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   72/7/91 تاريخ تأييد:  91/9/91تاريخ دريافت:  

  مسلم شوبکالئی

 

مواد حالث، بر اين باارر تيياه    دربارةاين نوشتار ضمن ارائه توضيح مختصر 

اناذ ر فيلساوك كاه باه راظا  نرار دارد،        يدارد كه مواد حالث، معقول حاني فلسف
ر طرح بحج جهات در فلسفه استطرادی است؛  دارد بحج مواداهتمام جذّی به 

 .پردازدای اصيل به جهات ميبرخالك منطق كه به گونه

 

هازُ، جْت، هَاز حالث، هٗقَل حاًي فلؿفيي، هٗقفَل حفاًي     هايكليدي:واژه

 هٌُقي.

                                                 
 َٕماسضٌاسٖ اسضذ فلسفِ دٗي داًطگاُ تْشاى داًطج 
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 شناسی هفهوم
 . هاده و جهت1

األهفط ٍ   زاًاى زض ايٌنِ هازُ ضا ّواى ميييت ًؿثت تط هقياؼ ًيؽ كَْض هٌُقه

)ساصٕ، ياتٌس؛ اها تطذي تط اَالق آى تأميس زاضًفس.   زاًٌس، ًقُِ هكتطمي هي ٍاقٕ هي

ٍ تطذففي اظ اَففالق آى  (77: 1380؛ ضاا٘شاصٕ، 273: 1384؛ واابيجٖ، 179/ 1: 1384

يي نَضت مِ هَاز قًايا ضا هٌحهفط زض  اًس؛ تِ ا زؾت تطزاقتِ، آى ضا هقيس ًوَزُ

 (68: 1379؛ حلاٖ،  20: 1375ساٌ٘ب،   )اثاي زاًٌس.  ى ٍ اهتٌأ هياؾِ هازُ ٍجَب، اهن

هفازُ ًؿفثت   »مٌفس    تطاي ًوًَِ، ذَاجِ ًهيط ََؾي، هازُ ضا چٌيي تٗطيف  هفي  

ٔ    هحوَل تاقس تا هَئَ زض ًيؽ «. األهط تِ )نَضت( ٍجَب يا اهنفاى يفا اهتٌفا

(1376 :75 ٍ 129) 

اًفس   تطذي ًيع زض تٗاضي  هقيس، هقياؼ ؾٌجف ًؿثت ضا حالت ايجاتي زاًؿتِ

ميييت ًؿثت هحوفَل تفِ هَيفَٔ زض قًفيِ ايجفاتي تفِ       »اًس   ٍ زض تٗطي  گيتِ

 (375: 1369؛ ض٘شاصٕ، 112: 1405سٌ٘ب،  )اثيهط هازُ اؾت. األ ًيؽ  حؿة

ي ّؿفتٌس يفا زض   زض هَضز ايي ؾؤال مِ آيا هَاز حالث فقٍ زض هَجثفات جفاض  

ؾَالة ّن جطياى زاضًس، زٍ ًٓط ٍجَز زاضز  هتقسهاى هٗتقفس تَزًفس هفَاز حفالث     

مٌٌس؛ اها قًفاياي ؾفالثِ،    فقٍ زض قًاياي هَجثِ مِ ضتٍ ٍجَز زاضز، ضاُ پيسا هي

ؾلة ضتٍ ّؿتٌس مِ ًتيجِ َثيٗي ٖسم ٍجَز ضتٍ، ٖسم ٍجَز هفَاز اؾفت؛ اهفا    

ة ًيع ضتٍ ٖسهي حامن اؾت ٍ لصا هَاز حفالث  هتأذطاى تط ايي تاٍضًس مِ زض ؾَال

 (367ا  1/365: 1981)س. ن: صذسالذٗي ض٘شاصٕ، زض آًْا ّن ضاُ زاضًس. 

تاقفس؛   ٍجِ هفي  ضؾس هقيس ؾاذتي تٗطي  هازُ تِ ّط ًحَ هوني تي تِ ًٓط هي

ظيطا اظ َطفي، ّواى گًَِ مِ يطٍضت ٍ اهناى جٌثِ ٖيٌي ٍ ٍاقٗي زاضًس، زيگفط  

األهفطي زاضًفس ٍ اظ    زٍام ٍ الزٍام ٍ ... ًيع جٌثفِ ٍاقٗفي ٍ ًيفؽ   جْات اظ جولِ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3شماره مسلسل ، 8311 زمستان ،دومسال 

 

 

 

 

 

301 

األهط جايگاُ ٍ ٍاقٗيتي هتهَّض اؾت. ّط چٌس  َطف زيگط، تطاي ؾلة ًيع زض ًيؽ

األهط ّط چيفعي تفِ حؿفة     ايي جايگاُ اٖتثاضي اؾت، تايس تَجِ زاقت مِ ًيؽ

 تاقس. ذَزـ هي

ازّ قًيِ َطح قسُ اؾفت.  زض هياى تٗاضي ، زٍ تٗطي  ؾاذتاضقني زضتاضُ هَ

تٗطي  ًرؿت اظ هٗلن حاًي )فاضاتي( اؾت. ٍي زض تَيفي  ؾفرٌاى اضؾفَُ زض    

 مٌس  چٌيي تٗطي  هيتاب جْات، هازُ ضا ايي
هَاد اهَسٕ ّستٌذ وِ پس اص يأل٘ف آًْب ثِ ضاى  بجاشٕ، اص اسيجابي ه٘ابى     

 (2/184: 1408ضًَذ. ) آًْب و٘ف٘بت حالث حبص  هٖ

گيفطز، هتيفاٍت ذَاّفس     تيؿيطي مِ اظ هازُ نَضت هفي تطاؾاؼ ايي تٗطي ، 

قس؛ چطامِ زض ايي تٗطي ، ؾٌد هَاز قًايا، ميييت ًؿثت ًرَاّس تَز؛ تلنِ آًْا 

 زٌّس. اهَضي ّؿتٌس مِ ميييات حالث يٌٗي ٍجَب، اهناى ٍ اهتٌأ ضا ًتيجِ هي

 ؾْطٍضزي ًيع هازُ ضا ايي ََض تٗطي  مطزُ اؾت 
داضتِ ثبضذ يب دس حبلتٖ اٗجبثٖ، ٗىٖ اص و٘ف٘ابت   إ وِ صالح٘ت ثِ ّش لضِ٘

 (27: 1955ضَد. ) حالث ثش آى صذق ًوبٗذ، هبدُ گفتِ هٖ

زاض تفِ   اي ًكفسُ ٍ قًفيِ نفالحيّت    األهط ٍ ٍاقٕ اقاضُ زض ايي تٗطي  تِ ًيؽ

ٌَٖاى هازُ قٌاؾاًسُ قسُ اؾت. ايي ؾري تساى هٌٗاؾت مِ هازُ زض هقاتل جْت 

ِ ايي تٗطي  تِ ًفَٖي، هفازُ ضا زض هقاتفل قًفيِ هَجْفِ      قطاض ًگطفتِ اؾت؛ تلن

تَاى گيت تٗطي  ؾْطٍضزي، تٗطي  هازُ زض هقاتفل   ؾاظز. تٌاتطايي هي هُطح هي

قًيِ هُلقِ زض هقاتل قًيِ هَجْفِ قفثاّت    جْت ًيؿت؛ تلنِ تيكتط تِ تٗطي ِ

 زاضز.

