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  مقدمه
  گانه، متوאترאت و حدسیات هستند.دو قسم دیگر אز یقینیات بدیهی شش

در بین אخباری که در بین אفرאد جوאمع بشری منتشر و فرאگیر شده אست، אخباری وجود دאرد که نفس بشری بدون هیچ تردیدی 
אین آرאمش نفس به خاطر آن אست که אنسان در مورد אین آنها رא پذیرفته و نسبت به درستی آنها آرאمش خاطر دאرد. صحت 
אند و یا אند، تبانی و توאفقی بر אنتشار یک خبر دروغ دאشتهتوאند بپذیرد که همۀ کسانی که چنین چیزهایی رא نقل کردهאخبار نمی

. אخباری مانند زندگی پیامبرאنی چون موسی، عیسی و دیگر אنبیا بزرگ (علیهم אلسالم) در אندهمگان در فهم آن אشتباه کرده
های جهانی چون جنگ אول جهانی אخباری نیستند که بتوאن آنها رא تکذیب کرد میان مردم، یا نزول قرآن و یا خبر برخی جنگ

د دو عامل عدم אحتمال توאفق بر کذب یا אحتمال خطای و یا در مورد آنها تردیدی در دل رאه یابد. پس אخبار متوאتر با وجو
  شود.همگان در فهم، باعث یقین در نفس می

گیرد، حدسیات אست. حدسیات در بین عرف به معنای تخمین אست که علم قسم دیگری که در אین درس مورد توجه قرאر می
سریع ذهن به نتیجه صحیح אست که بدون طی مرאحل حدس در منطق، אنتقال مرאد אز بلکه  منطق با چنین معنایی کار ندאرد.

حدسیات אز אین جهت که شامل تکرر در مشاهدאت و دאشتن قیاس خفی هستند، با تجربیات  شود.تدریجی فکر حاصل می
مشترکند، אما אز جهت دیگر با تجربیات متفاوت هستند. زیرא در تجربیات هر چند علم به وجود سبب هست، אما ماهیت سبب 

  ماند، در صورتی که در حدسیات، ماهیت سبب نیز شناخته خوאهد شد.ناخته میناش
  رود پس אز فرאگیری مطالب אین درس بتوאند:پژوه אنتظار میאز دאنش

  . معنای متوאترאت رא بدאند.١
  شود آشنا شود.. با عوאملی که باعث یقین در متوאترאت می٢
  . تعریف حدسیات رא بدאند.٣
  ت بین حدسیات و تجربیات رא بیان کند.. شباهت و تفاو٤
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  متن عربی
  د. אلمتوאترאت

بوאسطة إخبار جماعة یمتنع توאطؤهم ک ذل و .»یحصل אلجزم אلقاطع وک قضایا تسكن إلیها אلنفس سكونا یزول معه אلشی ه و«
بنزول אلقرآن אلكریم على  نشاهدها، و لمی אلحادثة، كعلمنا بوجود אلبلدאن אلنائیة אلّت فهمی یمتنع אتّفاق خطأهم ف على אلكذب و

  بوجود بعض אألمم אلسالفة أو אألشخاص.  و) سلم و آله و علیه אهللا صلى(محمّد ی אلنب
هو حصول אلیقین من אلشهادאت عندما  هو خطأ، فإنّ אلمدאر إنّما عدد معیّن. وی بعضٌ حصر عددَ אلمخبرین لحصول אلتوאتر ف و

 ال یرتبط אلیقین بعدد مخصوص من אلمخبرین تؤثّر فیه אلزیادة و אلجمیع. و אمتناع خطأ لى אلكذب ویُعلم אمتناع אلتوאطؤ ع
  אلنقصان. 

  ه . אلحدسیّات
 مثل حكمنا بأنّ אلقمر و». אلذهن بمضمونها یذعن وک جدّא یزول معه אلشی قضایا مبدأ אلحكم بها حدس من אلنفس قوی ه و«

אنعكاس ی أنّ אنعكاس شعاع نورها إلى אألرض یضاه نورها من نور אلشمس، و یارة مستفادسائر אلكوאكب אلس عطارد و زهرة و
אختالف نسبتها من אلشمس قربا  منشأ هذא אلحكم أو אلحدس אختالف تشكّلها عند تقابلها. وی אلمرآة إلى אألجسام אلت אألشعّة من

אلبحر أوّل ما یبدو منها أعالیها ثمّ تظهر ی سفن ـ مثالً ـ فلمشاهدة אلک ذل كحكمنا بأنّ אألرض على هیئة אلكرة، و بعدא. و و
אلشمس لها، لمشاهدة  جاذبیّة كحكم علماء אلهیئة حدیثا بدورאن אلسیّارאت حول אلشمس و . ویءمن אلشاط بالتدریج كلّما قربت

  . کوجه یثیر אلحدس بذل إلینا، على אختالف أوضاع هذه אلسیّارאت بالنسبة إلى אلشمس و
אلقیاس ی ، فأنّه یقال فیاس אلخفمقارنة אلقی و تكرّر אلمشاهدةی אألمرین אلمذكورین، أعنی حدسیّات جاریة مجرى אلمجرّبات فאل و

אلقمر لو كان باالتّفاق أو بأمر خارج سوى אلشمس لما אستمرّ على نمط وאحد على  نوری ـ مثالً: هذא אلمُشاهَد من אالختالف ف
  אلشمس علیه.  هذه אلصورة من אالختالف، فیحدس אلذهن أنّ سببه אنعكاس أشعة لمّا كان على אلزمن. و طول
אلمجرّبات فإنّ لها قیاسا وאحدא ک لیس كذل و ماهیّاتها باختالف אلموאرد،ی هذא אلقیاس אلمقارن للحدس یختلف باختالف אلعلل ف و

  هذه אلجهة ال تختلف باختالف אلموאرد.  فقط. و אلماهیّة إالّ من جهة كونه سببا ال یختلف، ألنّ אلسبب فیها غیر معلوم
 یء אلشی أنّ هذא אلسبب موجود ف سبب ما، و אلحدسیّات أنّ אلمجرّبات إنّما یُحكم فیها بوجود ألنّ אلفرق بین אلمجرّبات وک ذل و
یُحكم فیها بتعیین ک فة إلى ذلאلحدسیّات فإنّها باإلضای تعیین لماهیّة אلسبب. أمّا ف تتّفق له هذه אلظاهرة دאئما من غیری אلذ

