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 آيين حكمتفصلنامه 

  5، شماره مسلسل 8319 پاییز، دومسال 

 

 أون در فلسفه صدراییشتفسیر علیت به ت
 

   21/9/89 تاريخ تأييد:   6/7/89تاريخ دريافت: 

  مرضیه صادق

معّبليو رر ظابتو وجبلر      ربب  لّيبو و   يبت  ممننبت   رابطۀ بين واجب  و 

ت  اصتيت وجلر، ببه ولجيبه   اثب بت ابتدا صدرا شلر؛ گلظه بررسو مو رو ،صدرايو
معتقد است  رر قتي  وشنيل ختصو پرراخته و اين رابطه رر رستگته وجلر  و

 وببتين رر مقتبل هم ظيستند مبه رابطبۀ هظ بت     معّلل، رو ملجلر مستقل و لّيت و
ظبه   ،معّلل لبين ربب  ببه لّيبت اسبت      و استبّنه از ظلع اضتفۀ اشراقو  بتشد؛

رسبد مبه    واخر بحث لّيّت، به ايبن ظتيهبه مبو   ر اامّت ر ملجلر  مروب  بت لّيت؛
وقتو معّلل هليّتو مبتين بت لّيت ظداشبته بتشبد، لّيبت هبم بتيبد رر مقتببل ه        

بت استدالل از طريق و  استملجلر مستقل ظتمتنتهيو بتشد مه لتر  از هر ظقصو 

)ربب  لّيبو     معّبلل  و پرراختن به حقيقبت لّيبت و  « ش٘اءاأل بس٘ط الحق٘قٔ كل»

رسبد مبه ون بت     مند و به ايبن ظتيهبه مبو    را بررسو مويّت  لّيت حقيقو خصلص

ند، ظه ايننبه  ظ لرا  واج  هست و و بقيه شؤو  وجلر حقيقو ذا  بتر  است
ببدين طريبق از    رر مقتببل او بتشبند؛   -مسبتقل  حتو به ظحل ربطبو و  -وجلر 

پّبو ببرا  رسبيد  ببه وحبد        فقر وجلر  معّلل به منسيۀ وشنيل ختصّو و
رهنبد    مختّف از وعتبير لرفبتظو مبه ظشبت     رر مبتحث ومند  موصو استفتره شخ

 مند.   موشأ  است، استفتره  شأ  و ذ  راب 

ٜ      های کلیدیی  واژه ًٖٓاِٝت قهاط    اغالْ  ٜواٝزت كطا٧ًى ذلغ ا٥ت يٓ ا  

  اقالن٥. ٜوٝز ٖهل٠طت اْحه٧هٟت كط٧ًى زض ٜوٝز٤ت بس٧ف

                                                 
 ارشد فّسفه و مالو از راظشگته بتقرايعّلو مترشنتسو 
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 طرح مسأله

٧ٖل٘ قالساك٣ ٦ٝٚال٘ ٖكاط      ًِٓٝ اظ ابتسا زضٖ ضابك٣ ٧ٖل٘ يٓ   ٜزضبلضٞ بحث 

ٖكلبم ًٖتهاسا    آ٘ ضا س٥ً يطزٚسآ١ٚل  بًس٠ل يٟ بٟ زس  ٖسٓٗلٚل٘ ضس٧ست بٝز ٜ

ياٟ كٝاٚسا  زض   باٝز  ٖطحٝٔ غسضاْٗتأْ ٧١ٙ ٚرست٧ٙ يسا٥   سلٖل٘ ز٠ٛس.اسال٥ٖ 

زستُلٞ قٓسك٥ ذلظ ذ٦ٝص اظ ا٦ٙ ضابكٟ بٟ ٚح٤ٝ غحب  يٛس يٟ ٠ٕ بل ٖٛالبى  

ٖٛلبى يه٧ٕ كٝوٟ بٟ  ٤ٜ بل ا٤ بط آ٘ ٜاضز ُٚطزز. ٠ٕ ضب١ٟ بلضس َٜلض سلظاسال٥ٖ 

اظ ٠ٟٗ  ًٖلكب يال٥ٖ يػط ذ٦ٝص ٜ اضطال ٜ اظ ٖطلء ٜ  اقٓسك٥ ٖلنبّ ذ٦ٝص  

ٜ  بط ول ٖلٚسٞ اظ ابٙ ٥ٖٛلبى يطقل٥ٚ غٛ كط ١ٖٕ كٝاٚسا   آثالض اٜ ا    ٘لضالضح  يطبا٥ 

حطف ١ٚل٥٦ ذاٝز ضا ياٟ   ٜ بلضس سلظَلض ٖبل٥ٚ قٓسك٥  سلٖل٘ ز٠س يٟ بل ٚهل٥ٖ ضا

ٚهالٔ   تاظ ا٦اٙ و١ا    بٟ اثبال  آ٘ براطزاظز    تب٧ل٘ يطزٞ تٖكلبم ٚهلٔ يطقل٥ٚ اس 