ميييفت ًؿفثت   »تٗطي  هٌترة ًگاضًسُ، تٗطي  هازُ تِ نَضت هُلق اؾت  

اَالق ميييفت ًؿفثت،   «. گَيٌس األهط ضا هازُ قًيِ هي ًيِ تِ حؿة ٍاقٕ ٍ ًيؽق
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گيطز ٍ ٖالٍُ تفط قًفيِ    ٖالٍُ تط قًاياي حوليِ، قًاياي قطَيِ ضا ًيع زض تط هي

قَز. ايي تٗطي  اظ حيج ًَٔ هازُ ًيع قوَل  هَجثِ، قًيِ ؾالثِ ضا ّن قاهل هي

يِ، تا ٍجَز جْات ٍ هَاز هتٗسز، اظ زاضز؛ اها تايس تَجِ زاقت مِ زض هٌُق ٍ فلؿ

قفَز ٍ تقيفِ قاتفل     ؾِ هازُ ٍجَب، اهناى ٍ اهتٌأ تِ ٌَٖاى هَاز انلي تحج هي

اضجأ تِ ايي ؾِ ّؿتٌس. يطٍضت شاتي، اظلي، ٍقتي ٍ ... ّوِ هازُ ايجاب زاضًس. 

گطزز ٍ زٍام، اهناى ذال ٍ اهناى ٖفام ًيفع هفازُ     يطٍضت ؾلة تِ اهتٌأ تط هي

اضًس؛ لصا اظ ايي ؾفِ تفا ٌٖفاٍيي انفَل النيييفات ٍ ٌٖانفط الٗقفَز يفاز         اهناى ز

 (1/155؛ صذسالذٗي ض٘شاصٕ، ّوبى: 103: 1385)ه٘شداهبد،  iقَز. هي

اإلًؿاىُ يَجِفةُِ نى ينُفَى    »گاّي هازُ ٍ جْت زض يل قًيِ يني ّؿتٌس، هخل  

)هظفاش،  «. حيَاًفاً  اإلًؿاىُ يونيُ نى ينَُى »قًَس، هخل   ٍ گاّي هرتل  هي« حيَاًاً

1423 :173) 

                                                 
iضَد. هَاد، عٌاصش، جْات، اصوَ    عث٘شات هختلفٖ ٗاد هٖتا ت« ٍجَب ٍ اهناى ٍ اهتٌاع» . اص

ّاٖٗ تا ّن  إ تَدُ، تفاٍت تاضٌذ؛ اها ّش ٗل حائض ًنتِ الن٘ف٘ات ّوِ عٌاٌٍٖٗ هط٘ش تِ اٗي سِ هٖ

ضوَد ٍ ّوش    مٌ٘ن، ًسثتٖ ت٘ي آى دٍ تشقشاس هٖ داسًذ؛ صٗشا ٍقتٖ هحوَلٖ سا تا هَضَعٖ هقاٗسِ هٖ

ّإ ًسثت دس قضاٗا  تاضٌذ ٍ چَى م٘ف٘ت ى، هث٘ي م٘ف٘ت آى ًسثت هٖٗل اص ٍجَد ٍ اهتٌاع ٍ اهنا

اًذ؛ لني ّشگاُ اٗي سِ  گفتِ« اصَ  م٘ف٘ات»گشدًذ، آًْا سا  فشاٍاى ّستٌذ ٍ ّوِ تِ ّو٘ي سِ تش هٖ

هوش ٍ هحنوٖ آًْوا،    األ ًام داسًذ ٍ تِ حسوة ًفو   « جْات» إ رمش ضًَذ، س لفظ ٗا متاتت قضِ٘د

ضَد. تٌاتشاٗي قضاٗا تِ ح٘ث ٍاقع، ّو٘طِ داسإ ٗنوٖ اص هوَاد ثو       ذُ هًٖاه٘« عٌاصش ٗا هَاد»

ّستٌذ، خَاُ ها آى سا تصَس تنٌ٘ن ٗا ًنٌ٘ن، دس لفظ ٍ متاتت ت٘اٍسٗن ٗا ً٘واٍسٗن، اهوا اگوش تصوَس     

: 1416ضًَذ ٍ دس لفظ ت٘اٌٗذ، قضاٗا هَجِْ ٍ دس غ٘ش اٗي صَست هغلقِ خَاٌّذ تَد. )سوثضٍاسٕ،  

 (. 130ٍ  129: 1376؛ عَسٖ، 2/243؛ 1/259
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ّاي تفيي جْفت ٍ هفازُ     ّاي هَجَز زضتاضُ هَاز قًيِ، فطق اؾاؼ زيسگاُ تط

زاًٌفس، ينفي اظ    گطزز. مؿاًي مِ هَاز ضا هٌحهط زض ميييات حالث هفي  هرتل  هي

 گَيٌس  زاًٌس ٍ هي ّاي ٖوسُ ضا زض ّويي ٍيػگي هازُ هي فطق

گاًِ ًيؿت؛ اظ ايي ضٍ هوني  ات ؾِجْت، تطذالف هازُ، هٌحهط زض ايي مييي

اؾت گاّي جْت ٍ هازُ يل قًيِ تا ينفسيگط هتيفاٍت تاقفٌس؛ هفخالً زض قًفيِ      

جْت قًيِ، اهناى ٖام، ٍلفي هفازُ آى يفطٍضت    « اإلًؿاىُ حيَاىٌ تاإلهناى الٗامّ»

