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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
ٍلتی اًساى بِ اهشی یمیي داسد، بایذ برش ؿقرك یمریي شرَدل ػور       •

. ًوایذ
دس ایي طَست، یه هفَْم اػتقاسی است؛ اها هفَْهی اسرت  « بایذ»•

.وِ سیشِ دس ٍالؼیت داسد ٍ با تحلی ِ شَد یمیي بِ دست آهذُ است
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
یابین وِ ٍالغ بِ ؿَس واهر  برشای طرا       دس هی« یمیي»دس تحلی  •

صیرشا  . شَد ٍ اٍ ّیچ ابْام ٍ تشدیذی دس آى ًرذاسد  یمیي هٌىشف هی
. ًوایذ تشیي تشدیذی، ٍجَد یمیي سا ًفی هیوَچه

ٍ چرَى  . بیٌرذ  پس دس هَاسد یمیي، طا   یمیي ٍالرغ سا وراه م هری   •
وٌرذ   تش ػمر  اٍ ر  ىرن هری     چٌیي است فـشت اٍ ر ٍ بِ تؼقیش دلیك 

. ػو  شَیش سا بش اساس آى ٍالغ ساهاى دّذ
.گشدد  اط  هی« بایذ»بذیي تشتی  هفَْم •
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
گشدد  جیت یمیي هظذالی اص  جیرت   باػث هی« بایذ»ّویي هفَْم •

.لغَی باشذ
بِ چِ دلیر  چٌریي سفتراس    : اص ایي سٍ، اگش اص شخض هتیمي بپشسٌذ •

وٌرذ ٍ ػور  شرَیش سا تَجیرِ      وشدی؟ با یمیي شَیش ا تجاج هی
. ًوایذ هی

ؿَس وِ اگش برش ؿقرك یمریي شرَیش ػور  ًٌوایرذ، دی رشاى        ّواى •
تَاًٌذ ػلیِ ٍی ا تجاج ًوایٌذ ٍ اٍ سا هرَسد ػتراو ٍ سرشصًش     هی

.لشاس دٌّذ
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
داًین دس بشابشهاى آتشی اسرت ٍ یمریي داسیرن     بِ ؿَس هثال ٍلتی هی•

سَصاًذ ٍ سَشتي بشای برذى هؼرش اسرت، ػملوراى  ىرن       آتش هی
ایي بایذ، یره هفْرَم اػتقراسی    . بایذ اص آتش اجتٌاو ًوایین: وٌذ هی

ٍیژگری ٍ  . است وِ بش اثش ٍالرغ ًورایی یمریي  اطر  شرذُ اسرت      
وِ اًىشاف واه  اص ٍالغ اسرت، باػرث تشرىی     « یمیي»شظَطیت 

.شَد چٌیي هفَْم اػتقاسی هی
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
ّرا ٍ   بِ ػقاست دی ش لـغ یه  الرت ٍجرذاًی اسرت ورِ ٍیژگری     •

شظلت لـغ ٍ یمیي دس . وٌین ّایش سا با ػم  ًظشی دسن هی شظلت
دس ًضد « لضٍم تقؼیت»ًضد ػم  ًظشی، باػث اػتقاس  جیت بِ هؼٌای 

. ػم  ػولی شَاّذ بَد
شرَد ر یؼٌری ػمر  ًظرشی       ٍلتی ٍالغ بذٍى ّیچ ابْاهی هٌىشف هی•

لرضٍم  »یا « بایذ»ٍالغ چٌیي است ر ػم  ػولی هفَْم   : وٌذ  ىن هی
بِ ّویي دلی  اگش برش ؿقرك یمریي ػور      . ًوایذ سا ادسان هی« تقؼیت

.ًوایین،  جت شَاّین داشت؛ یؼٌی یمیي لاب  ا تجاج است
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
ّرا   اًذ ر اگشچِ سیشِ دس ّست  بایذّا ٍ ًقایذّا ر وِ هفاّین اػتقاسی •

ٍالؼیرت ر ّسرت ٍ    . شرًَذ  ی اًساى هی ّا داسًذ، هٌشأ اسادُ ٍ ًیست
ی  ًیست ر بذٍى بایذ ٍ ًقایذ بِ تؼقیش ػ هِ ؿقاؿقایی ًمشی دس اسادُ 

بیي اسادُ ٍ فؼر  اسادی، بایرذی ٍجرَد داسد ورِ     . وٌذ اًساى ایفا ًوی
.تَاًذ سیشِ دس ّست ٍ ٍالؼیت داشتِ باشذ هی
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
بذیْی است اثش تىَیٌی یمیي ر هث  اجتٌاو اص آتش دس هثال هرزوَس   •

