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بررسی تقریر عالمه طباطبایی از برهان صدیقین
حسن عبدی

پرسص اصلي اين پژوهص آن است
صدييين چيس

هتت ريريتر ه طتت بايباتييي اا رهتين

و او چگونت وجود واجب رعتييي اا اباتيم طتيهنتد نويستند

ر ش هرد ا تدا ي اضيا ت اا هيي اسيدن ت ختدا رعرييتي اجلتييي اا رهتين
صدييين ااائت دهد .سپس ي رلرهز ر ريرير ه طت بايباييي اا اين رهتين آن اا
رايين هند و نييط قوم آن اا ر ضلياد .دا پييتين نيتز رختي اا انتييدهتييي هتت
طلكن اس

ر اين رهين وااد گردد و پيسخ آنهي ذهر ضد است  .اوش رحييت

دا اين پژوهص رحليلي ت هيلي اس  .ر پييت اين اوش هلت طيتدطيري هتت دا
ضكلگيري ريرير ه طت بايباييي نيص داضتتاند ت خوا طيدّطيم نلييين و ختوا
طيدّطيم پنهين ت ت صوام صريح ذهر طيضود.

واژههای کلیدی :تشّاى صدذقيني ثبثداو ٍثخدة ٍثت ندر يداسخم
عثاعثاقم.

 پژٍّطگش ٍ هذسس حَصُ ٍدثًطگاُ

هدِ
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طرح مسأله

هثذأ ٍ ه اد هساقلم ّستٌذ كِ ثص گزضتِ دٍس فكش تطدش سث تدِ يدَد هطد َ
كشدُ ثًذ .ثص هناى ثقي دٍ هسألِ هثذأ ثّونر تنطتشي دثسد؛ صقشث تا حد نى پاخد
دثدى تِ هسألِ ه اد نخاىتش يَثّذ ضذ .پشخص دس تاب هثذأ ثقي ثخر كِ نقا الن
نفشقذگاسي دثسد .همدثًنن كِ تطش سثُّاي هت ذدي تِ خَي يدذث دثسد كدِ دٍ سثُ
وذُ ثاسو ثخر ثص :سثُ د ٍ سثُ ي ( .مصباح يزدي 51 :5631 ،و  )02سثُ د د
كِ نى سث ضٌاير حضَسي ًنض همًاهٌدذ د ضدٌايتم ثخدر كدِ ثص د خش طدوِ
هم گنشد ٍ ثتضثس نى تضكنِ ٍ تصدينِ سٍ ثخدر .دس ثقدي ًدَا ضدٌاير ٍثت ندر
ياسخم ه لَم ًضد الن حاضش ثخر؛ تذٍى نًكِ هنداى دالن ٍ ه لدَم ٍثخدغِثي
تاضذ .دس ضنَُ ي

د كِ نى سث ضٌاير يذثًٍذ ثص سثُ لن حصَلم ًنض همگَقٌذ

د تا ثختيادُ ثص تضاقاي كلدم ٍ هيدذهاو قينٌدم ٍخدَد هَخدَدي هدافَ ّودِ
هَخَدثو ثبثاو همگشدد .ثختيادُ ثص هياّنن ٍ صَسوّاي يلم ٍ رٌّدم ضدنَُ
ضٌاير حصَلم قا سثُ ي سث تِ ضنَُثي وَهم ٍ تات ًي ٍ ثًتيا تذ كدشدُ
ثخر( .همان )02 :تشثي سخنذى تِ يذث ثص سثُ ي

تثننيّاي هت ذدي ثسثئدِ ضدذُ

ثخر كِ دس قك تيسنن كلم تِ دٍ دختِ تيسنن همضًَذ .1 :تثنني تمًناصي ٍثخة
ثلَخَد ثص ثبثاو؛  .2ثختذال تشثي ثبثاو ٍثخة ثلَخَد.
تِ ّش حا حكنواى ٍ فنلسَفاى تشثي سخنذى تِ يذثًٍذ سثُّاقم ثسثئِ دثدُثًذ
كِ دس پس هيذهاو قينٌم نًْا ًتاقدم تغ م ٍ قينٌم ٍخَد دثضتِ تاضذ .ثص خولدِ
ثقي سثُ ّا تشّاى صذقيني ثخر .تا تشسخم هتدَى فلسديِ ثخد هم تدِ ثقدي ًتنددِ
همسخنن كِ ًخستني ثضاسُ تِ تشّاى صذقيني دس ك م فاسثتم تِ طن هميَسد:
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فصٌ لل اى تلحظ عبلن الخلق فتشٕ فِ٘ اهبسات الصٌعٔ ٍ لل اى تعشض عٌِ
ٍ تلحظ عبلن الَجَد الوحط ٍ تعلن اًِ البذ هي ٍجَد ببلزات؛ فبى اعتبشت عابلن
الخلق فبًت صبعذ ٍ اى اعتبشت عبلن الَجَد الوحط فبًت ًبصل تعشف ببلٌضٍل اى
ل٘س ّزا راك ٍ تعشف ببلصعَد اى ّزا ّزا (.فابسابٖ 36؛ تبم٘اذّب افاضٍدُ هاذُ
است)

نًچِ دس ك م فاسثتم ٍخَد دثسد تٌْا ثضاسُثي تِ تشّداى صدذقيني ثخدر ٍ ثٍ
تيشقشي ثص تشّاى صذقيني ًِ دس كتاب فصَص الحنن ٍ ًِ دس خاقش كتدابّداقص
ثسثئِ ًكشدُ ثخر .تِ ّش حا ت شقف تشّاى صدذقيني تدِ ثخودا

ٌدني ثخدر:

«ضنَُ ثي كِ تذٍى ًناص تِ ثبثاو ٍخَد هخلَتاو ٍ تٌْا ثص عشقق ه حظدِ ٍخدَد
هحض ٍخَد يذثًٍذ سث ثبثاو كٌدذ»( .ابنهسيناى س>57;9س )5</7دس خدٌر فلسديِ
ثخ هم ًخستني فنلسَفم كِ تيشقشي تشثخاس ه ناسّاي ثختذال هٌغيدم تدشثي
ثقي تشّاى ثسثئِ كشدُ ثتي خنٌاخر( .هم ن)ستا تَخِ تِ ثّونر ٍثخدة ثلَخدَد دس
هثاحث ثالّناو ثغلة فنلسَفاى هسلواى خد م دس ثسثئدِ قدا تكوند تيشقدشي ثص
تشّاى صذقيني د كِ تا هثاًم فلسيم يَد ّواٌّگ تاضذ د دثضتِثًذ .تدشثي ًوًَدِ
ضْابثلذقي خْشٍسدي ( )121/2 :1397هحيق عَخم (ابنهسسيناى سهمن ن س5</7سيس
= )5صذسثلوتالْني ( 14/6 :1410د  ٍ .)16هحيق خثضٍثسي (همن ن>س 5:سپن يقي))س

تيشقشّاقم تشثي تشّاى صذقيني ثسثئِ كشدُ ثًدذ .ثص خولدِ ثقدي فنلسدَفاى

هدِ

عثاعثاقم ( 1321د  ) 1402فنلسَف ه اصش ثخر .ثقطاى تيشقشي ًدَ ثص تشّداى
صذقيني ثسثئِ دثدُ ثخر كِ كوتش هَسد تَخدِ تدشثس گشفتدِ ثخدر .دس ثقدي هيالدِ
ت ش ضذُ ثخر تا توشكض تش تيشقش