٠اط ٦اى باط    ياٟ  يٛٛس  ٖتأذط كهس٧ٕ ٥ٖ بٟ حًٗ  ٖتًل٧ْٟ ٖتهسٔ ٜ ضا قٓسك٥ ٤ٜ

باٟ ٖٛعْا٣ يٓا٥ باطا٤      (كط٧ًى ذلغ ٥)ٖبٛل٥٦ استٝاض ضسٞ ٜ غسضا اظ ٖبٛل٤ اٜ ِ 

  استكلزٞ يطزٞ اس . (ل  ٜحس  ضرػ٥اثب)ٜغِٝ بٟ ٖهػٝز ذ٦ٝص 

ضباف ٧ٖال٘ يٓ ا  ٜ    ٜ هاسٔ  تسا ٖبٛل٤ قٓسك٥ حًٗ  ٖتًل٣٧ْ ٖتزض ا٦ٙ ٖهلْٟ اب

يطزاذتاٟ  ٖهل٦س٣ ٧ٖل٘ ا٦ٙ زٜ  ٖبٛل٤ يطقل٥ٚ ٜبٟ يس اظ آ٘  ضٝز ٜ قط  ٥ًِٖٖٓٝ 

٘    زال٥ٓ٦ يٟ غسضا زضضٝز. ٠ٗچ٧ٛٙ  ٥ٖ ياطزٞ   اثبل  ٜحس  ضرػا٥ ٜواٝز ب٧ال

 بطضس٥ ذٝا٠س ضس. ٘ حًٗ  ٖتًل٧ْٟ ٓف ضلضحل٠ٗطاٞ بل انٝاِ ٖرت

 

  حقیقت تشنیل

بل اذتالف زض ضس   ٜ  ٖك٥ٖٝ١ ي٥ٓ اس  يٟ بط اقطاز ٜ ٖػلز٦م ذٝز ٖطً ى

ضٝز  اٖ ال حه٧ها  كطا٧ًى زض ٚهالٔ قٓساك٥       كهس ٔ ٜ كأذ ط ٜ... حّٗ ٥ٖ تؾًف

ا٦طال٘ اظ كطا٧ًى زض   اَط غسضا يٟ ٚهل٥ٖ ٜوٝز٤ اس ت حه٧ه  ٜوٝز اس  ٜ 
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ٜ آ٘ ضا بٟ ٖتٝاق٥ ٜ ٖطًى كهس٧ٕ يطزٞت اظ بلب كهط٦اب باٟ    َٟكت ٕ سرٖٙكل٧٠