مٌٌس، ايي ًنتِ  اؾت. ّوچٌيي مؿاًي مِ هازُ ضا فقٍ زض ضاتُِ ايجاتي جؿتجَ هي

؛ تْوٌياض، 331  3101ؾيٌا،  اًس. )ض. ك  اتي تيي جْت ٍ هازُ قطاض زازُ ضا هٌكأ فطقي

( اها تياٍتي مِ زض ّوفِ تٗفاضي  ف جفع تٗفاضي       310؛ ََؾي، ّواى  15  3111

قفَز، ايفي اؾفت مفِ هفازُ،       ؾاذتاضقني ف تِ ٌَٖاى تياٍتي هكتطك هكاّسُ هي 

ؾفت مفِ اظ   األهط اؾت؛ ٍلي جْت، فْن ٍ تهَضي ا ميييت ًؿثت تِ حؿة ًيؽ

  3111؛ ففًَجي،  330  3551آيفس. )ض. ك  ؾفاٍي،    تطضؾي ميييت ًؿثت پسيس هي

 (311  3111؛ ََؾي، 301

 
 . هواد ثالث2

هَاز حالث )ٍجَب، اهتٌأ ٍ اهناى( ّوچَى زيگط هياّين فلؿفيي، هيفاّيوي   

تسيْي ّؿتٌس ٍ ٖوَهاً تٗاضييي مِ تطاي آًْا اقاهِ قسُ اؾت، جٌثفِ تٌثيْفي زاضز؛   

 ًَيؿس  ًنِ هالنسضا زض ايي هَضز هيچٌا

فٖ يؼشٗف الَجَةِ ٍ اإلهىبىِ ٍ االهتٌبعِ ٍ الحكِ ٍَ الجبطِ ِ. إِىَ هِيَ الوَؼبًِِٖ الَتٖ يشيسن 

 (1/83: 1981.)الالضشٍسِٓ  الٌفسُ ثْب اسيسبهبً أٍَلَِِِِ٘ب َّ هَؼٌٖ الضشٍسِِِِِِِِِِِِِِِِٓ ٍَ

يطٍضت ٍ اليطٍضت اظ هيفاّين تفسيْي ٍ   ازٖاي نسضالوتألْيي ايي اؾت مِ 

مٌس ّوِ تٗفاضييي مفِ تفامٌَى اضاشفِ قفسُ       . ٍي پؽ اظ ايي تياى اقاضُ هيًسااٍلي
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اؾت، اگط تِ ٌَٖاى تٗطي  هٌُقي ٍ حقيقي اضاشِ قًَس، زچاض هكنل زٍض ٍ اهخال 

ضٍ حنوا تط ايي تاٍضًس مِ ايي تٗاضي ، قطح الليٓي ّؿفتٌس   آى ّؿتٌس. اظ ّويي

زض ايي هقام ٍ ّواًٌس آى زض تطذي آحاض ٖلوا اظ ٍاغُ قفطح االؾفن اؾفتيازُ     ٍ اگط

هفطاز ّوفاى    (61ٍ  2/60: 1416؛ سجضٍاسٕ، 42: 1415)س. ن: طجبطجبٖٗ، قسُ اؾت 

اؾت؛ ظيطا قطح االؾن ّواى تٗطي  حقيقي اؾت، تا ايي قيس مِ قثل  ّيلقطح ال

ؾت مِ تفا ايفي هقفام ؾفاظگاض     گطزز ٍ ايي هٌٗايي ا اظ احثات ٍجَز قيء اضاشِ هي

مِ قطح الليّ مِ هٌاؾة ايي هقام اؾت، آٍضزى ملوِ  يا ٖثفاضتي  ًيؿت؛ زضحالي

: 1376)طَساٖ،  زّس.  ًاهِ اًجام هي هاًٌسماضي مِ يل لغت ؛تِ جاي زيگطي اؾت

 (57ٍ  56: 1382إ،  ؛ اط417ُ

ْفا  ًنتِ حاشع اّويت زضتاضُ ايي هياّين تفسيْي آى اؾفت مفِ ؾفطّ تفساّت آً     

چيؿت؟ آًچِ زض هقام تثييي ايي ًنتِ َطح قسُ اؾت ٍ تطاّيٌي مفِ تفط تفساّت    

ًاپصيطي آى هيَْم اؾت، ًِ احثفات   گطزز، ٖوستاً زض احثات تٗطي  هيَْهي اضاشِ هي

ايي هغالُِ ضٍقٌي اؾت مِ زض آحاض  (1/25: 1981)صذسالذٗي ض٘شاصٕ، تساّت آى. 

ِ قَز ّط چِ تٗطي  ًپصيطز، تفسيْي  تؿياضي اظ حنوا ٍجَز زاضز، هگط آًنِ گيت

مِ ايي تياى ذَز جاي تأهل زاضز. زض ايي ظهيٌفِ،    (65: 1380)سل٘وبًٖ اه٘شٕ، اؾت 

ٍ قفْيس هُْفطي    ، فشٗاذ ضطان(  2/384: 1416)هحقق ؾثعٍاضي  ،فرطالسيي ضاظي

اي  اًس، لني تطضؾفي آًْفا جايگفاُ ٍيفػُ     ّايي اضاشِ مطزُ ايسُ (34ا    9/32: 1381)

 َلثس. هي

تَاًس زاذل زض هَاز تاقفس، زض   اقنال قاتل َطح آى اؾت مِ اهتٌأ چگًَِ هي

الف  ب  »نَضتي مِ ٍاقٕ قاتل اتّهاف تِ اهط ٖسهي ًيؿت؟ اگفط مؿفي تگَيفس     

ٍ زض ٍاقٕ، حول ب تط ال  هوتٌٕ تاقس، آًگاُ تا شمط جْت هَاففق تفا آى   « اؾت
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ٔ »قَز   هازُ، جولِ چٌيي هي گفعاضُ، ايفي هٌٗفا ضا     ٍ ايفي « ال  ب اؾت تاالهتٌفا

اها تِ ًحَي اهتٌاٖي؛ يٌٗي « ال  ب اؾت»ًِ ايٌنِ « ال  ب ًيؿت»ضؾاًس مِ  هي

زّفس مفِ    حثَت اهتٌأ هحال اؾت. ذَاجِ ََؾي تِ ايي اقنال چٌيي پاؾفد هفي  

ٍجَب ٍ اهتٌأ زض تياى يطٍضت حنن هكتطك ّؿتٌس؛ ٍلي زض ًؿثت حنويّفِ ف   

قاّس تط ايفي هُلفة، اؾفتيازُ اظ ٍجفَب ٍ      مِ ايجاب يا ؾلة تاقس ف هتياٍتٌس. 

 (1/291: 1375)ثْوٌ٘بس،  iيطٍضت زض تٗاضي  ليٓي اهناى ٍ اهتٌأ اؾت.