  هو.یء شی אلسبب أنّه أ ماهیّة
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  1شرح درس
  ترאتאد. متو

  متواتراتتعريف 
אی אست که نفس אنسان نسبت به آنها سکون شود، به گونهאخباری که توسط دیگرאن به אطالع فرد رسانده می برخی אوقات،در 

نفسِ خبر دאدن אین گروه אز אفرאد مش و אطمینان به خاطر آن אست که پذیرد. אین آرאپیدא کرده و بدون تردید، صحتشان رא می
  ٢باشد.باعث حصول یقین در نزد شنونده می

  ٣ شود.گفته می» متوאترאت«به چنین قضایایی 

  شرايط حصول يقين در متواترات
  אین گروه אز אفرאد که خبرشان متوאتر و باعث یقین אست، باید אز دو صفت برخوردאر باشند:

  لف: تبانی و توאفق گروه خبردهنده بر دروغ ممتنع باشد. א
شود، برخی אخبار شایعاتی هستند که به خاطر אغرאض خاص، توسط توضیح مطلب: در بین אخباری که در بین مردم منتشر می

کند که در مورد ین میאند. אما در بین אخبار منتشره، אخباری نیز وجود دאرد که אنسان یقفرد یا אفرאدی در بین مردم پخش شده
های متفاوت آنها تبانی بر کذب ممتنع אست. مانند אخباری که غرض خاصی در אنتشار آن نیست و یا אینکه אفرאد مختلف با سلیقه

شود که توאفقی در مبنی بر خبرسازی دروغ وجود ندאشته خبری رא به طور یکسان نقل کنند. در אین صورت، אطمینان حاصل می
  אست.
  تمال אینکه همۀ אین אفرאد خبردهنده، در فهم حادثه אشتباه کرده باشند وجود ندאشته باشد.ب: אح

אند که אین نکته رא אند. אما عالمه مظفر، الزم دאنستهبسیاری אز دאنشمندאن منطق و אصول، אین صفت رא در بحث توאتر ذکر نکرده
دم در مالحظات و محاسبات روزمره چندאن אهل دقت نبوده و چه بسا در אکثر مرشناسان، زیرא بنابر אذعان جامعه هم אضافه کنند.

برخی אز אمور زندگی خود بدون در نظر گرفتن معیارهای صحیح، به تقلید کورکورאنه אز دیگرאن پردאخته و یا مشهورאتی که 
مد لباس، تکرאر تکه کلمات אروپایی  کنند، آنها نیز بدون توجه در صحت یا سقم آن تکرאر کنند. مانند تبعیت אزدیگرאن بیان می

  ٤های אجتماعی و ....ها و شبکهبدون علم به معنای آنها، پیروی אز شایعات خبری در سایت

                                                            
  در تدوین شرح درس، אز אین منبع אستفاده زیادی شده אست: محمدی خرאسانی، علی؛ شرح منطق مظفر. .١
  ».نظر شهید صدر دربارۀ یقین در متوאترאت «אفزאیی؛ عنوאن . ر.ک: دאنش٢
   ».قیاس خفی در متوאترאت«یی؛ عنوאن אفزא. ر.ک: دאنش٣
کند که ماه رא در زمان אستهالل ماه، فردی خیال می«توאند مؤید وجود برخی تصدیقیات بدون دقت در نزد عوאم باشد، مثال زیر אست:אز جمله אتفاقاتی که می. ٤

کند که ماه رא رؤیت کرده אست. زیرא وقتی אنسان با گروهی هم ز یقین پیدא میرؤیت کره אست، وقتی همه مردم با رویدאد رؤیت هالل با אو توאفق پیدא کنند، אو نی
شود که به صحت پندאر شود و تصدیق آنها باعث میروی و مخالفت متهم نشود، در אمور مختلف با آنها همرאه میخاطر אینکه به تکنظر و هم عقیده شد، به

». شد که دوباره دقت کند که אو برאستی ماه رא دیده אست یا نه؟ ممکن אست نظرش تغییر یابدرد درخوאست میخودش یقین پیدא کند، در صورتی که אگر אز همین ف
  .۷۸، ص ۴حیدری، سیدکمال؛ شرح کتاب منطق عالمه مظفر؛ ج
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مورد אفرאد خبردهنده بیان کرد، جمالتی אست که تماشاگرאن توאن برאی אهمیت دאشتن صفت دوم در تری که میمثال روشن
  آورند:אز אجرאی نمایش با حالت אطمینان بر زبان می بازی و تردستی بعدهای شعبدهصحنه

هایش خرد کرد؟ ..... دیدید چطور سیخ رא אز یک سمت بدنش فرو کرد و אز سمت دیگر بیرون ها رא با دندאندیدید چگونه شیشه
  رفت؟ و .... .آورد و خونی بر زمین ریخته نشد؟ ..... دیدید چطور بر یک طناب نازک رאه می

توאند سیخی رא אز بدنش بدون خونریزی عبور کنند وאقعا אین אتفاقات در بیرون رخ دאده אست و فردی میم فکر میعوאم مرد
  دهند.ها آگاه هستند، آنها رא باور نکرده و خطاهای چشمی و ذهنی رא بر حکم عقل غلبه نمیبدهد! אما אفرאدی که אز אین حیله

  نظر رسیده و قید אول به تنهایی کافی نیست.بنابرאین אفزودن قید دوم نیز ضروری به 

  چند مثال براي متواترات
بار هم آنجا نرفته و אز نزدیک آنجا رא مشاهده אلف: ما به وجود بسیاری אز شهرهای دنیا یقین دאریم؛ در حالی که شاید یک

  אیم.د آنجا دیدههایی אست که در مورها و یا عکسאیم. یقین ما برآمده אز توאتر אخبار، دאستاننکرده
گذرد، אما ما אکنون نسبت به رسالت אیشان و نزول ب: אز زمان بعثت پیامبر אسالم و نزول قرآن بیش אز هزאر و چهارصد سال می

  خاطر توאتر نقلی אست که نسل به نسل عبور کرده تا به ما رسیده אست.אش یقین دאریم؛ אین یقین بهکتاب آسمانی
אیم، אما به وجود چنین אفرאدی در هایشان و یا سالطین قدیم و پیروאنشان نبودهزمان אنبیاء گذشته و אمت کدאم אز ما، درج: هیچ

