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ّ
ّ
شکاکیت *
مصىویت باور و پاسخ به
ضعیذه فخار وىغاوی وظریۀ

چکیذه
جىشیه باوقها بك هبًای ؾو هىئله ال شايب ّ
ّ
ٌكاكیث به چالً كٍیؿه ٌؿه اوث :فكْهایی كه ؾق آو
وًث
ّ
ٌكاكیث بك ٘بك
اهكاو جىشیه باوقها غیكهمكى اوث و قابٙۀ هًٙمی هیاو جىشیه باوق با يفی فكْهای
ّ
ظىاویث يىبث به ِؿق و
اِل بىحاق .ؾق همابل ایى هىئله ؾو قاه ظل ه١كفحی هٙكض ٌؿه اوث< يٝكیۀ
ّ
ّ
ٌكاكیث و جىشیه
هّىيیث باوق .ؾیؿگاه اول با ايكاق اِل بىحاق قابٙۀ اوحلماهی هیاو يفی فكْهای
يٝكیۀ

باوق قا لیك وإال هی بكؾ< اها ؾیؿگاه ؾوم ٔمى پفیكي اِل بىحاق با ٘كض يٝكیۀ ؼاَ ؼىؾ ؾق باب جىشیه،
ّ
ّ
هیجىاو ال ایى گكوه ؾايىث٘ .بك ایى
هّىيیث باوق وىوا قا 
ٌكاكیث اوث .يٝكیۀ
هؿ٠ی يفی فكْهای
ؾیؿگاه باوق Sبه  Pهّىو اوث اگك و جًها اگك ِاؾق يباٌؿ كه بؿوو ِاؾق بىؾو S ،Pبه  Pباوقؾاٌحه باٌؿ.
ً
همچًیى باوق به  Pهّىو اوث هٍكوٖ بك ایى كه ِكفا ولحی ِ Pاؾق اوث ،هىقؾ ا٠حماؾ باٌؿ .همچًیى
یک باوق هّىو اوث اگك به قاظحی كاـب يٍىؾ.
ّ
ّ
ّ
هّىيیث باوق
ظىاویث به ِؿق،4
ٌكاكیث ،2اِل بىحاق،3
واژگاو کلیذی :جىشیه، 1
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ّ
ّ
ٌكاكیث
هّىيیث باوق و پاوػ به
يٝكیۀ

همذهه
ایى وإال كه آیا باوقهای ها ال جىشیه ه١كفحی بكؼىقؾاق اوث یا ؼیك ال لؿیمیجكیى پكوًهایی اوث كه ال
ّ
ٌكاكیث هٙكض ٌؿه اوث .اؾ٠ای اِلی ایى ؾیؿگاه آو اوث كه هاا یاا هایچ ؾلیلای باكای پافیكي
شايب

ّ
ٌاكاكیث ؾق ياظیاۀ جىشیاه و ؾق
باوقهای ؼىؾ يؿاقین و یا ایًكه ؾالیل ها هكفی يیىاحًؿ و ؾق فاكْ اول باا
ّ
ّ
ٌكاكیث ؾق ياظیۀ جىشیه
ٌكاكیث ؾق ياظیۀ ه١كفث هىاشه هىحین )(Williams, 1999: p.40
فكْ ؾوم

با ٘كض فكْهای همكًی كه ؾق آو اهكاو جىشیه باوق غیكهمكى اوث ،اؾ٠اای ؼاىؾ قا اذباات هایكًاؿ .ؾق
همابل ایى اؾ٠ا يٝكیات هؽحلفی ؾق ؾفا ٞال هىئلۀ جىشیه هٙكض ٌؿه اوث .بكؼی با قویككؾی ؾقووگكایاياه
به ٠ىاهلی چىو باوقهای پایه ؾق ولىلۀ باوقها و یا وشىؾ ايىصام ؾق هیاو هصمى٠اه باوقهاای فا٠ال ًٌاواا
ِ
اٌاقه ككؾهايؿ (Vogel, 2008: p. 535).بكؼی بك هبًای قویككؾ بكووگكایايۀ ؼىؾٌ ،اكلگیاكی بااوق باك
اوان فكایًؿهای باوقوال لابل ا٠حماؾ قا هالک جىشیه هیؾايًؿ(Bergman, 2008: p. 505) .

بكؼی ال ه١كفثًٌاواو بكووگكا ؾق پاوػ به ایى هىئله ال جكًیک هحفاوجی اوحفاؾه ككؾهايؿ و به اؾ٠اای
ّ
ّ
ظىاوایث
پكؾاؼحهايؿ كه ال شمله آيها هیجىاو به يٝكیاۀ

ٌكاكیث
ٌكاک هبًی بك قابٙۀ جىشیه با فكْهای

ّ
ّ
هّاىيیث و
هّىيیث باوق ال كفب اٌاقه ككؾ .جمككم ایى يىٌحاق باك بكقوای يٝكیاۀ
يىبث به ِؿق و يٝكیۀ
ّ
ٌكاكیث ؾق ایى هىئله و ؾو يٝكیاۀ قلیاب ایاى
هإلفههای آو ؼىاهؿ بىؾ .بكای قویؿو به ایى ههن به اؾ٠ای


ّ
بؿیلهای هًاوب يیم اٌاقه ؼىاهین يمىؾ.
ظىاویث يىبث به ِؿق و يٝكیۀ 
ؾیؿگاه یً١ی يٝكیۀ

 .5اعحذالل ؽکاکیث دس جىجیه
ّ
ٌكاكیث ؾق ياظیۀ جىشیه هح١لك به وًث باوحايی یىيايی اوث .ایى ياى ٞال ٌاک كاه ـیال هىائلۀ جىلىال
جىشیه ه١كفحی هٙكض هی ٌىؾ جىوٗ اقوٙى و وكىحىن اهسكیكىن هٙكض ٌؿه و به ؾلیل جؿویى ؾلیاكجك آو
ّ
ٌكاكیث آگكیسایی 6ه١كوف اوث.
جىوٗ آگكیسا به
اؾ٠ای اِلی ایى ؾیؿگاه ایى اوث كه ها هیچ ؾلیلای باكای پافیكي باوقهاای ؼاىؾ ياؿاقین< ؾق يحیصاه
771
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باوقهای ها ال جىشیه بیبهكهاياؿ (Williams, 1999: p. 47) .جأكیاؿ ایاى ؾیاؿگاه باك هىائلۀ جىشیاه و ياه
ّ
ٌاكاكیث ؾق ه١كفاث اواث< لیاكا هاؿف ٌاكاک ابٙاال هاك ياى ٞجىشیاه باكای
ه١كفث ،وشه جمایم آو ال
ّ
باوقهاوث يه فمٗ جىشیهی كه لكاق اوث باوق هى قا به ظؿ ه١كفث اقجما بؽٍؿ.