ر یه ػو  شاسجی ٍ تىَیٌی است، ّواى گًَِ ورِ یمریي طرا      
. یمیي ًیض اهشی غیش اػتقاسی است

آیذ ٍ بریي آى دٍ   تٌْا چیضی وِ دس ایٌجا اهشی اػتقاسی بِ شواس هی•
شَد، لضٍم تقؼیت اص یمیي اسرت ورِ برا تحلیر       اهش ٍالؼی ٍاسـِ هی

.شَد یمیي بِ دست آهذُ است
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
. القتِ هؼٌای اػتقاس ػم ، ػشٍست تحمك چٌیي اهشی دس شاسج ًیست•

هسلوام ّش اًساى ػاللی بِ طَست ؿقیؼی بش ؿقك  ىن ػمر  ػور    
ی صهاًی بیي یمیي ٍ ػو  ٍی ًیسرت؛ اهرا    وٌذ ٍ گاُ ّیچ فاطلِ هی

.گیشد ال طَست هی ی اسادُ ػو  اٍ بِ ٍاسـِ
تَاًذ ػو  ًىٌذ ٍ ایي  تَاًذ بش ؿقك  ىن ػم  ػو  وٌذ ٍ هی اٍ هی •

ؿَس ًیست وِ بذٍى اشتیاس ٍ بِ طَست جقرشی ٍ لْرشی برِ ػور      
بٌابشایي آًچِ دس ایٌجا هـشح وشدین، تحلیلی است اص آًچرِ  . بپشداصد

گیشد ٍ واسی بِ ػو  طرا   یمریي دس شراسج     دس رّي طَست هی
.ًذاسین
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
گشدد راتی بَدى  جیت یمیي بِ هؼٌای راتری   با ایي ٍطف هؼلَم هی•

ّرش  . راتی بَدى اص لَاصم اػتقاسی یمیي اسرت . باو ایساغَجی ًیست
ایري  . وٌذ جا یمیي ٍجَد داشتِ باشذ، ػم  چٌیي چیضی سا اػتقاس هی

.گَیٌذ راتی سا راتی باو بشّاى هی
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
ایري ػرشٍست،   . بٌابشایي ثقَت  جیت برشای لـرغ ػرشٍسی اسرت    •

. ػشٍست ٍجَد است وِ هماب  اهىاى ٍ اهتٌاع لشاس داسد
یؼٌی ًِ  جیت یمیي اهىاى شاص داسد وِ بتَاى  جیت سا برشای آى  •

. جؼ  وشد یا اص آى سل  ًوَد ٍ ًِ  جیت بشای آى هوتٌغ است
یمیي  توام بایذ  جت باشذ؛ بش ش ف غیش یمیي، اػن اص ظي ٍ شره  •

.ٍ ٍّن، وِ  جیت بشای ّیچ یه اص آًْا ػشٍسی ًیست
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
ًرذاسد،  « بایذ»بلِ ّواى گًَِ وِ ػم  دس ظي ٍ شه ٍ ٍّن  ىن بِ •

. ًوایذ سا ًیض طادس ًوی« ًقایذی»
. یؼٌی ًِ  جیت بشای آًْا ػشٍسی است ٍ ًِ هوتٌغ•
پزیشد، شراسع   سا هی« ًقایذ»ٍ « بایذ»دس چٌیي جایی وِ ػم  اهىاى •

. وٌذ الذام بِ جؼ  بایذ ٍ ًقایذ هی
بٌابشایي اگش ظي یا ٍّن یرا شره  جتٌرذ، هٌشرأیی برشای  جیرت       •

.شَیش داسًذ
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
هْذی ّادٍی تْشاًی، تأه ت فی ػلن اطَل الفمِ، وتاو اٍل، دفتش دٍم، هقحرث  : ن.س. •

. « جت»ٍ هقحث « تؼشیف ػلن اطَل»
هْذی ّادٍی تْشاًی، تأه ت فی ػلن اطَل الفمِ، وتاو اٍل، دفتش دٍم، هقحرث  : ن.س. •

. «اػتقاسیات»
هَلَیت شذاًٍذ تقاسن ٍ تؼالی، اگشچِ با هَلَیت ػم یی تفاٍت داسد، اها ّوچَى آى . •

هَلَیت شذاًٍذ اص اػتقاسیات ًفس االهرشی ٍ هَلَیرت   . ی اػتقاسیات لشاس داسد دس صهشُ
. آیذ ػم یی اص اػتقاسیات هحغ بِ  ساو هی

ِ     ػم  بِ ّذف تٌظین سٍابؾ اًساى. • ای اص  ّا ٍ سٍابؾ اًساى با هحریؾ الرذام برِ هجوَػر
بِ بیراى دی رش   . اساس صًذگی ػم یی بش ّویي اػتقاسات استَاس است. وٌٌذ اػتقاسات هی
تشیي توذى بششی، لاًَى ٍ لاًَى هٌذی باشرذ، آًچرِ برِ ػٌرَاى لراًَى دس       اگش شاشض

