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یبیکرت هاگدید

 تسا ادخی هدارا زا یکاحِیهلایهاون و رماوا ،دنک یمروآ مازلا ار یقالخا تامازلاهچ نآ یبیکرت هاگدید قباطم´
 ورماوا زارت یداینب یرما رد هشیر هکلب درادن )ییاهنت هب( یهلایهاون و رماوا دوخ رد هشیر یقالخا مازلا اما
.دنا هدش یشان یبوخ نیمه زا مه یهلایهاون و رماوا و دشاب یهلا یتاذ یبوخ انامه هک دراد مه یهلایهاون
 هشیر اریزدنوش یمنیهاوخب لد یهلایهاون و رماوا :دوش یم هداد خساپیگدش یهاوخب لد لاکشا ،هویش نیا هب´
 .دنراد یهلا یتاذ یبوخ رد
 یبوخ زا رماوا نیا اریز تساروآ مازلا وا رماوا تساقلطم لامک نوچ ادخ :یبیکرت هاگدید دوس هب لالدتسا کی´
.تساروآ مازلا وا رماوا تساینتشاد تسود ییادخ نینچ نوچ و تسا هتساوخرب وا یتاذ
.تسا هدش انب ادخ ندوبراو صخش ای صخش رب هاگدید نیا´
 .دنرادن لوبق ار ادخیگراو صخش/ صخشهناروابادخیاه هاگدیدی همه´



)۱( یبیکرت هاگدید هباه لاکشِا

نکمم یناکمای هدنیآ هب ادخ یتح ملع رگا :یناکمای هدنیآ هب ادخ ملع لاکشا .ا´
اج نآزاهاگ نآ ،دوب دنهاوخن یناکما رگید دشاب هتشاد ملعاه نآ هب ادخ رگا اریز دشابن
.دوب دنهاوخنروآ مازلا یهلایهاون و رماوا ،دش دهاوخ دودحم ادخ ملع هک
 لثم .تسا)indexical knowledge(یا هیامن ملع مزلتسم ملع عاونا یخرب .۲´
.درادنیا هیامن ملع تسین مسج نوچ ادخ اما .دنک یم درد نم یونازهک نیا هب نم ملع
 ملع مزلتسم هک یروما رد ادخیهاون و رماوایروآ مازلاناوت یمیا هیامن ملع نادقف
.دزاس یفتنم ار تسایا هیامن
 .تسا حرط لباقرت مک تسا یهلادّسجت هب لئاق هک یحیسم تایهلا رد لکشم نیا´



)۲( یبیکرت هاگدید هباه لاکشِا

 رب .دنبای یمن ار ادخ هک دنراد دوجویا هدوشگیوج تقیقح دارفا :یهلا یافتخا لاکشا´
اه نآ نوچ ،لاح نیا اب .تسینروآ مازلااه نآ یارب یقالخا تامازلا ،ساسا نیا
 ،سپ .درک تمالم ار اه نآناوت یمن ،دنا هتفاین یفاک ار دهاوش یلو دنتسهوج تقیقح
 .درکیتخانش یتسه نییبت ادخیهاون و رماوا ساسا رب ار یقالخا تامازلاناوت یمن
یاه یگژیو مامت هک تسین مزال یقالخا تامازلا هب بسانم خساپ یارب :خساپ´
 ،ناهنپ لکش هب و ،نادجو قیرط زادناوت یم دنوادخ .دننادب دارفاار نآیتخانش یتسه
 ار ادخ رگا یتح دنک ماهلا هدوشگ ووج تقیقحناروابانادخ هب ار دوخ تامازلا
 .دنسانشن



ییارگدادرارق :یقالخا تامازلا ءاشنم زارالوکس نییبت

 هک یلوصا :یقالخا تامازلا ءاشنمی هباثم هب )contractualism(ییارگدادرارق´
 عامجا( تسا یقالخا مازلا ءاشنم ،دننک یمن ضقن ار نآ یلوقعم لکش هب لوقعم نایمدآ
.)تسا یقالخا تامازلا ءاشنمءالقع مهامبءالقع
.دشاب یقالخا تامازلا  ءاشنمزاهناروابادخنییبتلیدبدناوت یمییارگدادرارق´
 قفاوت روما یرس کی رب ًامومعءالقعمهامبءالقع هکدوش یم بجوم یزیچ هچ :خساپ´
 نییبت ،دوش یمءالقع مهامبءالقع عامجا یکیزیفاتم ناینبهچ نآِنییبتنیرت هب ؟دننک
 تسینهنایارگدادرارق نییبت ضقانهناروابادخ نییبت ،ساسا نیا رب .تساهناروابادخ
 .تسا نآلّمکم هکلب



:قالخایسانش یتسه زاهناروابادخ نییبتِموسی هخسن
)۱( یقالخا یبوخ

:قالخایسانش یتسه زاهناروابادخ نییبت دوس هب لالدتسایلک یدنب تروص´
 نییبت دنمزاین هک دنراد دوجو )یقالخا یبوخ ای تامازلا ،اه شزرا( یقالخا ینیع یاه  هدیدپ .۱´
.دنایتخانش یتسه
 هدروآ دیدپ اراه نآ ادخ هک تسا نآاه هدیدپ نیا تینیع )زا قفوم نییبت اهنت ای( نییبتنیرت هب .۲´
.تسا
.تسا قالخا ینیع ی هدیدپ زایتخانش یتسه نییبتنیرت هب ادخ :هجیتن´
 یبوخی هخسن یسررب هب تبون الاح ،میدرک یسررب ار یقالخا تامازلای هخسن زین واه شزرای هخسن´
.دسر یم یقالخا



:یقالخایسانش یتسه زاهناروابادخ نییبتِموسی هخسن
)۲( یقالخا یبوخ

:یقالخا یبوخیسانش یتسه زاهناروابادخ نییبت´

.تسایتخانش یتسه نییبت دنمزاین هک دراد دوجو یقالخا یبوخ ینیعی هدیدپ .۱´

.تسا هدروآ دیدپ اراه نآ ادخ هک تسا نآاه هدیدپ نیا تینیع )زا قفوم نییبت اهنت ای( نییبتنیرت هب .۲´

.تسا قالخا ینیع ی هدیدپ زایتخانش یتسه نییبتنیرت هب ادخ :هجیتن´

 یلاح رد نیا .درک یکیزیفاتم ثحب نآ باب رد دیاب و تسین یفاک »بوخ«یتخانشانعم لیلحت هک تسا نیا هیرظن نیا مهمضرف شیپ´
.دننز یم نت یقالخا یبوخ باب رد یکیزیفاتم ثحب زا قالخا نافوسلیف زا یرامش تسا هک

 نیا .تسا »لامک« یانعم هب »بوخ« یقالخایبای شزرا و یروادراتفاب رددیوگ یم یقالخا یبوخیسانش یتسه زاهناروابادخ نییبت´
 .تسین ینهذ ،تسا ینیع لامک

 یبوخ هک تسا نآ هکلب تسا یرشبیاه لآ هدیارگدومن یبوخ نیا هک تسین نیا یقالخا یبوخیتخانش یتسه ءاشنم زا نییبتنیرت هب´
.)God-likeliness( دراد ادخ هب  نتشاد تهابش رد هشیر