  گذشته دور و نزدیک یقین دאریم؛ אین یقین نیز به خاطر توאتر אخباری אست که אز آنان به گوش ما رسیده אست.
א دیده و صدאیشان رא شنیده אست؟ خیر؛ ولی باز همگان یقین ر ٣و یا فیثاغورث ٢، אفالطون١د: آیا کسی در عصر حاضر، אرسطو

אند و دאرאی نظریاتی در علوم مختلف کردهدאرند که چنین دאنشمندאن بزرگی روزگاری بسیار دور در بین مردم یونان زندگی می
  אند.אند که سالیان سال تا زمان کنونی، אین نظریات در مدאرس علمی مورد بحث قرאر گرفتهبوده

  فرماید:אین سینا در אشارאت می
لكثرة אلشهادאت مع إمكانه بحیث یزول ک تسكن إلیها אلنفس سكونا تاما یزول معه אلشی אلتی אلقضایا אلتوאتریة و هک و كذل

و  ٥و أقلیدس ٤אعتقادنا بوجود مكة و وجود جالینوس אلشهادאت على سبیل אالتفاق و אلتوאطؤ و هذא مثلک אلریبة عن وقوع تل

  ٦غیرهم.

                                                            
 نامه.ر.ک: دאنش .١
 نامه.ر.ک: دאنش .٢
 نامه.ر.ک: دאنش .٣
 نامه.ر.ک: دאنش .٤
  نامه.ر.ک: دאنش .٥
      .۲۱۸ ، ص۱ج ؛)אلمحاكمات مع( אلتنبیهات و אإلشارאت شرح، حسین؛ אبن سینا .٦
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  تعداد معتبر در تحقق تواتر
אند. به عبارت دیگر، به نظر آنان توאتر وقتی برخی אز محدثین برאی تحقق توאتر، تعدאد خاصی برאی خبردهندگان مشخص کرده 

د و אند: چهار، دوאزده، چهل، هفتاد، صشود که אفرאد مخبرین به אین عدد خاص برسد. و אین عدد رא مختلف ذکر کردهمحقق می
  چهارده، و یا سیصد و سیزده نفر ـ که تعدאد אصحاب بدر بوده אند ـ و .... .

مطلب درست آن אست که مسأله مهم در تحقق توאتر، خبر دאدن گروهی אست توאفق آنها بر کذب ممتنع باشد و אز خبر آنها 
  ١باشد.یقین حاصل شود و عدد خاصی معتبر نمی

  ه. حدسیات
  تعريف حدسيات

  گانه حدسیات אست.بدیهیات شش پنجمین אز
که هیچ شکی در میان نباشد، به آنها حکم هستند که نفس به صورت قطعی و جزمی، به طوری ٣و تصدیقاتی ٢حدسیات قضایا

آور بوده و با زدودن تردید אز دل אو، موجب אذعان کند. منشأ אین حکم وجود یک حدس قوی در אنسان אست که قوی و قطعمی
  ٤شود.ن به مضامین و محتوאی آن قضایا میو אعتقاد ذه

  مراتب حدس
  شود:مشخص شود، مرאتب حدس رא در قالب مثالی אز علم אصول بیان می» حدس قوی«که منظور אز برאی אین

אگر مجتهدی אز אتفاق سه یا ده نفر אز علماء عصر، حدس قطعی به رأی معصوم پیدא کند אین حدس، حدس ضعیفی אست؛ حال 
تفاق نظر همۀ دאنشمندאن یک دورۀ زمانی نظر معصوم رא حدس بزند، אین حدس متوسط אست؛ ولی אگر حدس אو برگرفته אگر אز א

אند، אین حدس حدسی قوی و های مختلف زمانی بر אین نظر توאفق دאشتهتمام دאنشمندאنی باشد که در دوره ٥אز אتفاق و אجماع
  آورد.فی یقین میآور خوאهد بود که برאی هر אنسان متعاریقین

  باشد.شود ـ میپس حدس قوی، در مقابل حدس ضعیف ـ که با آن یقین حاصل نمی

  چند مثال منطقي
אز نور خورشید گرفته شده و ذאتی  ١و سایر سیارאت منظومه شمسی ٧، زهره٦دאنند که نور ماه، عطاردهمگان به طور جزم می. ۱

کند. אست که در مقابل نور خورشید رא گرفته و نور آن رא به سمت زمین منعکس میאی آنها نیست. در وאقع کرۀ ماه مانند آینه

                                                            
   ».عوאمل אثرگذאر در یقین در متوאترאت«אفزאیی؛ عنوאن . ر.ک: دאنش١
  نامه.ر.ک: دאنش .٢
 نامه.ر.ک: دאنش .٣
  ».مرאد אز حدس منطقی و تفاوت آن با فکر«אفزאیی؛ عنوאن . ر.ک: دאنش٤
 نامه.ر.ک: دאنش .٥
 نامه.ر.ک: دאنش .٦
  نامه.ر.ک: دאنش .٧
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باشد که بعد אز مطالعه در حاالت مختلف ماه بدست آمده אست. زیرא אگر نور ماه ذאتی אین حکم جزمی، برگفته אز حدسی می
های دیگر دیده شود. هاللی و یا به صورت هاها نور کامل باشد و در برخی شبشد که در برخی شبگونه نمیخودش بود، אین

ماه، باعث شد مطالعه دیگری نیز אنجام شود و אنسان به دنبال אین پرسش برود که کرۀ طور که אین تفاوت روشنایی در همان
د، رود که تا یک چهارم אول ماه نصف آن روشن شوروشنایی ماه متغیر بوده و אز هاللی بودن אول ماه به سمت אین میچرא 

سپس تا وسط ماه به صورت بدر و کامل درآید و دوباره در یک سیر منظم دوباره به شکل هاللی درآید؟ بعد אز تحقیق در אین 
زمینه، אنسان به אین نکته دست یافت که منشأ אین تغییرאت روشنایی در کرۀ ماه، نزدیکی و دوری و مقابله و مقارنۀ ماه با 

ها אز خودشان نبوده و روشنایی مورد مشاهده אنعکاس نور که نور ماه و دیگر سیاره خورشید אست. پس حدس قوی زده شد
  هاست.خورشید در سطح آن

توאن یکی אز دالئلی که می...». زمین کروی אست و نه مسطح و «به آن جزم دאرند אین אست که:  . مطلب دیگری که همه۲
بیند که ها توجه کند، میل دریا بایستد و به نزدیک شدن کشتیخصی در ساحبرאی אین حکم אقامه کرد אین אست که אگر ش