گیرشد ٍ تورام  یرات ٍ     ی ّویي اػتقاسات لشاس هری  جَاهغ بششی هـشح است، دس صهشُ
.دّذ َّیت بششی سا تشىی  هی

رورش ًورَدین، اّویرت    ( دفتش دٍم اص وتاو اٍل)ّواى ؿَس وِ دس هقحث هقادی تظَسی •
. آٍسًذ ی پیذایش اسادُ سا فشاّن هی اػتقاسیات اص تىَیٌیات بیشتش است صیشا آًْا صهیٌِ
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
. یىی اص هفاّین اػتقاسی هحغ بؼذ اص اجتواع، هفَْم هالىیت است. •

یؼٌری دس شراسج   . هالىیت ًِ دس شاسج هاباصاء داسد ٍ ًِ هٌشأ اًتضاع
یه اهش ٍالؼی وِ دس هماب  ایي هفَْم باشذ یا ایي هفَْم اص آى اًتضاع 

بٌابشایي اگش فشٍشٌذُ وترابی سا برِ ششیرذاس    . شذُ باشذ، ٍجَد ًذاسد
گشدد، تغییرشی   فشٍشذ ٍ هالىیت اص فشٍشٌذُ بِ ششیذاس هٌتم  هی هی

. وٌذ طشفام یه اػتقاس است آًچِ تغییش هی. دّذ دس اهش ٍالؼی سخ ًوی
بِ تؼقیش ػ هِ ایي اػتقاس تَّوی است ورِ ػمر  برِ ّرذف شاطری      

ِ . شَد ساصًذ ٍ القتِ آثاسی بش آى هتشت  هی هی ی آثراس آى،   اص جولر
. جَاص تظشف هاله دس هال ٍ ػذم جَاص تظشف دی شاى دس آى است

. ی هاله است تظشف دی شاى هٌَؽ بِ اجاصُ
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
گیشًذ؛ اهرا بایرذ تَجرِ     سا دس هث  ایي هَاسد بِ واس هی« وشف»بششی اطـ ح . •

ًوَد وِ اگش همظَد اص وشف، اًفؼال واه  رّي ًسقت بِ یه اهش شراسجی ػیٌری   
باشذ ر هث  آًچِ دس هفاّین هاَّی ٍجَد داسد ر بِ وراسگیشی ایري اطرـ ح دس      

اها اگش هشاد اص وشف، هفَْهی اػن اص آى چیضی باشذ ورِ دس  . ایٌجا طحیح ًیست
گیشد، استفادُ اص ایي اطـ ح  اػتقاسیات ًفس االهشی ٍ هفاّین هاَّی طَست هی

ِ  . هاًؼی ًذاسد ای اسرت ورِ    بذیْی است دس اطـ ح اٍل رّي فمؾ ّوچرَى آیٌر
ٍلی دس اطرـ ح دٍم رّري اػرافِ برش ایري ورِ       . بٌذد ّا دس آى ًمش هی طَست

تَاًذ برش اسراس هؼیاسّرایی برِ سراشت       تَاًذ ًسقت بِ ٍالغ هٌفؼ  باشذ، هی هی
دس جای شَدل بیاى شذُ وِ رّي دس ساشت ایري ًرَع هفراّین    . هفاّین بپشداصد
همظَد اص اػـشاس ایي ًیست وِ ّیچ ًرَع اشتیراسی ٍجرَد ًرذاسد،     . هؼـش است

بلىِ همظَد ایي است وِ فـشت ٍ ػم  اًساى ٍ بِ یه هؼٌایی هؼیاسّایش التؼا 
. وٌذ اٍ بِ دسن چٌیي هفاّیوی ًای  آیذ هی
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
ػم  ًظشی دس  ىن شَیش طشفام واشف است ٍ اص ًظرش طرا     . •

. یمیي ّیچ ًَع دشالتی دس ٍالؼیت ًذاسد
ػم  ًظرشی سا  . تمسین ػم  بِ ًظشی ٍ ػولی بِ اػتقاس هذسن است. •

وٌذ ٍ ػم  ػولری سا   ًظشی گَیٌذ چَى ّست ٍ ًیست سا ادسان هی
ِ . وٌرذ  ػولی گَیٌذ، چَى بایذ ٍ ًقایذ سا دسن هری  ی بایرذّا ٍ   ّور

