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ترخی از مالحظات منطقی میرداماد
تاريخ دريافت09/6/82 :

تاريخ تأييد09/2/41 :



سعید احمدی

هيسداهاد زا هيتَاى بِ عٌَاى حلقة ٍصل سيس هباحث هٌطقي ٍ گرز اش هٌطق
هشايي بِ صدزايي بِ شواز آٍزد .اٍ عالٍُ بس تَضيح ٍ تحليقل دييق بس قي اش
هباحث هطسح شدُ تَسط هٌط داًقاى يقيا اش قَدال هالحيقاتي ًيقص دز شهيٌقة
بحثّاي هٌطقي دازد كِ دز ايي هقالِ هَزد بسزسي يساز هيگيسد .هاًٌد:
 .1تبييي ديي هَضَع هٌط ٍ تفكيك بيي هعقَالت ثاًية هٌطققي ٍ للفقفي.
اش ًيس هيسداهاد عسٍض هعقَالت ثاًية هٌطقي بس هعقَالت اٍلي بِ حفب ٍجقَد
ذٌّي است دز حاليكِ عسٍض هعقَالت ثاًية للففي بِ حفب ٍجقَد قازجي
يا اعن است.
 .2تقفين هطلب ّلي بفيط حقيقي ٍ هشَْزي ٍ بيقاى ايقي كقِ ّقل بفقيط
حقيقيال سؤال اش َد شيء است بِ حفب حقيقت آى دز ذاتا ٍ تقسز هاّيتا
ٍ ايي كِ ايي هستبة تقسز هاَّي طب اصالت هاّيتال بس هستبقة ٍجقَد آى شقيء
تقدم دازد.
ٍ .3جَد زابطي دٍ اصطالح دازدال يكي اش دٍ هعٌا هحوَل ٍايق هقيشقَد ٍ
ديگسي ٍجَد زابط است كِ بيي هَضَع ٍ هحوقَل ياقايا يقساز دازد ٍ هقابقل
 كازشٌاسي ازشد للففِ ٍ كالم اسالهي.
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ٍجَد لي ًففِ است؛ ايي هعٌا اش ٍجَد زابطيال ٍجَد ليغيسُ اسقت ٍ اش آى بقِ
هعٌاي حسلي ياد هيشَد.
 .4تبييي هعٌاي اعن بَدى هَضَع سالبِ اش هَجبِ ٍ دلق يقازادٍكم هطقسح
شدُ دز زابطِ با ايي اعن بَدىال با تَجِ بِ اعتبقازي بقَدى شقوَل ٍ اعقن بقَدى
هَضَع سالبِ اش هَجبِ.
 .5جسياى بسّاى لنّ ٍ اىّ دز يياسّاي استثٌاييال ّواًٌد يياسّاي ايتساًيِ بقا
تَجِ بِ ايي كِ هفتثٌي دز آى بِ هٌصلة حد ٍسط دز حوليِ است.

واژههای كليدی :موؾوع منكك ،مكلب هل ،وروو ابطوف ،لوه ،ب ،طنهوه ب ،
طنهه ،مّ ،مؼمول حهني منكمي ،مؼمول حهني فلسفي.
طرح مسأله

منكك بنه مسلمه

ا تىهمول م هثوج منكموي ،وه هوه بلهلوي و طلنو

طن بضتب بن  .بين تىهمل ط و

ا نظن نفتن لين تهايخي م هثج منكمي ،طب خوطي

لهطل ان نيست .بز بين او ،تورب طب پطتوبنة تهايخي م هثج ػملي ،ا تحليل و
ت يين ليك آ نمص مهمي بيفه ميونو  .آاب منكموي مين بموه  ،بز رملوب مسوه لي
بلت وب ا نمكب بتػهل و لنت مطه و ثىموت متؼه،يوب ،بز نهوهن منكوك بنوه
بمنوز موا غفلت وبلغ ض ن وب نتيزببش بثسهس يوه نووع رهوص بز منكوك
مطه طب منكك غ ابيي بلت .طه،ك غ ت يين و تفسين آاب منكمي بين ثىيم طزاي،
مي توبن

ا اون تىهملي م هثج منكمي و فهم طهتن منكك غ ابيي وهالهز طهض .

همچنين ميزب تأحينپذين غ اب،متأ،هين
م هثج مطخع ميضو .

بز بلته ش مين بموه

ا طؼؿوي بز
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موؾوع هن ػلم ،يىي بز ورون تمهيز هنو

آ ػلوم بز ػلوو يهون بلوت و

مسه ل آ ػلم بز ػوباؼ ذبتي آ طحج ميون  .ا بين وب موؾووع ػلوم منكوك
چيست ،طين منكك بنه بختالف وروو با  .لوول بهول تحميوك بيون بلوت ووب
«مؼموالت حهنية منكمي» موؾوع ػلم منكك مي طهض  .بين بغكالح ا وتب منكمي
ل ل بز طوػلي طب چطم نميخوا و بو،ين وسي وب تؼ ين مؼموالت حهنيب اب و ط و
لي منكمي و اطها موؾوع منكك طب وها طن ن ،طووػلي طوو  .بو ا وتوه

الشفاء

اطها موؾوع منكك ،فػلي آوا ن وب ا آ مؼموالت بو،ي اب بز مؼموالت حهنيوب
تفىيه نمو ن بلت( .ابيسيٌء ،1404 ،الوٌطق ،الودخل )21 :طوػلي موؾوع منكوك اب
مؼموالتي مي بن وب ثيج بيػهل طب مكلو

ا آ هه ،حهل ضو ن بلوتّ( .وفءى،

الْيءت)10 :

بطنلينه مؼمول حهنيب اب ا موا مفههيم فلسفي طب وها نميطن  .مؼمول حوهني ا
آحها بطن لينه ،تؼ ين يهن بز مفههيم منكمي بلت .اأ بطونلوينه اطوها مفوههيم
فلسفي اوضن نيست و طب آلهني نميتوب م ػي ض وب بلهلهً و مفههيم فلسفي
اب طب ػنوب لسمي بز مفههيم ،ا ونها مؼموالت بو،ي و مؼموالت حهنيب ميضنهلو .
(فٌءيي اشكَزي )33 ،1387 ،طهمنيها و بز ضوه ن ب طووػلي و و ،ووون نيوز تؼ يون
مؼمول حهني اب ط و تفىيه طين منكمي و فلسفي مكنح ون نبن  .بز ػ هات آ هوه
مي توب فهمي وب تمهيز مؼمول منكمي بز فلسوفي طنبيطوه اوضون ن وو ن بلوت.
(بْوٌيءز288 :1375 ،؛ لَكسي)29 :1373 ،

ضيخ بضنبق نيز تفىيىي طين مؼمول منكمي و فلسفي له ل نيست .بو هون چنو
طين مفههيم بػت ها و مههو تفىيه له ل ض ن بلت ،بمه مفههيم فلسفي و منكمي
اب هموبان طب يه چطم ي ن بلت؛ چنب وب بيطوه غوفهت اب طوب ذهنوي و ػينوي
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تمسيم ميون و طنب غفهت ذهني ،طب نوع و بمىه مخوهل مويآوا  ،ثوهل آ ووب
بمىه  ،مؼمول حهنية فلسفي و نوع ،مؼمول منكمي بلت .ػ هات خوبرب ا التجسيفد