هِ عثاعثاقم ثص تشّاى صذقيني ضوي ثسثئِ
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گضثسضم ثص تيشقش تِ ثًتيادّاقم كِ هوكي ثخر تِ ثقي تيشقش هغدش گدشدد ٍ ًندض
پاخ ّاي نًْا پشدثيتِ ضَد.
روش تحقیق

سٍش تِ كاس سفتِ دس ثقي پژٍّص كتاتخاًِ ثي ٍ هثتٌدم تدش هغال دِ ٍ تشسخدم
هتَى ٍ هٌاتع ًَضتاسي ثخر خ م ضذُ دس ثسخا او تش هٌاتع ه تثش ٍ دخر ثٍ
تكنِ ضَد .دس گضثسش دقذگاُ

هِ عثاعثاقم ًنض سٍش تحلنلم د يلم تشگضقدذُ

ضذُ ثخر .دس ثقي سٍش تاٍس تش نى ثخر كِ قك دقدذگاُ تدا تَخدِ تدِ ثلگدَي
هثٌاگشٍي تش پاقِ هدوَ ِ ثي ثص هيذهاو ثختَثس ثخر؛ ٍلم لضٍهاً ٌني ًنسر كِ
قك هتيكش دس ًَضتِ يَد تٌْا تِ تناى ثقي هيدذمهاو ثكتيدا كٌدذ؛ تلكدِ دس تشيدم
هَثسد هغالة دقگشي سث كِ ثستثاط هٌغيم ٌذثًم تدِ دقدذگاُ ًدذثسد ًندض هغدش
هم كٌذ .ثص ثقٌشٍ گام ثخاخم دس فْن دقذگاُ قك هتيكش نى ثخدر كدِ نى دخدتِ ثص
هيذهاو ٍ ضشٍط الصم ٍ كافم سث كِ تِ دقذگاُ هزكَس ثًداهندذُ ثخدر ثص خداقش
هغالة تاص ضٌاير .دس گضثسش دقذگاُ

هِ عثاعثاقم ت ش ضذُ ّوة هيدذهاتم

كِ دس ضك گنشي نى ًيص دثضتِ د يَثُ هيذمهاو ًواقاى ٍ يَثُ هيذمهاو پٌْاى د
تِ صَسو صشقح ركش ضَد ٍ ّش هيذهِ تا ضواسُ ياصم دس خاقگاُ هٌغيم يدَد
تشثس گنشد .ثقي سٍش

ٍُ تش هينذ تَدى دس گدضثسش دقدذگاُ تدشثي تشسخدم نى

دقذگاُ ًنض خَدهٌذ ثخر؛ صقشث تا پنشٍي ثص نى همتَثى تدِ دتدر ًطداى دثد ًيغدة
ض ف قك دقذگاُ دتنياً تِ كذثم قك ثص هيذهاو نى تاص همگشدد.
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گزارش تقرير عالمه طاططاطي

هِ عثاعثاقم تيشقش ثصدلم يدَد سث دس ت لنيدِ تدش كتداب الحنوأ الوتعبل٘اِ

صذسالوتبلْ٘ي ( )23/6 :1410هغش كشدُ ثخدر؛ ٍلدم هدم تدَثى نى سث تدا ثًدذكم
تياٍو دس كتاب اصَل فلسفِ (ً )19/5 :1370نض قافر .هحَس ثصلم تيشقدش

هدِ

عثاعثاقم ٌني ثخر كِ ٍي دس تثنني ًظش يَقص تش ٍثت نتم كِ ضكم دس ٍخدَد
نى ًنسر ٍ هشص هناى فلسيِ ٍ خيسغِ هحسَب همضَد ثًگطر همًْذ .خپس تا
ثسثئِ هيذهاتم ًطاى همدّذ كِ ثقي ٍثت نر د كِ ّش كدس ًداگضقش ثص پدزقشش نى
ثخر ٍ ثًكاس نى ًنض تِ ثبثاتص همثًداهذ د نضي خض ٍثخة ثلَخَد ًنسدرٍ .ي
ه تيذثخر تناًص صشفاً تٌثنْم تش ثهش تذقْم ثخر؛ ًدِ ثقٌكدِ تشّداًم تدش ثبثداو
ٍثخة تاضذ( .صدقالديهسشارازي س>5851س)59/:ستِ ثاسو دقگش ثقي تيشقدش خذقدذ
تِ ّنچ هثذأ تصذقيم ًناص ًذثسدٍ .ضَ تيشقش

هِ عثاعثاقم تا تذثى حذ ثخدر

كِ تشيم تذثّر نى سث دس حذي دثًستِثًذ كِ همتدَثى نى سث ًخسدتني هسدألِ ثص
هسائ فلسيم تِ حساب نٍسد( .جًاديسآمل) س>57;9س)65:

دس ثقي تسور ًخسر ثاسو

هِ عثاعثاقم دس تيشقش ثقي تشّاى سث ثص ًظدش

همگزسثًنن ٍ خپس تِ تَضنح ٍ تثنني نى همپشدثصقن.

هِ عثاعثداقم دس ت لنيدِ

يَد تش كتاب الحنؤ الوتعبلِ٘ همگَقذ:
ٍ ّزُ ّٖ الَاقع٘ٔ التٖ ًذفع بْب «السفسطٔ» ٍ ًجذ ما رٕ هاعَس هعاطشا
الٖ اثببتْب ٍ ّٖ التقب البطالى ٍ الشفع لزاتْب حتاٖ اى فاشض بطالًْاب ٍ سفعْاب
هستلضم لثبَتْب ٍ ٍظعْب فلَ فشظٌب بطالى م ٍاقع٘ٔ فٖ ٍقات اٍ هطلقاب مبًات
حٌ٘ئز م ٍاقع٘ٔ ببطلٔ ٍاقعب (إ الَاقع٘ٔ ثببتٔ) ٍ مزا السَفسطٖ لَ سإٔ االه٘بء
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هََّهٔ اٍ هل فٖ ٍاقع٘تْب فعٌذُ االه٘بء هََّهأ ٍاقعاب ٍ الَاقع٘اِ هكانَمٔ
ٍاقعب (إ ّٖ ثببتِ هي ح٘ث ّٖ هشفَعٔ) ٍ ارا مبًت اص الَاقع٘ٔ التقب العذم ٍ
البطالى لزاتْب فْٖ ٍاجبٔ ببلزات فٌْبك ٍاقع٘ٔ ٍاجبٔ ببلزات ٍ االه٘بء التاٖ لْاب
ٍاقع٘ٔ هفتقشٓ الْ٘ب فٖ ٍاقع٘تْب قبئوِ الَجَدْٗب 11 ٍ 11/3 :1110( .تعل٘قِ).