ٜوٝز اس  يٟ آ٘ ضا اغّ بحث بط سط ٜان٧ً  ٜ حه٧ه  اس ت َٜطٟٚ ش٠ٙ بٝزٞ 

ض٧د اضاطال   قط  يطزت٠طچٛس ا٧ْٜٙ يس٥ يٟ بحث كط٧ًى ضا  زاٚٛس. ٖطًى ٥ٖ

-125/  2: 1380سهُويدي،   )نلئّ بٟ كط٧ًى ضاس   «اٚٝاض ٖجطزٞ»بٝز يٟ زض بحث 

بًٓاٟ   ى ضا زض يّ  ٚهلٔ ٠سات٥ سالٖل٘ ز٠اس    ا٦طل٘ ٚتٝاٚستٛس وط٦ل٘ كط٧ً( 127

ذالض   ضس ٜ غٝاسم ٜ ٖلز٦ل  ضا اظ ا٦ٙ ٖطكبٟ  ك١ٛل ضلّٖ ٖجطزا  ٤ٜ٥ٖ سرٙ 

  يطز. ٥ٖ

بٟ اغلْ  ٜوٝزت كطا٧ًى ضا زض ياّ  ٖطاكاب ٠سات٥      ايتهلزغسضاْٗتأ٧١ْٙ بل  

ت ياّ ٖٝواٝزا  ضا زض ٚهالٔ كطا٥ً٧ً     ٖكط  يطز ٜ كٝاٚس  بل ا٦ٙ اغّ اسلس٥

زاضا٤ ٖطاكاب ٜ زضوال    ياٟ   اسا   حه٧هتا٥  بٛلبطا٦ٙ كط٧ًى ذٝز سلٖل٘ ز٠س 

ٜ ا٤ يٟ ا٦ٙ حه٧ه  زض و٧ٗى ٖطاكب ٜ زضول  آ٘ ولض٤  بٟ َٟٝٚ ٖرتٓك٥ بلضست

بطا٤ ٜؾٝ  ب٧طاتط كًط٦اف كطا٧ًى     االضتطاو بلضس. بٟ زض آ٘ ي٧ٙ ٖل االٖت٧لظ بٟ ٖل

  ٜ ضطا٦ف ٜ اضيل٘ كط٧ًى يطزاذ : بل٦س بٟ بطضس٥ ٖالو

 
  مالك تشنیل. 1

ا٦ٙ اس  ياٟ   قٝض يٟ زض كًط٦ف آ٘ ب٧ل٘ ضس ا  ا ٠ٗل٘  ٖالو ي٥ٖٝٗ كط٧ًى 

١ل َطزز ٜ آ٘ حه٧ه  ٧ٚع كٗلٔ شا  آٖٚٝوٝزا  بٟ ٦ى حه٧ه  بط اٖت٧لظ ٜ اضتطاو

اض٦إ ياٟ ٦ًا٥    ٟٚ وعء شا  ضا. زض چ٧ٛٙ ٖٝاضز٤ يٟ چٛس ض٥ء ز تضا كط٧ًّ ز٠س

بلضاٛس   ٖٛس ب١طٞبل٦س ا٦ٙ اٖٝض ٖتًثط اظ ٦ى ٚحٝ حه٧ه   سكط اظ ز٦ُط٤ اس تضس٦

١ل ٧ٚع زض ٠ٗل٘ ٚحٝ حه٧ه  بلضس  حلِ يٟ اغلْ  بل ٜوٝز اس  ٜ غ٧ط آٜٚ كٗل٦ع 

ٜ ا٤ زاضٚاس   ب١اطٞ ٖرتٓف اظ حه٧ها  ٜواٝز    ٠ٟٗ ا٦ٙ اض٧ل٤ ٜوٝز كحهم ٚساضزت

ٜواٝز زض زاض ٠سات٥   چاطا ياٟ چ٧اع٤ واع      ٧ٚع زض ٧ٗ٠ٙ ٜوٝز اس  ١ل آٚكٗل٦ع 
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. يس حه٧ها  ٜواٝزت كٗالٔ شا  آ١ٚال ضا     ٧ٚس  يٟ برٝا٠س يلّٖ ا٦ٙ كٗل٦ع ضٝز

  ٧َطز. بط ٥ٖزض

  :استلز آضت٧ل٥ٚبٟ ٚهط 

اغل  ٍولَب ثلب  فلع      ٍت ٍ تطىيه، خبغيت ذاتي ّستي است.هالن تفب 

اي بازاي  ىن خبظ ٍ بز ؾليي   بازاي هساتت هتػ  ٍ ّس هستجِ ٍ دت اطاللي،

 (1380:46) وويؽ ا ىبم هخػَظ طجيؿت ٍوَب است. ٍاود ، بل

إ٘  اْتكلٜ  با٧ٙ ضا٧ن٧ٙ   »يٛس:  غسضاْٗتأ٧١ْٙ اظ ا٦ٙ حه٧ه  ا٦ٙ َٟٝٚ كًب٧ط ٥ٖ

ّ    نس ٦ًٝ٘ بٛكس ٖل ٜنى ق٧ٟ ٟ  اْتٝاقم ب١ٛ٧ٗل ال بٗل ٦ع٦س ي٧ٓاٟ ٜ ال بٗال ٦اسذ  .«ق٧ا

لزٞ ياطزٞ ٜ  اظ كًب٧ط ز٦ُط٤ ٠ٕ اساتك  اْبتٟ ا٦طل٘ بطا٤ ا٦ٙ ٖالو يلٔ (356: 1422)

اذتالف بٟ انس٧ٖ  ت ا٦ْٜٝ   ٜ... بلضس يٟ ا٦ٙ كًب٧ط ٧ٚع بٟ ٧ٗ٠ٙ ٖالو  اس  َكتٟ

چطا يٟ زض چ٧ٛٙ اٖٝض٤ يٟ ٜوٟ اٖت٧الظ باٟ ضاس  ٜ ؾاًف ٜ      َطزز  بلظ ٥ٖيلٔ 

ٚحٝ حه٧ها  اسا  ٜ   ٦ى  ٜوٟ اضتطاو ٜ اذتالفتيٗلِ ٜ ٚهع اس ت ؾطٜضكلً 

اإلختالف التشك٘كٖ علٖ أًحائهِ ّهَ   ضابطٔ » كط٥ً٧ً اس : زض ٚت٧جٟ يثط  آ١ٚل

أى ٗختلف قَل الطب٘عٔ الوشسلٔ علٖ أفشادّا باألٍلَٗٔ أٍ األقذهّ٘ٔ أٍ األتوّ٘ٔ الجاهعٔ 

  (1/511: 1383) «.كثشّٜٗٔاأل عظو٘ٔاألشذّٗٔ ٍاأل
 

 . ارمان تشنیل 2

ضيٙ ٦ل ضطـ الظٔ اس  ياٟ   بطا٤ كحهم آ٘ چ١لضبل كٝوٟ بٟ كًط٦ف كط٧ًى  

 ضٝز:  ١ل ٖحهم ٥ٗٚبسٜ٘ آٚ كط٧ًى حه٧ه٥

 زاضز نلئّ اس  ٜوٝز زض ذلض ت ٜحس  حه٧ه٥  ا٦طلٜ٘حس  حه٧ه٥:  ٦ى. 