خالغب و مورز بلت و ظههنبً متأحن بز لهنوا

بلت( .شيخ اشفسا1375 / 1 ،،؛

طَسي  )116 ،1407 ،خوبرب قولي ا اسءساالقتبءس نيز تػوين وبؾوحي بز بيون
تفىيه باب ب نمي ه ؛ ػ هات بو بين بلت9
هَضَع علن هٌطق كِ هبءحث جصٍيست اش آى ،هعقَالت ثءًيِ است بِ اعتبءز
آى كِ هقتضي ٍقَف بس كيايت اكتسءب علَم بءشد ٍ بِ هعقَالت اٍلفي وفَزي
عقلي هي خَاّين كِ هستاءد اش اعيءى هَجَدات بَد ،هءًٌد جَّس ٍ عسض ٍ ٍاحد
ٍ كثيس ٍ غيس آى .بِ هعقَالت ثءًيِ وَزي عقلي كفِ هسفتاءد بفَد اش هعقفَالت
اٍلي ،هءًٌد كلي ٍ جصئي ٍ ذاتي ٍ عسضي ٍ اهثءل آى( .طَسي)398 :1407 ،

بز مخهل ههيي وب بو طنب مؼموالت بو،ي آوا  ،ممىن بلت بين ونوب طن بضوت
ضو وب تفىيه طين مؼموالت منكمي و فلسفي تولف بو بنزه ض ن بلوت؛ ب ،توب
تؼ ين بو اطها مؼموالت بو،ي خالف بغكالح ابيذ بلت ،بمه طه تأمل ا بين ووب
بو مؼموالت حهنيب اب مستفه بز مؼموالت بو،ي مي بنو  ،مويتووب لوخن بو اب طوب
لخن بطنلينه بارهع ب ؛ زينب بطن لينه هم ،مؼموالت حهنيب اب مستن طوب مؼمووالت
بو،ي مي بن وب منب ش همه مفههيم مههو بلت.
بز ػ هابت مين بمه ا االفقالوبيي و تقَين االيوءى طب لت ميآي وب ته زمه بو
طين مؼموالت حهنية فلسفي و منكمي تفىيوه غووات نهنفتوب طوو و بيون تموهيز
ثهغل تالش فىن بين ثىيم طزاي طو ن بلت .بو طه طيوه بيونووب توه زموه بو
وسي طب بين تفىيه ،تفكون نيهفتوب بلوت ،مؼمووالت حهنيوة فلسوفي اب بز منكموي
تفىيه ميون  .ػ هات بو چنين بلت9
ٍالّري يستبيي لي ٍ يشفبِ نىّ ًضف الحكوف لفيي يتجفءٍشُ ٍ ال هفء نسسفِ
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الاالسففا االسففالهي حففءفيي حففَل عففس العلففن هففي السّ سففء ٍ الوعءضففديي ٍ
هحقق األتبءع يتعداُ َّ :نىّ الوعقَالت الثّءًي  ،حيث تجعل هَضَعالحكو الويصاًي
الّتي ّي هكيءلالعلَم ليست ّي الوعقَالتالثءًي زيثوفء تسفتعول ففي حكوف هفء
قبلالطبيع ( .هيسداهءد)52 :1385 ،

بو موؾوع منكك اب مؼموالت حهنية منكمي مي بن  ،بز آ رهت وب ا بيػهل طب
مكلو

نهفغ بلتّ( .وءى )55 :لپس طنب بح هت م ػه خو مخهلههيي بز فلسوفب

و منكك ميآوا  .بو طيه ميون وب مفههيمي چو « 9ب،حمل و ب،وؾوغ و الكل٘ةٔ و
الجشئ٘ٔ و الفزدّٗٔ و الذّات٘ٔ و العزضّ٘ٔ و الحصّ٘٘ٔ و الجٌسّ٘ٔ و الفصلّ٘ٔ و الٌَّع٘ٔ» طوه
مفههيم يهن مهنن « 9الش٘ئ٘ٔ و ب،ورو و بالمىه » فنق با ّ( .وءى)53 :

بز نظن مين بمه طنب يه ضوي ا اروب بول مؼمووالتي وروو با  ،مهننو
ثيوب  ،رسم ،مهضي ،ؾهثه و بنسه وب مؼمووالت حهنيوب طوب آ هوه بلوتنه ب ن
ميضو و ا ذهن ػهاؼ طن مؼموالت بو،ي ميضو و لؿهيه ذهنيوب اب تطوىيل
مي ه ّ( .وءى) مين بمه طيه ميون وب مكلوك ٍحةذٓ و كثةزٓ بز مؼمووالت حهنيوة
مػكلح ا ثىمت هستن وب طه مؼموالت منكمي ووب ػنوؾطوه طوب مؼمووالت
بو،ي طب ثسب ورو و تمنا ذهني بلت تمهيز بان ( .هيسداهءد)275 :1376 ،

بز نظن مين بمه  ،طحج بز بغل ورو مؼموالت حهنية منكمي ،چهوونهي وروو
آ هه و رهيههن آ هه وب آيوه ا خوهاد مويطهضون  ،يوه ا نفوس يوه ضهيسوتهي و
غالثيتي ا بيػهل يه نفغ بان  ،بز وظهيف فلسفب بلت .فلسفب ورو «ولوي» اب
بح هت ون ن و طيه ميون وب «ولي» ههي «نوع» ،ههي «رنس» ،وههي «فػول»،
ههي «خهغب» و ههي «ػنؼ ػه » بلوت .پوس ولتوي «ولوي رنسوي» و «ولوي
نوػي» ا فلسفب بح هت ض « ،ولي» ،طه ضنـ وليت ،موؾوع ػلم منكوك مويضوو .
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پس بز آ ،وبز و بػنبؼ ذبتية «ولي» ا ػلم منكك بح هت ميضو  .بغل رههت،
يؼني ورو  ،بمىه و بمتنهع اب فلسفب بح هت ميون  ،پس ولتوي بنسوتب ضو ووب
«ولي» ههي «وبرب» ،ههي «ممىن» و ههي «مكلك» بلت ،بيون ولوي موؾووع
منكك ميضو ( .هيسداهءد)55 :1385 ،

طه تورب طب بين وب ا فلسفب ،ػالون طن بين وب بز مؼموالت حهنية فلسفي طحوج
مي ضو  ،بز بغل ورو مؼموالت منكمي نيز طحج ميضو  ،تؼ ين فلسوفي مؼموول
حهني ،رهمغ مؼموالت حهنيوة منكموي و مؼمووالت حهنيوب ب بلوت ووب ا ل وهل آ
مي طهض  .طب ػ هات يهن ،مؼموالت منكمي و فلسفي ا پوضوص مؼنوه روهمؼي
لنبا مي ينن وب ا فلسفب موا طحج لنبا مي ين  .طب هموين رهوت مين بموه ،
مؼمول حهني فلسفي اب بػم بز مؼمول حهني منكمي مي بن ّ( .وءى)55 ٍ 50 :
 )2مطلة هل از ديدگاه میرداماد

