیعِیهاوخ نییبت هیلع »یعبنم یب« لالدتسا

:دراد ار یلک تروص نیا قالخایسانش یتسه دوس هبهناروابادخ لالدتسا هک میتفگ´
یتخانش یتسه نییبت دنمزاین هک دنراد دوجو )یقالخا یبوخ ای تامازلا ،اه شزرا( یقالخا ینیعی اه هدیدپ .۱´
.دنا
.تساهدروآ دیدپ اراه نآ ادخ هک تسا نآاه هدیدپ نیا تینیع )زا قفوم نییبت اهنت ای( نییبتنیرت هب .۲´
.تسا یقالخا ینیع ی اه هدیدپ زایتخانش یتسه نییبتنیرت هب ادخ :هجیتن´
ییانبور نییبت و )یداینب( ییانبریز نییبتنايمزيامت´
 ،تسا فلا یتاذ ینابرهم رطاخ هبب هب فلا تبحم ،تسا وا تبحم رطاخ هبب صخش هب فلا صخش کمک´
.درادن زاین یرتشیب نییبت رگید ً،افرعمک تسد ،فلا یتاذ نابرهم اما
 .تسین ییانبریز نییبت نیا اما تسا کمک نیا نییبتب هب فلا  تبحم .تسا نییبت دنمزاینب هب فلا کمک´
 .تسا ینابرهم مدآاتاذ فلا هک تسا نیا یفرعمک تسدِییانبریز نییبت



۲- قالخاییارگ تینیعِیهاوخ نییبت هیلع »یعبنم یب« لالدتسا

 )تفگ یم نینچ »اطخی هیرظن«( دنرادن دوجو یقالخا ینیعیاه هدیدپ هکدیوگ یمن »یعبنم یب« لالدتسا´
 هجیتن رد ودنهد یمن نییبت هب نت ینعی )Brute fact(دنا »یندشن مار« یقالخا ینیع قیاقحدیوگ یم هکلب
 .دنتسینریذپ نییبت
 ره ای ادخ هب ات تسین یزاین اذل .دنرادن زاین یعبنم هبهاگ نآ ،دنشابنریذپ نییبت یقالخا ینیعیاه هدیدپ رگا´

.یقالخا قیاقح نآ عبنم نییبت یارب دش لسوتم یرگید زیچ
   .تسا نتشیوخ نییبت دوخ ینعی تسادوخرس نییبت هک یزیچ ابیریذپان نییبت نایم تسا توافت´
 دریذپب نایاپرالوکس نییبت هک تسین نینچ .دریذپ یم نایاپ ییاج )دماجنین لسلست ای رود هب رگا(ینیببت ره´
 .دریذپن نایاپهناروابادخ نییبت یلو
ِیریذپ نایاپ یارب هطقن مادک هک تسا نیا رس رب هکلب ،تسین نییبتیریذپان نایاپ اییریذپ نایاپ رس رب عازن ،سپ´
 ؟نآ زا رتارف یزیچ ای یقالخا ینیع قیاقح دوخ :تسا یبسانمی هطقن نییبت



۳- قالخاییارگ تینیعِیهاوخ نییبت هیلع »یعبنم یب« لالدتسا

Principle of( »یفاکلیلد لصا« زایا هخسن´  sufficient reason(یعبنم یب لالدتسا هیلع 
 :دیآ یم راک هب
،)»یفاک لیلد لصا« زایا هخسن( تسا نییبت دنمزاینیا یناکما رما ره´
،دنا یناکما روما زا یقالخا ینیعیاه هدیدپ´
 .دنا نییبت دنمزاین یقالخا ینیعیاه هدیدپ سپ´
 ،تسارتریگارف هک لصا نیا زایا هخسن نوچ ؟»یفاک لیلد لصا« زایا» هخسن«میوگ یم ارچ´
دیوگ یم رتدودحمیا هخسن اما ؛تساریذپ نییبت ، یرورض هچ و یناکما هچ ،یا هدیدپ رهدیوگ یم
ریذپ نییبت هکدنا  یداینب روما سنج زا یرورضیاه هدیدپ ودناریذپ نییبت یناکمایاه هدیدپ اهنت
 .دنتسین