ٍي ّوچٌني دس كتاب اصَل فلسفِ تا تيصن تنطتشي تِ ثسثئدِ تيشقدش يدَد ثص
تشّاى صذقيني همپشدثصد ٍ همگَقذ:
ب٘بى اٍلٍ :اقع٘ت ّستٖ مِ دس ثباَت ٍٕ ّا٘ش هال ًاذاسٗن ّشفاض ًفاٖ
ًوٖپزٗشد ٍ ًببَدٕ بش ًوٖداسد .بِ عببست دٗگش ٍاقع٘ت ّستٖ باٖ ّا٘ش ق٘اذ ٍ
هشغ ٍاقع٘ت ّستٖ است ٍ بب ّ٘ش ق٘ذ ٍ هشطٖ ال ٍاقع٘ات ًواٖهاَد ٍ واَى
جْبى فزساى ٍ ّش جضء اص اجضاء جْبى ًفٖ سا هٖپزٗشد پس ع٘ي ّوابى ٍاقع٘ات
ًفٖ ًبپزٗش ً٘ست .بلنِ بب آى ٍاقع٘ات ٍاقع٘ات داس ٍ باٖ آى اص ّساتٖ بْاشُإ
ًذا هتِ ٍ هٌفٖ است .البتِ ًِ بِ اٗي هعٌٖ مِ ٍاقع٘ت بب اه٘ب ٗنٖ هاَد ٍ ٗاب دس
آًْب ًفَر ٗب حلَل مٌذ ٍ ٗب پبسُّبٖٗ اص ٍاقع٘ت جذا هذُ ٍ بِ اه٘ب بپًَ٘ذد؛ بلناِ
هبًٌذ ًَس مِ اجسبم تبسٗل بب ٍٕ سٍهي ٍ بٖ ٍٕ تبسٗل ببهٌذ ٍ دس ع٘ي حبل
ّو٘ي هثبل ًَس دس ب٘بى هقصَد خبلٖ اص قصاَس ً٘سات ٍ .باِ عبابست دٗگاش اٍ
خَدش ع٘ي ٍاقع٘ت است ٍ جْبى ٍ اجضإ جْبى بب اٍ ٍاقع٘تداس ٍ بٖ اٍ ّا٘ش ٍ
پَچ هٖ ببهذً .ت٘جِ :جْبى ٍ اجضإ جْبى دس استقالل ٍجَدٕ ٍ ٍاقع٘تداس بَدى
خَد تنِ٘ بِ ٗل ٍاقع٘ت داسًذ مِ ع٘ي ٍاقع٘ت ٍ بِ خَدٕ خَد ٍاقع٘ات اسات.
( 33/1 :1630ا )88

تيشقشي كِ

هِ عثاعثاقم ثص تشّاى صذقيني ثسثئِ كشدُ ثخدر دس اداّش تدِ

ّنچقك ثص هيذهاو فلسيم پنچنذُ هاًٌذ ثصالر ٍخَد تطدكنك ٍخدَد ٍ ستدظ
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لّم كِ هوكي ثخر دس خاقش تيشقشّا تدا نى هَثخدِ ضدَقن ًنداص ًدذثسد .ثقطداى
هستينواً خشثغ ٍثت نر سفتِ ثخر؛ ّواى ٍثت نتم كِ هشص هنداى فلسديِ ٍ خيسدغِ
ضوشدُ همضَد ٍ هْن پزقشش ثقي ٍثت نر ثخر؛ يدَثُ نى سث تدش ٍخدَد تغثندق
دّنن يَثُ تش هاّنر؛ يَثُ نى سث ٍثحذ تِ ٍحذو ضخصم تدذثًنن يدَثُ نى سث
كثنش تِ حساب نٍسقن .ثص ثقٌشٍ ثقطاى تصشقح همكٌذ ّش كسم كِ ثص تَثًاقم يلم
تشيَسدثس تاضذ تِ ٍخَد ثقي ٍثت نر ثر اى يَثّدذ كدشد( .صندقالديهسشنارازي س

هم ن>سً )58/:ناص ًنسر تا ثصن تَدى ٍخَد ٍ ث تثاسي تَدى هاّنر تشثي ثٍ ثبثاو
گشدد .ت ذ ثص پزقشش ٍثت نر سٍضي همضَد كِ ثقدي ٍثت ندر تالدزثو تغد ى ٍ
ًنستم سث تش ًومتاتذ ٍ ّش نًچِ تالزثو تغ ى ٍ ًنستم سث تشًتاتذ ٍثخة ثلَخدَد
يَثّذ تَد .صَسو ثخوالم تشّاى سث همتَثى ثقي گًَِ تيشقش كشد:
1د ٍثت نر نٌم تالزثو تغد ى ٍ ًنسدتم سث تدش ًودمتاتدذ( .هيذهدِ تدذقْم
ٍخذثًم)؛
2د ّش نضي كِ تالزثو تغ ى ٍ ًنستم سث تش ًتاتدذ ٍثخدة ثلَخدَد تالدزثو
ثخر( .هيذهِ تشثخاس ت شقف «ٍثخة ثلَخَد تالزثو»؛
3د ٍثت نر نٌم ٍثخة ثلَخَد تالزثو ثخر( .ثختٌتاج ثص هيذهِّاي )2 ٍ 1؛
همتَثى تشثخاس سٍش تحلنلم د يلم ٍ تا هشثخ ِ تدِ نبداس هختلدف

هدِ

عثاعثاقم هاًٌذ كتاب اصَل فلسفِ بذاٗأ الحنواِ ٍ ت لنيدِ تدش الحنوأ الوتعبل٘أ

ثختذال ثقطاى سث تا تَخِ تِ هيذمهاو هغَي نى ٌني تيشقش كشد.
1د ٍثت نتم دس ياسج ّسر( .هيذهِ تذقْم ٍخذثًم)؛
2د ّش نضي تا ّسر ًثَدش هحا ثخر( .تشثخاس ثهتٌاا ثختواا ًينضني)؛
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3د نى ٍثت نر دس ياسج تا ّسر ًثَدًص هحا ثخر( .ثختٌتاج ثص  1د ٍ )2؛
4د ّش نضي تا ّسر ًثدَدًص هحدا ثخدر (تدا ّسدر ضدشٍسو دثسد).
(تشثخاس ت شقف «ضشٍسو»)؛
5د تا نى ٍثت نر دس ياسج ّسر ضشٍسو دثسد( .ثختٌتاج ثص )4 ٍ 3؛
 6د ّدش ضدشعم غندش ثص هطدشٍط ثخدر .تشثخداس تحلند هيْدَم «ضدشط» ٍ
«هطشٍط»)؛
7د ضشط ٍثت نمر تاقذ غنش ثص يَد ٍثت نمر تاضذ( .ثختٌتاج ثص )6 ٍ 5؛
8د ّش ِ غنش ثص ٍثت نر دس يداسج تاضدذ ه دذٍم ثخدر( .تشثخداس ثهتٌداا
ثختواا ًينضني)؛
9د ضشط ٍثت نر دس ياسج ه ذٍم ثخر( .ثختٌتاج ثص )8 ٍ 7؛
10د ّش ِ ضشعص ه ذٍم تاضذ غنش هطشٍط ثخر( .تشثخاس تحلن

يلم)؛

11د ٍثت نر دس ياسج غنش هطشٍط ثخر( .ثختٌتاج ثص )10 ٍ 9؛
12د ٍثت نر غنش هطشٍط دس ياسج ضشٍسو دثسد( .ثختٌتاج ثص )11 ٍ 5؛
13د ّش نضي تِ صَسو غنش هطشٍط ضشٍسو دثضتِ تاضذ ضدشٍسو ثصلدم
دثسد( .تشثخاس ت شقف «ضشٍسو ثصلم»)؛
14د ٍثت نرِ دس ياسج ضشٍسو ثصلم دثسد( .ثختٌتاج ثص )13 ٍ 12؛
15د نًچِ ضشٍسو ثصلم دثسد ٍثخة ثلَخَد تالزثو ثخر( .تشثخاس ت شقدف
«ٍثخة تالزثو»)؛
16د ٍثخة تالزثو دس ياسج ٍخَد دثسد( .ثختٌتاج ثص )15 ٍ 14؛
تا تَخِ تِ خنش تشّاى