منكك بنه مؼموالً مكلب هل اب طب و لسمت تمسيم ميونن  9هل طسيف وب ا
آ بز بغل ورو ضي لؤبل ميضو و هول منووب ووب ا آ بز ح ووت چيوز
طنب ضي لؤبل ميضو  .ورو ا هل منوب طب ػنوب ابطف بلت ،نوب محموول.
مكلب هل منوب اب بز بين او منوب نهمي نبن وب بز ورو ممي لؤبل ميون ؛ طب
همين رهت ػ نب آ اب مكلب هل ممي نيز نهمي نبن ( .غصالي)227 :1421 ،

مين بمه طن تمسيم منكك بنه تمسيم يهن اب ميبفزبي وب ا آ مكلب «هل
طسيف» اب طب و لسم ثميمي و مطهوا تمسيم مويونو  .بز نظون بو «هول طسويف
ثميمي» لؤبل بز خو ضي طب ثسب ثميمت آ

ا ذبتص و تمنا مههيتص بلت

وب بين منت ة تمنا مههو  ،طن منت ة ورو آ ضي تم

بضتب و ا ،حهل ػمول،

بطت ب و طال ولف بز رهػل غه ا ض ن بلت و «هول طسويف مطوهوا » لوؤبل بز
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ورو ضي ا نفس بالمن يه ا ذهن و يه ا خهاد بلت( .هيسداهفءد)106 :1385 ،

مين بمه طهز طت نههيي مكلب هل طسيف چب ثميمي و چب مطوهوا اب طوب يوه
محىيػنب مي بن و تمسيم هل طسيف طب مطهوا و ثميموي اب ا مموه تحليول
مي بن  .طنهطنبين ،بز مههيت مورو طب ثسب تمنا موههويص ،مكلوب هول طسويف
ثميمي و طب ثسب ورو ش ،مكلب هل طسيف مطهوا بنتزبع ميضو .
تمسيم هل طب ثميمي و مطهوا طب م نه مين بمه طهز طت ميون وب بغه،ت
اب طب مههيت مي ه ؛ زينب ق ك م نه بيطه بو،ين لوؤبل بز يوه چيوز ،لوؤبل بز
خو ضي (هل ب،طي ؟) بلت ،نب بز ورو آ  ،ووب بػت وها بلوت و ا نتيزوب
لؤبل بز خو ضي طسيف ثميمي و لؤبل بز ورو ضي طسويف ثميموي نيسوت،
طلىب مطهوا بلت ،بمه ق ك بغه،ت ورو  ،لؤبل ثميمي لؤبل بز ورو بلت و
هليت طسيف ثميمي (هل ب،ورو ؟) بلت و ب ن لوت ونويم ،خووبهيم يو (هول
ب،طي مورو ؟) مطهوا خوبه طو ؛ زينب مههيت بمن بػت ها طو ن و ا مموه
تحليل ػملي ورو طن آ طب غوات ػىسب،ؼمل ،ثمل ميضو .
مين بمه ػ هاتي اب بز طوػلي نمل ميون وب ا آ بطنلينه طب محموالتي طونب
مههيت بضهان با وب نيهز طب مورو طو

مههيت نو با  .پوس مههيوت ا منت وة

ذبتص باب محموالتي بلت وب ذبت مههيت ممو آ طو ن و ثمل آ طن مههيوت
نيهز طب تحمك مههيت ا ظنف ذهن يه خهاد ن با  ،مخل ضىل طو

طنب مخلج و

زوريت طنب چههاّ( .وءى )54 :1367 ،ا بيون ونوب بز محمووالت ووب طه،حمول
بالو،ي طن مههيت ثمل ميضو  ،مههيت ط و ،حهل ورو ش ا خوهاد يوه ذهون
باب بين بوغهف طو ن و نيهز طب چيز زب بز ذبت ن با  .بز نظن مين بمه  ،مهمل
ذبضتن لسم «هل طسيف ثميمي» ،مغه،كب ا م هثج تػووا و تػو يمي اب طوب
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ن هل با و طهػج فسه نتهيذ ث و طنهه ميضو ّ( .وءى)106 :1385 ،
 )3وجود نفسی ،وجود راتط و راتطی از ديدگاه میرداماد

مسأ،ب يهن وب بز بطتىهابت مين بمه بلت ،تمسيم ورو طب نفسوي ،ابطوف ،و
ابطكي بلت .ا ولمهت طوػلي و ل مه بين تمسيمهت ورو ن با  .غو اب،متأ،هين
ا آخنين فػل بز منهذ بول بز منثلة بول اساءز متؼنؼ بين مكلب ض ن بلت و
فػلي تحت ػنوب «في ب،ورو ب،نبطكي» طهز ون ن و ا آ فػل حهطت ون ن بلت
وب ورو ابطكي و بغوكالح با  9يىوي بز و مؼنوه محموول وبلوغ مويضوو و
يهن غنفهً نس ت طين موؾوع و محمول بلت .غ اب،متأ،هين فنق ورو ابطف
و ابطكي اب و وب غه ،هً مورب بضت هن بلت و طيه ون ن و نچب ا بين فػل نوهمي
بز مين بمه نميطن  ،و،ي همه قوا وب ثهري ل زوبا
ا بين فػل بز بلته ش مين بمه ا وته

ا ثهضيب بضهان وون ن ،بو

افقالوبيي طهنن نفتوب بلوت( .هطْفسي،

)106 :1379 / 13

بز نظن مين بمه  ،ورو ابطكي باب

و بقالق بلت 9ب،وف) وروو ابطوف ووب

ممهطل ورو فينفسب بلت؛ ورو ابطكي ا بين مؼنه ورو فيغيننب بلوت ووب
طين موؾوع و محمول لؿهيه لنبا با و بز آ طب مؼنه ثنفي يه ميضو  .طهيو
تورب بضت وب بين مؼنه ورو ابطكي غين بز نس ت هو هويت و بتحوه

طوين

لؿهيه و غين بز نس ت ثىميب بلت .نس ت ثىميوب ا تموه لؿوهيه طسويكب و
منو ب ورو

با وب طب ػنوب نس ت بتحه يب بز آ يه ميضو ( .هيسداهفءد:1385 ،

 )113طنهطنبين ،ورو ابطف ثميمتي خهاري بلت وب طين موؾوع و محمول پيون
طنلنبا ون ن و ورو