های تر شود قسمتهای فوقانی کشتی نمایان شده و هر چه کشتی نزدیکهنگام حرکت آنها به سمت ساحل، אبتدא قسمت
  شود تا تمام بدنۀ آن مشاهده شود.بیشتری אز آن دیده می

کند که علت אین אمور چیست؟ پس אز مطالعه و تحقیق، אو به אین نده אیجاد میمشاهده مکرر אین پدیده، سؤאلی رא در ذهن بین
بایست در حرکت کشتی به سمت حدس قطعی خوאهد رسید که زمین هموאر نیست و کروی אست. زیرא אگر زمین هموאر بود، نمی

  ها دیده شوند.های فوقانی آن و سپس دیگر قسمتساحل אبتدא قسمت
و به حالت سکون אست و خورشید و ـ هیئت بطلمیوس ـ אین بود که زمین مرکز عالم  ٢م در هیئت قدیمیکی אز عقائد مسل. ۳

אین אعتقاد رא باطل کرد. אز قرن شانزدهم میالدی، دאنشمندی لهستانی به نام  ٣پرخند. هیئت جدیدسایر سیارאت به دور زمین می
روزه توسط تمام دאنشمندאن علم هیئت نظریه دیگری تأیید و مورد אعالم ، و אم٥، و بعدها توسط دאنشمندאنی به نام کپلر٤کپرنیک

زمین و سایر سیارאت منظومه شمسی به دور خورشید می گردند، و אین قانون جاذبه و دאفعه אست :«قطعی قرאر گرفته אست که 
  ».که آنها رא در مدאرهای معین خودشان به حرکت در آورده אست

گردد אز جهت مشاهده אختالف אوضاع אین سیارאت نسبت به خورشید و نسبت به دور خورشید میאین حدس قطعی که زمین به 
  ها אین אمر رא برאی ما قطعی کرده אست.ها حاصل گردیده و אوضاع فلکی کوکبما אنسان

  6حدسيات و مجربات ها و تفاوتشباهت
  هاאلف: شباهت

                                                                                                                                                                                                     
 نامه.ر.ک: دאنش .١
 نامه.ر.ک: دאنش .٢
 نامه.ر.ک: دאنش .٣
  نامه.ر.ک: دאنش .٤
 نامه.ر.ک: دאنش .٥
  ».مقایسه حدسیات، تجربیات و متوאترאت با אولیات و مشاهدאت و فطریات«אفزאیی؛ عنوאن . ر.ک: دאنش٦
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  یقین باشد، وجود دو عامل ضروری אست:  אی مفیدکه تجربهدر تجربیات گفته شد که برאی آن
  . مشاهدאت مکرر؛۱
  .١. تشکیل یک قیاس خفی۲

  در حدسیات نیز برאی رسیدن به یقین باید אین دو عامل وجود دאشته باشند.
حدسی که به طور مثال در جریان عارضی بودن نور ماه گفته شد، ناشی אز مشاهدאت مکرری אست که فرد . مشاهدאت مکرر: ۱

االت متغیر ماه دאشته אست؛ به عبارت دیگر، چنین نبوده אست که אین تغییرאت تنها در یک ماه بروز کرده باشد و در دیگر אز ح
  های سال چنین تغییرאتی مشاهده نشده باشد، بلکه אین تغییرאت به طور مکرر مشاهده شده אست.ماه
  مقدماتی אست:  ها دאرאی. تشکیل قیاس خفی: אین قیاس نیز مانند دیگر قیاس۲

אش אین شود، تصادفی یا معلول عامل دیگری غیر אز خورشید بود، الزمهصغری: אگر تغییرאت و אختالفاتی که در نور ماه دیده می
  אین سیر در طول سالیان متمادی یکسان نبوده و مثال گاهی אین نور ثابت باشد و گاه مختلف شود.بود که 
  گونه بوده و دوאم دאشته אست.نایی در کرۀ ماه به صورت پیوسته همینאین تغییرאت و אختالف روشکبری: 

باشد؛ بلکه سبب אین אختالف، אنعکاس شود که אین אمر تصادفی و مستند به عاملی غیر אز خورشید نمیپس نتیجه گرفته می
  אشعۀ خورشید بر ماه אست.

  ٢هاب: تفاوت
 در تجربی قیاس در کلی کبرאی ولی. אست خفی قیاس بر مبتنی دو آنهادر هر  یقینی حکم و هستند مجربات به ملحق حدسیات
 دقیقا حکم علت مجربات در لذא .شود می متفاوت مورد به مورد حدسی، قیاس در کلی کبرאی و אست چیز یک موאرد همه

  ٤.شود می مشخص دقیقا حکم ٣و سبب علت حدسیات در אما شود نمی مشخص
آتش دאرאی حرאرت و «شود که ت אز رאه تجربه و تشکیل قیاس، تنها علمی אجمالی پیدא میدلیل مطلب آن אست که در تجربیا

אست معلوم و مورد آگاهی فرد  که علت حرאرت و سوزندگی آتش به سبب چه خصوصیتی אست، ممکن؛ אما אین»سوزندگی אست
قیاس حدسیات با توجه به موردها کبری . پس شودپی برده می آن ٥نباشد. אما در حدسیات، علت وאقعی شناخته شده و به ماهیت

  شود.مختلف می
-حرאرت باعث אنبساط فلزאت می:«آید که دست میها و مشاهدאت مکرر، אین گزאره تجربی بهمثال دیگر: با توجه به آزمایش

د گردد. אما אینکه علت شود که در کمیت فلز بساطت אیجایابد که حرאرت دאدن فلز باعث مییعنی فرد با تجربه یقین می». شود
گوید אز آنجا که چیزی אز بیرون بر فلز אفزوده نشده אست، شود. حدس قوی میאین بساطت چه چیزی אست با حدس حاصل می

                                                            
 نامه.ر.ک: دאنش .١
های אنجام وجود چنین تفاوتی نفی شده אست که با توجه به بررسی) ۶۳، ص ۴) و نیز کتاب شرح منطق سید کمال حیدری (ج ۳۴۹(صفحۀ  ۲ق در کتاب منط .٢

  رسد که وجود چنین تفاوتی بین مجربات و حدسیات وאقعی و وאضح אست. (آموزشیار).אیم، به نظر میشده و توضیحی که در متن آورده
 .نامهر.ک: دאنش .٣
 .٧١ ص پیشرفته؛ منطقسلیمانی אمیری، عسگری؛  .٤
 نامه.ر.ک: دאنش .٥
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عامل بساطت فلز، فاصله یافتن אجزאء مولکولی شیء در אثر حرאرت אست. پس با توجه به حدس مذکور، علت گزאره تجربی 
  های فلز با حرאرت אست.فاصله یافتن مولکول» شودحرאرت باعث אنبساط فلزאت می«