 
 . هعقوالت3

اظ هثاحج مليسي فلؿيِ، تحليل ؾِ قؿفن هٗقفَالت اٍلفي ٍ حفاًي هٌُقفي ٍ      

فلؿيي ٍ تينيل زقيق آًْفا اظ ينفسيگط اؾفت تطاؾفاؼ ًٓطيفِ هكفَْض، اٍلفيي        

قفَز ٍ نفَضت ٖقالًفي اهفَض ٖيٌفي ّؿفتٌس،        شّفي ٍاضز هفي  ي مفِ زض  تهٗقَال

ًام زاضًس. ّط هيَْهي مِ زض قياؼ تا هَئَ، ٖطٍو )تغايط( ٍ « هٗقَالت اٍلي»

اتهاف )اتحاز( آًْا زض ذاضد تاقس، هٗقَل اٍل اؾت؛ هخل ايٌنِ ؾييسي تا جؿن 

ف مفِ  ّوچٌاى مِ زض ذاضد تا ينسيگط هتغايطًس، اتهاف ٍ ًَٖي اظ اتحفاز آى زٍ   

هٗقَل حاًي »ههح  حول اتيى تط جؿن اؾت ف ًيع زض ْطف ذاضد ٍجَز زاضز.  

ًيع هيَْهي اؾت مِ زض هقايؿِ تا هَيَٖف، ّن ٖطٍو ٍ تغايط ٍ ّفن  « هٌُقي

ّن هيَْهي اؾت مفِ زض  « هٗقَل حاًي فلؿيي»اتحاز ٍ اتهاف آى زض شّي اؾت. 

ا اتحاز ٍ اتهفاف آى  هقايؿِ تا هَئَ آى، ٖطٍو ٍ تغايطقاى زض شّي اؾت؛ اه

َلثس. اهفا   گيطز. قطح تيكتط ايي تحج، هجال تيكتطي هي زٍ زض ذاضد نَضت هي

                                                 
i .اص عشف٘ي ٍجَد ٍ عذم است ٍ اهتٌاع ضشٍست سلة  تِ اٗي صَست مِ اهناى سلة ضشٍست

 سلة است.  
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ايي هؿألِ اجواالً ضٍقي اؾت مِ تا ايي تينيل زقيقاً تحج هٌُق اظ فلؿفيِ جفسا   

قَز مِ فلؿيِ ف اظ آى جْت مِ فلؿيِ اؾت ف تحخي هٌُقي ضا    قسُ، هكرم هي

 مٌس. َطح ًوي

 
 هقسن هواد ثالث

اّل هٌُق زض هثحج قًاياي هَجِْ ٍ فالؾيِ زض هثحج هَاز حفالث، اظ ؾفِ   

مٌٌس؛ تا ايفي تيفاٍت مفِ زض هٌُفق، ّفط       هٗقَل ٍجَب، اهناى ٍ اهتٌأ تحج هي

تفِ   يهحوَلي زض ايي ظهيٌِ قاتل َطح اؾت؛ ٍلي زض فلؿيِ فقٍ ؾري اظ هحوَل

: 1415جبطجابٖٗ،  ؛ ط91ٍ  1/90: 1981)س. ن: صاذسالذٗي ضا٘شاصٕ،   ًام ٍجَز اؾت. 

ًنتِ هْن، اضاشِ هقؿن هٌاؾة تطاي ايي ؾِ اؾفت مفِ زض ايفي هفَضز چٌفس       (148

 احتوال ٍجَز زاضز 

 
 . هاهيّت1

حنوا هاّيت اقيا ضا تِ لحاِ اقتًا يا ٖسم اقتًاي ٍجَز يا ٖفسم، تفِ چْفاض    

 مٌٌس   حالت تهَيط هي

 يل. هاّيت اقتًاي ٍجَز زاقتِ تاقس؛

 اقتِ تاقس؛زٍ. هاّيت اقتًاي ٖسم ز

 ؾِ. هاّيت ّيچ اقتًاشي ًساقتِ تاقس، ًِ ًؿثت تِ ٍجَز ٍ ًِ ًؿثت تِ ٖسم؛

 چْاض. هاّيت اقتًاي ّط زٍ ضا زاقتِ تاقس.

زض قؿن اٍل، ٍجَب، زض قؿن زٍم، اهتٌأ ٍ زض قؿن ؾَم، اهناى جطياى زاضز. 

گاّي اظ ايي اقؿام چْاضگاًِ تِ يطٍضت ٍجَز، يطٍضت ٖسم، ؾلة الًطٍضتيي 

قَز. اظ هياى ايي چْاض ٍجِ هتهَض، ٍجِ چْاضم مفِ   الًطٍضتيي تٗثيط هي ٍ حثَت
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قيء ّن هقتًي ٍجَز تاقس ٍ ّن هقتًي ٖسم، تا اًسك تفَجْي هفطزٍز اؾفت؛    

ظيطا چٌيي احتوالي هكتول تط اجتوأ ًقيًيي اؾفت؛ اظ ايفي ضٍ اظ تحفت اقؿفام     

تحفج، تفا لحفاِ     هونفيِ  هاًفس. احتوفاالتِ   ذاضد ذَاّس قس ٍ ؾِ قؿن تاقي هي

ّاي هيطٍو زض آى ٍ الثتِ اهتٌأ شاتي يل قؿن، هييس حهط ٖقلفي اؾفت.    هالك

 مٌس مِ  نسضالوتألْيي حهط ٖقلي ضا تِ ايي تياى َطح هي

ِ ٘ا چَى ٗمٌٖ٘ ضذ وِ يمس٘ن ضٖء ثِ ٍاجات، هوىاي ٍ هوتٌاغ، هٌف الِ حم٘م    

ت ٗب ػذم است ثِ اٗي ث٘بى وِ ّش هفَْهٖ ثِ بَدٕ بَد ٗب ٍجَدش ضشٍسٕ اس

آى ٍ آًچِ ٍجَدش ضشٍسٕ ً٘ست، ػذم آى ٗب ضاشٍست داسد ٗاب ًاذاسد ٍ اٗاي     

دسحم٘مت دٍ هٌف لِ است وِ ّش ٗه اص آى دٍ اص ضٖء ٍ ًم٘ضص يطاى٘  ضاذُ   

است ٍ ...؛ ثٌبثشاٗي ضٖء ثِ ّش اػتجبس ٍ لحبظٖ هَسد يَجِ لشاس گ٘اشد، يٌْاب ثاِ    

 (1/161: 1981ٗىٖ اص اٗي سِ صَست بَاّذ ثَد. )

ٖالهِ َثاَثايي تا الْام اظ تياى نسضالوتألْيي، ايي حهط ٖقلي ضا اظ ضاُ ًيي ٍ 

اها تثييي حهط ٖقلي اظ ضاُ ًيي ٍ احثات، زض  (72: 1415)احثات تثييي ًوَزُ اؾت. 