ر ب بز آ

و ن با و بين ورو  ،همه بمن بلت ووب ا

م هثج موب حالث ا طحج بز ؾنوات ،بمىه و بمتنهع ،موؾوع طحج ميطهضو ؛
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زينب موب حالث بز بثىه و خػوغيهت ابطكي هستن وب ا موؾووع و محموول
محمك بلت.
) ومين مؼنه بز ورو ابطكي ،ورو نهػتي بلت وب طونخالف مؼنوه بول،
ورو فيغينن نيست ،طلىب ورو فينفسب ،غينن بلوت .توؾويح بيون ووب مؼوهني
نفسي ،هن نظين وبرب تؼه،ي ،طنب خو مورو ن  ،هن نظيون بػونبؼ ا ضوي ي
يهن و يه مهنن غوات طنب ضي يهن مورو ن و يه بز ل يول غووا ػلموي ا
نز نفس ثهؾن ميطهضن  .ا بين لب غوات ،ورو فينفسوب ػوالون طون آ ووب
قن ػ

بز خو مي نمهي  ،نمػي اب بز ورو

يهن للب وون ن و طو ين لوه

وغف و نؼتي طنب آ ورو بح هت ميون بين مؼنه ورو ابطكي مهنن لفي
طنب رسم ،ورو مؼلول طنب ػلت و ورو مؼلو نز ػوه،م بلوت؛ زيونب مونب
ورو فينفسة لفي

بلت بمه ا ثوه،يووب طونب رسوم بلوت؛ چوو وروو

في نفسة ػنؼ همه ورو آ طنب موؾوػص (،غينن) بلت و ورو فوينفسوة
مؼلول طؼينب همه ورو ش طنب ػلت بلتّ( .وفءى )114 :طنهطنبين ،مؼنه
ورو ابطكي طه تحمك فينفسة ضي ت هين ن با  ،طلىب باب

و بز

و بػت ها بلت 9يىي

بػت ها نفسي آ و يهن بػت ها نؼتي و وغفي آ طنب غين ،بمه ا ق يؼت مفهو
ورو ابطكي طب مؼنه بول تؼلك طب غيون ،نهفتوب بلوت و هويق تحموك فوينفسوب
نميتوبن

بضتب طهض ؛ زينب ا غواتي وب نفسي ،حهل ضوو  ،بنموال

ا ذبت آ

بيزه ميضو ّ( .وءى) طن بلهس بضتنبن ،فظي ،هيق يه بز بين و مؼنه ابطوف و
محمو،ي طب يهن لهطليت ت يل ن با  ،زينب اطف و ػ

بلتمالل ا ذبت ابطكوي

نهفتب بلت و ثهل آ وب ورو محمو،ي لهطل مالثظب و نظن بلوتمال،ي بلوت .بز
بين او ،بضتنبن طين بين و مؼنه بز ورو ابطكي، ،فظي بلت.
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مين بمه  ،ورو ابطكي طب مؼنه بول اب ا هليهت طسويكب ل وول نو با ؛ زيونب
موؾوع و محمول ا هليهت طسيكب و ورو ن بان ته آ وب ابطكوي طوين آ هوه
محمك طهض  ،بمه ورو نهػتي بين غالثيت اب با وب طب ،حهل ػملي طب آ نهوهن
بلتمال،ي ضو و طب ػنوب محمول ا هلية طسيكب لنبا ين  ،مهنن  9ب ،يهؼ مورو ٌ
(ّوءى)

بز نظن مين بمه  ،ورو فينفسب نيز باب

و بقالق بلت9

ب،ووف) بول ا بزب ورووو ابطكووي طووب مؼنووه بول ،و آ ورووو ضووي بلووت
ػليبالقالق و ػليالحم٘مٔ وب ورو ،ذبتب ،مهنن وبرب تؼه،ي ،ورو رووهن ووب
ورو فينفسب و ،نفسب بلت ،و ورو ػنؼ اب وب ورو فينفسة ،غينن بلت ا
طن مي ين .
) و ورو طب بزب ورو ابطكي طب مؼنه

و بلت وب فمف ضهمل وروو

،نفسب ميضو و ضهمل بػنبؼ نميضو ّ( .وءى)115 :

ا نتيزب ،ورو ابطكي طب مؼنه بول ،مفهومي ابطكي بلت وب ممىون نيسوت
طب غوات مستمل ،حهل ضو و محهل بلت وب ضأ ثنفي و ابطكي بز آ منسلخ
ض ن و طب غوات بلمي موا تورب ػمل لنبا ين ؛ زينب محهل بلت وب ضوي بز
و  ،مفهوومي

ق يؼت و روهنيت خو منسلخ ضو و ورو ابطكوي طوب مؼنوه

بلت وب ػمل ميتوبن آ اب طب غوات مستمل تؼمل ون  ،مؼنه بلومي ون و
موؾوع خو اب توغيف ون .
بز نظن مين بمه  ،همه ونب وب ورو طب بلسهمي تمسيم ميضو  ،ػ
ورو بلسهمي با  ،پس ػ

ابطكي و نيز ػ

في نفسب باب

نيز طب ت غ

و مؼنه ميطهضن .

ا توؾيح ميتوب طب تمسيم لؿية له ،ب طب طسيكب و منو ب بضهان ون  .لؿية له ،ب
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طب ،يس تهمب و ،يس نهلػب تمسيم مي ضو .آنزه وب طب مؼو و طوو
محمو،ي آ خ ن ب ن ميضو  ،لوخن بز ،ويس تهموب و ػو

زيو و ػو

محموو،ي بلوت .ا

لؿهيهيي وب ا آ هه بز ،يس تهمب بلتفه ن ميضو  ،ا نظن ليك ابطف ورو ن با ؛
زينب بغل ابطف مؼ و بلت و ا لؿوهيه ووب ا آ غوفتي بز موؾووع لولب
ميضو  ،ػ

اطكي وبلغ ميضو و ا لؿية هعذٍلةٔب،محموول يوه بمون ػو مي

محمول وبلغ ميضو ّ( .وءى)116 :

مين بمه  ،طنب پيطهين بز مغه،كب و خكه ،طنب هن و ب بغوكالثي اب رؼول
ميون ؛ طنب مؼنه بول بز ورو ابطكي ،ػنوب «ابطف» ،طونب مؼنوه

و هموه

ػنوب «ابطكي» و طنب ورو روهن و وبرب ب،ورو  ،ورو في نفسب اب بغكالح
ميون ته بز مغه،كة بضتنبن ،فظي رلو ين ضو ّ( .وءى)

ب ن چب طحج ورو ابطف و ابطكي ،يه طحج فلسفي بلت ،نب منكمي ،و،يىن
مين بمه ا ؾمن بين طحج مفه ثمل ضهيغ اب طيه ون ن بلت و آ بين بلت وب
ا آ بز يه مؼنه ثنفي زباش ميضو  ،مخالً ولتي فتب ميضو « 9زيو لوه مٌ»
مفه ثمل ،نس ت ليه طب زي بلت ،ط و بينوب طيه ون ووب آيوه ليوه وروو
طنب خو با يه ن با  ،هن چن

ا موا مخهل ليه طنب خو ورو

هوم با ،

و ،ىن مفه ثمليب آ اب طيه نميون  .بز بيون او« ،زيو ٌ بػموي» الوت بلوت؛
چنبوب مفه آ نس ت ػمي طب زي بلت ،هن چن خوو ػموي ،وروو ثميموي و
نفسي ن با .
 )4اػم تودن موضوع سالثه از موجثه و دفغ پارادوكس مطرح شده در آن
 - 4 -1مؼناي اػم تودن