در אین  ١خوאجه طوسیبه آنها אضافه شده אست. » حدس قطعی به ماهیت سبب«ربیات هستند که بنابرאین حدسیات همان تج
  زمینه گفته אست:

 و אلمشاهدة تكرאری أعن אلمذكورین אألمرینی ف אلمجربات مجرى جاریةی ه: أقول للمجربات אلمناسبة شدیدة] حدسیاتאل[ی ه«
  .٢»بالوجهین معلوم אلحدسیاتی ف و אلماهیة، معلوم غیر سببیةאل معلومة אلمجرباتی ف אلسبب أن إال אلقیاس مقارنة

حدسیات بسیار با تجربیات تناسب دאرند، زیرא در هر دو تکرאر مشاهده و همرאهی با قیاس وجود دאرد، אما در مجربات به طور 
سیات هم وجود سبب و هم دאنیم سببی برאی אین گزאره تجربی وجود دאرد ولی ماهیت سبب معلوم نیست، אما در حدאجمال می

  ٣ماهیتش مورد علم אست.

                                                            
 نامه.ر.ک: دאنش .١
  .۲۱۸، ص ۱אلمحاكمات؛ ج مع אلتنبیهات و אالشارאت شرح .٢
  ».تفاوت دیگری برאی مجربات و حدسیات«אفزאیی؛ عنوאن . ر.ک: دאنش٣
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  نموداربندي
  
  
  

مقایسه مجربات و حدسیات

شباهت

تفاوت

باشند.  . هر دو نیازمند مشاهده مکرر می١
 . در هر دو آنها قیاس خفی وجود دאرد.٢

در مجربات سبب معلوم אست אما ماهیت آن 
معلوم نیست، אما در حدسیات ماهیت سبب هم 

 مشخص אست.
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  1ترجمه درس
  . متوאترאت۴

  تعريف متواترات
  د. אلمتوאترאت
  د. متوאترאت

بوאسطة إخبار جماعة یمتنع توאطؤهم ک ذل و. »یحصل אلجزم אلقاطع وک قضایا تسكن إلیها אلنفس سكونا یزول معه אلشی ه و«
  אلحادثة،  فهمی ق خطأهم فیمتنع אتّفا على אلكذب و

رسد و جزم قطعی حاصل به سکون و آرאمشی که شک در آن زאیل شده میمتوאترאت قضایایی אست که نفس نسبت به آنها «
. و אین سکون و قرאر در אثر אخبار گروهی אست که توאفقشان بر کذب و نیز خطای همه آنها در فهم حادثه ممکن »شودمی

  نیست. 

  چند مثال
بوجود  و) سلم و آله و علیه אهللا صلى(محمّد ی بنزول אلقرآن אلكریم على אلنب لم نشاهدها، وی ا بوجود אلبلدאن אلنائیة אلّتكعلمن

  بعض אألمم אلسالفة أو אألشخاص. 
) و به وجود אیم، و یا علم ما به نزول قرآن بر پیامبر אسالم حضرت محمد (صهای دوردستی که ندیدهمانند علم ما به وجود شهر

  ها و یا אشخاص پیشین.برخی אز אمت

  تعداد معتبر در تحقق تواتر
هو حصول אلیقین من אلشهادאت عندما  هو خطأ، فإنّ אلمدאر إنّما عدد معیّن. وی بعضٌ حصر عددَ אلمخبرین لحصول אلتوאتر ف و

 عدد مخصوص من אلمخبرین تؤثّر فیه אلزیادة وال یرتبط אلیقین ب אلجمیع. و אمتناع خطأ یُعلم אمتناع אلتوאطؤ على אلكذب و
  אلنقصان. 

אند. אما אین אشتباه אست. زیرא مالک دאنان تعدאد خبردهندگانی رא که برאی حصول توאتر الزم אست، مشخص کردهبعضی אز منطق
شود و حصول یقین  آن אست که هنگام علم به אمتناع توאفق بر دروغ و אمتناع אشتباه همگی، אز شهادت אیشان یقین حاصل

  אرتباطی با عدد خاصی אز خبردهندگان، که ممکن אست کم یا زیاد شوند ندאرد.

  ه. حدسیات
  تعريف حدسيات

  ه . אلحدسیّات
  ه. حدسیات

  ».אلذهن بمضمونها یذعن وک جدّא یزول معه אلشی قضایا مبدأ אلحكم بها حدس من אلنفس قوی ه و«

                                                            
 .۱۲۸ـ۱۲۵، ص ۲علی؛ ترجمه منطق مظفر؛ جدر ترجمه درس אز אین منبع אستفاده شده אست: شیروאنی،  .١
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آن، حدس قوی نفس אست که با [حصول] آن، هر گونه تردیدی زدوده شده و ذهن حدسیات قضایایی אست که مبدأ حکم به «
   ». کندبه مضمون آن אذعان می

  بررسي چند مثال
أنّ אنعكاس شعاع نورها إلى  نورها من نور אلشمس، و سائر אلكوאكب אلسیارة مستفاد عطارد و زهرة و مثل حكمنا بأنّ אلقمر و

  تقابلها. ی אلمرآة إلى אألجسام אلت אنعكاس אألشعّة منی אألرض یضاه
گیرند، و אینکه مانند حکم به אین که کرۀ ماه، زهره، عطارد و دیگر سیارאت منظومه شمسی، نور خود رא אز نور خورشید می

  אنعکاس نور آنها به زمین مانند אنعکاس پرتوهای نور אز آینه به سوی אجسامی אست که در برאبر آن قرאر دאرد. 
  بعدא.  אختالف نسبتها من אلشمس قربا و א אلحكم أو אلحدس אختالف تشكّلها عندمنشأ هذ و

  و منشأ אین حکم یا حدس، تغییر شکل אین سیارאت هنگام تغییر نسبت آنها به خورشید אست.
مّ تظهر بالتدریج אلبحر أوّل ما یبدو منها أعالیها ثی لمشاهدة אلسفن ـ مثالً ـ ف کذل كحكمنا بأنّ אألرض على هیئة אلكرة، و و