ّ
ٌكاكیث قا هیجىاو چًیى جمكیك ككؾ:
ِىقت اوحؿاللی ایى يعىه ال
 اگك فا٠لًٌاوا  Sبه گماقۀ  Pباوق ؾاٌحه باٌؿ ،بكای ِؿق  Pبایؿ ؾلیل ؾاٌحه باٌؿ<  Sواشؿ ؾلیل  R1بكای باوق به  Pاوث< فا٠لًٌاوا  Sبكای ِؿق  R1يیم بایؿ ؾلیل ؾاٌحه باٌؿ< اگك اقائۀ ؾلیل بكای R1به ؾلیل  R2بیًصاهؿ و ایى اهك اؾاهه ؾاٌحه باٌؿ به جىلىل هًحهی ؼىاهؿ ٌؿ.ؾق هىاشهه با هىئلۀ هفكىق قويهای وهگايهای وشىؾ ؾاقؾ:
 R2 .بهگىيهای اوث كه پفیكياي يیالهًؿ به ؾلیل ؾیگكی يیىث<
ب..پفیكي  R2يیالهًؿ به یكی ال ؾالیلی اوث كه لبال بیاو ٌؿه اوث<
ز. .پفیكي  R2يیالهًؿ به ؾلیل شؿیؿی هايًؿ  R3اوث.
 هیچكؿام ال قويهای وهگايه لابللبىل يیىث< لیكا فكْ اول هبًاگكایايه اوث و هبًاگكایی پاوػلابللبىلی بكای ٌكاک يیىث .فكْ ؾوم هًحهی به ؾوق هیٌىؾ و فكْ وىم يیم به جىلىل ؾالیل

هیايصاهؿ<


ً
 ؾق يحیصه باوق Sبه گماقه  Pكاهال بؿوو ؾلیل و جىشیه اوث.همكى اوث ؾق ایى شا ایى هىئله هٙكض ٌىؾ كه فكْ اول یً١ی پاوػ هبًاگكایايۀ اقوٙى پاوؽی لىی و
ّ
ٌكاكیث آگكیسایی با اقائۀ ؾالیل پًسگايه
لابللبىل بىؾه و هیجىايؿ اؾ٠ای ٌكاک قا ابٙال كًؿ .اها قویككؾ
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به هبًاگكایی اقوٙى پاوػ ؾاؾه اوث .ایى ؾالیل كه با ;جكوپ 7 :ال آو یاؾ هیٌىؾ ،چًیى اوث:
 اهىق ٠الن به هعىىوات و ه١مىالت جمىین هیٌىؾ .ؾق ایى كه كؿاهیک ال ایى اهىق ظمیمی هىحًؿاؼحالف وشىؾ ؾاقؾ به٘ىقی كه يمیجىاو هیچیک قا بك ؾیگكی جكشیط ؾاؾ.
 اذبات هك هعىىوی بایؿ با هعىىن ؾیگك ِىقت بگیكؾ< همیى٘ىق هك ه١مىلی با ه١مىل ؾیگك اذباتهی ٌىؾ .ؼىؾ ایى هعىىن یا ه١مىل يیم بكای اذبات يیالهًؿ هعىىن یا ه١مىل ؾیگك هىحًؿ و ایى
ولىله جا بیيهایث اؾاهه ؾاقؾ .بًابكایى هیچ اهكی اذبات يؽىاهؿ ٌؿ.
 همۀ اهىق يىبی هىحًؿ< لیكا هعىىن و ه١مىل يىبث به فا٠لًٌاوا ؼىؾ ؾاقای أافه و يىبث اوث وبه ایى ا٠حباق يىبی بىؾه و اؼحالف يٝك ؾقباقۀ آو وشىؾ ؾاقؾ.
 يمیجىاو هعىىن قا به واوٙۀ ه١مىل اذبات ككؾ< لیكا اذبات اهكه١مىل ؼىؾ ،هعحاز ه١مىل ؾیگكیاوث و اؾاهۀ ایى فكآیًؿ هىحلمم جىلىل اوث .هنچًیى يمیجىاو هعىىن قا به وویلۀ ه١مىل و ه١مىل
قا به وویلۀ هعىىن اذبات ككؾ< لیكا هىحلمم ؾوق هعال اوث.
 اگك بكای قهایی ال ؾوق و جىلىل به اِىل اذبات يٍؿه لائل باٌین ،اهكی ياؾقوث اوث< لیكا اگك بحىاواوحؿالل قا با فكٔیه آغال ككؾ ،هی جىاو ؼالف آو فكْ قا هن فكْ ككؾه و اوحؿالل قا با ؼالف آو
ٌكو ٞيمىؾٔ .مى ایى كه اگك ِكف فكْ ككؾو بكای اذبات اهكی كافی باٌؿ ،هیجىاو يحیصه قا لبل ال
اذبات ،ذابث ٌؿه فكْ يمىؾه و ؾق ایى ِىقت ؾیگك يیالی به اوحؿالل يؽىاهین ؾاٌث.
ؾق يهایث هیچ يمٙۀ آغالی وشىؾ يؿاقؾ كه شممگكایاو آو قا به ً٠ىاو ؾلیلی ؼىب بك وشىؾ پؿیؿاقها اقائه
كًًؿ(Klein, 2008: p. 485-487(.
ایى ؾیؿگاه بك ٘بك اوحؿالل ـیل اهكاو وشىؾ هكگىيه جىشیهی قا ؾقباقۀ باوقهای ها غیكهمكى هیؾايؿ:
ّ
ٌكاكیث هیباٌؿ ،ؾق ایى
 اگك  Sؾق باوق به  Pهىشه اوث و اگك جىشیه  sهىحلمم ايكاق پیً فكْهای735
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ّ
ٌكاكیث يیم هىشه اوث.
فكْهای
ِىقت  Sؾق باوق به ايكاق پیً 
ّ
ٌكاكیث هىشه يیىث.
  Sؾقايكاق پیً فكْهای په  Sؾق باوق به  Pهىشه يیىث(Dancy, j., Sosa, E. & Steup, M., 2010: p. 716) .بك اوان ایى اوحؿالل ٌكاک هؿ٠ی اوث هاؾاهی كه فا٠ل ًٌاوا يحىايؿ به يعى هىشهی پیً فكْهای
ّ
ٌكاكیث قا قؾ كًؿ ،يمی جىايؿ ؾق باوقهای ؼىؾ هىشه باٌؿ .به ٠باقت ؾیگك بكؼىقؾاقی ال جىشیه بكای
هؿقک يىبث به وال١ی بىؾو هعیٗ اؾقاكی ؼىؾ آگاه
ؾاٌحى باوقهای هىشه ،هًىٖ به آو اوث كه ٌؽُ ِ