بز نظن مين بمه  ،ولتي فتب ميضو وب موؾوع له ،ب ميتوبن بػم بز موؾووع
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مور ب طهض  ،مؼنهيص بين نيست وب موؾوع لؿهيه له ،ب ميتوبن مؼ و طهضو
و موؾوع لؿهيه مور ب نميتوبن مؼ و طهض ؛ زينب موؾوع طنخي بز لؿوهيهيي
وب ا بغكالح منكمي مور ب هستن  ،ا خهاد مؼ و بلت ،مهنن « 9رمغ ؾ ين
محهل بلت» و همچنين منب بين نيست وب موؾوع لؿهيه مور ب طهيو مؼموول،
ممخل و متخيل و يه موهو طو ن و طب ورو ذهني مورو طهض و موؾووع لؿوية
له ،ب بز بين ثىم مستخني بلت؛ زينب موؾوع لوه ،ب نيوز طهيو طوب وروو ذهنوي
مورو طهض  ،طلىب منب بين بلت وب للب بز آ رهت وب للب بلوت ،ممتؿوي
تحمك ضي ي نيست وب للب ميضو يه للب بز آ وبلوغ مويضوو و ػو
رهت وب ػ

بز آ

بلت ،بلتؿه تحمك موؾوع ا خهاد اب ن با  ،طلىب ميتوبنو بز

موؾوػي وب هيق ونب ح وت و تحممي ا خهاد بز همه رهت وب ح وت نو با ،
للب ن  .طب خالف بح هت هن چن

ا غين حهطت رنيوه

با  ،بموه بز آ رهوت

نيست وب غين حهطت بلت ،طلىب بز آ رهت بلت وب ح وت مّهيي با ؛ زينب بح هت
بلتؿه ح وت ب،طي با ته چيز طن آ حهطت ضو  .طب همين ،يل ،غحيح بلت
فتب ضو « 9ب،مؼ و ،يس من ثيج هو مؼ و طفال » و غحيح نيست فتب ضو 9
«ب،مؼ و من ثيج هو مؼ و فال » ،طلىب بز آ رهت وب ح ووتي ا ذهون با ،
چيز طن آ ثمل ميضو ( .هيسداهفءد )28 :1385 ،طوب ػ وهات يهون ،بػوم طوو
موؾوع له ،ب نس ت طب مور ب ،فمف طب بين مؼني بلت وب للب بز موؾووع غيون
حهطت بز آ نظن وب غين حهطت بلت ،ممىن بلت ،ا ثه،يوب نميتوب طن موؾووع
غ ين حهطت ،بز آ نظن وب غين حهطت بلت ،بمن اب بيزه
موؾوع لؿيب اب هن چن

ون ؛ يؼنوي هون وهن موه

ا ذهن ح وت با  ،بز آ ثيج وب الح ووت ا خوهاد

بلت ،ا نظن طهينيم ،ا بين غوات فمف ثىم طب غوات له ،ب غحيح بلوت،
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بمه طب غوات مور ب مؼ ولٔب،محمول يه لهلبٔب،محمول ممىون نيسوت .طنوهطنبين،
فنلي وب بز رهت موؾوع طين لؿهيه بيزهطي و لل ي ورو با  ،مورب ضو ن
بلت ته موؾوع لؿهيه له ،ب بػم بز موؾوع مور ب خوبن ن ضو .
2ـ 4ـ پارادوكس اػم تودن سالثه از موجثه و جواب آن

مين بمه طؼ بز ت يين مؼنه بػم طوو

موؾووع لوه ،ب بز مور وب ،بضوىهالت

مكنح ض ن ا بين زمينب اب تمنين ميون و لپس پهلخ مي ه .
ب،ف) بو،ين بضىهل بين بلت وب ب ن موؾووع لوه ،ب بػوم بز موؾووع مور وب
طهض  ،يؼني موؾوع له ،ب بفنب

اب ضهمل ضو وب موؾووع مور وب طنخوي بز آ

بفنب اب ضهمل نطو  ،طين لؿهيه مور ب و لوه ،ب تنوهلؽ نخوبهو طوو ؛ زيونب بز
رملب ضنبيف تنهلؽ ،وث ت موؾوع بلت و طه بػم طوو

موؾووع لوه ،ب بيون

وث ت خ ضب با خوبه ض ّ( .وءى)

) بز رملب لوبػ منكمي وب ممىن بلت موا خ ضب وبلغ ضو  ،بين بلوت
وب هن هن طين و مفهو ػموو و خػووظ مكلوك طهضو  ،نسو ت طوين ػموو و
خػوظ ا نميؽ آ

و منؼىس ميضو  ،مهنن ثيوب و بنسه وب ثيووب بػوم

بز بنسه بلت ،بمه الثيوب بخع بز البنسوه بلوت .ا تحليول مؼنوه ػموو و
خػوظ طهي بز يه قنف طب مور ة وليوب و بز قونف يهون ،طوب لوه ،ة رز يوب
طنليم ،ثهل ب ن موؾوع له ،ب بػم بز مور ب طهض  ،بين لهػ ن آليب ميطين ؛ زينب
مكهطك لهػ
طو

آ

فوق ،الثيوب طهي

ا ليهس طه ال بنسه بخع طهض و بخع مكلوك

ا له،ب و لؿية «هن الثيوبني البنسوه بلوت» و «طؼؿوي البنسوه هوه

الثيوب نيستن » ظههن ميضو  .بز قنف يهن ،چو موؾوع له ،ب بػم بلوت ،ا
لؿيب بخين ،آنچب الثيوب بز آ للب مي ضو  ،و فن با  9يىي هموه البنسوه
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وب ورو با و الثيوب طن آ غه ق نيست و و ضي يهون بلوت ووب طوه
بنتفه البنسه  ،الثيوب نيز بز آ للب ميضو و بين فن بخين ،يؼني فون

ووب

نميؽ بػم (الثيوب ) طن آ غه ق بلت و نميؽ بخع (البنسه ) نيز طب ،يل بين
بلت وب طب ػمو مكلك طو

وب مؼ و بلت بز آ للب ميضو  ،فن

البنسه

نس ت طب الثيوب آليب مي الهن ؛ زينب بين فون  ،الثيووبني بلوت ووب البنسوه
نيست و طه بين فن  ،وليت لؿيب «هن الثيوبني البنسه بلوت» طوب هوم مويايوز .
ط ين تنتيب لهػ