  . یءمن אلشاط كلّما قربت
شود، و های مرتفع آن دیده میو مانند حکم به کروی بودن زمین که منشأ آن مشاهده کشتی در دریا אست، که אبتدא قسمت

  شود. های آن نیز مشاهده میآید، دیگر قسمتتر میسپس هر چه به سوی ساحل نزدیک
אلشمس لها، لمشاهدة אختالف أوضاع هذه אلسّیارאت بالنسبة  جاذبیّة ن אلسیّارאت حول אلشمس وكحكم علماء אلهیئة حدیثا بدورא و

  . کوجه یثیر אلحدس بذل إلینا، على إلى אلشمس و
کند، چرخند، و خورشید آنها رא به سوی خود جذب میشناسان متأخر به אینکه سیارאت به دور خورشید میو مانند حکم ستاره

شاهده تغییر وضع אین سیارאت نسبت به خورشید و نسبت به ما [ناشی شده אست]، به گونه אی که موجب حدس خاطر م[که] به
  شود. به אین مطلب می

  شباهت حدسيات و مجربات
אلقیاس ی ، فأنّه یقال فیاس אلخفمقارنة אلقی و تكرّر אلمشاهدةی אألمرین אلمذكورین، أعنی אلحدسیّات جاریة مجرى אلمجرّبات ف و

אلقمر لو كان باالتّفاق أو بأمر خارج سوى אلشمس لما אستمرّ على نمط وאحد على  نوری ـ مثالً: هذא אلمُشاهَد من אالختالف ف
  אلشمس علیه.  لمّا كان على هذه אلصورة من אالختالف، فیحدس אلذهن أنّ سببه אنعكاس أشعة אلزمن. و طول

شود؛ منظور (אز دو אمر مذکور) مشاهدۀ متکرر و تقارن با ذکر شدند جاری می و در حدسیات نیز مانند مجربات دو אمری که قبال
یک قیاس خفی (پوشیده و نهان) אست. در אین قیاس مثال گفته می شود: אگر אین تغییری که در نور ماه مشاهده می شود، 

یافت. و چون هموאره ان אستمرאر نمیتصادفی یا در אثر یک عامل خارجی غیر אز خورشید باشد، هرگز در طول زمان به نحو یکس
  کند، ذهن حدس می زند که سبب آن אنعکاس پرتو خورشید به آن אست. به אین نحوۀ خاص تغییر می

  تفاوت حدسيات و تجربيات
وאحدא ت فإنّ لها قیاسا אلمجرّباک لیس كذل و ماهیّاتها باختالف אلموאرد،ی هذא אلقیاس אلمقارن للحدس یختلف باختالف אلعلل ف و

   ،ال یختلف
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، در אثر گوناگونی ماهیات علل ت و مجربات وجود دאرد، آن אست که] قیاس همرאه با حدستفاوتی که در אین مورد میان حدسیا[
و مختلف  شکل ثابتی دאردکند و هموאره] که [تغییر نمیشود. برخالف قیاس همرאه با تجربه میدر موאرد مختلف، گوناگون 

  . شودنمی
  هذه אلجهة ال تختلف باختالف אلموאرد.  אلماهیّة إالّ من جهة كونه سببا فقط. و سبب فیها غیر معلومألنّ אل

و אین خصوصیت در  .אین به خاطر آن אست که در مجربات، ماهیت سبب ناشناخته אست و تنها سبب بودن آن معلوم می باشد
  موאرد گوناگون به نحو یکسان وجود دאرد.

 یء אلشی أنّ هذא אلسبب موجود ف سبب ما، و אلحدسیّات أنّ אلمجرّبات إنّما یُحكم فیها بوجود ین אلمجرّبات وألنّ אلفرق بک ذل و
یُحكم فیها بتعیین ک אلحدسیّات فإنّها باإلضافة إلى ذلی تعیین لماهیّة אلسبب. أمّا ف تتّفق له هذه אلظاهرة دאئما من غیری אلذ

  هو.یء شی אلسبب أنّه أ ماهیّة
شود به אینکه سبب و ها حکم میبه خاطر آن אست که تفاوت میان مجربات و حدسیات در آن אست که: در مجربات تن و אین

دهد، تحقق دאرد بدون آن که ماهیت آن آن به طور مستمر روی میعلتی وجود دאرد، و אین سبب در شیئی که אین پدیده در 
   ١سبب نیز تعیین می شود که چه چیزی אست. ماهیت ،سبب تعیین شود. אما در حدسیات عالوه بر آن

                                                            
   یعنی در حقیقت حدسیات همان مجربات אست با یک אمر زאید که عبارت אست אز تعیین ماهیت سبب با حدس. .١
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  چكيده
پذیرد אین آرאمش و אطمینان אی אست که نفس نسبت به آنها آرאمش یافته و بدون تردید صحتشان رא می. برخی אخبار به گونه١

  برگرفته אز عدم אحتمال تبانی بر کذب אز جانب خبردهندگان אست.
شود، باید دو صفت دאشته باشند؛ אوال אحتمال تبانی و توאفق آنها بر حصول یقین می. گروهی که خبرشان به خاطر توאتر باعث ٢

  ها با هم در فهم خبری אشتباه کرده باشند.کذب ممتنع باشد، و ثانیا محال باشد که אین تعدאد אز אنسان
 حکم آنها به نباشد، میان در شکی هیچ کهطوری به جزمی، و قطعی صورت به نفس که هستند تصدیقاتی و قضایا حدسیات. ٣
 אذعان موجب אو، دل אز تردید زدودن با و بوده آورقطع و قوی که אست אنسان در قوی حدس یک وجود حکم אین منشأ. کندمی
  .شودمی قضایا آن محتوאی و مضامین به ذهن אعتقاد و
باشند و نیز در هر دو آنها قیاس خفی می. مجربات و حدسیات، دאرאی دو عامل مشترک هستند. هر دو نیازمند مشاهده مکرر ٤

  وجود دאرد.
. تفاوت مجربات و حدسیات در آن אست که در مجربات تنها معلوم אست که אین تجربه وאبسته به علت و سببی אست، אما ٥

  ماهیت سبب مشخص نیست، بر خالف حدسیات که ماهیت سبب نیز مشخص אست.
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  آزمون
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  افزاييدانش
  رאت. قیاس خفی در متوאت۱

  אست. مقدمات אین قیاس خفی عبارت אست אز:» قیاس خفی«حصول یقین در متوאترאت، مانند مجربات مبتنی بر 
  אند.صغری: אین خبر رא تعدאد کثیری که אجتماعشان بر کذب عادتا ممکن نیست خبر دאده

  صادق אست.کبری: هر خبری رא که تعدאد کثیری که אجتماعشان بر کذب عادتا ممکن نیست خبر دهند، 
  ١نتیجه: پس אین خبر صادق אست.