باٌؿ و بؿايؿ كه آيچه هح١لك ًٌاؼث او لكاق گكفحه اوث ،جىهن يبىؾه و ٠یى وال١یث اوث .وًاقیىی
ّ
ٌكاكیث ؾق ِؿؾ اوث شهاو هایی قا به جّىیك بكٍؿ كه وال١یث ؾق آو به ؾلیل وشىؾ ٠اهلی ؾیگك به
گىيهای ؾیگك يمایاو ٌؿه اوث و فا٠ل ًٌاوا ال ؾوحیابی به ظمیمث آو ياجىاو اوث .به همیى ؾلیل ٌكاک

ه١حمؿ اوث هاؾاهی كه يحىاو اذبات ككؾ چًیى فكْهایی ياؾقوث اوث ،يمیجىاو هؿ٠ی ه١كفث یا باوق
هىشه ٌؿ .ههنجكیى فكْهایی كه ٌكاک ال آيها بكای ٠ؿم اذبات ًٌاؼث اوحفاؾه هیكًؿ٠ ،باقت اوث ال
فكْ وشىؾ قوض ؼبید ،اهكاو ؼىاب و فكْ هغم ؾق ؼمكه كه ؾق اؾاهه به آو اٌاقه ؼىاهین ككؾ.
 .5-5فشك وجىد سوح خبی

8

ایى هىئله كه يؽىحیى باق جىوٗ ؾكاقت هٙكض ٌؿ ؾق ِؿؾ ايكاق ا٠حباق باوقهای ايىاو هایباٌاؿ .ؾكااقت
فكْ هیكًؿ یک ٌیٙاو ٌكیك و فكیبكاق وشىؾ ؾاقؾ كه جمام ههاقت ؼىؾ قا باكای فاكیفحى او باه كااق بىاحه
اوث .ؾق ایى فكْ همه اٌیاء ،قيگهاِ ،ؿاها و به٘ىق كلی شهاو ؼاقز  ،اوهام و فكیبهایی هىاحًؿ كاه
ایى ٌیٙاو فكیبًؿه ؾق ـهى او به وشىؾ هیآوقؾ .بك اوان چًیى فكٔی هى يمیجىاين به ظىان ؼىؾ ا٠حمااؾ
ً
كًن و ه١حمؿ باٌن كه ظمیمحا ایى ظىان هى قا به وال١یث ؼاقشی قهًمىو هایٌاىيؿBonjour, 2010: (.
(p.10-11

ّ
ٌكاكیث اوث< لیاكا باوقهاای ايىاايی جًهاا
فكْ وشىؾ ٌیٙاو فكیبكاق یكی ال لىیجكیى پیً فكْهای
737
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لهايی هی جىايؿ ؾال بك وال١یث ؼاقشی باٌؿ كه جىوٗ یک ٠اهل ؾیگك جعكیاف يٍاىؾ .یاک ٌاكاک اؾ٠اا
هیكًؿ ايكاق چًیى فكٔی غیك همكى اوث< لیكا ظحی لهايی كه ٌما بكای ايكاق قوض ؼبید جالي هیكًیؿ،

ال المائات او ؾق اهاو يیىحیؿ.
 .2-5هغئلۀ خىاب

9

ؼالِۀ اوحؿالل ال قاه ؼىاب قا هیجىاو چًیى جمكیك ككؾ:
 همؿهۀ اول :هیچ هالكی بكای جٍؽیُ ظالث ؼىاب ال ظالث بیؿاقی وشىؾ يؿاقؾ. همؿهۀ ؾوم :ؾق هًگام ؼىاب ،آيچه غیك وال١ی اوث ،وال١ی پًؿاٌحه هیٌىؾ.ؾق يحیصه هیچ هالكی وشىؾ يؿاقؾ جا بكاوان آو بحىاو اهكوال١ی قا ال اهكغیكوال١ی جٍؽیُ ؾاؾ.
فكْ اقائه ٌؿه ؾق ایى اوحؿالل يٍاو هی ؾهؿ كه باوقهای ها قاش ٟبه وال١یاث ؾاٌاحى شهااو باه ؾلیال
اظحمال لابللبىل ؼىاب ال جىشیه و یا ظؿالل ال جىشیه اللم بكؼىقؾاق يیىحًؿ .بك٘بك فكْ هفكىق اگك آيچاه
ً
كه ها آو قا ظالث بیاؿاقی هایؾاياین ظمیمحاا بیاؿاقی يباىؾه و ؼاىابی ژقف باٌاؿ كاه ؾق آو هماۀ اٌایاء و
ايىاوهای پیكاهىو ها وال١ی به يٝك هیقوًؿ ،ؾق ظالی كه وال١ی يیىحًؿ ،يمایجاىاو بااوق ؾاٌاث كاه هیااو

هؿقک و َ
هؿقک قابٙۀ ًٌاؼحاقی والٌ ٟؿه اوث(Bonjour, l., & Sosa. 2003: p. 142) .
ِ
.1-5هغئلۀ هغض دس خمشه
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ایى اوحؿالل كه جىوٗ يىلیک هٙكض ٌؿِ ،ىقت شؿیؿجكی ال هىائلۀ قوض ؼبیاد اواث كاه ؾق آو ـهاى
هىشىؾ ؾق لىلۀ آلهایٍگاه شایگمیى لكبايی فكیب ؼىقؾه و قایايه یا جكًىیى آو ،شایگمیى قوض ؼبیاد ٌاؿه
اوث .ؾق ایى فكْ ايىاو همچىو ـهًی جّىق ٌؿه كه جىوٗ قٌحههایی به قایايه هحّال باىؾه و ا٘ال٠اات
ؼىؾ قا ال آو ؾقیافث هیكًؿ.ظحی لهايی كه ایى ـهى هحىشه هیٌىؾ كه یک هغم ؾق لىلۀ آلهایٍگاه اواث،
به واوٙۀ المائات قایايه ،هؿایث ٌؿه اوث(Bonjour, 2010: p. 241) .
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ً
همچًاوكه گفحه ٌؿ اهكاو وشىؾ قوض ؼبید ،اهكاو ایًكه هى ِاكفا ـهًای ؾق اؼحیااق یاک ؾايٍامًؿ