ّايي مِ تيف اظ زٍ قؿن زاضز ف هخل تحج ها ف زچاض ايي اقنال اؾفت مفِ      تقؿين

)ثاشإ پبساش ضاجِْ س. ن: جاَادٕ     گيفطز.   يزض هٌيهلِ زٍم، اهط ٖسهي هقؿن قطاض ه

 (43؛ طجبطجبٖٗ، ّوبى: 580ا  2/579: 1375آهلٖ، 

قايس اقنال قَز مِ اگط ٍجِ چْاضم، هَجة اجتوأ ًقيًيي ٍ هحال اؾفت،  

قؿن ؾَم ّن هَجة اضتيأ ًقيًيي تَزُ، هحال ذَاّس تَز. پاؾري مِ زض ايٌجا 

حول اٍلي ٍ حول قايٕ اؾت.  اظ ضاٍُ زض ّوِ هٗاًي هتقاتل ماضآيي زاضز، تياٍت 

تِ ايي تياى مِ آًچِ هحال اؾت، اضتيأ ٍجَز ٍ ٖسم زض ٍاقفٕ ٍ اظ ّوفِ هطاتفة    

اي اظ قفي اهنفاى زاضز؛ چٌاًنفِ زض     قيء اؾت؛ اها اضتيأ ٍجَز ٍ ٖسم زض هطتثِ

قفَز؛ پفؽ ايٌنفِ گيتفِ      هَضز هاّيت، ٍجَز ٍ ٖسم اظ ّوِ هطاتة آى ؾلة ًوي
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مٌس ٍ ًِ ٍن  ٖفسم   هطتثِ شاتف ًِ ٍن  ٍجَز ضا قثَل هيقَز هاّيت زض  هي

ضا ٖثاضت زضؾتي اؾت ٍ تا ايي جولِ مِ هاّيت زض ْطف ذاضد يفا ٍجفَز زاضز   

 (73ٍ  72)ّوبى: يا هٗسٍم اؾت هٌافاتي ًساضز. 

قَز، ايفي اؾفت مفِ     اقنالي زيگطي مِ تط هقؿن قطاض گطفتي هاّيت ٍاضز هي

)صاذسالذٗي ضا٘شاصٕ،   ذَز هقتًفي ٍجفَز تاقفس؟     لثَتَاًس اظ قِ هاّيت چگًَِ هي

مٌفس مفِ هاّيفت چگًَفِ اظ      ايي اقنال، اقنال زٍهي تطٍظ هفي اظ  (1/84: 1981

گطزز؟ لصا تط اؾاؼ ايفي هقؿفن، زٍ قؿفن ٍجفَب ٍ      ًاحيِ ذَز هقتًي ٖسم هي

آى زّس  ّاي ًقًي اؾت مِ ًكاى هي اهتٌأ قاتل تَجيِ ًيؿتٌس. اقنال زيگط، هخال

ٍاجة الَجفَز ضا تفِ    حًَض ًساضز؛ چطامِ هاّيتِت( زض ّوِ اقؿام هقؿن )هاّي

 اًس ٍ هوتٌٗات اؾاؾاً هاّيت ًساضًس. إًيّت تيؿيط مطزُ

تَاى ٖالٍُ تط ضؾَخ  ؾطّ ايي ضا مِ هاّيت تِ ٌَٖاى هقؿن قطاض گطفتِ اؾت هي

زض َطح هواقاتي ايي تحج فلؿفيي زض   (72: 1405)ه جبح ٗضدٕ، انالت هاّيت، 

تٗليوي زاًؿت. پؽ زض هطاحل تاالتط، هقؿن زقيق آى قاتل اضاشِ ذَاّس تَز. قالثي 

 (1/85)صذسالذٗي ض٘شاصٕ، ّوبى: 

 
 . هفهوم2

ايي هقؿن ضا ٖالهِ حلي َطح مطزُ ٍ نسضالوتألْيي ّفن زض تٗثيفطاتف اظ آى   

الثتِ زض ايٌجا، هيَْم اظ جْت ههفساق ٍ تفِ    (161ٍ  1/90: 1981)اؾتيازُ ًوَز. 

تفا   (72)ه اجبح ٗاضدٕ، ّوابى:    ٌَٖاى هحني هطاز اؾت، ًِ تِ ٌَٖاى حامي نطف. 

گطزز؛ ظيطا ٍاجة ٍ هوتٌٕ ّط چٌفس   ايي هقؿن، اقنال هقؿن پيكيي ضفٕ هي  اضاشِ

چٌيي ؾط تطآٍضز مِ يل هاّيت ًساضًس، زاضاي هيَْم ّؿتٌس؛ هگط آًنِ اقنال ايي

ؿن اظ هَاز حالث )هوتٌٕ( نطفاً ههفساق فطيفي زاقفتِ، ّفيچ ٍاقٗيتفي ًفساضز.       ق
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اظ ايٌطٍ تقؿين هيَْم تِ ايي ؾِ قؿن، تقؿيوي حقيقي ٍ ًاْط تفِ ٍاقٗيفت    )ّوبى(