 ٟ اظ  ٜ آ٘ ضا اٖ ل ٖهػٝز اظ ا٦ٙ ٜحس ت ٜحس  سٛر٥ ٧ٚس  يٟ ض٧د اضطال َكتا

بًٟٓ ٖهػٝز ٜحس   زاٚستٟ يٟ زض ذلض  غطقلً ٜحس  بلْهٝٞ زاضز وٛس ٖكل٧٠ٕ 
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ٟ اقطاز ضا زض بط ا٤ يٟ كٗلٔ َٟٝٚ بٟ تسط٦ل٥ٚ اس   ٧ٚاع  ٜحاسكص زض ذالض    تَطقتا

إىّ شهوَل الَوهَد ليشه٘اء له٘      » :٦َٝس ٥ٖ الطَاّد السثَثيّةزض ٤ٜ بلْكًّ بلضس. 

. «كشوَل الكلٖ للجضئ٘ات كوا أششًا إلِ٘، بل شوَلِ هي بها  اإلًبسهاو ٍ السهشٗاى   

(1382 :135.) 

ٜواٝز   يثط  حه٧ه٥: ٖهػٝز يثطك٥ اس  ياٟ باٟ اٖاط اغا٧ّ ٜ حه٧ها٥      زٜ.

ضوٝو يٛس ا ٠ٗچٝ٘ شا   ٦ل بٟ شا  ٜوٝز  آ٘ اٖٝض يث٧ط ٧ٚعاٖت٧لظ ب٧ٙ  طزز ٜبلظَ

  ا٤ اظ ٖطاكب ٜوٝز. ٦ل بٟ ٖطكبٟ ٜاوب ٚسب  بٟ غ٧ط ذٝزش ا

ظ ٚلح٣٧ ٖل٧٠   يلضؼ ٜوٝز يثط  حه٧ه٥ زض ٖهلبّ يثط  ايتبلض٤ اس  يٟ ا

ٟ اظ بلب اك حلز ٚه٧ط كٗل٦ع٤ يٟ ب٧ٙ ٜوٝز اٚسل٘ ٜ ٜوٝز زضذ  اس  ي ضٝز  ٥ٖ

ٜ كٗل٦ع بٟ ٜواٝز ٠إ    يٛس ٧  ت حًٕ ٥ً٦ بٟ ز٦ُط٤ سطا٦  ٥ٖب٧ٙ ٜوٝز ٜ ٖل٠

 (348/  1: 1375  جًاي، آملي)ضٝز.  ٚسب  زازٞ ٥ٖ

َٟٝٚ يٟ ب٧ل٘ ضست ٖهػٝز اظ ا٦ٙ ٜحاس ت   سٟ. سط٦ل٘ ٜحس  زض يثط : ٠ٗل٘

سط٦ل٘ت  اغالً ًٖٛل٤ تٜحس  سط٦ل٥ٚ ٦ل بلْطرع اس  يٟ بل يثط  ٠ٗل٠ٍٛ بٝزٞ

طك٥ بلضس كل ٜحس  زض آ٘ سلض٤ بلضس: يس بل٦س يث .سلظز وع بل ٜوٝز يثط  ٥ٗٚ

 «فئًّْها كاشه ٔ عهي األشهولّ٘ٔ ٍ األٍسهعّ٘ٔ       ٠ال كهذ إىّ الكثشٓ التٌافٖ الَحذٓ بل تؤ»

  َمان( جًاي، آملي  ؛178 / 2: 1413سبزياد،  )

س  يٟ ضوٝو يثط  بٟ ٜحس : ٖهػٝز اظ يثط ت ٠ٗل٘ يثط  حه٧ه٥ اچ١لض. 

١ال اظ قط٦ام ٠ٗا٧ٙ    ٜوٟ اضتطاو ٜ ٜحسك٥ ب٧ٙ آ١ٚل ٜوٝز زاضز ٜ اضكبلـ با٧ٙ آٚ 

 ٜوٟ اضتطاو اس .

االضتطاي٥ اس  يٟ زض ٖسأْٟ  بٟ االٖت٧لظ ٜ ٖل بٟ ٠ٗل٘ ٖلسٝٔ ٜ چ١لضٔت  ٠ل٤ ضطـ

  كط٧ًى ٖس  ٚهط اس .
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ضاٛس  بل٦س اٖٝض يث٧ط٤ زاضتٟ بلض٧ٕ يٟ ٜوٟ اضتطاي٥ زاضتٟ بل تًٟ اٜ الًذالغٟ آٚ