باٌن و اهكاو ایًكه هى ؾق ؼىاب باٌن ،ظااالجی اواث كاه ٌاكاک ؾق شهاث يفای جىشیاه ال آو اواحفاؾه
ّ
كْها ؾق شهث يفی جىشیه اوحفاؾه كًاؿ كاه
هیجىايؿ ال ایى ف 
ٌكاكیث لهايی 
هیكًؿ .اللم به ـكك اوث كه

ّ
ٌكاكیث و ٠ؿم جىشیه قا جبییى كًؿ .به همیى ؾلیل ال یک اِال ههان هًٙمای
قابٙۀ هًٙمی هیاو فكْهای
یً١ی اِل بىحاق اوحفاؾه ككؾه و ایى قابٙۀ اوحلماهی قا بك هبًای آو جأییؿ هیكًؿ .شایگاه اِل بىحاق ؾق ایاى
هىئله جا ظؿی اوث كه قویككؾهای هؿاف ٟجىشیه با يٝك باه ایاى اِال و ج١یایى هىٔا ٟيىابث باه آو ،باه
ّ
ٌكاكیث و ایى اِال قا هاىقؾ جىشاه لاكاق
پاوػگىیی پكؾاؼحهايؿ .لفا اللم اوث اِل بىحاق و قابٙۀ اؾ٠ای
ؾهین.
 .2افل بغحاس
هفهىم اِلی بىحاق ؾق قیأیات و ؾق اقجباٖ با هصمى٠هها هٙكض هیٌاىؾ .یاک هصمى٠اه يىابث باه یاک
ً
٠ملیات ؼاَ بىحه اوث اگك يحیصه آو ٠ملیات ؾق ؼىؾ آو هصمى٠ه باٌؿ .هرال هصمى٠ۀ ا٠اؿاؾ يىابث باه
٠ملیات شم ٟیا ٔكب بىحه اوث< لیكا شم ٟیا ٔكب هك ؾو ٠ؿؾ ،ؼاقز ال هصمى٠ه ؼىؾ ا٠ؿاؾ يیىث.
ایى هفهىم ؾق كاقبكؾ ه١كفثًٌاؼحی آو ؾقباقۀ گماقهها و لیان هٙكض هیٌىؾ .وإال ایى اواث كاه آیاا
هصمى٠ه گماقه های هكبىٖ به یک لیان يىبث به فكایًؿ لیان بىحه اوث؟ اگك چًیى باٌاؿ ؾق ایاى ِاىقت
ٌما به همۀ يحایس ظاِل ال فكایًؿ لیان ؾق اقجباٖ با گماقۀ ه١لىم ؼىؾ ه١كفاث ؼىاهیاؿ ؾاٌاث .باك ٘باك
اِل فىق ه١كفث فا٠ل ًٌاوا به یک گماقه جًها هعؿوؾ به هماو گماقه يیىث ،بلكه گماقههایی يیم كه ال لىالم
گماقۀ هفكىق هىحًؿ به جب ٟه١كفث به گماقۀ اول هح١لك ًٌاؼث لكاق هیگیكيؿ.
هفهىم اِل بىحاق قا هیجىاو ؾق لالب گماقۀ لیك بیاو ككؾ:
اگك  Sبه گماقۀ  pه١كفث ؾاٌحه باٌؿ و همچًیى بؿايؿ كه گماقۀ  pهىحلمم گماقۀ  qاوث< بًابكایى به گماقۀ q
هن ه١كفث ؼىاهؿ ؾاٌث(Steven, 2016).
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ّ
ّ
ٌاكاكیث هاؿ٠ی آو اواث
ٌكاكیث هٙكض هیٌىؾ< لیكا
ایى اِل ؾق ه١كفثًٌاوی ؾق ؾفا ٞال اِل
اگك هى به گماقۀ ;هى یک ؾوث ؾاقم :ه١كفث ؾاٌحه باٌن بایؿ بؿاين كه هغم ؾق ؼمكه يیىحن یاا ایًكاه ؾچااق
جؽیل یا جىهن يٍؿه ام< لیكا ه١كفث به گماقۀ اول هىحلمم ه١كفث به گماقۀ ؾوم اوث و چىو يمیجىاين به اللم،
ّ
ٌكاكیث با اواحًاؾ باه قابٙاۀ اواحلماهی
ه١كفث ؾاٌحه باٌن په به هلموم هن ه١كفث يؽىاهن ؾاٌث .جفكك
جالی ایى گماقۀ ٌك٘یه و وسه يفی جالی ،يفی همؿم قا يحیصه هیگیكؾ كه ظاِال آو غیاكهمكاى
هیاو همؿم و ِ
بىؾو ه١كفث و یا ٠ؿم وشىؾ جىشیه يىبث به بؿیهیجكیى گماقۀ ياٜك به ٠الن ؼاقز اوث.

لائلیى به اهكاو ه١كفث ؾق همابل ایى اِل ؾو هىٔ ٟهحفاوت اؼحیاق ككؾهايؿ .بكؼی بكای ؾفا ٞال جىشیه
و ه١كفث ،اِل بىحاق قا ايكاق يمىؾهايؿ .ایاى هؽالفاث ؾق اؾبیاات ه١كفاث ًٌاوای ؾق لالاب ؾو قویكاكؾ
ّ
ظىاویث يىبث به ِؿق 11و جئىقی بؿیلهای هًاوب 12اقائه ٌؿه اوث .هىٔ ٟؾوم كه ّلىت اِل بىحاق قا
هاي ٟال ايكاق آو هیؾايؿٔ ،مى پفیكي ایى اِل ،جئىقی ؼىؾ قا ؾق ؼّىَ ه١كفث با ایاى اِال واالگاق
ّ
ٌكاكیث قا ؾف ٟكًؿ.
ككؾه و ؾق جالي اوث با افموؾو ٌكایٙی ؼاَ به يٝكیه ه١كفث ،اؾ٠ای
 .1همابله با ؽکاکیث و ايکاس افل بغحاس
ّ
هیپكؾالؾ ،هایجاىاو باه قویكاكؾ
ٌكاكیث به ايكاق اِل بىحاق 
ال هیاو قویككؾهایی كه بكای ؾفا ٞؾق همابل
ّ
ظىاویث يىبث به ِؿق و يٝكیۀ بؿیلهای هًاوب اٌاقه ككؾ.
 .5-1سویکشد دغاعیث يغبث به فذق
ّ
ٌاكاكیث لاكاق
ههنجكیى يٝكیهای كه بك اوان ٌك٘یهای ؼالف والا 13ٟو ايكااق اِال بىاحاق ؾق همابال

