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زًیای ها تا ون ٍ تیص ّطتاز ٍ پٌح زضغس اظ هطزهاًی وِ تِ ضىلی اظ زیي تاٍض زاضًس اظ خْاتی گًَاگَى خْاًی
زیٌی است .اها ازیاى ٍ ػمایس هالظم تا آًْا گًَاگَى است .تطذی لائل تِ ذسایی هتطرع ّستٌس ٍ تطذی زیگط
ًیستٌس ,تطذی چٌسذسایی ضا هی پصیطًس ٍ تطذی ته ذسایی ,تطذی حمیمت غایی ٍ وائٌات ضا یىی یا ّوثستِ
هی اًگاضًس ٍ تطذی هرالف ّستٌس .اذتالفات فطاٍاى است اها اضتطاواتی ّن ٍخَز زاضز ,هثال ایٌىِ ّوِ ازیاى اظ
تاٍضّا ,ػمایس ٍهٌاسىی تطىیل ضسُ اًس وِ حَل یه ٍالؼیت هتؼالی لطاض گطفتِ اًسٍ -الؼیتی وِ هؼٌا ٍ غایت
ًْایی ظًسگی ضا فطاّن هی آٍضز.
تاهل فلسفی زض تاٍضّا ٍ ػمایس زیٌی وِ لطى ّا زض خطیاى تَزُ زض لطى تیستن تَاسكِ ًمسّای پَظیتیَیست ّای
هٌكمی زسترَش چالطی ػوسُ ضس .تا ایي ٍغف زض زِّ  1790هیالزی ٍ تا افَل پَظیتیَیسن ,ایي تاهالت
فلسفی زیگطتاض ضًٍك گطفت ٍ اهطٍظُ یه حَظُ هكالؼاتی پَیاست.
زض هثاحث فلسفِ زیي هؼاغط ایي تٌْا تاٍضّا ٍ هٌاسه هتٌَع ازیاى هتؼسز ًیست وِ هَضز تحث ٍ خسل ٍالغ هی
ضَز تلىِ پطسص تٌیازی تط زضتاضُ ایٌىِ ایي ػمایس ٍ هٌاسه زضتاضُ چِ ّستٌس زض واًَى تحث لطاض زاضزٍ .الغ
گطایاى زیٌی هؼتمسًس وِ تاٍضّای هصّثی حمایمی هتؼالی ّستٌس وِ ٍضای ظتاى اًساًی ٍ چاضچَب ّای هفَْهی
ٍالؼا ٍخَز زاضًسً .اٍالغ گطایاى زیٌی هرالفت وطزُ ٍ پاضُ ای اظ آًْا ّوچَى ظیگوًَس فطٍیس ٍ ضیچاضز
زاٍویٌع هی گَیٌس وِ ازیاى تطساذتِ ّای اًساًی تَزُ ٍ هحػَل تَّن یا حتی فطیة ّستٌسً .اٍالغ گطایاى
زیگطی چَى زاى واپیت ٍ ٍیتگٌطتایي هَافك اًس وِ ازیاى پیطاهَى هٌاسه ,ػمایس ٍ تاٍضّا سري هی گَیٌس هغ
الَغف تط ایي گواى ّستٌس وِ زیي یه السام تططی هؼٌازاض است.
خالصه فصل دٍم :تٌَع ادیاى ٍ تکثرگرایی
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زض فػل زٍم حَظُ ٍسیؼی هَضز تحث لطاض گطفت .ها زیسین وِ ّوِ ازیاى تعضي زض ظهیٌِ اهَض تٌیازیي حیات ٍ
اًسیطِ تططی هسػی ّستٌس؛ هسػیاتی وِ پیطاهَى ًفس ,حمیمت غایی ,هؼٌا ٍ قطق فالح /ضستگاضی ّستٌس.
ضواضی اظ ایي هسػیات تا یىسیگط هتٌالؽ ّستٌس ٍ ایي سَال ضا تِ شّي هتثازض هی وٌٌس وِ تلحال فلسفی چِ
ضّیافتی تایس زض لثالطاى اتراش ًوَز؟
ها ضص ضٍیىطز اساسی زض پاسد تِ چالص حمایك هتؼاضؼ ازیاى ضا هَضز تطضسی لطاض زازین :تی ذسایی ,الازضی
گطیً ,سثی گطایی ,تىثطگطایی ,ضوَل گطایی ٍ اًحػاضگطایی.