هِ عثاعثاقم سٍضي همضَد كِ ثٍ پدزقشش ٍثت ندر
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ياسخم سث ًيغِ نغاص تشّاى تشثس دثدُ ثخر ٍ .دس پاقاى تشثخاس تشيدم هيدذهاو
تذقْم ٍخَد ٍثخة تالزثو دس ياسج سث ثبثاو كدشدُ ثخدر .حدا پدس ثص ثقدي
گضثسش خشثغ تشسخم تيشقش ثقطاى همسٍقن.
بررس

تقرير عالمه طاططاطي

دس حا حاضش نًچِ دس هحاف

لوم دس تاب تيشقش

هِ عثاعثاقم ثص تشّاى

صذقيني تِ طن هميَسد گَقاي دٍ سٍقكدشد هتيداٍو تدِ ثقدي تيشقدش ثخدر.
تَضنح نًكِ ثص قكسَ ذُثي تا توشكض تش هيَْم «ٍثت نر» كِ هحَس ثصلم تيشقش
ثقطاى سث تطكن همدّذ ٍ نى سث هشص هناى فلسيِ ٍ خيسغِ دثًسدتِثًدذ ه تيذًدذ
ثگش ِ ٌني ٍثت نتم تتَثًذ ٍخَد ٍثخة سث ثبثاو كٌدذ ثص ثبثداو ّسدتم ثصلدم
ٍثخة ثلَخَد ًاتَثى ثخر .ثص ثقٌشٍ تاقذ خشثغ خاقش تيشقشّداي تشّداى صدذقيني
سفر( .علاسم و) س>57;8س<68سيس=68؛سبدخش ن س>57<5س< )57ثص خَي دقگش تشيدم تدا
پزقشفتي ثضكا هزكَس تا ثفضٍدى ت ضم هيذهاو خد م دس تكوند تيشقدش

هدِ

ًوَدُثًذ( .حساهسزادٌ س>57;:س= )65دس ثقي تخص تا توشكض تش ثقي ثًتيادّا ٍ ثقشثدّا
تِ تشسخم نًْا همپشدثصقن.
اشكال یكم

تشدقذي ًنسر كِ ثًساى تشيم هياّنن سث دس رّي يَد خداي هدمدّدذ؛ صقدشث
ٍخَد ٌني هياّنوم سث تا لن حضَسي همقاتذ؛ ثها ًكتِ ثصدلم ثقدي ثخدر كدِ
گًَِ همتَثى هذ م ضذ هياّنن هَخَد دس رّي هاًٌذ ٍثت نر ٍ ٍخَد دس الن
ياسج هصذث دثسد؟ تِ ثاسو دقگش دس تيشقش

هِ عثاعثداقم ٍخدَد هصدذث
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تشثي هيَْم ٍثت نر دس الن ياسج تثنني ًطدذُ ثخدر .هدمتدَثى ثقدي ثضدكا سث
ثقٌگًَِ ًنض تَضنح دثد كِ ثضكا تِ هيذهِ ( )1تداص هدمگدشدد كدِ هدذ م ثخدر
ٍثت نتم دس ياسج ّسر( .هيذهِ تذقْم ٍخذثًم)
هحَس ثضكا ثقي ثخر كِ نًچِ سث
دثًستِ

هِ عثاعثاقم «هيذهة تدذقْم ٍخدذثًم»

ٌذثى ّن تذقْم ٍخذثًم ًنسر؛ صقشث ثقي ثحتوا

نًچِ سث ها ٍثت نر هم ضواسقن

يلم ٍخدَد دثسد كدِ

نضي خض قك هيَْم رٌّدم ًثاضدذ .تدشثي هثدا

ضخصم كِ دس تناتاى گشفتاس تم نتدم ضدذُ ثخدر ٍ تدشثي سفدع تطدٌگم يدَد دس
خستدَي نب تش همنقذ ثص دٍس نتم سث هطاّذُ همكٌذ ٍ قيني دثسد نًچِ همتنٌذ
نب ثخر .ثص ثقٌشٍ ّوِ تَثى يَد سث تِ كاس همگندشد تدا تدِ نى نب تشخدذ؛ ٍلدم
صهاًم كِ تِ نى ًضدقك همضَد

نضي خض خشثب ًومقاتذ! تٌاتشثقي صشف ثد اي

ٍخَد قك هيَْم رٌّم تشثي ثبثاو هصذث دثضتي نى دس الن ياسج كافم ًنسر
ٍ ثقٌكِ ثقي هيَْم رٌّم دس الن ياسج ًنض هصذثتم دثسد ًناص تِ ثبثاو قا دخدر
كن تثنني دثسد.
بررسی اشكال اول

پاخخم كِ هم تَثى دس دفاا ثص

هِ عثاعثداقم ثسثئدِ كدشد ثقٌكدِ ثقطداى دس

هيذهِ( )1تِ ًكتِ ثي دتنق ثضاسُ كشدُ ثخر .كِ هياّنن تش دٍ تسن ّستٌذ؛ تشيدم
ثص هياّنن تٌْا دثسثي صَسو رٌّم ّستٌذ هاًٌذ هياّنن هٌغيم خضئم تَدى كلم
تَدى ٍ هَخثِ تَدى؛ دس حالم كِ تشيم دقگش ثص هياّنن تدِ گًَدِثي ّسدتٌذ كدِ
هحا ثخر هصذث ياسخم ًذثضتِ تاضٌذ ٍ هصدذث ًذثضدتي ٍ ثًكداس هصدذث
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ياسخم نًْا هستلضم تٌاتض ثخر( .جًاديسآمل) س>57;9س<65سيس= )65ثص خولِ ثقدي
هياّنن ثاستٌذ ثص هيَْم «ٍثخة ثلَخَد تالزثو» هيَْم «هَخدَد تدمًْاقدر» ٍ
هيَْم «كاه تشقي هَخَد» .تٌاتشثقي صحنح ثخر تگَقنن «ّش هيَْهم كِ دس رّي
ٍخَد دثسد لضٍهاً دس ياسج هصذث ًذثسد» ٍلم ثقي هغلة هستلضم نى ًنسر كدِ
«تشيم ثص هياّنن رٌّم تالضشٍسُ دثسثي هصذث يداسخم ًثاضدٌذ»؛ تلكدِ تشيدم
هياّنن تالضشٍسُ دس الن ياسج دثسثي هصذث ّسدتٌذ .حدا تدا تَخدِ تدِ ثقدي
تَضنح تِ هيذهِ ( )1تاص هم گشدقن .تِ ًظش

هِ عثاعثاقم هيَْم «ٍثت ندر» ثص

خولِ هياّنوم ثخر كِ تالضشٍسُ دثسثي هصذث ياسخم ثخر؛ تدِ گًَدِثي كدِ
ثًكاس هصذث ياسخم نى هستلضم تٌاتضگَقم ثخر( .صندقالديهسشنارازي سهمن ن>سس
 )59/:س

ًكتِ تسناس هْن دس تيشقش

هِ عثاعثاقم تثنني ثقدي ًكتدِ ثخدر كدِ گًَدِ

هيَْم «ٍثت نر» تِ گًَِ ثي ثخر كِ ثًكاس هصذث ياسخم نى تدِ تٌداتضگدَقم
هٌدش همگشدد؟ ثلثتِ ّوِ تَثى ًَنٍسي ثقي تيشقش دس ّوني ًكتِ ًْيتدِ ثخدر كدِ
گًَِ ثًكاس هصذث ياسخم هيَْم «ٍثت نر» تِ تٌاتضگَقم همثًداهذ.
ثها پاخ