تؼهوس بػم طو

و بخع طو

ا مكلك نميؽ بػم و بخع

مكلك بز بػت ها لهلف مي ن و منطأ بين لموـ ،ل ول بػم طو

طونب موؾووع

له ،ب بلتّ( .وءى 1 :ف )80

د) لهػ

منكمي يهن وب طه بػوم طوو

مي پذين  ،تسهو

موؾووع لوه ،ب بز مور وب آلويب

و بمن مسهو بلت .ب ن بنسه و نهقك و بمن متسهو طهضون ،

نميؽ آ هه نيز متسهو خوبه طو و چو

و بمن متسهو طب غوات و لؿوية

مور ة وليب ا ميآين  ،بز بنسه و نهقك و و نميؽ آ هوه چهوها لؿوية مور وب
ميتوب لهخت 9هن بنسهني ،نهقك بلت ،هن نوهقمي ،بنسوه بلوت ،هون البنسوهني
النهقك بلت و هن النهقمي ،البنسه بلت .ب ن موؾوع له ،ب ،بػم طهضو و لوه ،ب
طب بنتفه موؾوع غه ق طهض  ،ميتوب

فت« 9طؼؿي بز البنسه هه ،النهقك نيستن »

و يه «طنخي بز النهقكهه ،البنسه نيستن » .ا بين و لؿويب آنچوب محموول بز آ
للب مي ضو  ،فن

بلت وب طه بنتفه موؾوع ،محمول نيز بز آ للب ميضوو .

ب ن بين و لؿية له ،ب غه ق طهض  ،نميؿطه يؼني و لؿية مور وة وليوب« 9هون
البنسهني ،النهقك بلت» و «هن النهقمي ،البنسه بلت» وهذ

خوبه طو ّ( .وءى)

مين بمه ل ل بز واو طب فغ بضىهالت فوق ،بطت ب پهلخههيي اب مكنح ميونو
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وب بز رهنب طنخي مكنح ض ن بلوت و ا نههيوت ،پهلوخ نهوهيي خوو اب طيوه
مي ون  .پهلخ مطهوا ،طب بين نحو بلت وب ا نظون آنوه بوالً 9اطوف طوب «لولب»
ميخوا  ،نب «للب» طب اطف .پوس ب ون اطوف طوب لولب خووا  ،لؿوية مور وب،
سبلبٔب،محمول مي ضو  .حهنيهً 9طن فونؼ مور وب ،سةبلبٔب،محموول طهضو  ،و،وي ا
بلتؿه ورو موؾوع ،مهنن

يهن مور بهه نيست و ا ػ

بلتؿه طب لوه ،بهوه

ملحك ميضو  .حه،خهً 9بثىه منكمي يه ض ن ا همة موبا غه ق ن و ن و نس ت طب
نمهيؽ مفههيم و ق هيغ ػهمّب تخػيع ميخوا ّ( .وءى)81 :

مين بمه پهلخ فوق اب زبف طنخي بز متط هين طب ثىمه مي بن  ،وسهني ووب
طب تملي بلوبل پن بختب و ػهرز بز ثل مطىل هستن  .طب همين منظووا طوه تحليول
مؼنه ػمو طب بضىهلهه پهلخ مي ه .
بز نظن مين بمه  ،ػمو باب
ب،ف) ضمول بفنب

و مؼنه بلت9

وب مين بمه بز آ طب «بألػمّ طحسب موه هوو أوخون تنوهوال»

تؼ ين ون ن بلت ،مهنن بين وب طهوييم ثيوب بػم بز بنسه بلت .بيون ػموو طوب
ثسب موؾوػهت ،رز يب بلت.
) ػمو بػت ها بلت .طنب مخهل ثيوب طمه هو ثيوب  ،بػت هابً بػم بلوت بز
ثيوب الططنـ ضي  .همهنه بػم طو
ػمو بفنب

له ،ب بز مور ب ،طب ثسب ضمول بفونب

نيست ،طلىب ضمول و بػم طو

و

بػت ها بلت .ػمو موؾوع لؿيب

له ،ب طب بين نيست وب ا مَخَل «زي بيسته ن نيست» ،موؾوع لؿيب و فن با و
موؾوع لؿية «زي بيسته ن بلت» ،باب يه فن بلت و له ،ب اب فن

بلت وب

مور ب طن آ غه ق نيست ،مهنن زي مؼ و وب مػ بق لؿية لوه ،ب طوو ن ،و،وي
مػ بق طنب لؿية مور ب نمي طهض  ،طلىب بػم طو

له ،ب بز مور ب طب بيون مؼنوه
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بلت وب للب بز آ رهت وب للب بلت ،طن موؾوع خو طوب بػت وها بػوم بز
بيزه

غ ق مي ون ؛ يؼني للب بز آ رهت وب للب بلت ،بلتؿه موؾووػي

وب مورو طهض اب ن با  ،و،يىن مور ب ممتؿي آ بلت و بيون بمتيوهز بػت وها ،
بختالف بفنب اب طب ن هل نمي آوا و موؾوع لؿهيه له ،ب ،ػلياغم آ وب للب
طب ثسب ذبت خو ممتؿي ورو آ هه نيست ،بفنب

اب ضهمل ميضوو ووب طوب

يىي بز بنحه لب هنب ،يؼني طب ورو ذهني ،طب وروو خوهاري ،و يوه طوب وروو
تم ين مورو طهضن و لؿهيه بيزهطي و لل ي ا نههيت طب ،حهل بفنب مسهو
طو ن و بز بين رهت فنلي طه هم ن بان  .طنهطنبين ،بيزه
تحػيلي طهض  ،ممتؿي ح وت موؾوع بلت .ب ن ػم

بػم بز آ وب ػ و،ي يوه
ا لؿية بيزهطي طوب ،حوهل

ذهن طهض  ،ح وت موؾوع اب ا ذهن و ب ن طب ،حهل خهاد طهض  ،ح وت موؾووع
اب ا خهاد ،طب ونبب تحميمي و يه تم ين قلب موينمهيو  .موخالً ا «برتموهع
نميؿين محهل بلت» ،ا يها ػ  ،بفنب
ا همه

طنب برتمهع نميؿين فنؼ ميضو و

يها طب بمتنهع و بلتحه،ة آ هه ثىم ميضو  .ا لؿوهيه لوه ،ب نيوز ،ا

همه محوا وب ثىم قنف بيزه

آ غه ق بلت ،اطف و پيون  ،للب و نفوي

مي ن  .طه بين تحليل ،بضىهالت طن قنف ض ن و بثىه منكمي يه ضو ن ،حم٘مةٔ
غه ق هستن ّ( .وءى)
 )5جريان ترهان لمّ و إنّ در قیاسات استثنايی از ديدگاه میرداماد

بز نظن مين بمه  ،طنهه «،مّ» و «إ » ا ليهسهه بلتخنهيي ،همهنن ليوهسهوه
بلتنبني منؼم مي ضو و مستخني ا آ طب منز،ب ث ّ ولف ا ثمليب بلتّ( .وفءى:

 )224ليهسهه بلتخنهيي ،يه بتػه،ي بلت يه بنفػه،ي؛ طب همين ،يل طهيو طنهوه
،مي و بني ا هن و موا طنالي لنبا ين  .مستخني ا ليهسهوه بلوتخنهيي طوب
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منز،ة تىنبا ث ولف بلت .طنهطنبين ،هن هن مستخني اب طه مم موة ضونقي ممهيسوب
ونيم و مستخني ػلت ح وت نتيزب طهض  ،طنهه ،مّوي بلوت و ب ون مؼلوول نتيزوب
طهض  ،طنهه بز نوع ،يل خوبه طو و ب ن مسوتخني و نتيزوب هون و مؼلوول بمون
لومي طهضن يه هن و متالزمين طهضن  ،طنهه بز نوع إني مكلك خوبه طو .
0و 4و 0و طنهه ،مّي و إني ا بلتخنهيي بتػه،ي
 )0هن هن طين مم

و ته،ي ليهسهه بلتخنهيي بتػه،ي ابطكة ػليّت طهضو و ا

مستخني ػلت ذون ضو  ،طنهه ،مّي خوبه طو و ب ن ا مستخني مؼلول ذون ضو ،
،يل خوبه طو .