ها پٌح هؼیاض تطای اضظیاتی سیستن ّای زیٌی زض اذتیاض زاضین :ساظٍاضگی هٌكمی ,اًسدام ولی سیستن ,تالئن تا
هؼاضف زیگط حَظُ ّا ,پاسد ّای هؼمَل تِ پطسص ّای تٌیازیي تططی ,تحمك پصیطی ٍخَزی.
ؾطٍضت اضظیاتی سیستن ّای زیٌی ًطاًگط هثحث هْن هساضای هصّثی است ظیطا اضظیاتی وِ هستلعم ایي ًتیدِ
هوىي الحػَل است وِ یه تاٍض یا هدوَػِ ای اظ تاٍضّا زضست ٍ هاتمی ًازضست ّستٌس هی تَاًس تِ
ضٍیىطزی تَام تا تىثط ٍ تفَق تیٌداهس .الثتِ لعٍها ایي گًَِ ًیست .حمیمت ٍ هساضا هفاّیوی هدعا ّستٌس ٍ
هوىي است یه ًسثی گطا یا تىثطگطا فالس هساضا تاضس ٍ یا یه ضوَل گطا یا اًحػاضگطا اّل هساضا تاضس.
خالصه فصل سَم :دریافت ها از حقیقت غایی
ها زض ایي فػل زٍ قطیمِ هتفاٍت تطای فْن حمیمت غایی ضا تطضسی وطزین .اظ یىسَ حمیمت غایی هی تَاًس تِ
هثاتِ حالت هكلك ٍخَز فْن ضَز .هثال زض هكلك گطایی ٌّسٍ ,تطّوي است وِ ًاهتوایع هكلك است .اظ زیگط سَ
حمیمت غایی هی تَاًس تِ هثاتِ یه ذسای هتطرع فْن گطزز .هثل ذسای ازیاى اتطاّیوی.
ضواضی اظ غفات ٍخَز زاضًس وِ ذسای هتطرع تاضیرا تِ آًْا هتػف ضسُ است ٍ ها پٌح تا اظ آًْا ضا
یازآٍضضسین :ؾطٍضی  ,لازض هكلك  ,ػالن هكلك  ,خاٍزاى ٍ تی تغییط تَزى .هثاحث ظیازی زضگطفتِ هثٌی تط ایٌىِ
آیا غفات الْی ساظگاض ٍ هٌسدن ّستٌس یا ذیط .اگط ًیستٌس پس فْن ذسای هتطرع تطىل تاضیری اش
ًاهوىي است .الثتِ یه فطز هی تَاًس ّوچٌاى ذساتاٍض تاضس ٍ ؾوٌا لثَل وٌس وِ زست ون تطذی اظ غفات
الْی آًچٌاى وِ زض قَل تاضید فْویسُ ضسُ اًس ًاساظگاض ّستٌس.فیلسَفاى تكَضگطا ٍ هسافؼاى ذساگطٍی
گطَزُ{لائالى تِ ایي ًظط وِ ذسا ػالن هكلك است اها ًسثت تِ تطذی اظ ضذسازّای هطتَـ تِ آیٌسُ فالس ػلن
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است.م} هی وَضٌس تا اًدام ایي هْن زض سكَح هرتلف ٍ ػطؾِ تثییي ّایی تاظُ اظ ًاساظگاضی تطٌّس .ػسُ ای
ًیع هؼتمسًس وِ غفات الْی هی تَاًٌس تِ ّواى ًحَ تاضیری تؼطیف ضًَس .ساظگاضی هٌكمی غفات الْی هَؾَع
هْوی است ّطچٌس حتی اگط ایي ساظگاضی ٍخَز زاضتِ تاضس زال تط ٍخَز ذسا ًیست.