اًذ، چِ اص اػتقاسیات ًفس االهرشی باشرٌذ ٍ چرِ اص     ًقایذّا اػتقاسی
اػتقاسیات ًفس االهشی بشگشفتِ ٍ  اطر  اهرَس   . اػتقاسیات هحغ
یؼٌی دس اصای ّش هذسَن ػمر  ػولری دس ایري    . اًذ  میمی ٍ تىَیٌی

. طَست، یه یا چٌذ هذسن ػم  ًظشی ٍجَد داسد
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
اشاسُ وٌین ورِ اهرام سا ر  دس تؼلیمرات برش وفایرِ ورِ تحرت ػٌرَاى          . •

: اًَاسالْذایۀ بِ چاپ سسیذُ، هـل  فَق سا بِ تؼقیش صیش بیاى ورشدُ اسرت  
آًجرا ورِ   .  جیت اص لَاصم هاّیت یمیي ًیست؛ اص لَاصم ٍجَد یمیي است

شَد ر  جیرت    یابذ ر یؼٌی وسی داسای یمیي هی  یمیي دس شاسج تحمك هی
پس  جیت الصم هاّیت ًیست وِ با فشػش  جیرت  . وٌذ تحمك پیذا هی

الصم آیذ ر هث  صٍجیت بشای اسبؼِ وِ با فرشع اسبؼرِ، صٍجیرت هحمرك      
.است ر

ٍی . ی دی شی وِ اهام دس آًجا فشهَدُ، هجؼَل بَدى  جیرت اسرت   ًىتِ•
ظاّشام همظَدل اص ایري ػقراست،   .  جیت ّویشِ هجؼَل است: گَیذ هی

شَد؛ اگرش    جیت بِ ًحَی اص اًحا اػتقاس هی. اػتقاسی بَدى  جیت است
چِ ایي جؼ  ٍ اػتقاس بِ  ىن ػم  باشذ ٍ ًیاص بِ جاػر  دی رشی هثر     

. شاسع یا ػم  ًقاشذ وِ دس هَسد یمیي چٌیي است
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مفهوم راتی بودن حجیت قطع 
اص ایي سٍ، اگش  یَاًی هث  گَصى، شیشی سا بقیٌذ یا ٍجَد آى سا دس . •

: وٌرین  ًضدیىی شَد ا ساس وٌذ، ها دس تحلی  ا ساس اٍ  ىن هری 
ی شَیش چٌیي  بایذ اص شیش فشاس وٌذ؛ ّواى گًَِ وِ اٍ بِ تقغ غشیضُ

گَصى بِ  ىن ا ساس شَیش ػو  وشدُ، اهرا آیرا هفْرَم    . وٌذ هی
فْورذ؟ ایري ٍیژگری یؼٌری      سا وِ جذای اص ػو  اٍ است، هی« بایذ»

. ساشتي هفاّین اًتضاػی بشای اًساى هوىي است
ء  اطر    دس راتی باو بشّراى، لرَاصهی سا ورِ دس پری یره شری      . •

. گَیٌذ اگشچِ راتی بِ هؼٌای باو ایساغَجی ًقاشذ شَد، راتی هی هی
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مفهوم راتی و اصطالح شهیذ صذر
شْیذ طذس اطـ  ی دس ایٌجا بِ واس بشدُ وِ دس ًضد شاگشداًش بِ •

ایري اطرـ ح دس یره تفسریش وراه م      . دٍ طَست تفسیش شذُ است
دسست ٍ هٌـقك بش اطـ ح ف سفِ است ٍ دس تفسیش دی ش ًادسست 

.ٍ هٌـقك بش اطـ ح گشٍّی اص هتىلواى است
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مفهوم راتی و اصطالح شهیذ صذر
: شْیذ طذس فشهَدُ است•
حجیت یقین در لوح واقع وجوود دارد و لووح واقوع اواوع اح لووح      •

. وجود اات
:شَد اٍسغ بَدى لَح ٍالغ بِ دٍ گًَِ تفسیش هی•
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مفهوم راتی و اصطالح شهیذ صذر
ی  یؼٌری دایرشُ  . چیضّایی ٍالؼیت داسًذ، اها دس لَح ٍجَد ًیستٌذ. 1•

. ی هَجَدات است تش اص دایشُ ٍالؼیات ٍسیغ
ای بِ ًام ٍالؼیات لشاس داسد  دس ایي طَست بیي ٍجَد ٍ ػذم، ٍاسـِ•

.وِ اگش چِ ٍجَد ًذاسًذ، هؼذٍم هحغ ّن ًیستٌذ
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مفهوم راتی و اصطالح شهیذ صذر
است وِ بششی هتىلواى لای  بِ آى  حالی  ایي تفسیش هٌـقك بش ًظشیِ•

.دس جای شَدل ر فلسفِ ر سد ایي ًظشیِ بیاى شذُ است. بَدًذ