هِ؛ ثقطاى همپشخذ كسم كدِ هٌكدش هيذهدِ( )1ثخدر ٍ هصدذث

دثضتي هيَْم «ٍثت نر» دس الن يداسج سث ثًكداس هدم كٌدذ

دِ ّدذفم دثسد؟ ثٍ

هميَثّذ ثبثاو كٌذ قا دخر كن ًطاى دّذ كِ خخي ثٍ تش حق ثخر ٍ تِ ثاسو
دتنقتش هذ اي ثٍ «ٍثت نر» دثسد! تٌاتشثقي هستطك ّوِ تدَثى يدَد سث تدِ كداس
تسر تا نى نضي سث ثبثاو كٌذ كِ دس صذد ًيم نى تدَد؛ ق ٌدم هصدذث دثضدتي
هيَْم «ٍثت نر» تِ ثاسو دقگش دس ٍخَد هصذثتم دس الن ياسج تدشثي هيْدَم
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«ٍثت نر» تشدقذي ٍخَد ًذثسد .تٌْا ثيت ف دس ثقي ثخر كِ نقا نى هصذث
ثخر كِ «ٍثت نتم دس ياسج ّسر» (هيذهدِ ( )1دس تيشقدش

ثقدي

هدِ عثاعثداقم ثص

تشّاى صذقيني) قا ثقٌكِ «ٍثت نتم دس ياسج ًنسر» (هذ اي هستطدك ) .تدا ثقدي
تَضنح همتَثى تيشقش

هِ عثاعثاقم سث ثقيگًَِ تاصًَقسم كشد:

1د ٍثت نتم سث دس ًظش همگنشقن كِ ضخص:
( )1/aنى سث ٍثت اً تصذقق همكٌذ؛
( )1/bنى سث ٍثت اً ثًكاس همكٌذ( .تيسنن يلم دثئش تني ًيم ٍ ثبثاو)؛
2د دس ّش صَسو ٍثت نتم ثخر( .تشثخاس )1؛
3د ٍ...؛
اشكال دوم

هستطك دس ثدثهِ ثضكا ثٍ ٍ ًااش تِ پاخخم كِ

هِ عثاعثاقم ثسثئِ كشدُ

ثخر ثضكا دٍهم سث هغش همكٌذ .تشثخاس ثقي ثضكا تيشقش

هِ صهاًم توام

يَثّذ تَد كِ هستطك تِ قيني هذ م ضَد «ٍثت نتم دس ياسج ًنسدر» ٍ دَى
هستطك دس ذم ٍخَد ٍثت نتم دس الن ياسج قيني دثسد همتَثى ًتندِ گشفدر
ثٍ «ّوِ تَثى يَد سث تِ كاس تسر تا نى نضي سث ثبثاو كٌذ كِ دسصدذد ًيدم نى
تَد»؛ ثها ثگش دس ًظش نٍسقن كِ هستطك ًسثر تِ ٍخَد قا ذم ٍخَدِ ٍثت نتم دس
الن ياسج قيني ًذثسد تلكِ تِ نى ضك دثسد ٍ دس تشدقذ تِ خش همتشد نقا تاص ّن
هم تَثى هذ م ضذ ثٍ دسصذد ثبثاو ٍثت نر دثضتي هذ اي يَد تشنهذُ ثخر؟! تا
ثقي تَضنح دٍسثى تني ًيم ٍ ثبثاو كِ دس هيذهدِ ( )1دس پاخد تدِ ثضدكا ثٍ
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هغش ضذُ تَد هخذٍش همگشدد ٍ ثقي ثحتوا ٍخَد دثسد:
1د ٍثت نر سث دس ًظش همگنشقن كِ ضخص:
( ًِ )1/aنى سث ٍثت اً تصذقق همكٌذ؛
( ًِ )1/bنى سث ٍثت اً ثًكاس همكٌذ؛
( )1/cتلكِ ًسثر تِ نى ضك دثسد.
ٍ تا هخذٍش ضذى دٍََسثى هزكَس هيذهِ ( )1هخذٍش همگشدد ٍ تا هخذٍش
ضذى ثقي هيذهِ ثختذال ًنض هخذٍش يَثّذ ضذ.
بررسی اشكال دوم

هِ عثاعثاقم ثقي ثضكا سث ًندض تدم پاخد ًگزثضدتِ ثخدر .ثٍ دس دفداا ثص
ثختذال هم گَقذ ثقي هستطك كِ دس ٍخَد قا ذم ٍخَد ٍثت نر ياسخم ضك
دثسد نقا دس صذد نى ًنسر تا ًطاى دّذ كِ ٍثت اً تِ ٍخَد قا ذم ٍخَد ٍثت نر
ياسخم ضك دثسد؟ ثگش ٍثت اً تِ نى ضك ًذثضتِ تاضذ خخي ثٍ نضي خض ٍّن ٍ
ينا ًخَثّذ تَد ٍ دس تحث ّاي يلم خاقم تشثي ٍّن ٍ ينا ًنسر .ثگش ّدن
ٍثت اً تِ ٍخَد قا ذم ٍخَد ٍثت نر ياسخم ضك دثسد تٌاتشثقي ثٍ ًنض تِ ٍخدَد
هصذثتم تشثي هيَْم «ٍثت نر» ثر اى كشدُ ثخر ٍ ثقي هصذث

نضي خض ّوداى

«ضك ٍثت م» ثٍ ًنسر (صدقالديهسشارازي س>5851س )59/:تا ثقي تَضدنح هدمتدَثى
تيشقش ثقطاى سث ثقيگًَِ تاصًَقسم كشد:
1د ٍثت نتم سث دس ًظش همگنشقن كِ ضخص:
( )1/aقا ٍثت اً تِ نى ضك دثسد؛
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( )1/bقا ٍثت اً تِ نى ضك ًذثسد؛ (تيسنن يلم دثئش تني ًيم ٍ ثبثاو)؛
2د ٍثت نتم كِ ضخص ٍثت اً تِ نى ضك ًذثسد:
( )2/aقا نى سث ٍثت اً ثًكاس همكٌذ؛
( )2/bقا نى سث ٍثت اً ثًكاس ًومكٌذ( .تيسنن يلم دثئش تني ًيم ٍ ثبثاو)؛
3د دس ّش صَسو ٍثت نتم ّسر( .تشثخاس )2 ٍ 1؛
4د ...؛
تا ثقي تَضنح سٍضي همضَد كِ دٍسثى هزكَس دس ثختذال هخذٍش ًنسدر ٍ
ثختذال توام ثخر.