طنهه

ب،ف) ب ن ا مم مة بوّل ليهس بلتخنهيي ،مم
و  ،مم

ػلوت توه،ي طهضو و ا مم موة

وؾغ ضو  ،طنهه بز نوع ،مّي بلت ،مهنن 9

( )0ب ن خواضي قلوع ون  ،اوز مورو بلت.
(، )1ىن خواضي قلوع ون ن بلت.
(  )2اوز مورو بلت.
توؾيح 9ا بين مخهل ،طه وؾغ مم ّ (قلوع خواضي ) وب همه ػلت طوو  ،طوب
مؼلول (اوز) الي نبيم.
) بمه ب ن نميؽ ته،ي ،بلتخنه ضو  ،بز نوع ،يل بلت؛ زينب وب ن و مؼلوول،
مؼلول ن و ػلت بلت ،مهنن 9
( )0ب ن خواضي قلوع ون  ،اوز مورو بلت.
(، )1ىن اوز ،مورو نيست.
(  )2خواضي قلوع نىن ن بلت.
توؾيح 9ا بين ره ،ن و

اوز طب خهقن ػ

قلوع خواضي بلت .ث ولوف
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مؼلول نتيزب بلت.
د) بمه ب ن طنػىس ،مم  ،مؼلول و ته،ي ،ػلت طهض  ،طه افغ ته،ي طنهه ،مّوي
بلت ،مهنن 9
( )0ب ن اوز مورو بلت ،خواضي قلوع ون ن بلت.
(، )1ىن خواضي قلوع نىن ن بلت.
(  )2اوز مورو نيست.
توؾيح 9ا بين ره ،طه افغ ػلت طب نتيزب الي نبيم 9ػو

ػلوت ،ػلوت ػو

مؼلول بلت و ث ولف ػلت نتيزب بلت.
) ا فنؼ فوق ،طه وؾغ مم

طنهه

،يل ميضو .

( )0ب ن اوز مورو بلت ،خواضي قلوع ون ن بلت.
(، )1ىن اوز مورو بلت.

(  )2خواضي قلوع ون ن بلت.
توؾيح 9ا بين موا بز ورو مؼلول طب ورو ػلت الي نبيم و ثو ولوف،
مؼلول نتيزب بلت.
 )1ب ن مم

و ته،ي ا ليهسهه بلتخنهيي ،و مؼلول طنب ػلت لو طهضون ،

طه وؾغ يىي بز آ

و ،يهن وؾغ ميضو و طه افغ يىي بز آ

ميضو و طنهه  ،بز نوع بني مكلك بلت.
( )0ب ن بين تب ،تبِ نوطب طهض  ،تبِ لوزبني بلت.
(، )1ىن بين تب ،تب نوطب بلت.
(  )2بين تب لوزب بلت.
يه

و ،يهن افغ
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( )0ب ن بين تبِ ،تب نوطب طهض  ،تبِ لوزبني بلت.
(، )1ىن بين تب ،لوزب نيست.

(  )2بين تب ،تبِ نوطب نيست.
تب نوطب طو

و لوزب طو

آ  ،مؼلول ػفونت خهاد ػنوق بلت.

1و 4و 0و طنهه ،مّي و إني ا بلتخنهيي بنفػه،ي
ليهس هه بلتخنهيي يه طه وؾغ مم

نتيزب مي ه يه طه افغ ته،ي .طه توروب طوب

بين وب ا بلتخنهيي بنفػه،ي هن يه بز و رز  ،مؼهن

يهن بلت ،تم

و تأخن

ا آ هه رنيه ن با و وؾغ يه افغ هن و ب طن يهن تنريحي ن با  .طنهطنبين9
 )0ب ن طنهه ،مّي ا ليهسهه بلتخنهيي بنفػه،ي رها طهض  ،طهي وؾوغ يوه
افغ يىي بز مؤ،فبهه ػلت طنب افغ يه وؾغ مؤ،فة يهن طهض .
ب،ف) طنهه ،مّي ا بنفػه،ي ثميمي طه وؾغ مؤ،فب9
( )0ا با هستي يه ػلت ،مورو بلت يه مؼلول ،مؼ و بلت( .ثميميب)
(، )1ىن ػلت مورو بلت.

(  )2مؼلول مؼ و نيست.
) طنهه ،مّي ا بنفػه،ي ثميمي طه افغ مؤ،فب9
( )0ا با هستي يه ػلت ،مؼ و بلت يه مؼلو  ،مورو بلت( .ثميميب)
(، )1ىن ػلت مؼ و نيست.
(  )2مؼلول مورو بلت.

د) طنهه ،مّي ا بنفػه،ي هبًعٔ ب،زمغ9
( )0يه آتص مورو بلت يه نمه مؼ و بلت.
(، )1ىن آتص مورو بلت.
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(  )2نمه مؼ و نيست :( .نمه مورو بلت).
) طنهه ،مّي ا بنفػه،ي هبًعٔ ب،خلوّ9
( )0يه آتص مؼ و بلت يه نمه مورو بلت.
(، )1ىن آتص مورو نيست.
(  )2نمه مورو بلت.
 )1طنهه

ا غواتي ا بين ليوهس ،يول بلوت ووب وؾوغ يوه افوغ يىوي بز

مؤ،فبهه ،مؼلول افغ يه وؾغ مؤ،فة يهن طهض .
ب،ف) ،يل ا بنفػه،ي ثميميب طه وؾغ مؤ،فة9
( )0ا با هستي يه ػلت ،مؼ و بلت يه مؼلول ،مورو بلت( .ثميميب)
(، )1ىن مؼلول مورو بلت.
(  )2ػلت مؼ و نيست( .ورو ػلت)
) ،يل ا بنفػه،ي ثميميب طه افغ مؤ،فب9
( )0ا با هستي يه ػلت مورو بلت يه مؼلول مؼ و بلت( .ثميميب)
(، )1ىن مؼلول مؼ و نيست( .ورو مؼلول)
(  )2ػلت مورو بلت.

د) ،يل ا بنفػه،ي هبًعٔ ب،زمغ9
( )0يه آفته

قه،غ بلت يه اوز مؼ و بلت.