ذاضجي ًيؿت ٍ تحج اظ ٖسم، اهتٌأ ٍ هوتٌٕ تِ ًحَ اؾتُطازي ٍ تٌْا تطاي فْن 

يِ اظ ٍاقٗيت ذاضجي تحج اتٗاز هرتل  ٍاقٗيت ذاضجي اؾت؛ زض حالي مِ فلؿ

ّاي آى يا هؿاٍي تا ٍجفَز اؾفت ٍ يفا تفِ ًحفَ       مٌس ٍ تِ ّويي ؾثة، تحج هي

تقؿيوي هؿاٍي ٍجَز ذَاّس تَز؛ هخل تقؿين ٍجَز تِ شٌّي ٍ ذاضجي، ٖلت ٍ 

هٗلَل ٍ... تِ ّويي جْت، تقؿين حالحي تفِ ٍاجفة، هونفي ٍ هوتٌفٕ تفا ّوفيي       

 iهثاحج انلي فلؿيِ تاقس.تَاًس اظ  ؾاذتاض ٍ تا ايي هقؿن ًوي

 
 . هوجود3

حل ؾازُ تحج ايي اؾت مِ َثق ٖازت ٍ هكي فالؾيِ، ًٓط تِ ٍاقٕ قَز  ضاُ

iiٍ هَجَز يٌٗي ٍاقٗيت ذاضد، هقؿن قطاض گيطز.
تا ايفي َفطح، اظ اتتفسا اٖتفطاف      

قسُ اؾت مِ ايي تقؿين حٌايي ٍ زٍ يلٗي اؾفت، ًفِ حالحفي؛ ظيفطا زض ٍاقٗيفت      

ٌٕ ًثَزُ، قؿن هوتٌٕ نطفاً اهطي شٌّي ٍ فطيي اؾت. پؽ ذاضجي، ذثطي اظ هوت

ٍ تحج اظ اهتٌأ تفِ ٌٖفَاى تحخفي     iiiفقٍ ٍاجة ٍ هوني زض ايي هقؿن ضاُ زاضًس

                                                 
iٖ( مِ تشإ ضوَ  اٗوي هقسون توش    1/167: 1381اًذ )فّ٘اضٖ،  ، هقسن سا ضٖء قشاس دادُ. تشخ

ش اٗوي ًرشٗوِ ّون ٍاسد    اقساهص تاٗذ ضٖء سا اعن اص حق٘قٖ ٍ اعتثاسٕ داًست. لزا اضنا  فوَ  تو  

 است. 

ii« .ُإرا الحرِ العقّل هي ح٘وث   األقشبُ إلٖ التحق٘ق ها َٗجذ فٖ متثْن أى مّلَ هَجَدٍ فالتقس٘ن

 .86ٍ  1/85صذسالذٗي ض٘شاصٕ، ّواى: « َّ هَجَد...

iii .ًَٖٗسذ: ّشگاُ هَجوَدٕ توِ ح٘ت٘وت     صذسالوتألْ٘ي دس تحلّ٘ل هَجَد تِ ٍاجة ٍ هوني ه

الَجَد تالزات است ٍ ّشگاُ هَجَدٕ تا ح٘ت٘ت تق٘٘ذِٗ ٍ ٗا تا ح٘ت٘ت  ضذ، ٍاجةاع قِ٘ هَجَد تا

؛ جَادٕ آهلٖ، 161ٍ  1/93: 1981الَجَد تالزات خَاّذ تَد. س. ك:  تعل٘لِ٘ هَجَد تاضذ، هوني
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 اؾتُطازي قاتل َطح اؾت.

 
 هوطن هواد ثالث

تحج هَاز حالث، ّن زض متة هٌُقي َطح قسُ ٍ ّن زض آحفاض فلؿفيي آهفسُ    

ِ تفاألذطُ هفَاز حفالث اظ جولفِ     اؾت. پطؾف جسي زض ايي قؿوت آى اؾت مف 

ّفاي يفل    تَاى اظ فطآٍضزُ هثاحج هٌُقي اؾت يا هؿاشل فلؿيي؛ ظيطا ّط چٌس هي

تَاًفس اظ هؿفاشل زٍ ٖلفن     ٖلن زض ٖلن زيگط اؾتيازُ مطز، قُٗاً يفل تحفج ًوفي   

نَضت اؾت مِ آيفا هفَاز حفالث هٗقفَالت     هرتل  تاقس. تياى تْتط هؿألِ تِ ايي

 لؿيي؟حاًي هٌُقي ّؿتٌس يا ف

پاؾد ينن  پاؾري مِ نسضالوتألْيي تِ ايفي پطؾفف زازُ اؾفت ٍ پفؽ اظ اٍ     

اًس، آى اؾت مِ ٍجَب، اهناى ٍ اهتٌفأ اؾاؾفاً تفطاي     پيطٍاًف آى ضا تنطاض مطزُ

تاقفس؛   ضًٍس ٍ َثٗاً تحخي هٌُقي هي تثييي ميييت ًؿثت زض هُلق قًايا تِ ماض هي

يا ٍ قًفاياي تؿفيٍ ؾفطٍماض زاضز،    اها فيلؿَف تِ جْت آًنِ تا ٍجَز ٍ ٖسم اق

آيس( ضا  تركي اظ ايي تحج هٌُقي )آى قؿوت اظ هَاز حالث مِ زض ّليِ تؿيُِ هي

آيس، ّواى  مٌس. تا ايي حؿاب، آًچِ اظ هَاز حالث زض فلؿيِ هي تطضؾي فلؿيي هي

تط اظ  گطزز ٍ فقٍ زاشطُ تحج هٌُقي اظ هَاز، گؿتطزُ اؾت مِ زض هٌُق هُطح هي

فلؿيي زض هَضز آًْاؾت ٍ ًؿثت آًْا ٖوَم ٍ ذهَل هُلق ذَاّس  زاشطُ تحج

 تَز.

                                                                                                                   
تاٗذ َّض٘اس تَد مِ تحقق تِ ح٘ث تق٘٘ذٕ ٗا ّواى ٍاسوغِ دس    ( دس اٗي تحث ماه 23ً/ 2: 1375

ضَد، ٗل تحث فلسفٖ ٍ ًاظش تِ ٍاقع اسوت ٍ ًثاٗوذ    ُ تحقق تالوجاص تذاى اع   هٖعشٍض مِ گا

 آى سا تا هجاصات عشفٖ خلظ ًوَد. 
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 ًَيؿس  نسضالوتألْيي زض ايي ظهيٌِ هي
هَحوَلٍِ  فٖ جو٘غِ الوفَْهبتِ ثبلم٘بسِ إلٖ إِٔ ٌٌٍَٔ َِّٖ )إ الوَادُ الخالثُ( جبسٗ

لىي ح٘خُواب   ىٌَْب،وهّب أى ٗىَىَ ٍاجتَ الحَ٘اً٘ٔ أٍ هوتٌؼَْب أٍ هوبى، فَىُ ُ هفَْمٍ إ

َٗتجبدس الزّيَ إلٖ هب ٗىاَىُ ثبلم٘ابسِ إلاٖ     ُٗطلَكُ الَاجتُ ٍَ لس٘وبُُِ فٖ الؼلنِ الىلِٖ

الَجَدِ. فَْزُِِ ثؼٌْ٘ب ّٖ السوتؼولُٔ فٖ فيِ الو٘ضاىِ لىي هم٘ذٓ ثٌسجٔ هحوَلٍ بابظ   

 (1/91َّ الَجَدُ. )ّوبى: 