ٍُ تش ثقي سٍضي هم ضَد كِ هيْدَم «ٍثت ندر» ثص خولدِ

هياّنوم ثخر كِ ًِ تٌْا ثًكاس هصذث ياسخم دثضتي نى تِ هصدذث دثضدتي نى
هٌدش همگشدد حتم كَ كتشقي تشدقذي دس هصذث دثضتي نى ًندض تدِ هصدذث
ياسخم دثضتي ثقي هيَْم هٌدش يَثّذ ضذ ٍ تا پزقشش هصدذث يداسخم تدشثي
هيَْم «ٍثت نر» هيذهِ ( )1ثختذال توام يَثّذ تَد( .هم ن>س)58
اشكال سوم

ثضكا خَهم كِ تش ثقي تيشقش تشثخاس پاخخم كِ

هِ عثاعثاقم تدِ ثضدكا

دٍم دثدُ ثخر ضك همگنشد ٍ دس نى تش قك الصهِ غنش تاتد تثدَ ثقدي تيشقدش
تكنِ هم ضَد .تشثخاس ثقي ثضكا تيشقش

هِ هستلضم هغلثم ثخر كِ تدِ ّدنح

ٍخِ تات تثَ ًنسر؛ صقشث تش پاقِ ثقي تيشقش هيَْم «ٍثت نر» تِ گًَدِثي ثخدر
كِ ثًكاس هصذث ياسخم نى تِ تٌاتضگَقم ٍ ثهش هحدا هٌددش هدمگدشدد ٍ تدِ
ثاسو دقگش هحا ثخر كسم ثقي هيَْم سث دس خش دثضتِ تاضذ ٍ ٍخدَد يدذث سث
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ًنض ثًكاس كٌذ .تِ ثاسو دقگش ذم ٍخَد يذثًٍذ ٍثت اً غنش تاتد تصدَس ثخدر.
حا ثگش ذم ٍخَد يذثًٍذ ٍثت اً غنش تات تصَس تاضذ پس ّنچ كس ًثاقدذ دس
ٍخَد يذث ضك دثضتِ تاضذ! دس حالم كِ دس الن ٍثتع ًِ تٌْا ذُثي دس ٍخدَد
يذث ضك دثسًذ تشيم ٍخَد يذث سث ًنض ثًكاس كشدُ ثًذّ .وني كِ دس الن يداسج
تا ثفشثدي هَثخِ همضَقن كِ ٍخَد يذث سث ثًكاس همكٌٌذ ًطداى هدمدّدذ ٌدني
ًنسر كِ « ذم ٍخَد يذث غنش تات تصَس تاضدذ» .هدمتدَثى ثضدكا سث تدِ ثقدي
صَسو تيشقش كشد:
1د ثگش هيَْم ٍثت نر تِ گًَِ ثي تاضذ كِ ثًكاس هصذث نى هوكي ًثاضذ الصم
همنقذ كسم دس ٍخَد يذث ضك ًذثضتِ تاضذ.
2د لنكي دس ياسج كساًم ّستٌذ كِ دس ٍخَد يذث ضك دثضتِ تاضٌذ.
3د ٌني ًنسر كِ هيَْم ٍثت نر تِ گًَِثي تاضذ كِ ثًكاس هصذث نى هوكي
ًثاضذ( .ثختٌتاج ثص )2 ٍ 1؛
بررسی اشكال سوم

پاخخم كِ

هِ عثاعثاقم تِ ثقي ثضكا ثسثئِ كشدُ ثقي ثخر كِ تشدقذي دس

ثقٌكِ هيَْم «ٍثت نر» تِ گًَِ ثي ثخر كِ ًِ تٌْا ثًكاس هصذث ياسخم نى تلكِ
حتم ضك ٍ تشدقذ دس ٍخَد هصذث ياسخم نى ًنض تِ پزقشش ٍثت نر يداسخم
هم ثًداهذ ٍخَد ًذثسد .نسي دس ثقٌكِ دس خْاى ياسج كساًم ّستٌذ كِ حاضدش
تِ پزقشش ٍخَد يذث ًطذُثًذ قا دخركن دس ٍخَد يذث ضك دثسًذ ًنض تشدقدذي
ٍخَد ًذثسد؛ ٍلم پزقشش هغلة دٍم هستلضم دخر كطنذى ثص هغلة ثٍ ًنسر؛
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صقشث هغلة ثٍ هثتٌم تش ثقي ثخر كدِ ضخصدم كدِ دس ٍخدَد قدا دذم ٍخدَ ِد
هصذثتم تشثي هيَْم «ٍثت نر» تشدقذ دثسد تاقذ ًخسر هيْدَم «ٍثت ندر» سث تدِ
دسختم تصَس كشدُ تاضذ تا تتَثًذ دستداس هصدذث دثضدتي قدا ًذثضدتي نى خدخي
تگَقذ .ثص ثقٌشٍ ثگش كسم دس هصذث دثضتي ثقي هيَْم تشدقذ دثسد ّودني ًطداًِ
نى ثخر كِ تصَس دتنيم ثص هيَْم «ٍثت نر» تِ دخدر ًنداٍسدُ ثخدر ٍ تٌْدا نى
نضي سث ثًكاس هم كٌذ قا دس نى نضي تشدقذي دثسد كِ نى سث «ٍثت نر» همپٌذثسد.
(صدقالديهسشارازي سهم ن>س)59/:

صَسو ثقي پاخ سث همتَثى تِ ثقي صَسو ًنض تناى كشد:
1د ثگش كسم هيَْم «ٍثت نر» سث تِ دسختم تصَس كدشدُ تاضدذ هحدا ثخدر
ٍخَدِ هصذث ِ هيَْمِ «ٍثت نر» سث ثًكاس كٌذ.
2د لنكي دس ياسج كساًم ّستٌذ كِ دس ٍخَد يذث ضك دثضتِ تاضٌذ.
3د ٌني ًنسر كِ نًْا هيَْم «ٍثت نر» سث تدِ دسخدتم تصدَس كدشدُ تاضدٌذ.
(ثختٌتاج ثص )2 ٍ 1؛
اشكال چهارم

دس هَسد ثقي تيشقش ثضكا

ْاسهم ًنض ٍخَد دثسد.

هِ عثاعثاقم دس ت لنيِ

يَد تش اسفبس پس ثص ركش تيشقش هزكَس تصشقح همكٌدذ كدِ ّودِ تدشثّني ثبثداو
ٍثخة تالزثو صشفاً تٌثنْاتم تش قك ثهش تذقْم ّستٌذ ٍ« :هي ٌّا قظْدش للوتأهمد
ثىّ ثص ٍخَد ثلَثخة تالزثو ضشٍسي ٌذ ثالًساى ٍ ثلثشثّني المثبتة لِ تٌثنْاو
تالحقيقة»( .هم ن) تشثخاس ثقي ثداسو گدضثسُ «ٍثخدة تالدزثو هَخدَد ثخدر»
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ضشٍسي ٍ تذقْم ثخر ٍ ّشگًَدِ تشّداًم كدِ تدشثي ثبثداو نى ثتاهدِ ضدَد دس
حينير تٌثنِ تش ثهشي تذقْم ثخر.
دستاسُ ثقي هغلة هٌاخة ثخر ثقي پشخص سث هغش كٌنن كِ تضنِ ضشٍسي ٍ
تذقْم گًَِ تضنِ ثي ثخر ٍ ت شقف نى كذثم ثخر؟ يَد