(، )1ىن اوز مؼ و بلت.
( )2آفته

قه،غ نيست.

) ،يل ا بنفػه،ي هبًعٔ ب،خلوّ9
( )0يه آتص مؼ و بلت يه نمه مورو بلت.

سال سوم ،تابستان و پاییس  ،3109شماره مسلسل 8 - 0

16

(، )1ىن نمه مورو نيست.
( )2آتص مؼ و بلت.
 )2طنهه

ا بين ليهس ا غواتي إني مكلك بلت وب وؾغ يوه افوغ يىوي بز

مؤ،فبهه نب ػلت و نب مؼلول افغ يه وؾغ مؤ،فة يهن طهض  ،طلىوب وؾوغ يىوي و
افغ يهن يه افغ يىي و وؾغ يهن مؼلول ػلت لو يه متالز طهضن .
ب،ف) طنهه إني مكلك بنفػه،ي ثميميب طه وؾغ مم 9
( )0بين ػ

يه زود بلت يه فن .

(، )1ىن بين ػ
(  )2بين ػ

زود بلت.
فن نيست.

) طنهه إني مكلك بنفػه،ي ثميميب طه افغ مم 9
( )0بين ػ

يه زود بلت يه فن .

(، )1ىن بين ػ
(  )2بين ػ

زود نيست.
فن بلت.

د) طنهه إني مكلك بنفػه،ي هبًعٔب،زمغ9
( )0بين ػ

يه زود ب،زود بلت يه فن .

(، )1ىن بين ػ
(  )2بين ػ

زود ب،زود بلت.
فن نيست.

) طنهه إني مكلك بنفػه،ي هبًعٔالخلَّ9
( )0زي يه ا آ
(، )1ىن ا آ

بلت يه غنقِ ا آ
نيست.

(  )2زي غنق ا آ

نميضو .

نميضو .
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نتیجه

 .0موؾوع منكك ،مؼموالت حهنية منكمي بز ثيج بيػهل بلت وب بين مؼموالت
طه مؼموالت حهنية فلسفي تمهيز با .
 .1مكلب هل طسيف طب ثميمي و مطهوا تمسيم ميضوو و مهمول ذبضوتن
بين تمسيم طهػج مغه،كب ميضو  .طهز طت نههيي مكلب هل طسيف ،چب ثميموي و
چب مطهوا طب يه محىي ػنب طو ن و تمسيم هل طسيف طب مطوهوا و ثميموي
ا ممه تحليل بلت .طنهطنبين ،بز مههيت مورو طب ثسب تمنا مههويص ،مكلوب
هل طسيف ث ميمي و طوب ثسوب وروو ش ،مكلوب هول طسويف مطوهوا بنتوزبع
ميضو .
 .2للب بز آ رهت وب للب بلت ،ممتؿي تحمك ضوي ي نيسوت ووب لولب
مي ضو يه للب بز آ وبلغ مي ضو  .طنهطنبين ،بػم طو
ضمول و ػمو بفنب

ن و ن و ضمول و بػم طو

 .3ورو ابطكي باب

له ،ب بز مور ب طب ثسب

آ بػت ها بلت.

و بقالق بلت 9ب،ف) بول ورو ابطف بلت وب ممهطول

ورو في نفسب بلت .ورو ابطكي ا بين مؼنه ،ورو فيغيننب بلوت ووب طوين
موؾوع و محمول لؿهيه لنبا با و بز آ طب مؼنوه ثنفوي يوه مويضوو .

)

ومين مؼنه بز ورو ابطكي ،ورو نهػتي بلت ووب طونخالف مؼنوه بول وروو
فيغينن نيست ،طلىب ورو فينفسب ،غينن بلت.
 .4طنهه ،مّ و إ  ،همچنه وب ا ليهسهوه بلتنبنوي يوه منؼمو مويضوو  ،ا
ليهسهه بلتخنهيي نيز منؼم مي ضو و مسوتخني ا آ طوب منز،وة ثو ولوف ا
ثمليب بلت.
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مناتغ
 ابيسٌ٘ب ،حس٘ي بي عبذاهلل 4141 ،ق ،الشاء (الوٌطق) ،لن :هكتبٔ آٗٔ اهلل الوزعشٖ« ،تحم٘ةكسع٘ذ ساٗذ».
 بْوٌ٘بر ،ابَالحسي ،التحصيل 4731 ،ش ،تصح٘ح ٍ تعل٘ك اس استبد شةْ٘ذ هزتيةٖ هرْةزٕ،چبپ دٍم ،تْزاى ،اًتشبرات داًشگبُ تْزاى 4731 ،ش.
 سْزٍردٕ ،شْبة الذٗي ّ 4731 ،ش ،هجوَعِ هصٌاءت ،تصح٘ح ٍ همذهِ ّةبًزٕ كةزبي ٍس٘ذ حس٘ي ًصز ٍ ًجفملٖ جب٘بٖ ،چبپ دٍم ،تْزاى ،هَسسِ هربلعبت ٍ تحم٘مبت فزٌّگٖ.
 طَسٖ ،خَاجِ ًص٘ز ّ 4143 ،ق ،تجسيد االعتقءد ،لن ،دفتز تبل٘غةبت اسةيهٖ ،بةِ تحم٘ةكحس٘ي جيلٖ.
 غشالٖ ،ابَحبهذ ّ 4144 ،ق ،هعيءز العلن في الوٌطق ،ب٘زٍت ،دارٍهكتبٔ الْيل. فٌبٖٗ اشكَرٕ ،هحوذ 4733 ،ش ،هعقَل ثءًي ،لن ،اًتشبرات هؤسسِ آهَسشٖ ٍ پزٍرشةٖاهبم خوٌٖ٘ .
 اللَكزٕ ،ابَالعببس ّ 4737 ،ش ،بيءى الحق بضوءى الصد ،،همذهِ ٍ تحم٘ةك اس دكتةز سة٘ذابزاّ٘ن دٗببجٖ ،ج  ،4تْزاى.
 ه٘زداهبد ،هحوذببلز ّ 4731 ،ش ،تقَين االيوءى ٍ شسحِ كشف الحقءئق( ،شزح :الس٘ذ احوذالعلَٕ) چبپ اٍل ،تْزاى ،هَسسِ هربلعبت اسيهٖ.
ة ةةةةةةةةةة ّ 4713 ،ش ،القبسءت ،چبپ دٍم ،اّتوبم دكتز هْذٕ هحمك ،دكتةز سة٘ذ علةٖ
هَسَٕ بْبْبًٖ ،پزٍفسَر اٗشٍتسَ ،دكتز ابزاّ٘ن دٗببجٖ ،تْزاى ،اًتشبرات داًشگبُ تْزاى.
ة ةةةةةةةةةة ّ 4731 ،ش ،االفق الوبيي ،چبپ اٍل ،لن ،اًتشبرات ّجزت ٍ ه٘زاث هكتَة.
 -هرْزٕ ،هزتيٖ ّ 4731 ،ش ،هجوَعِ آثءز ،تْزاى ،اًتشبرات صذرا.