ٜ آ٘ ٜوٟ ٖطتطو زض ا٦ٙ اٖٝض يث٧ط حه٧هتلً سلض٤ ٜ ولض٤ بلضس ٜ ثل٧ٚالً اذاتالف   

بٛلبطا٦ٙ كٗلٔ شاك٧ل  يثطا   ط ٧ٚع بٟ ٧ٗ٠ٙ و١  ٜحس  ضوٝو يٛس.ب٧ٙ اٖٝض يث٧

 ز٠س.  ضا ٧ٗ٠ٙ ٜوٟ ٖطتطو )ٜوٝز( كط٧ًّ ٥ٖ

بٟ يٗلِ ٜ  ٖطاكب كط٧ًى ذلغ٥ اس  يٟ اذتالف كط٧ًىت اظ ٖهػٝز غسضا

٠الت ٖٝواب    ًف٠ل ٜ ضس  ٜ ؾا  ا٤ يٟ ٧ٗ٠ٙ يٗلِ ٜ ٚهع بٟ َٟٝٚ  لضسٚهع ب

كٗلٔ ٖطاكاب   تٜحس  س٥ً يثط  ا٦ٙ حه٧ه  ٜاحس ضٝز  بس٦ٙ ًٖٛل يٟ ٜوٝز بل

ٜ  با٧ٙ ٖٝواٝزا  باٟ ٖطاكاب ٖرتٓاف آ١ٚلسا        ٠ست٥ ضا قطا َطقتٟ ٜ اذاتالف 

ا٦جالب   ا٦اٙ انتؿال   .حه٧ه  ٜوٝز بٟ ٚكس شا ت ٖهتؿ٥ كط٧ًى ذلغ٥ اسا  

ٟ   يٛس٥ٖ ٤ يٓ ا  بلضاس ٜ زض   ا ٜوٝز بل حكم اغِّ ٜحس  اقالن٥ ذاٝز زض ٖطكبا

كط اس  ٜ ا٦ٙ سٓسا٣ٓ ٖطاكاب    كط ٜ ن٤ٝ يٓ  ت ًِِٖٓٝ يٓ ِ يلّٖ ا٤ ًِٖٓٝ. ٖطكبٟ

كط اظ ًِٖٓٝ اسا  ٜ ْاصا اظ ح٧اث ضكباٟ      ي٧ٓ   ٜ ٧ًْٖٝٓ  ت يٓ   ضس٦سكط ٜ يلّٖ

وا٣ يٓ ا  ٜ ًٖٓاِٝ ناطاض     ضا٦ٙ زٜ ٜوٝز٤ يٟ زض ز س  بٛلبطبلض ٖهس ٔ بط ًِٖٓٝ ٥ٖ

ٟ  ت قلضز يسٔ ٠ستٛسٜ  اظ ٚهط اغّ حه٧ه  ٜاحسٚس اٚست َطقتٟ ا٤ ياٟ اَاط    باٟ َٝٚا

ضٝز ٜ اَاط ٜواٝز    ي٧ٙ يٓ   ٥ٖ ا  بٛل بط قطؼ ٖحلِا ا    ٜوٝز ًِٖٓٝ كطن٥ يٛس

ي٧ٙ ًِٖٓٝ ذٝا٠س بٝز. يس يثط  حلغّ اظ  ا  بٟ قطؼ ٖحلِا يٓ   كٛعِ ٚٗل٦س  

 7؛ 303/  1: 1383)صددالديه شيواز،   كط٥ً٧ً اس .ضابك٣ يٓ ٥ ٜ ٥ًْٖٝٓت يثط  

 /211 ) 

 

 معلول در دستگاه تشنیل خاصی حقیقت علّت و

ياٟ ٠ا٧ن ٚاٝو    زاٚساتٛس   ٖا٥  ٤ ٖستهّكٗلٔ ق٧ٓسٝقل٘ت حه٧ه  يٓ  ضا ٜوٝز 

ٖٛس باٟ يٓ ا    ٖثّ ًٖٗٛل  يٟ ٧ٚلظ ا  ٟٚ ٜابست٥ُ غسٜض٤ ٜابست٥ُ بٟ غ٧ط ٚساضز 
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ّ   ا  ٜ ٟٚ ٜابست٥ُ ح٥ْٝٓ بلضٛس ا  ٜ ٚاٟ سال٦ط اٚاٝاو    آ٘ ا   ٖلٚٛس ن٧لٔ ض٥ء باٟ نلبا