:قالخایسانش یتسهزاهناروابادخنییبت زا مودی هخسن
یقالخا تامازلا

.دوب یقالخای»اه شزرا« دوس هب میدرک هماقا هتشاذگی هسلج هک یلوا لالدتسا´
:تروص نیا هب ،درک هماقا یقالخا »فیلاکت ایاه مازلا« دوس هب یهباشم لالدتساناوت یم´
.دنایتخانش یتسه نییبت دنمزاین هک دنراد دوجو یقالخا ینیع تامازلا´
 هدروآ دیدپ اراه نآ ادخ هک تسا نآ تامازلا نیا تینیع )زا قفوم نییبت اهنت ای( نییبتنیرت هب .۲´
.تسا
.تسا یقالخا ینیع  تامازلا زایتخانش یتسه نییبتنیرت هب ادخ :هجیتن´
 .تسا یقالخایاه مازلا یفاک و مزال تلع دنوادخ ،لالدتسا نیا رد´



 زا یا هنومن ،قالخایسانش یتسه زاهناروابادخنییبت
:یقالخا تامازلای هخسن
رشب قوقحناینب باب ردفورتسرتلو

هدرکهئارایقالخا مازلا ساسا ربیلالدتسا ،ییاکیرمافوسلیف ،فروتسرتلو سالوكين´
.قالخایسانش یتسه زاهناروابادخنییبت دوس هب

.درکنییبتناوت یم رتهبروحمادخِ یقالخا مازلااب ار رشب قوقحناینبهک تسایعدم لالدتسانیا´
یسانشزاب« :هکمیناوخ یم رشب قوقحیناهجی هیمالعای همدقم رد .تسا هدش انب ناسنایتاذتمارک رب رشب قوقحی هدیا´

.»تسا ناهج رد حلص وتلادع ،یدازآناینبیرشبٔهداوناخیاضعایمامتریذپان بلس و ربارب قوقح ویمدآیتاذ تمرح
 عون یتسیز ناینب ببس هب یتح ای یعامتجا دادرارق اب ینعیدنا »یعیبط قوقح« ناسنا یتاذ قوقح ،فروتسِرِتلُو رظن زا´
 ناینبنیافروتسِرِتلُو رظن زا .دنوش یم اراد ندوب ناسنافرِص هب یمدآ هک دنتسه یروما هکلب ،دنا هدماین تسد هب یناسنا
 دهع( تسا هدیرفآ شیوخِتروص رب اراه نآ و دراد تسود ناسکی هب اراه ناسنای همه دنوادخ هک دراد هشیر رما نیا رد یتاذ
 :ص ،۲۹ :رجح( مدیمد وا رد شیوخ حور زا و »یحور نمهیفتخفن و« ینآرق ریبعت هب و )۲۷ی هیآ ،شیادیپرفِس ،میدق
۷۲(. 



یقالخا تامازلا زاهناروابادخنییبت رب دراوتالاکشا هبیا هچابيد

 نآ هب هدنیآی هسلج ود-یکی رد هک تسا دراو یقالخا تامازلا ناینب زاهناروابادخ نییبت هب یرایسب تالاکشا´
.تخادرپ میهاوخ
.دروآ میهاوخاه لاکشا یخرب هبیا هچابید اهنت نونکا´
 عقاو ناینب ادخ رد یرما هچ ًاقیقد هکدروآ یم دیدپ ار شسرپ نیا ،دوش یم عقاو یقالخا تامازلا ناینب ادخهک نیا´
؟یهلایهاون و رماوا ؟دوش یم
 یرما یهلا رمافرِص سپ .دنکن هدارا ار هب رومأمنایتا اما دنک رما ینعی.دشاب هتشادیرابتخا رماوا دیاش ادخ´
.دوش یمن عقاو یقالخا مازلا نییبت ودنک یمنروآ مازلاًاقالخا ار
 ؟تسناد یقالخا مازلارگ نییبتناوت یم ار یهلای هدارا ایآ´
اج نآ زا دریگب رارق یقالخا مازلا ناینب هدارا رگا هک تسا نیا یقالخا مازلارگ نییبت ماقم رد یهلای هدارا لاکشا´

 یلاحرد نیا ؛دش دهاوخریذپان فلخت مه یقالخا مازلا سپ )نوکیف نک( تساریذپان فلخت یهلای هدارا هک
  .تساریذپ فلختیا یقالخا مازلا ره هک تسا