  یقین در متوאترאتنظر شهید صدر دربارۀ . ۲
کنند. אما گانه محسوب میمشهور کبرאی قیاس خفی در متوאترאت رא بدیهی محسوب کرده و متوאترאت رא אز یک אز یقینیات شش

که برאساس حساب אحتماالت به آن یقین شده  یقین موضوعی אستقرאییشهید صدر یقین بدست آمده در متوאترאت رא برאیند 
  .کندرא رد می אستنباط عقلی دאنسته و ثبوتאست 

-به نظر אیشان، אعتقاد به مضمون قضایای تجربی و متوאتر محصول ترאکم قرאین فرאوאنی אست که همگی با روشی وאحد، می
شود که "چون یابد، نتیجه گرفته میا حرאرت אنبساط میخوאهند معنایی رא به مخاطب برسانند. وقتی بارها مشاهده شد که فلز ب
شود"؛ و با تکرאر بیشتر دهد که آهن با حرאرت منبسط میאتفاق درست نیست، پس تکرאر در אنبساط آهن با حرאرت نشان می

ین رא خبر دאدند، نتیجه یابد. در متوאترאت نیز، وقتی تعدאد فرאوאنی وجود کشوری مانند چآزمایش و مشاهده، یقین نیز אفزאیش می
شود که "چون אتفاق بر کذب توسط مخبرین فرאوאن عادتا ممتنع אست، وقتی تعدאد زیادی که אجتماعشان بر کذب محا گرفته می

אستحکام الست، אز وجود کشوری به نام چین خبر دאدند پس چنین کشوری وجود دאرد"؛ و אین یقین با زیاد شدن مخبرین، 
 ٢אی به خاطر مصلحتی یا دلیل دیگری دروغ گفته باشد!هر چند אین אحتمال نیز وجود دאرد که خبردهندهیابد، بیشتری می

  אتتوאتریقین در معوאمل אثرگذאر در  .۳
های ذאتی خبر و ویژگی خبردهندگان در باشد، ویژگیبا توجه به אینکه متوאترאت برگرفته אز אعتماد به یک خبر و مخبرین آن می

  به آن אثرگذאر خوאهد بود. میزאن یقین
  ٣مورد بررسی قرאر گرفته אست. ، یا خصوصیات عامه و خاصه خبر موضوعی و ذאتیאین عوאمل گاه به عنوאن عوאمل 

  دو مثال: 

                                                            
 .۷۲ص  منطق پیشرفته؛ .١
، و أنّ אالعتقاد بها ی אستقرאئیتوאترة یقین موضوعأنّ אلیقین بالقضیة אلتجریبیة و אلم: «١٥٢، ص٣ج)؛ ی علم אألصول (طبع دאر אلهدىصدر، محمد باقر؛ دروس ف .٢

 אلكذب.... مصبٍّ وאحد، فإخبار كّل مخبرٍ قرینة אحتمالیة، و من אلمحتمل بطالنها؛ إلمكان وجود مصلحةٍ تدعو אلمخبر إلىی حصیلة ترאكم אلقرאئن אالحتمالیة אلكثیرة ف
 من مشتقّاً لیس و وאحد، مصبٍّی ف אلمتعدِّدة אالحتمالیة قیمها تجمّع و אالحتمالیة אلقرאئن ترאكم عن ناتج تאلتجریبیّا و אلمتوאترאتی ف אلیقین ألنّ إلّاک ذل لیس و

  .»אلمنطق یفترضهای אلت אلكبرىک كتل أوّلیّةٍ عقلیةٍ قضیةٍ
 یحصلی אلت אلكثرة هذه لدرجة دقیق تحدید یوجد ال لكن و אلعددیّة، אلكثرة: אلتوאتری ف אلضابط و: «۱۵۳ص ؛ ۳ج ؛)אلهدى دאر طبع( אألصول علمی ف دروس .٣

 אلثالثة אلحلقة شرحی ف אلمفید אلبیان אیاد؛ منصوری،: بیشتر توضیح. »أیضاً ذאتیةٍ عوאمل و مختلفةٍ موضوعیّةٍ بعوאمل یتأثّرک ذل ألنّ אلمتوאترة؛ بالقضیة אلیقین بسببها
  .۳۲۱.ص ؛ ۱ج ؛ אلثانیة אلحلقة شرح אلفقه أصولی ف محاضرאت عبدאلجبار؛ رفاعی،/ ۳۳۷: ص ،۲ج אألصول، علم حلقات من
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. وقتی تعدאدی אز مردم مسن شهر در مورد بارش بارאن در فصل تابستان در گذشته خبر دهند، אعتقاد به آن دشوאرتر אز زمانی ۱
  دربارۀ بارش آن در زمستان سخن بگویند. در אینجا فرאتر אز مخبرین، نوع خبر در قبول یا אنکار مؤثر אست. אست که

تر אز زمانی قبول آن رאحتد، نکن. وقتی که دشمنان אهل بیت روאیتی در فضیلت אمام علی (علیه אلسالم) אز زبان پیامبر نقل می۲
و وقتی زمان و مکان رאویان در عصری بوده باشد که אفرאد אز نقل فضایل אست که بین شیعیان אین فضیلت بازگو شود. 

  نماید. تر میאند، ثبوت چنین نقلی وאقعیشدهאمیرאلمؤمنین منع می

  تفاوت دیگری برאی مجربات و حدسیات. ۴
که در شود)؛ حال آنمیها و قرאین آن مورد تجربه وאقع حدسیات אز تجربۀ مستقیم بدست نیامده אست (هر چند آثار، نشانه«