ٜ  ٖلٚ ا  ٜابست٥ُ بٛالبطا٦ٙ   ٛس ن٧لٔ ٖطيب بٟ اوعا ٦ل ٜابست٥ُ ض٥ء بٟ يّٓ ًٖاسٞ ا 

اظ  ت ا٦اٙ ٜواٝز  ٜان٧ًت٥ ٖكٓهلً غ٧ط ٖططٜـ اس   بٟ كًب٧ط قٓساك٥  تٜوٝز ٖستهّ

/ 1: 1383)صددالديه شيواز،   ٜاوب بلْصا  ٜ ؾطٜض٤ اظ٥ْ اسا .  تو٧ٗى و١ل 

 ( 201ي  1384: 1383؛ عبًييت  149ه  141

حه٧ه  نسٖل  .ٜوٝز زاضز ض حه٧ه  ًِٖٓٝ اذتالف ٚهطز٧ٛل٘ ٧ب٧ٙ غسضا ٜ ي٧ط

ا٤ زض ش٠اٙ باٟ ساٟ     يٛساضتٛس. ٠ط نؿ٧ٟ ٜوٝز ضابك٥ ٚسب  بٟ يٓ  ٥ٖ ًِٖٓٝ ضا

ٜ  تٖٝؾٝو)زست٣ ٖكل٧٠ٕ  ٝ  كح٧ٓاّ ٖا٥   (ٖحِٗٝ ٜ ٚسب  با٧ٙ آ٘ ز ز ٜ ناطف  ضا

ٜ ٖحِٗٝ ٠ٕ زض ش٠ٙ اس  ٜ ا٦ٙ ٚسب ت يا٧ٙ ٖٝؾاٝو ٦ال     ٚسب  ٧ٖل٘ ٖٝؾٝو

ا٤ ٧ٚس  يٟ بتٝا٘ ا٦اٙ ٚساب  ضا    بٟ ٧َٟٚٚٝع ٖحِٗٝ ٦ل ذلض  اظ آ٘ زٜ ٧ٚس  ٜ 

ب٧ٙ ٖٝؾٝو ٜ ٖحٗاِٝ ز٦ُاط٤ بطناطاض ياطز  باٟ ٠ٗا٧ٙ ن٧الر زض ذالض  ٧ٚاع          

ٖثاّ  ا ٜواٝز ٖساتهّ     ضاٝٚس   ٖٝوٝزا  بٟ زٜ نسٕ ٖستهّ ٜ ضاباف كهسا٧ٕ ٖا٥   

٠ٗلٚٛاس  ا زاضا٤ ًٖٛل٤ ٖستهّ ٜ اس٥ٗ اس  ٜ ٜوٝز ضاباف   ا  ٖٝؾٝو ٜ ٖحِٗٝ

اظ  .ُٖط ا٦ًٟٛ ٚهط استهال٥ْ باٟ آ٘ ضاٝز   تٟ ك١ٛل٥٦ ٖك٥ٖٝ١ ٚساضزب  ا  ًٖل٥ٚ حطق٥

٦ًٛا٥ ٜان٧ًتا٥ اسا  ياٟ       ٚكسٟ ْغ٧اطٞ اسا    ٜوٝز ق٥ تا٦ٙ و١  ٜوٝز ضابك٥

ت ًٖاسٜٔ  آ٘ نكاى ضاٝز  اَط ا٦ٙ ٜابست٥ُ اظ  ٜ ٜابست٥ُ ٜ ن٧لٔ شاك٥ بٟ يٓ   زاضز

بٝز٘ آ٘ اظ ا٦ٙ و١  اس  يٟ بل ٚهاط اساتهال٥ْ    «ق٥ ٚكسٟ»اٖ ل وٛب٣  ذٝا٠س ضس 

ٙ   بٟ آ٘ت اظ ٜان٧ًت٥ حًل٦  ٥ٖ ٟ  يٛس ٜ كًسز ٖٝوٝزا  ٧ٚاع اظ ٠ٗا٧ ٚطاأ    وٛبا

كاٝا٘   ٜ ٥ٖ ٝزض ٥ٖٚكسٟ بٝز٘ ًِٖٓٝت سبب كغل٦ط آ٘ بل يٓ     چطا يٟ ق٧َ٥طز ٥ٖ

٠ط چٛاس زض    ضا ٖبل٦ٙ بل يٓ   زض ٚهط َطق يطز ٜ آ٘  هطبل ٚهط استهال٥ْ بٟ آ٘ ٚ

ٟ  ت ٜواٝز قا٥  بٟ كًب٧ط٤ اس  ٜ زائٗلً ٧ٚلظ بٟ يٓ   زاضز. «ْغ٧طٞ»ٜوٝزش  اش  ٚكسا

ًْٙ ًٖٛل٦ص اظ نب٧ّ ًٖٛل٤ اس٥ٗ ٜ ٖساتهّ اسا  ٜ     ي٧ٙ ٜوٝز ْغ٧ط٢ آ٘ اس 
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كٝا٘ بٟ غٝض  ٖك١ٝٔ ٖل٤ٝ٠ ٜ بسٜ٘ زض ٚهط َطقتٙ يٓ  ت آ٘ ضا كػٝ ض ياطز.   ٥ٖ

ٙ ضٝز.  ٦ٙ ز٦سَلٞت يٓ ٧  ٖٛطأ يثطا  ٖٝوٝز زض يلْٕ ٥ٖقبم ا ا٦اٙ   غاسضاْٗتأ٧١ْ

  يٛس: ب٧ل٘ ٥ٖچ٧ٛٙ ًٖٛل اظ ٜوٝز ضابك٥ ًِٖٓٝ ضا 

إًّْن لوّب لبلَا ثبلثبًي في الَوَب أثجتَا للووىي ٍوَباً هغبیساً للَوَب الحلك...   