هِ عثاعثداقم تدِ

ت شقف تضنِ ضشٍسي ٍ تذقْم پشدثيتِ ثخر .تش ثخاس نًچدِ دس كتداب سسابئ

سبعِ نهذُ تضنِ تِ دٍ تسن ضشٍسي ٍ ًظشي تيسدنن هدمضدَد« :القضيية ثهمدا ثى
القحتاج فم حصَ ثلتصذقق ثلنينٌم تْا ثلم تصذقق نيش ثٍ قحتاج ٍ قسوم ثالٍم
ضشٍسقاً ٍ تذقْناً ٍ ثلثاًم ًظشقما» )13 :1362( .تضنِ ضدشٍسي ٍ تدذقْم تضدنِثي
ثخر كِ تص ذقق قينٌم تِ نى ًناصهٌذ تصذقق دقگشي ًثاضذ .تا ثقدي تَضدنح تداص
هم گشدقن تِ تضنِ «ٍثخة تالزثو هَخَد ثخر» .نقا تصذقق ثقي تضنِ ًناصهٌذ تِ
تصذقق دقگشي ثخر؟ ثگش تصذقق تِ ثقي تضنِ تِ تصذقق دقگدشي ًنداص ًدذثسد
پس هيذهاو پاًضدُگاًِ هزكَس ِ ًيطم تش ْذُ دثسًذ؟ ثگش تصذقق تِ ثقي تضنِ
تِ هيذهاو هزكَس ًناصهٌذ ثخر پس دقگدش ًودمتدَثى نى سث ضدشٍسي ٍ تدذقْم
ًاهنذ.
بررسی اشكال چهارم

ّواًگًَِ كِ

هِ عثاعثاقم ثضداسُ كدشدُ ثخدر تضدنِ ضدشٍسي ٍ تدذقْم

تضنِ ثي ثخر كِ دس تصذقق تِ نى ًنداص تدِ تصدذقق تدِ تضدنِثي دقگدش ًثاضدذ.
تمًناصي تضنِ ضشٍسي ٍ تذقْم دس تصذقق تِ ه ٌاي هغلق تمًناصي نى ًنسدر؛
تلكِ ِ تسا قك تضنِ تِ سغن نًكِ ضشٍسي ٍ تذقْم ثخر ضدشٍسي ٍ تدذقْم

بررسي تقرير عالمه طباطبايي از برهان صديقیه

170

تَدى نى تِ دلن تشيم ضثِْ ّا ٍ ثتْاهاو تش ثفدشثد پَضدنذُ تاضدذ .ثص ثقٌدشٍ الصم
ثخر تا ركش تشيم تصذقياو دقگش ثقي ضثِّْا ٍ ثتْاهداو سث سفدع كٌدنن تدا سثُ
تشثي پم تشدى تِ ضشٍسي ٍ تذقْم تَدى نى ّوَثس گشدد .تِ ثاسو دقگش ًيطدم
كِ هيذهاو پاًضدُگاًِ هزكَس تش ْذُ دثسًذ ثتْام صدثقم ثص هَضدَا قدا هحودَ
تضنِ «ٍثخة تالزثو هَخَد ثخر» هم تاضذ ًِ ثخدتٌتاج قدك هدْدَ ٍ ًتنددِ
ًظشي ثص هدوَ ِ هيذهاو قينٌم.

i

اشكال پنجم

هستطك دس ثضكا پٌدن تش ثقي هغلة هتوشكض همضَد كِ

هِ عثاعثاقم دس

صذد تَد تا تيشقشي ثتتكاسي ثص تشّاى صذقيني ثسثئِ دّذ؛ حا تا تَخِ تِ ت شقيم
كِ ثص تشّاى صذقيني ثسثئِ كشدقن ٍ گيتنن تشّاى صذقيني ضنَُثي ثخر كِ تذٍى
ًناص تِ ثبثاو ٍخَد هخلَتاو ٍ تٌْدا ثص عشقدق ه حظدِ ٍخدَد هحدض ٍخدَد
يذثًٍذ سث ثبثاو كٌذ ٍ تشثخاس هغالدة هغدش ضدذُ دس تَضدنح تيشقدش

هدِ

عثاعثاقم نقا هم تَثى تشّاى ثقطاى سث تيشقشي ثص تشّاى صذقيني تِ حساب نٍسد؟
تِ ثاسو دقگش نقا همتَثى پزقشفر دس تيشقش

هِ عثاعثاقم ثص عشقدق «ٍخدَد

هحض» ٍخَد يذثًٍذ ثبثاو ضذُ ثخر؟

 .iثلثتِ الصم ثخر تِ ثقي ًكتِ تَخِ ضَد كِ ت شقفّاي دقگشي ًنض تشثي تصذقق ضدشٍسي
ٍ تذقْم ثسثئِ ضذُ ثخر كِ ثص نى خولِ همتَثى تِ ثقي ت شقف ثضاسُ كشد« :تصذققِ ضدشٍسي ٍ
تذقْم تصذقيم ثخر كِ ثبثاو نى تشثخاس تصذقياو دقگش هحا تاضذ» .تش ثخاس ثقي ت شقف
ثسصقاتم تيشقش

هِ عثاعثاقم صَسو دقگشي تِ يَد يَثّذ گشفر.
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بررسی اشكال پنجم

پاخ ثقي ثخر كِ ثگش

هِ تشثخاس نًچِ دس ت لنيِ يدَد تدش اسافبس ثاْداس

كشد )15/6 :1410( .تيشقش يَد سث تٌثنِ تش ثهش تذقْم تذثًذ دس ثقي صَسو تدذٍى
تشدقذ ًومتَثى نى سث تيشقش قك تشّاى تِ حساب نٍسد؛ ٍلدم ثگدش تدذٍى دس ًظدش
گشفتي ثقي خ خي

هِ تِ ثسصقاتم تيشقش ثقطداى تپدشدثصقن يدَثّنن دقدذ كدِ ثص

قكسَ دس هيذهِ (ٍ ) 1خَد ٍثت ندر يداسخم هغدش ضدذُ ثخدر ٍ تٌداتشثقي تدا
ه حظِ ٍخَد ٍثت نر ياسخم دس صذد ثبثاو ٍثخة تالدزثو تشنهدذُ ثخدر .ثص
خَي دقگش ثقي تيشقش ّنچ ًناصي تِ ه حظِ ٍ ث تثاس الن ثهكاى ًذثسد .ثفضٍى تش
ثقي ٍقژگم هْوم كِ ثقي تيشقش دثسد نى ثخر كِ تذٍى عش خٌثِ ٍثخة تالزثو
قا هوكي تالدزثو تدَدى ٍثت ندر يداسخم هسدتينو ًا تدِ ثبثداو ٍثخدة تالدزثو
همپشدثصد.
اشكال ششم

دس ثقي ثضكا ًنض هيذهِ (ّ )1ذف تشثس گشفتِ ثخر .هستطك دس ثضكا يَد
ثقي پشخص سث هغش همكٌذ كِ «ٍثت نر»  -كِ نى سث هشص هناى فلسيِ ٍ خيسدغِ
دثًستِثقذ د تا «ٍخَد هحض» د كِ هحَس ثصلم تشّاى صذقيني ثخر د ِ سثتغِ
ٍ ًسثتم دثسد؟ خپس يَد دسصذد پاخ تِ نى تش همنقذ ٍ .همگَقذ نى «ٍثت نتم»
كِ دس هيذهِ ( )1لحاػ ضذُ ثخر ٍثت نر تِ ه ٌاي «ًيس ثالهش» ثخر؛ ٍلدم نى
ٍخَد هحضم كِ هحَس ثصلم تشّاى صذقيني هحسدَب هدمضدَد ٍخدَد نٌدم
ثخرٍ .ثت نر ًيس ثالهشي ّواى ٍثت نتم ثخدر كدِ دس تحدث ثص هغداتَق تضداقا
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هغش هم ضَد ٍ تشثخاس نى حتم تضاقاي خالثِ ًنض دثسثي ٍثت نر ًيس ثالهدشي
ّستٌذ؛ صقشث ثقي ٍثت نر ث ن ثص ٍثت نر نٌدم ثخدر ٍ ضداه ثهدَس دذهم ًندض
هم گشدد؛ دس حالم كِ نًچِ خَفسغم ثًكاس هدمكٌدذ ٍثت ندر نٌدم ثخدر ًدِ
ٍثت نر ًيس ثالهشي .سثتغِ ثقي دٍگًَِ ٍثت نر دس تصَقش صقدش ًطداى دثدُ ضدذُ
ثخر:
ذم
هغاتَق
(ٍثت نر ًيسثالهشي)
هغاتير
ٍخَد هحض (ٍثت نر نٌم)
هغاتِق