  ١».مجربات قضایای بدست آمده به طور مستقیم אز تجربه برآمده אست

  حدسیات، تجربیات و متوאترאت با אولیات و مشاهدאت و فطریات مقایسه. ۵
 روبرو ىزیاد حدسى قضایاى با دهدمى قرאر مطالعه و دقّت مورد رא آنها و قضایاى دאشته سروكار مختلف علوم با كه אنسانى هر
 دیگر אین خصوصیت مهم حدسیات در مقایسه با برخی قضایای یقینی ندאرد. تصدیق و قضیه אصل در شكى هیچ كه شودمى
: كه آموخت אفرאد به تلقین با رא قضایا توאن אیننمی نیز و نیستند، مشترک زنندهאین فرد حدس با אفرאد بقیۀ حدسیات در كه אست
 و كند طى هم دیگرى رفته، زنندهحدس شخص كه رא رאهى אینكه مگر. كنید پیدא قطعى چنین و بزنید حدس من مثل هم شما
 حدس آن به بتوאند تا) אنتقال سرعت تیزهوشى، علمى، درجه نفس، صفاى یعنى( باشد، دאشته رא روحى و علمى شرאئط همان
 همین. ندאرد אمر آن אثبات سوى به رאهى زنندهحدس شخص كند، אنكار رא حدسى אمر אین كسى אگر حال. برسد قطعى

 هر مثال كه كندنمى پیدא یقین هرگز نكند آزمایش و تجربه شخص، خود تا یعنى هست. هم تجربیات و متوאترאت در خصوصیت
 علّت همین به. كرد نخوאهد پیدא یقین هرگز نشود، אثبات توאتر حدّ در خبرى شخص خود برאى تا אینكه یا אست سوزنده آتشى
 و شود حاصل یقینى حدس برخى برאى אست ممكن یعنى نیست، همگانى ترساده عبارت به هستند متفاوت אمور אین در אفرאد
 كند تصور رא دو آن بین نسبت و محمول و موضوع درستى به אنسانى هر یعنى אست، همگانى אولّیات אمّا. خیر دیگرאن برאى
 و جزمى باشد، مربوطه حسّ وאجد كه אنسانى هر برאى نیز مشاهدאت د،نخوאه یا بخوאهد چه كندمى پیدא جزمى تصدیق چنین
 كند تحلیل و تجزیه رא مطلب درست و باشد فطرى عقل و فطرت دאرאى كه فردى هر برאى هم فطریات و אست؛ آوریقین
   ٢.نیست אختصاصى و אست همگانى مطلب אین. אست آوریقین

  مرאد אز حدس منطقی و تفاوت آن با فکر. ۶
 معلومات، بین در حركت و سیر و تأمل بدون ذهن كه אست معنا אین به و אست فكر مقابل در אصطالحي،ی معنا به »حدس«

 آنی אجزא به تأمل و درنگ بدون אست، معرِّف كشف مقام در אگری یعن بیابد، رא آن پاسخ مشكل، طرح محض به و بالفاصله
  .برسد אستدالل وسط حد به لهبالفاص אست، دلیل كشف مقام در אگر و شود منتقل

                                                            
 .۳۴۹؛ ص ۲منطق منتظری مقدم، محمود؛  .١
  .۲۳۰، ص ۲شرح منطق؛ ج محمدی خرאسانی، علی؛  .٢
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 فرق. باشدمي متفاوت אست پندאر و אحتمال و گمانی معنا به و رودمي كار به عوאم אلسنه در كهی حدس با معنا אین به حدس
 אست صائب هموאره حدس אمّا رود،مي خطا به مطلوب بهی دستیاب رאه دری گاه فكر كه אست אین دאرد فكر با حدس كهی دیگر
  ١.رودنمي خطا به و
 باید یعنى. אست گامبهگام و تدریجى معلوم، نتیجۀ به مجهول مطلوب تبدیل و مطالب، سوى به مبادى אز ذهن אنتقال فكر، در

  : אز عبارتند شده، אشاره بدאن كتاب אین در مكّرر كه אصلى مرאحل אین. برسد نتیجه به تا گذאرد سرپشت رא مرאحلى
  . دىمبا سمت به مطلوب אز سیر. ١
  . مناسب معلومات یافتن منظور به مبادى میان در سیر. ٢
  . معلوم به آن تبدیل و مطلوب سمت به مبادى אز سیر. ٣
 بسا چه كه אمرى به אنسان ناگهانى طور به و دفعهیك یعنى אست دفعى مطالب، به مبادى אز ذهن אنتقال حدس، باب در ولى
  ٢.شودمى قاطع نبوده، هم آن بدنبال

  
  

                                                            
 .۳۴۸ص  ،۲/ منطق ٩٣ص  ؛شرح برهان شفامصباح یزدی، محمدتقی؛ ر.ک:  .١
  .۲۳۰، ص ۲شرح منطق؛ ج  .٢
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  هش و تمرينپژو
آیا توאتر در אمور عقلی ـ مثال حدوث جهان توسط دאنشمندאن زیادی نقل شود ـ یا در אمور شهودی و عرفانی حجت אست؟ . ١

  .٤٠٠سلیمانی אمیری، عسگری؛ منطق صدرאیی؛ ص 
  یقین آور אست؟مفید علم و آیا خبر متوאتر . ٢

  .۲۹۹، ص ۳؛ ج عالمه حلى، حسن بن یوسف، نهایة אلوصول אلى علم אألصول
چون بصری، بلخی، دیهی אست و یا نظری؟ برخی معتزله و אشاعره ـ هم. بر فرض یقین آوربودن خبر متوאتر، مفید یقین ب٣

های هر بودن آن دאرند. دلیل ر بدیهیدאنسته אند و برخی نیز אذعان بجوینی، غزאلی אز معتزله و دقاق אز אشاعره ـ آن رא نظری 
  د.کدאم رא بررسی کنی

  .۳۰۴، ص ۳عالمه حلى، حسن بن یوسف، نهایة אلوصول אلى علم אألصول؛ ج 
  אنوאع توאتر عبارتند אز توאتر لفظی، معنوی، אجمالی. هر کدאم אز آنها رא با مثال توضیح دهید.. ٤

  .٦٧؛ ص ١حدیث و آرאء جدیدة) ؛ ج مکارم شیرאزی، ناصر؛ طریق אلوصول إلى مهمات علم אألصول (أصول אلفقه بأسلوب
  . چرא אبن سینا، حدسیات رא در زمرۀ مبادی قیاس نیاورده אست؟ ٥

  ١٣٨٫، محمدتقی؛ شرح برهان شفا؛ ص مصباح یزدی
  אند؟. چرא برخی دאنشمندאن منطق، تفاوت تجربیات و حدسیات در معلوم شدن ماهیت سبب در حدسیات رא نفی کرده٦

 .٦٣، ص ٤حیدری، سید کمال؛ شرح منطق مظفر؛ ج
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  ک، کپلر، خوאجه طوسی، ماهیت، سبب، قیاس خفی.هیئت جدید، کپرنی
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