یٌسلخ هٌلِ   لىي ؾلي ٍوِ یىَى هستجطبً إلي الحك ٍهٌسَثبً اليِ ثحيث الیوىي أى

 (133/  3: 3131)غدزالدیي ضيساشي، اإلًتسبة إلي الوؿجَب الحك تؿبلي. 

 

  وجود رابط از دیدگاه صدرا

كهس٧ٕ ٜوٝز بٟ زٜ نسٕ ضاباف ٜ ٖساتهّ زض قٓساك٣ غاسضا٥٦ت بال آٚچاٟ زض        

ًٖٓٝال  سرٙ  غسضا ابتسا اظ ٜوٝز ضابك٥ ٠ل٤ ي٧ط٧ٙ آٖسٞت ٖتكلٜ  اس . قٓسكٟ

ياطزٞ  ب٧ال٘   چ٧ٛٙ اظ آ٘ت ٚهط ذٝز ضا زض بلب حه٧ه  ًِٖٓٝ زٞ ٜ يسضٜبٟ ٧ٖل٘ آ

ًِٖٓٝ يا٧ٙ ضباف    ٧ٚس .يٟ ًِٖٓٝ وع ضبف ٖحؽ ٜ غطف كًٓم بٟ يٓ  اس  

يٛس.  ٦لز ٥ٖ« ٜوٝز ضابف»ٟٚ ا٦ًٟٛ ٖطكبف بٟ يٓ   بلضس ٜ اظ ا٦ٙ حه٧ه  بٟ  تاس 

باٟ   اسا    ٚكسٟ ٜ زاضا٤ وٛب٣ ق٥ ل٠ٜوٝز ضابف نس٥ٗ اظ ٜوٝزت قبم ا٦ٙ ز٦سَلٞ

ٜ آ٘  ك٥ٖٝ١ ٖستهّ بطا٤ آ٘ زض ٚهط َطق كٝا٘ زض كح٧ّٓ ش٥ٛ٠ت ٖ ا٤ يٟ ٥ٖ َٟٝٚ

ي٧ٙ ضباف ٜ كًٓ ام باٟ يٓ ا       ت٠ط چٛس زض ذلض   ضا نس٧ٕ ٜوٝز ٖستهّ نطاض زاز

ٟ ْحلل استهال٥ْ بٟ آ١ٚل ٚهاط  ب كٝا٘ ٥ٖ قطٖل٦س: ٥ٖ ًْبیة الحىوة٧ٚع زض يالٖٟ  .اس 

ا٦ٙ ٖك١ٝٔ ٧ٚع ٖستهّ ٧ٚس   چطا يٟ استهالِ  ز. ٜٗٝٚاٚتعاو  ٤ٜٝ ٖك١ٝٔ ٖل٠ يطز

س . ٚٝو آ٘ ٜوٝز اضٝزت كلبى  يٟ اظ ٜوٝز٤ اٚتعاو ٥ٖ ٦ى ٖك١ٜٝٔ يسٔ استهالِ 

كاٝا٘   ٚٗا٥ َٜطٚاٟ   تٖستهّ اسا   ٞ ٠ٕسض اٚتعاو ٖك٥ٖٝ١  تاَط ٜوٝز ٖستهّ بلضس

بٟ ايتبلض ٜ كح٧ٓاّ ش٠ٛا٥ ٜ باٟ ٚحاٝ      ت وعٖك١ٝٔ ٖسته٥ٓ بطا٤ آ٘ زض ٚهط َطق 

  (41: 1417) ٔ.اب١ل
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باٟ سالز٥َ    تبل كٝوٟ بٟ ذػٝغ٧لك٥ يٟ بطا٤ ٜوٝز ضاباف ًٖٓاِٝ ب٧ال٘ ضاس    