ّ
ظىاویث يىبث به ِؿق اوثٌ .ك٘یهای ؼالف والا ٟشماالت ٌاك٘یای هىاحًؿ كاه
هیگیكؾ ،يٝكیۀ


ّ
ؼىؾ شملۀ ٌك٘ی ِاؾق هیباٌؿ .هالک ه١كفث ؾق ایى ؾیاؿگاه ایاى اواث كاه
همؿم آيها كاـب اوث اها ِ

فا٠ل  Sؾاقای یک باوق ظىان به ِؿق اوث اگك و جًها اگاك ؾق يمؾیاکجاكیى شهااو همكًای كاه ؾق آو p

به  pباوق يؿاٌحه باٌؿ و اگك ِ pاؾق اوث  Sبه  pباوق ؾاٌاحه باٌاؿKvanvig, 2008: ) .
كاـب اوث S،
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(9.463

ایى ؾیؿگاه قا هی جىاو ؾق لالب ایى هرال جبییى ككؾ٠ .لی همیٍه باك هبًاای واا٠ث اجااق ؼاىؾ لهااو قا
ً
هیفهمؿ .ایى وا٠ث همیٍه ؾقوث كاق هیكًؿ و لهاو قا به ؾقوحی يٍاو هیؾهؿ .اهاا اجفالاا قوی واا٠ث

ً
 8:21ؼىابیؿه اوث و االو هن وال١ا وا٠ث  8:21اوث٠ .لی با يگاه كاكؾو باه واا٠ث ،باه  pبااوق پیاؿا
هیكًؿ; :االو وا٠ث  8:21اوث :.ایى باوق ِاؾق اوث اها ظىان به ِؿق يیىث< لیكا ؾق يمؾیکجاكیى

شهاو همكًی كه جفاوت ايؿكی با ایى شهاو ؾاقؾ اگك وا٠ث  8:19باٌؿ باوق  pكاـب اوث و ٠لی يبایاؿ باه
آو باوق ؾاٌحه باٌؿ .ظال آيكه اگك لكاق اوث ٠لی لهاو قا ال ٘كیك وا٠ث ؼىابیؿه به ؾواث آوقؾ ؾق چًایى
شهايی همچًاو باوق ؼىاهؿ ؾاٌث كه وا٠ث  8:21اوث< ؾق ظالی كه ایى گماقه كاـب اوث و او يبایؿ باه
آو باوق ؾاٌحه باٌؿ.
ّ
ٌاكاكیث
ایى ؾیؿگاه بك اوان ٌك٘ی كه آو قا شایگمیى جىشیه كاكؾه اواث ؾق ِاؿؾ پاواػگىیی باه
اوث .گفحین كه ٌكاک بكای اذبات غیكهمكى بىؾو ه١كفث هاا باه شهااو ؼااقز ال ایاى اواحؿالل اواحفاؾه
هیكًؿ .اگك  BIVيٍايۀ ایى گماقه باٌؿ كه ;هى هغم ؾق ؼماكه هىاحن :و  Eيٍاايۀ ه١كفاث باه گاماقههاای

ً
هح١اقفی باٌؿ كه ها ه١مىال ؾق ٌكایٗ ٘بی١ی فكك هیكًین كه به آيها ه١كفث ؾاقین ،ؾق ایى ِىقت اوحؿالل
ٌكاک قا هیجىاو چًیى جمكیك ككؾ:
 هى يمیؾاين كه ~BIV اگك هى يمیؾاين كه  ، ~BIVپه يمیؾاين كه E -ؾق يحیصه هى يمیؾاين كه E

ً
ّ
ظىاویث به ِؿق ؾق همؿهۀ اول با ٌكاک همكاه اوث و اجفالا بك اوان يٝكیۀ ؼىؾ به ؼاىبی
قویككؾ
جبییى هیكًؿ كه چكا هى يمیجىاين به ایًكه هغم ؾق ؼمكه يیىحن ،ه١كفث ؾاٌاحه باٌان .ؾق ایاى ؾیاؿگاه بااوق
ً
 ~BIVظىان به ِؿق يیىث< لیكا ؾق ٌبیهجكیى شهاو همكى به شهاو بالف١ل اگك هى وال١ا هغم ؾق ؼمكه
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باٌن يمیجىاين باوق ؾاٌحه باٌن كاه  .~BIVؾق ظاالی كاه ~BIVیاک گاماقۀ ِااؾق اواث و ٘باك ٌاكٖ
ّ
ظىاویث به ِؿق ،فا٠ل بایؿ به آو باوق ؾاٌحه باٌاؿ .پاه بااوق باه  ~BIVظىاان يیىاث و ؾق يحیصاه
ه١كفث يمیباٌؿ.
ّ
ّ
ٌكاكیث قا ؾق گكو ايكاق همؿهۀ ؾوم
ظىاویث به ِؿق جًها قاه قهایی ال
با ً٠ایث به ایى هىئله ،يٝكیۀ
هیؾايؿ .همؿهۀ ؾوم اوحؿالل ٌكاک كه ؾق آو بك قابٙاۀ اواحلماهی هیااو ايكااق پایً فكْهاای ٌاكاک و
ه١كفث به گماقههای ياٜك به ٠الن ؼاقز جأكیؿ هیكًؿ ،هبحًی بك اِل بىاحاق اواث .يىلیاک ه١حماؿ اواث
ظحی اگك هیاو ايكاق پیً فكْهای ٌكاک( )pو ه١كفث به شهاو ؼاقز ( )qقابٙۀ اوحلماهی وشاىؾ ؾاٌاحه
باٌؿ ،ؾايىحى  pبه  qهًصك يمیٌىؾ< لیكا شهاو همكًی كه هى ؾق آو به  pه١كفاث ؾاقم بىایاق هحفااوت ال
شهاو همكًی اوث كه ؾق آو هى به  qه١كفث ؾاقم .ایى جفاوت آو لؿق ٠میك اوث كه ؾاٌحى ه١كفاث باه p

ا٘ال٠ات بىیاق كمی قا بكای ؾاٌحى ه١كفث به  qؾق اؼحیاق هى هی گفاقؾ .بهً٠ىاو هرال اگك هى باوق ؾاقم كه
ً
االو ؾق كافی ٌاپ هىحن ( )cباوق هى به  cظىان اوث< لیكا اگك هى ؾق كافی ٌاپ يبىؾه و هارال ؾق ؼاياه
باٌن ،به  cباوق يؽىاهن ؾاٌث .ال ٘كفی هى باوق ؾاقم كه ؼىاب يمیبیًن كه ؾق كافی ٌااپ هىاحن (،(~H