: 1381)ْيس هُْفطي،  قف  (48: 1415)ايي ًٓطيِ هَضز تأييس ٖالهفِ َثاَثفايي   

 (2/52: 1375)ٍ آيفت اهلل جفَازي آهلفي     (71: 1415)آيت اهلل ههفثاح   (10/61

ؾاظز؟ آيا هٌٗا زاضز  مٌٌسُ اؾت ٍ هًٗل ضا تطَطف هي اؾت. اها آيا ايي پاؾد قإً

مِ هَاز حالث تِ نَضت ٖام اظ ؾٌد هٗقَالت حاًي هٌُقي تاقٌس ٍ تركي اظ آًْا 

جعء هٗقَالت حاًي فلؿيي ٍ اظ هثاحج فلؿيِ تاقفس؟   مِ زض ّليات تؿيُِ اؾت،

ٖالٍُ تط ايٌنِ ايي ًٓطيِ چگًَِ تا ًٓط نسضالوتألْيي مِ تحج اظ هَاز حفالث زض  

ؾفاظگاض   i (1981 :1/367)ّاي تؿفيٍ ٍ هطمفة قاتفل جطيفاى اؾفت.      ّوِ گعاضُ

ذَاّس تَز؛ هگط آًنِ گيتِ قَز هطاز ٍي اظ ايي ؾري، اًحهاض هفَاز زض ّليفات   

ؿيُِ ًيؿت؛ تلنِ اٍ زض ايي هقام، تٌْا غلثِ ماضتطزي هَاز زض ّليفات تؿفيُِ ضا   ت

هتثازض »ًَيؿس   چٌاًنِ ذَز نسضالوتألْيي زض ٖثاضت گصقتِ هي ؛تياى ًوَزُ اؾت

 «.تِ شّي اظ هَاز حالث زض ٖلن ملي ٍ فلؿيِ، زضتاضُ ّليات تؿيُِ اؾت

                                                 
iهقاتّل اٗي قَ ، امتش ف سفِ ٍ هتنلو٘ي تش اٗي تاٍسًذ مِ هشاد اص ًسثتٖ موِ هوَاد ثو       . دس

ٍجَد ساتظ اص هٌرش فلسفٖ )ًوِ   تاضذ. تٌاتشاٗي اص آًجا مِ مٌذ، ٍجَد ساتظ هٖ م٘ف٘ت آى سا ت٘اى هٖ

هٌغقٖ( فقظ دس ّل٘ات هشمثِ تحقق داسد، ًاچاس تاٗذ گفت هَاد ث   تٌْا دس قضاٗإ هشمثِ جاسٕ 

 (. 1/200: 1416، تعل٘قِ سثضٍاسٕ، آهلٖ، 1/83است. )س. ك: صذسالذٗي ض٘شاصٕ، ّواى، 



 

 

 

 
 

 
 

 سه معقول فلسفی در نگاه صدرائی

 

 

 

 

 

331 

ا زض ًگاُ تِ هَاز حفالث  پاؾد زٍم  ايي پاؾد حانل تطزاقت اظ ضٍيِ هالنسض

     ِ اـ هكفي ًوفَزُ اؾفت. ٍي زض مفل      اؾت مِ تفط ّوفيي اؾفاؼ زض مفل فلؿفي

ضا تفِ ًحفَي تفِ    « هفَاز حفالث  »اـ، هٗقَالت حاًي فلؿيي ٍ اظ جولِ آًْا  فلؿيِ

تَاى قُٕ پيسا مطز مِ ٍي ٍجَب، اهناى ٍ  زّس؛ تِ ّويي ؾثة، هي ذاضد ضاُ هي

زاًفس. ّفط يفل اظ     نفاى ٍ اهتٌفأ هٌُقفي هفي    اهتٌأ فلؿيي ضا هغايط تا ٍجَب، اه

حني. ّطگفاُ  ٍجَب، اهناى ٍ اهتٌأ زاضاي زٍ جٌثِ ّؿتٌس  جٌثِ حامي ٍ جٌثِ هَ

ايي هَاز اظ جٌثِ حامي تطضؾي قًَس، تحخي هٌُقي ّؿفتٌس؛ ظيفطا قًفيِ ف اظ آى     

جْت مِ قًيِ اؾت ف هَضز هساقِ هٌُقي اؾت ٍ زض هٌُق، اجفعاي قًفيِ ف ًفِ      

اهلل هَجفَز تاالهنفاى   »قَز. اظ ًٓط هٌُقي، قًيِ  ي آى ف تطضؾي هي هحتَاي اجعا

يل قًيِ هَجِْ تا جْت اهناى اؾت ٍ اؾاؾاً هٌُفق تطاؾفاؼ ٍْييفِ    « الرال

تٗفالي اهنفاًي اؾفت يفا ًفِ ٍ انفالً        انلي ٍ اٍليِ ذَز، تِ ايٌنِ هَجَزيت حق

حنفي ٍ  ط هَچيؿتي اهناى ٍ ٍجَب، ٌٖايتي ًساضز؛ اها ّطگاُ يني اظ هفَاز اظ ًٓف  

هحتَا ف يٌٗي آًگاُ مِ هَاز ّؿتٌس ًِ جْات ف هَضز ٌٖايت تاقٌس، تحخي فلؿفيي    

اًس؛ ّوچفَى   ذَاٌّس تَز. پؽ ّطگاُ ايي ؾِ جْات تاقٌس، هٗقَالت حاًي هٌُقي

قًفيِ ٍ ٍاقٗيفت    األهفطِ  تقيِ اجعاي قًيِ؛ ٍلي آًگاُ مِ هفازُ تاقفٌس ٍ زض ًيفؽ   

لؿيي ٍ اظ هثاحج فلؿيِ ّؿتٌس. تا ايي تياى، جطياى زاقتِ تاقٌس، هٗقَالت حاًي ف

زض مِ تا آًچِ  قًَسهُطح هيپصيطفت ٍجَب، اهناى ٍ اهتٌاٖي مِ زض هٌُق تايس 

فلؿيِ ٍجَز زاضز، نطفاً زض ليّ تا ينسيگط هكتطمٌس ٍ تٌْفا اضتثفاٌ تفيي آى زٍ،    

 اضتثاٌ حامي ٍ هحني اؾت.