فصل چهارم :براهیي کیهاى شٌاساًه برای ٍجَد خدا
زض ایي فػل چْاض تطّاى ویْاى ضٌاساًِ تحلیل ضس :سِ تا اظ آًْا زض اثثات ذساتاٍضی ٍ یىی اظ آًْا زض ضز آى
هی تاضسً .رستیي تطّاى یؼٌی تطّاى اهىاى ٍ ٍخَب تِ ایي ًتیدِ هی ضسس وِ ذساٍ ,اخة الَخَز ,تایس تاضس تا
هَخَزات هوىي تتَاًٌس تاضٌس .پٌح اػتطاؼ ػوسُ تِ ایي تطّاى ضسُ است .تطّاى زٍم ,تطّاى زلیل وافی ,هی
گَیس تایس تثییٌی تیطٍى اظ ػالن ٍخَز زاضتِ تاضس  ,یه هَخَز ؾطٍضی ,ظیطا ّط آًچِ زض خْاى ّست هحتاج
یه تثییي تطای تَزى ذَز است ٍ ّیچ چیعی زض خْاى ذَزش ٍخَزش ضا تثییي ًوی ًوایس .تطّاى ویْاى ضاسی
والهی هؼتمس است وِ تایس ذسایی هتطرع ػلت ػالن تاضس{ایي تطّاى اظ ٍاغُ  KALAMاستفازُ هی وٌس.م}.
تطّاى ویْاى ضٌاسی چْاضم زض پی اثثات ًثَز ذساست ٍ هی گَیس ذسا ًثایس تاضس چَى ٍخَز ذسا تا ٍؾؼیت
غیطلاتل پیص تیٌی ٍ تی ًظن لحظِ تىیٌگی اًفداض تعضي غیطلاتل خوغ است.
فصل پٌجن :براهیي غایت شٌاساًه برای ٍجَد خدا
تطّاى ًظن تاضید هتلًَی زاضز .آغاظ آى تِ یًَاى تاستاى ٍ ساوٌاى زضُ سٌس زض ٌّس تاظ هی گطزز ,تحسٍز زٍّعاض
سال پیص .اها اٍج ایي تطّاى تِ لطى ًَظزّن هیالزی ٍ ٍیلیام پیلی هطتَـ است .تا ًمسّای چاضاظ زاضٍیي ٍ زیَیس
ّیَى تمطیثا تطای یه لطى تطّاى ًظن زضخا ظز اها زض چٌس زِّ اذیط ضًساًسی ضا زض تَخِ تِ تطّاى ًظن ضاّس
ّستین .یىی اظ ذَاًص ّای خسیس اظ ایي تطّاى ًظطیِ خْاى تٌظین ضسُ است وِ هسافؼاى آى هؼتمسًس لَاًیي
فیعیه ٍ ضطایف اٍلیِ خْاى تگًَِ ای است وِ تطای ظًسگیسض ایي خْاى تٌظین ضسُ اًسًَ .ع زیگط اظ تطّاى
غایت ضٌاساًِ یا تطّاى ًظن زض زٍضاى اذیط ًظطیِ آفطیٌص َّضوٌس است وِ تَسف ٍیلیام زهثسىی ٍ هایىلی
تیْی هكطح ضسُ است.
فصل ششن :براهیي ٍجَدشٌاساًه برای ٍجَد خدا
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زض ایي فػل ها زٍ ًَع اظ تطاّیي ٍخَزضٌاساًِ ضا تطضسی وطزینً :رست ها تِ تطّاى آًسلن پطزاذتین وِ هی
گَیسّ :ط وسی حتی یه فطز تی ذسا هی تَاًس اظ ٍاغُ "ذسا" هؼٌای هَخَزی ضا تفْوس وِ اظ ّوِ چیع تطتط
استّ .ط وسی اظ خولِ یه فطز تی تاٍض ترسا هی تَاًس ایي هَخَز ضا تٌحَی فْوس وِ ّن زض ػالن شّي تاضس ٍ
ّن زض ػالن ذاضج .هؿافا ٍخَز ذاضخی تطتط اظ ٍخَز شٌّی است .ایي هتٌالؽ است وِ تطتطیي هَخَز هوىي
ًتَاًس زض ػالن ٍالؼیت تاضس ٍ تٌْا زض شّي تاضس(ظیطا تَزى زض ػالن ذاضج تطتط اظ تَزى زض ػالن شّي است)
ًتیدتا تایس ذسا ٍخَز زاضتِ تاضس.
تطّاى زٍم هَضز تحث ,تطّاى ٍخَزضٌاذتی هثتٌی تط هٌكك هَخْات( )modal logicپالًتیٌگا است.
زض هیاى تطاّیي هرتلف ,تطّاى ٍخَزضٌاساًِ تاثیط ووی تطای الٌاع شّي هلحساى زض حماًیت ذساتاٍضی زاضتِ اًس
تا ایي حال اشّاى تعضگی زض تاضید تا ایي تطّاى لاًغ ضسُ اًس.