اها باوق هى به  ~Hظىان يیىث< لیكا اگك هى ؼىاب باٌن،یً١ی  ~Hكاـب باٌؿ،هى هًىل هان بااوق ؾاقم
كه ~H؛ په به آو ه١كفث يؿاقم .ال يٝك يىلیک هكچًؿ باوق هى باه  Cهىاحلمم بااوق باه  ~Hاواث و هاى
هیؾاين كه  C ͢ ~Hاها هى به  ~Hه١كفث يؿاقم .ؾقظالیكه بك ٘بك اِل بىحاق به جب ٟوشىؾ ه١كفث به
همؿم و قابٙۀ همؿم و جالی ،ه١كفث به جالی شملۀ ٌك٘یه ظاِل هیٌىؾ .ؾق يحیصه يىلیاک اِال بىاحاق قا
يمیپفیكؾ< لیكا بك اوان ه١یاق پیًٍهاؾی ؼىؾ بكای ه١كفث يمیجىاياؿ باا اِال بىاحاق ؾق ه١كفاث باه ~H
همكاه باٌؿ(Pritchard, 2008: p.441) .

 .2-1يظشیۀ بذیلهای هًاعب
قویككؾ ؾوهی كه به ايكاق اِل بىحاق هیپكؾالؾ ،يٝكیۀ ٌمىق بؿیل اوث .ؾقجىک و گلؿهى ال هؿاف١یى ایى
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ؾیؿگاه هىحًؿ .بكاوان ایى ؾیؿگاه بكای آيكه گفحه ٌىؾ ٌما ؾاقای ه١كفث هىاحیؿ اللم يیىاث اهكااو هماۀ
گمیًهها و ٌمىق بؿیل يفی ٌىؾ< بلكه كافی اوث ٌمىق بؿیل هًاوب با فكْ هىقؾيٝك كًاق گفاٌحه ٌاىؾ.
به ٠باقت ؾیگك باوشىؾ يیال به كًاق گفاٌحى اظحماالت هًٙمی یک اؾ٠ا بكای جبؿیل آو به ه١كفث ،جًهاا بایاؿ
اظحماالت هكجبٗ قا كًاق بگفاقین.

ً
ایى پیًٍهاؾ به ایى ؾلیل اوث كه اگك  pهىحلمم  qاوث همۀ اظحماالت شاایگمیى  pلموهاا اظحمااالت

شایگمیى  qيؽىاهؿ بىؾ .بًابكایى همكى اوث هى ؾق هىل١یحی باٌن كه بحىاين همۀ اظحماالت شاایگمیى  pقا
ً
كًاق بگفاقم ،اها يحىاين همۀ اظحماالت  qقا (هرال فكْ وشىؾ قوض ؼبید) ياؾیؿه بگیكم( .پاىیمى:1387،
َ)120
 .4همابله با ؽکاکیث و پزیشػ افل بغحاس
ّ
ٌاكاكیث باه ايكااق اِال بىاحاق يمیپاكؾالؾ ،هیجاىاو باه يٝكیاۀ
ال شمله ؾیؿگاههایی كه بكای همابله باا
ه١كفثًٌاوی فٕیلث هعىق وىوا اٌاقه ككؾ .ایى يٝكیه بؿوو قؾككؾو اِل بىحاق ال جىشیه باوقها ؾق بكابك
ّ
ٌكاكیث ؾفا ٞهیكًؿ كه ؾق اؾاهه به آو ؼىاهین پكؾاؼث.
اٌكاالت
 .5-4يظشیه هقىيیث باوس
ّ
ّ
ٌاكاكیث
يٝكیۀظىاویث يىبث به ِؿق به ؾلیل ايكاق اِل بىحاق و يیم ايكاق ه١كفث به پیً فكْهاای
هىقؾ يمؿ لكاق گكفث .به همیى ؾلیل قویككؾ ؾیگكی پیًٍهاؾ ٌؿ كه ٔمى پفیكي اِل بىحاق ،ه١كفث هاا قا
ّ
هّاىيیث بااوق و
به گماقه های ياٜك به وال ٟجٕمیى هیكًؿ .ؾق بكقوی ایى ؾیؿگاه ابحؿا اللم اوث به هً١ای

ّ
ّ
ٌكاكیث
ظىاویث يىبث به ِؿق اٌاقه كًین و ب١ؿ ال آو به يحایس ایى يٝكیه ؾق پاوػگىیی به
جفاوت آو با
بسكؾالین.
 .5-5-4هؼًای هقىيیث باوس
ّ
هّىيیث باوق هیجىاو به وه جمكیك ال ایى يٝكیه اٌاقه ككؾ.
ؾق جبییى هً١ای
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 .5-5-5-4جمشیش ویلیاهغىو

54

هّىو بىؾو باوق ال كفب به ایى هً١اوث كه اگك فكؾ ؾاقای ه١كفث اواث يمای جىاياؿ باه قاظحای ؾق هاىاقؾ
15

هٍابه ؾچاق ؼٙا ٌىؾRabinowitz, Danni, Internet encyclopedia of philosophy, The ) .
(safety condition for knowledge

به ٠باقت ؾیگك لهايی هیجىاو به ه١كفث بكای فا٠ل ًٌاوا لائل ٌؿ كه بااوق او هّاىو ال ؼٙاا باٌاؿ<
یً١ی هیچ ؼٙك یا لهیًه ای كه به ؼا٘ك آو فا٠ل به غلٗ ؾقباقۀ هىاقؾ هٍابه باوقی ؾاٌحه باٌؿ ،وشىؾ يؿاقؾ.
ّ
ّ
هّىيیث هًاىٖ باه
هّىيیث قا ٌكٖ ٔكوقی يمیؾايؿ< لیكا ه١حمؿ اوث فهمیؿو هً١ای
ویلیاهىىو هفهىم
فهن هً١ای ه١كفث اوث .به ایى ؾلیال كاه جاا ولحای ياؿايین فا٠ال ؾق هاىاقؾ هٍاابه ؾاقای ه١كفاث اواث،
ً
يمیجىايین هّىو بىؾو باوق او قا جٍؽیُ باؿهین .و اگاك لاكاق باٌاؿ هً١اای ه١كفاث ٔاكوقجا باك اواان
ّ
هّىيیث فهمیؿه ٌىؾ ،ؾوق اجفاق هیافحؿ.
 .2-5-5-4جمشیش پشیچاسد

53

باوق فا٠ل هّىو ال كفب اوث اگك و جًها اگك ؾق يمؾیکجكیى شهاوهای همكى 17كه ؾق آو فا٠ل ،باوق ؼاىؾ
قا ال ٘كیك همیى قوٌی به ؾوث هی آوقؾ كه ؾق شهاو وال 18ٟبه ؾوث آوقؾه اوث ،ایى باوق ِاؾق باٌؿ.