تِ ثاسو دقگش نًچِ هَضَا فلسيِ ثخر ٍ خَفسغم ثص پزقشش نى ثتا دثسد
ّواى «ٍخَد هحض» ثخر ٍ ّوني هشص هناى خيسغِ ٍ فلسيِ ضٌايتِ هدمضدَد؛
ٍلم هشثد ثص ٍثت نر تشثخاس تَضنحم كِ دس پاخ تِ ثضكا ثٍ ٍ دٍم هغدش
ضذ ٍثت نر ًيس ثالهشي ثخرٍ .تتم هستطك همگَقذ «هدي ٍثت داً تدِ ٍخدَد
هصذث ٍثت نر نٌم ضك دثسم» ثقي خخي ثٍ تِ دٍ تضنِ تحلن همضَد:
1د هي تِ ٍخَد هصذث ٍثت نر نٌم ضك دثسم.
2د ثقٌكِ «هي تِ ٍخَد هصذث ٍثت نر نٌم ضك دثسم» هغاتق تا ٍثتع ثخر.
هستطك تضنِ دٍم سث تا كلوِ «ٍثت اً» دس ضوي تضنِ ًخسر تناى كشدُ ثخر.
تا ثقي تَضنح سٍضي هم ضَد پاخخم كِ دس دفاا ثص تيشقدش

هدِ عثاعثداقم تدِ

ثضكا ّاي ثٍ ٍ دٍم ثسثئِ ضذُ ثخدر تودام ًنسدر؛ صقدشث حدذ ٍخدظ دس ثقدي
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هيذهاو تكشثس ًطذُ ثخرً .تندِ نًكِ هشثد ثص «ٍثت اً» دس دٍ هيذهِ ًخسر ّواى
ٍثت نر ًيس ثالهشي ثخر؛ ثقي دٍ هيذهِ سث دٍتاسُ همًگشقن:
1د ٍثت نتم سث دس ًظش همگنشقن كِ ضخص:
(ٍ )1/aثت اً تِ نى ضك دثسد؛
( )1/bقا ٍثت اً تِ نى ضك ًذثسد( .تيسنن يلم دثئش تني ًيم ٍ ثبثاو)؛
2د ٍثت نتم كِ ضخص ٍثت اً تِ نى ضك ًذثسد:
(ٍ )2/aثت اً نى سث ثًكاس همكٌذ؛
( )2 /bقا ٍثت اً نى سث ثًكاس ًومكٌذ( .تيسنن يلم دثئش تني ًيم ٍ ثبثاو)؛
ٍ «ٍثت اً» ًااش تِ هغاتير تضنِ تا ٍثتع يَدش ثخدر؛ دس حدالم كدِ هدشثد ثص
«ٍثت نر» دس هيذهِ (ٍ )3ثت نر نٌم ثخر:
3د دس ّش صَسو ٍثت نتم ّسر( .تشثخاس )2 ٍ 1؛
حا تا تَخِ تِ ثقٌكِ ٍثت نر ًيس ثالهشي ث ن ثص ٍثت نر نٌم ثخدر ٍ ث دن
ّنچگاُ داللر تش ثيص ًومكٌذ همتَثى پم تشد كِ تيشقش

هِ عثاعثاقم تش پاقِ

ثقي دفاا ًاتوام يَثّذ تَد.
اشكال هفتم

ذُثي تا توشكض تش هيَْم «ٍثت نر» كِ هحَس ثصلم تيشقش

هِ عثاعثداقم سث

تطكن هم دّذ ٍ ثقطاى نى سث هشص هناى فلسيِ ٍ خيسغِ دثًستِثًذ ه تيذًذ حتم
ثگش ٌني ٍثت نتم تتَثًذ ٍثخة ثلَخَد سث ثبثاو كٌدذ ثص ثبثداو ّسدتم ثصلدم نى
ًاتَثى ثخر .ثص ثقٌشٍ تاقذ خشثغ خاقش تيشقشّاي تشّاى صذقيني سفدر( .علاسمن و) س
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بررسی اشكال هفتم

تا تَخِ تِ هيذهاو ( )9تا ( )12سٍضي همگشدد كِ تيشقش

هِ ضشٍسو غنش

هطشٍعم سث تشثي ٍثت نر باتر هم كٌذ كِ ّواى ضشٍسو ثصلم ثخر .دٍتاسُ ثقدي
هيذهاو سث ثص ًظش همگزسثًنن:
9د ضشط ٍثت نر دس ياسج ه ذٍم ثخر( .ثختٌتاج ثص )8 ٍ 7؛
10د ّش ِ ضشعص ه ذٍم تاضذ غنش هطشٍط ثخر( .تشثخاس تحلن

يلم)؛

11د ٍثت نر دس ياسج غنش هطشٍط ثخر( .ثختٌتاج ثص )10 ٍ 9؛
12د ٍثت نر غنش هطشٍط ياسخم ضشٍسو دثسد( .ثختٌتاج ثص )11 ٍ 5؛
نتیجهگیري

تشثخاس هغالة هغش ضذُ تِ ثقي ًتاقح همسخنن:
1د تيشقش

هِ عثاعثاقم ثص تشّاى صذقيني تا ّوِ تيشقشّاي دقگشي كِ پنص

ثص ثقطاى ثسثئِ ضذُ ثخر تياٍو دثسد ٍ هطتو تش ًَنٍسي ثخر.
2د ثقي تيشقش ثص هيذهاو كوتشي ًسثر تِ تيشقش فنلسَفاى دقگش هاًٌذ ثتيخنٌا
هحيق عَخم ٍ صذسثلوتالْني ضك گشفتِ ثخر.
3د هحَس ثصلم تيشقش

هِ سث هيَْم «ٍثت نر» ٍ هصذث دثضتي ثقي هيْدَم

تطكن همدّذ.
4د دستاسُ ثقي تيشقش ّير ثضكا هغش ضذُ ثخر كِ ثص هناى نًْا ثضكا ّاي
ثٍ دٍم خَم

ْاسم ٍ ّيتن تش تيشقش

هِ ٍثسد ًنسر.
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5د ثضكا پٌدن ثص دٍ حا ياسج ًنسر؛ قا ثص ً تش تيشقش
قا نًكِ ثگش ٍثسد تاضذ هٌتح تَدى تيشقش

هِ ٍثسد ًنسدر

هِ سث ّذف تشثس ًذثدُ ثخر؛ تلكِ تٌْا

ًطاى همدّذ ًومتَثى نى سث تشّاى صذقيني ًاهنذ.
6د ثص هناى ثضكا ّا ثضكا ضطن خذي ثخر ٍ تيشقش

هِ عثاعثاقم تدذٍى

ثفضٍدى هيذهاو تكونلم تشثي پاخخگَقم تِ ثقي ثضكا توام ًخَثّذ تَد.
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