هسائل ضط ضا هی تَاى تِ زٍ همَلِ تمسین وطزً :ظطی ٍ ٍخَزی .هسائل ًظطی تط سِ لسن ّستٌس :تطّاى هٌكمی,
احتوالی ٍ لطیٌِ ای ٍیلیام ضاٍ.
اگطچِ تیطتط ذساًاتاٍضاى تَاسكِ ٍحطت ٍ اؾكطاب ٍخَزی زض لحظات تدطتِ ضط تِ ایي ًتیدِ ضسیسُ اًس اها
ایي هسائل فی ًفسِ یه تطّاى ػلیِ ذساتاٍضی تحساب ًوی آیٌس .تِ ّویي زلیل آًچِ زض ایي هَاضز هَضز ًیاظ
است تیطتط تَخِ ٍ پطٍای هصّثی است تا استسالل ػمالًی.
فصل هشتن :علن ,ایواى ٍ عقل
سِ اهىاى هرتلف تطای ضاتكِ ػلن ٍ زیي:تؼاضؼ ,استمالل ٍ ّوثستگی.
زٍ ضاّثطز واهال هرتلف تطای ضاتكِ ػمل ٍ زیي :ضاّثطز اضظیاتی ػمالًی ٍ ضاّثطز غیطلطیٌِ ای .ضاّثطز ػمالًی تط
زٍ ػٌػط ػمل ٍ لطیٌِ زض ایواى زیٌی تاویس هی وٌس .ضاّثطز غیطلطیٌِ ای وِ ًمص لطیٌِ زض ایي ضاتكِ ضا ضز هی
وٌس تط چْاض ًَع است :ایواى گطایی,اضازُ هؼكَف تِ تاٍضخیوع ,ضطقیِ پاسىال ٍ هؼطفت ضٌاسی اغالح ضسُ.
ایواى گطایاى هی گَیٌس وِ ایواى تی ًیاظ اظ تَخیِ ػمالًی است.
اضازُ هؼكَف تِ ایواى ٍلیلیام خیوع هی گَیس زض هَلؼیت ّایی ذاظ تاٍضهٌسی فالس زلیل ػوال هفیس است.
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هؼطفت ضٌاسی اغالح ضسُ زض تی ًیاظی ایواى اظ تَخیِ ػمالًی تا ایواى گطایی هَافك است اها ایواى زیٌی ضا
الساهی هؼمَل هی زاًس.
فصل ًهن :تجربه دیٌی
چٌس ٍیػگی هطتطن تداضب زیٌی :ػام تَزى زض خْاى ,هتغیط تَزى تداضب ٍ تا اّویت تَزى تدطتِ زض ظًسگی
تدطتِ گط .تداضب زیٌی هؼوَال زض ظًسگی وسی ضخ هی زٌّس وِ تلحال اذاللی یا هؼٌَی هتحَل ضسُ است.
سَال هْن زض ایي تاب ایي است وِ آیا تدطتِ زیٌی هی تَاًس تَخیِ گط تاٍض زیٌی تاضس؟ سِ اػتطاؼ ػوسُ تِ
تَخیِ گط زاًستي تدطتِ زیٌی تمطاض شیل است :تدطتِ ّای زیٌی آظهَى پصیط ًیستٌس.تداضب زیٌی هتؼاضؼ
ّستٌس .تداضب زیٌی زٍضی ّستٌس.
زٍ تحلیل تطای تَخیِ تداضب زیٌی :تحلیل ضٍاًطٌاذتی ٍ تحلیل ػػة ضٌاذتی.
فصل دهن:خَد ,هرگ ٍ زًدگی پس از هرگ
ها اتتسا تط چْاض هفَْم ذاظ اظ ذَز تاویس وطزین :زٍگاًگی ,هازیتٍ ,حست ٍخَز یىِ گطا ٍ آهَظُ تی ـ
ذَزی زض تَزیسن.
زض ازاهِ ها ازلِ لِ ٍ ػلیِ ذلَز ًفس ضا تحلیل وطزین :زالیل ذلَز ًفس :تدطتِ زم هطي ,ضستاذیع ,شات ذسا ٍ
هاّیت ًفس.