19

)(Pritchard, 2008: p.446

یً١ی جا لهايی كه فا٠ل به ؾقوحی باوق ؾاقؾكه  Pو ؾق همۀ شهاوهای يمؾیاک ال همااو قوٌای اواحفاؾه
هیكًؿ كه ؾق شهاو كًىيی اوحفاؾه هیكًؿ ،ایى باوق ِاؾق اوث .ؾق يحیصه بااوق هاىقؾيٝك هّاىو ؼىاهاؿ
بىؾ.
 .1-5-5-4جمشیش عىعا
ّ
هّىيیث قا ؾقلالب وه ٠باقت بیاو هیكًؿ:
وىوا هً١ای
 باوق Sبه  Pهّىو اوث اگك و جًها اگك ِاؾق يباٌؿ كه بؿوو ِاؾق بىؾو  S ،Pبه  Pباوق ؾاٌحه731
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باٌؿ.
ً
21
 باوق به  Pهّىو اوث هٍكوٖ بك ایى كه ِكفا ولحی ِ Pاؾق اوث ،هىقؾ ا٠حماؾ باٌؿ. یک باوق هّىو اوث اگك به قاظحی كاـب يٍىؾ(Sosa, E., 2003: p.276) 22.٘بك ایى هً١ا ،هكشا كه فا٠ل ًٌاوا به  Pباوق ؾاقؾ ایى باوق ِاؾق اوث .یً١ی  pگماقهای اوث كاه ؾق
هیچ ظالحی باوق فا٠ل به آو كاـب يؽىاهؿ بىؾ.چًیى باوقی ؾق بكابك كفب هّىو ؼىاهؿ بىؾ.
ال هصمى ٞج١اقیف فىق هیجىاو به يكات ـیل اٌاقه ككؾ:
 .1لهايی هیجىاو به ه١كفث بكای فا٠لًٌاوا لائل ٌؿ كه باوق او هّىو ال ؼٙا باٌؿ< یً١ی هیچ ؼٙك
یا لهیًهای كه به ؼا٘ك آو فا٠ل ًٌاوا به غلٗ ؾقباقۀ هىاقؾ هٍابه ،باوقی بك ؼالف آو ؾاٌحه باٌؿ
وشىؾ يؿاقؾ.

ّ
ظىاویث يىبث به ِؿق ،ال باوق ِاؾق فا٠لًٌاوا به ِ ، Pؿق  Pقا
 .2ایى يٝكیه بك ؼالف يٝكیۀ
يحیصه هیگیكؾ.
ّ
هّىيیث با هفهىم شهاوهای همكى پیىيؿی يمؾیک ؾاقؾ .هؿاف١یى ایى يٝكیه بایؿ به ؾقوحی
 .3هفهىم
ه١یاق يمؾیک بىؾو شهاوهای همكى قا يىبث به شهاو بالف١ل جٍكیط كًًؿ< لیكا هیجىاو
ظالثهایی قا فكْ ككؾ كه ؾق آو جٍؽیُ لكیب بىؾو بىیاق ؾٌىاق به يٝك هیقوؿ.
ّ
هّىيیث باوق ال كفب ،ه١كفاث قا چًایى جعلیال هیكًاؿ :فا٠ال ًٌاواا ؾاقای
به ٘ىق ؼالِه يٝكیۀ
باوقی هّىو اوث اگك و جًها اگك ؾق يمؾیکجكیى شهاوهای همكى كه  sبه  pباوق ؾاقؾِ p ،اؾق اواث .باك
ّ
هّىيیث ،یک باوق هّىو ال كفب به قاظحی يمی جىايؿ كاـب ٌىؾ< لیكا ؾق هماۀ شهاوهاای
اوان هفهىم
همكى يمؾیک ،ایى باوق ِاؾق اوث.
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ّ
ّ
ٌكاكیث
هّىيیث باوق و پاوػ به
يٝكیۀ

 .2-5-4يظشیۀ هقىيیث باوس و ؽکاکیث
ّ
ٌكاكیث قا هیجىاو ؾق وه هعىق بیاو ككؾ:
هىٔ ٟایى ؾیؿگاه ؾق همابل فكْهای
 .1ایى ؾیؿگاه ه١حمؿ اوث ها هیجىايین به ايكاق پیًفكْهای ٌكاک ،ه١كفث ؾاٌحه باٌین< یً١ی
هیجىايین بؿايین كه هغم ؾق ؼمكه يیىحین< لیكا باوق  ~BIVیک باوق هّىو اوث .ؾلیل ایى اهك آو
اوث كه هیچ شهاو همكى يمؾیكی وشىؾ يؿاقؾ كه كه ایى باوق ؾق آو كاـب باٌؿ .به ٠باقت ؾیگك
شهاو های يمؾیک به شهاو ها كه جفاوت ايؿكی با شهاو ها ؾاقيؿ ،شهاو هغم ؾق ؼمكه يیىحًؿ .په
باوق هى به يفی آو ؾق همۀ ایى شهاوها (یا اكرك آيها ) باوقی ِاؾق ؼىاهؿ بىؾ.