هفَضز ًقفس هالنفسضا    ًيؿت مِ  فهَالاها ايي ؾري، تِ هٌٗاي ؾري ناحة 

هَاز حالث زض ٖلن فلؿيِ تا آًچفِ زض  »ًَيؿس  هي هَالفقطاض گطفتِ اؾت. ناحة 
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هٌُق آهسُ اؾت، تغايط هيَْهي زاضًس؛ تِ ايي تياى مِ يطٍضت، اهتٌأ ٍ اهناى زض 

مفِ زض  ٖلَم ٖقلي تِ هٌٗاي يطٍضت ٍجَز، اهتٌأ ٍ اهنفاى آى اؾفت؛ زضحفالي   

ٍي تط »ٔ ٍ اهناى هحوَل ًؿثت تِ هَئَ اؾت. هٌُق تِ هٌٗاي يطٍضت، اهتٌا

آيفس لفَاظم    آٍضز مِ اگط چٌيي ًثاقفس، آًگفاُ الظم هفي    ايي مالم ذَز اؾتسالل هي

هاّيت ف هخل ظٍد تَزى تطاي ٖسز چْاض ف تطاي شات ذفَز ٍاجفة تاقفٌس. پفؽ       

: 1419)اٗجاٖ،  هطاز اظ يطٍضت زض هٌُق، اهط زيگطي غيط اظ ٍجَب ٍجَز اؾت. 

اها نسضالوتألْيي هسٖي تَز اذتالف اؾتٗوال ايي ؾِ هٗقفَل زض   (125ٍ  2/124

هٌُق تا اؾتٗوال آًْا زض فلؿيِ، تطاؾاؼ اذتالف زض هحوَل اؾت، ًِ تفِ ؾفثة   

اذتالف زض هيَْم يطٍضت، اهتٌأ يفا اهنفاى. اظ ايٌفطٍ تفِ ًقفس اؾفتسالل ايجفي        

 (1/91: 1981)پطزاذت. 

سضالوتألْيي، هَضز تأييس ايي جولفِ  قايس تتَاى گيت ايي تطزاقت اظ ملوات ن

 اظ ٖالهِ َثاَثايي ًيع ّؿت مِ 
ّبٕ گزضتِ ٍاضح ضذ واِ... ٍ ٍجاَة ٍ اهىابى،     ثحج پبٗبًٖ: ّوبًب اص ثحج

اًذ؛ ثِ دل٘  آًىِ لضبٗبٕ هطتو  ثش آًْاب اص آى ح٘اج واِ جْات      دٍ اهش ٍجَدٕ

   ٖ بابسد  وٌٌاذ. پاس آًاذٍ دس     ببصٖ داسًذ، ثب ٍالؼ٘ت ببسجٖ هطبثمات يابم ها

هَجَدًذ؛ اهب ًِ ثِ صَست هستم ؛ ثلىِ ثِ ٍجَد هَضَػطبى، ثٌبثشاٗي ٍجَة ٍ 

اهىبى ّوبًٌذ ٍحذت ٍ وخشت ٍ لذم ٍ حذٍث ٍ سبٗش هؼبًٖ فلسفٖ وِ دس فلسفِ 

اًذ وِ هطلاك ٍجاَد ثاِ آى دٍ هت اف      ضَد، اص اٍصبف ٍجَدٕ اص آًْب ثحج هٖ

رٌّاٖ اسات. چٌا٘ي     است؛ ثِ اٗي هؼٌب واِ اي ابف آًْاب بابسجٖ ٍ ػشٍضطابى     

ٖ  « هؼمَل حبًٖ فلسفٖ»هفبّ٘وٖ دس فلسفِ،  ضاًَذ؛ اهاب اهتٌابع، اهاشٕ      ًبه٘اذُ ها
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 iػذهٖ است.

 

 نتيجه

زاًاى ايي تٗطي  تطجي  زازُ قس مِ هطاز  . تا تطضؾي ٍاغُ هازُ زض آضاي هٌُق3

 اظ هازُ، ميييت ًؿثت قًيِ تِ حؿة ٍاقٕ آى ّن تِ نَضت هُلق اؾت.

يني اظ هَاضز هاّيت، هيَْم، قيء ٍ هَجَز اؾفت. تفِ    . هقؿن هَاز حالث،1

 ضؾس هقؿن قطاض گطفتي هَجَز، گعيٌِ هٌاؾثي اؾت. ًٓط هي

 . هَاز حالث اظ هٗقَالت حاًي فلؿيي ّؿتٌس، ًِ هٗقَالت حاًي هٌُقي.1

ًنتِ قاتل َطح زيگط، تحج اظ اٖتثاضيّت هَاز حالث اؾت مفِ آيفا آًْفا جفعء     

اّين اٖتثاضي؟ ايي ؾفؤال زض ًَقفتاضي هؿفتقل قاتفل     هياّين حقيقي ّؿتٌس يا هي

 تحج ٍ تطضؾي اؾت.

                                                 
iٌٔاإلهنواىَ أهوشاى ٍجَدّٗواىِ لطوُغاتقؤِ     ٍ َ : قَذ اتَضحَ هيَ األتحا  الساتقٔ... ٍَ أىَ الَجَبَ. خاتو

القضاٗا الوَجِْٔ تْوا و تِوا أًَْا هَجْٔ تِِْوا و للخاسجِ هغاتقٔ تاهٔ، فَُْوا هَجَداىِ فٖ الخاسجِ لنوي    

تَجَد هَضَعْوا التَجَدٍ هطٌحاصِ هُستقّلٍ فْوا هطيَ الطؤٍىِ الَجَدِٗٔ الوَجوَدِٓ لطوُغلوقِ الوَجوَدط    

القطذَمِ ٍَ سائطش الوَعاًٖط الفلسفِ٘ٔ الوثحٍَ  عٌَْا فٖط الفَلسفٔ تِوَعٌٖ مَىِ   الحُذٍٍٍُ ط ٍَ  تشِٓ ٍَالن  مالَحذِٓ ٍَ

َ الوُسَووّآُ تِوالوَعقَُالتط التاً٘ؤِ الفلسوفِ٘ٔ ٍَ أهّوا        اإلتِصافط تِْا فٖ الخاسجِ ٍَ عُشٍُضطْا فٖط الزِّيِ ٍَ ّٖط

؛ اٗطاى دس اتتوذإ ّوو٘ي هشحلوِ، خاسول اٍ  سا اص     88: 1415اعثاٖٗ، اإلِهتٌاعُ فَََُْ اهشٌ عَذَهطٌٖ. عث

 مٌذ(.  ، دس خاتوِ ّو٘ي هشحلِ، خاسل دٍم سا عشح هٖ صذسالوتألْ٘ي ًقّل ًوَدُ
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ت٘وشٍت،   ألسثؼٔ،الحىؤ الوتؼبل٘ٔ فٖ األسفبس ا، 1981و صذسالذٗي ض٘شاصٕ، هحوذ تي اتشاّ٘ن، 

 داساح٘اء التشا  العشتٖ.
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