ّ
هّىيیث باوق هى
 .2ؾق ایى قویككؾ ٠الوه بك ایًكه هّىو بىؾو باوق هى به  ~BIVاذبات هیٌىؾ٠ ،ؿم
به  BIVيیم جبییى هیگكؾؾ< لیكا ؾق شهاوهای يمؾیک به شهاو وال١ی هى ایى باوق كاـب اوث.
ّ
ٌكاكیث به ايكاق اِل بىحاق يیالی يیىث< لیكا هى به ايكاق فكْهای ٌكاک
 .3بكای همابله با
ه١كفث ؾاقم و ٘بك اِل بىحاق اگك بؿاين كه  ~BIVؾق ایى ِىقت به گماقههای ياٜك به ٠الن والٟ
ه١كفث ؼىاهن ؾاٌث(Sosa, E., 2007: p. 25) .
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يحیجهگیشی
ّ
ّ
ٌكاكیث هیجىاو به چًؿ هىقؾ اٌاقه ككؾ:
هّىيیث باوق و هىفمیث آو ؾق پاوػگىیی به
ؾق جعلیل يٝكیۀ
 .1ایى يٝكیه بهشهث پفیكي اِل بىحاق ال هٙلىبیث ه١كفحی بیٍحكی يىبث به وایك يٝكیات جىشیه
بكؼىقؾاق اوث.
ّ
ّ
ٌكاكیث ؾق ایى هىئله هٍحكک اوث كه هیاو جىشیه باوق و يفی فكْهای
هّىيیث باوق با
 .2يٝكیه
ّ
ّ
ّ
ٌكاكیث اوث< ؾق
هّىيیث هؿ٠ی يفی فكْهای
ٌكاكیث قابٙۀ اوحلماهی وشىؾ ؾاقؾ .يٝكیۀ
ظالیكه ٌكاك ّیث بك ّلىت فكْهای ؼىؾ پابكشاوث و ال فكْهای ؼىؾ ؾفا ٞهی كًؿ.
ّ
هّىيیث و هإلفههای هكبىٖ به آو وابىحه
 .3اقلي ه١كفحی ایى يٝكیه به جبییى ؾلیكجكی ال هفهىم
اوث كه ههنجكیى آو جبییى هفهىم شهاوهای همكى يمؾیک هیباٌؿ< لیكا جٍؽیُ يمؾیک بىؾو
ً
شهاوهای همكى يیالهًؿ اقائۀ ٌاؼّی ؾلیك و لابللبىل اوث .هرال فكْ كًیؿ فكؾی ؾق كًاق شاؾه
ایىحاؾه و هٍاهؿه هی كًؿ یک هاٌیى به ٘كف او هی آیؿ .به واوٙۀ هٍاهؿۀ ظىی ،ایى باوق ؾق او
ٌكل هیگیكؾ; :یک هاٌیى به ومث هى ؾق ظككث اوث :.شهاو هٍابهی قا فكْ كًیؿ كه ؾق آو
همۀ ٌكایٗ یكىاو اوث ،با ایى جفاوت كه ایى فكؾ به ؾلیل هٍغىل ٌؿو به جماٌای هًٝكۀ ٘بی١ث
به پٍث وك ؼىؾ يگاه ككؾه و ٌاهؿ يمؾیک ٌؿو هاٌیى يبىؾه اوث .آیا هیجىاو ایى ؾو شهاو قا
يمؾیک ؾايىث؟
ّ
ّ
ٌكاكیث هًىٖ به ایى اوث كه ؾق همابل يٝكیۀ قلیب ؼىؾ
هىفمیث ایى يٝكیه ؾق پاوػگىیی به
.4
یً١ی ٌك ّ
اكیث ال اظحمال بیٍحكی بكؼىقؾاق باٌؿ.
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ّ
ّ
ٌكاكیث
هّىيیث باوق و پاوػ به
كیۀٝي

پیيىؽثها
1. Justification
2. Skepticism
3. Closure principle
4. Sensitivity to truth
5. Safety of belief
6. Agrippa
7. Tropes
8. Evil demon
9. Dream problem
10. Brain in vat
11. Sensitivity
12. Relevant-Alternative Theory
13. Counterfactual Approach
14. Timothy Williamson
15“ “If one knows, one could not easily have been wrong in similar case".
16. Duncan Pritchard
17. Most nearby possible worlds
18 . Actual world
19 . AAn agent h has a sff e beeeef nna rrue ooniingenp proposoooo
n P nn most naar-by
possbbee wordds in whcch b bll vvvPP P, P ss rru””
20. “bbb bbbbb
f ss sff e if tt would nob be rrue hhtt b bvvvvv
vs p wtthout tt t enng rrue thtt P”
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ّ
محمذیه
زهرا محمذی

1

محمذکاظم علمی  2
علیرضا کهىطال

3

ّ
وگرشی وىیه به جایگاه هىر با محىریت ومادشىاسی

در آراء افالطىن و مالصدرا*
چکیذه
افال٘ىو و هالِؿقا هیچیک واژه يماؾ قا ؾق آقاء ؼىؾ بهكاق يبكؾهايؿ ،اها بك اوان اِل ظكایثگكی و جىشه
به هبايی فلىفی ؾو فیلىىف هی جىاو با يگكٌی افال٘ىيی و ِؿقایی يمااؾ قا ؾق بىاحك جفكاك فلىافی آو ؾو،
هفهىموالی ككؾ .با ابحًا بك ّ
اهمیث يٝكیۀ ایؿه و كیفیث هعاكات هىقؾ يٝك افال٘ىو ،هیجىاو چًیى بكؾاٌث
ككؾ كه يماؾ ؾق ايؿیٍۀ اهكی اوث كه به يعى جٍابهی ؼاَ بكهبًای قابٙۀ ;بهكههًؿی ،:ال ظمیمث هح١االی
هبايی فلىفی وی ،هیجىاو يماؾ
ظكایث ؾاقؾ .ؾق ايؿیٍۀ هالِؿقا يیم با جأهل ؾق كیفیث
ِ
ظكایث بكؼاوحه ال ِ
ّ
قا اهكی ؾايىث كه ال اهك يماؾیًهٌؿهای ظكایث هیكًؿ كه ٠لث آو اوث و يماؾ به ظكن هىیاث قلیمحای و
ّ
جٍابه ٜل ِی ظمیمی ال آو هعاكات ؾاقؾ .ایى پژوهً بك آو اوث جا با جكیاه باه قوي جعلیال فلىافی ٔامى
فلىفی آو ؾو اقائاه
چیىحی يماؾ ؾق يگكي ؾوفیلىىف ،ؼىايً شؿیؿی يىبث به شایگاه هًك ؾق يٝام
جبییى
ِ
ِ
چیىحی يمااؾ اواث و ياى٠ی جفكیاک ؾق
ؾهؿ كه ایى ؼىايً ،هبحًی بك جعلیل يگكي ؾو فیلىىف يىبث به
ِ

هًكها قا بكهبًای يى ٞهعاكات آوها -يماؾیى یا غیك يماؾیى -بكهایجاباؿ كاه هبًاای هًاك اذكگافاق ؾق اقجمااء
فكاكی آو ؾو،
ه١كفحی لعا ٚهیگكؾؾ .با جعلیل يماؾًٌاوی ؾق ايؿیٍۀ ؾو فیلىىف،ؾق ٠یى واگكایای هباايی
ِ
ُ
يى٠ی هن گكایی ؾق اقجباٖ با يماؾًٌاوی و بىٗ آو ؾق ظىلۀ هًك هیجىاو یافث كه يى٠ی جعىل ال ب١ؿ فلىفی
قا يىبث به شایگاههًك بكهیجابؿ.

واژگاو کلیذی :هًك ،ایؿه ،يماؾ ،جّىیك ،جملیؿ.
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