چاطا ياٟ ًٖٓاِٝ ٜواٝز٤      ضا ق٧ٗ١اس   كٝا٘ ٚهط غسضا زض بلب حه٧ه  ًِٖٓٝ ٥ٖ

بًٓاٟ يا٧ٙ ٜابسات٥ُ ٜ      ٚكسٟ زض نبلِ ٜواٝز يٓ ا  ٚاساضز    ا٤ ق٥ ٖستهّ ٜ وٛبٟ

س٤ ًٖٓاِٝ باٟ يٓ ا  زض    و١  ٧ٚلظٖٛا  تَٟٝٚ يٟ ب٧ل٘ ضس غطف قهط اس  ٜ ٠ٗل٘

  ضٝز. ٧ٗ٠ٙ وٛب٣ قهط ٜ ؾًف ٜوٝز٤ اٜ ٦لق  ٥ٖ

بتٝاٚس يثطا  ٖٝوٝز  ( سبب ضس كلقهط ٜوٝز٤)ابتًلض غسضا زض ًٖٛل٤ اًٖل٘ 

بط اسلر كط٧ًى ذلغ٥ بٟ كب٧٧ٙ آ٘ براطزاظز  چاطا ياٟ     تزض يلْٕ ضا كٝو٧ٟ يطزٞ

كاب ٠سات٥   ٜحس  كط٥ً٧ً اسا  ياٟ زض كٗالٔ ٖطا    زاضا٤ قبم ا٦ٙ ب٧ل٘ت ٜوٝز

ٜوٝز ْٛكسٟ بٛكسٟ » ٖستهّ اظ غ٧ط ٜ ٠٤ٕ زض ٜاوب بٟ يٛٝا٘ ٜوٝز تسط٦ل٘ زاضز

ٛس  اظ ٠سات   ٜ ٠ٕ زض به٣٧ ٖطاكب ٜوٝز٤ يٟ ي٧ٙ كًٓم ٜ ضبف بٟ ٜاوب «ٚكسٟ ق٥

  ضسٞ اس . وٝز ضابف نس٧ٕ ٜوٝز ٖستهّ زاٚستٟٜ تا٦ٙ و١ 

ياٟ بال كح٧ٓاّ     باس٦ٙ ًٖٛال    اس  «ْٛكسٟ»ٜ قلنس وٛب٣  «ْغ٧طٞ» حه٧ه  ًِٖٓٝ

 ٦لب٧ٕ ٜ ا٦ٙ بط حه٧ه  ًِٖٓٝت غ٧ط اظ قهط ٜ غطف ضبف بٝز٘ بٟ يٓ ا  چ٧ع٤ ٥ٗٚ

 تذالف چ٧ع٤ اس  يٟ قالسكٟ ي٧ص اظ غسضا بل كح٧ّٓ يٓ ٧  بٟ آ٘ اساتٛلز ياطزٞ  

ت شا  ًِٖٓٝ تشا  يٓ   َكتٛس زض ضابك٣ يٓ ٥ ا ٥ًْٖٝٓت چ١لض اٖط ٖتػٝ ض اس : ٥ٖ

ٜ اظ  (ا٦جالز )يٓ ا  ٜ ًٖٓاِٝ   ب٧ٙ )ٜوٝز( ٜ ٚسب  ز٠س  آٚچٟ يٓ   بٟ ًِٖٓٝ ٥ٖ

ٜ اظ زاٚستٛس  بل آ٘ ٥ٖزض اضكبلـ  ٜا٦ٙ و١  ًِٖٓٝ ضا شا  ٖسته٥ٓ زض نبلِ يٓ   

 يطزٚس. ٥ٖكًب٧ط  «ٜوٝز ضابك٥»٦ل  «ٜوٝز ضابف ًِٖٓٝ»آ٘ بٟ 

  يٛس: َٟٝٚ ب٧ل٘ ٥ٖ استلز ٖك١ط٤ حه٧ه  ًِٖٓٝ ضا ا٦ٙ 
اغبلت  ميمت ٍوَب بز تحمك ٍ بز وؿل    تحميمي وِ غدزالوتألْيي بز ثبة 

ایي هطلت ضد وِ ایٌىِ بز ثبة ؾلّيت  ميمي چٌيي فسؼ وٌين وِ  هٌتْي ثِ ،وسب

اؾبفِ ٍ ًسجتي هيبى آى بٍ ثِ ؾٌَاى یه اهس سَم ٍوَب  اي ٍ اي ٍ بٌّدُ گيسًدُ
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ملت بز ثلبة   سلبشب. بز  مي  زا ذّلي هلب هلي    خطبي هحؽ است. ایي وثست ،بازب

بٌّدُ وِ اش آى ثِ اؾبفِ تؿجيلس   ضدُ ٍ ًسجت هيبى گيسًدُ ٍ ُ ٍ بابُؾلِّيت، گيسًد

هؿلَل، ؾيي ایجبب هؿللَل   ضَب، یه چيص ثيطتس ًيست ٍ ثٌبثسایي  ميمت ٍوَب هي

اضلساق اسلت     ضدُ ؾليي  ، ؾيي اؾبفِ ٍ اضساقؾيي افبؾِ ٍ هؿبف ،است ٍ فيؽ

ثلىِ چيص بیگس   ٍ اؾبفة هيبى آى ٍ ؾلّتیؿٌي چٌيي ًيست وِ هؿلَل چيصي است 

  (246: 1375) ؾيي اؾبفِ ثِ ؾلّت است.... ، ميمت هؿلَل

 

 وحدت وجود

اْٜا٧ٙ   اظ ابتسا زض ٧ٖل٘ يطقل ضا٦ج بٝزٞ اس تيه٧سٞ بٟ ٜحس  ٜوٝزت ٠ط چٛس 

غاٝض   يس٥ يٟ ٖٝقم بٟ كس٦ٜٙ ٜ كٛه٧ٕ آ٘ بٟ غاٝض  يلٖاّ ضاس ٜ آ٘ ضا باٟ     

٤ بٟ ضاط   ٘ ٜاٜ ضلَطزا٘ ٜ كلبًليطب٥ بٝز. يس اظ  ا٤ ٖستسِ زضآٜضزت ابٙٚهط٦ٟ

ٜ زض ا٦ٙ ٧ٖل٘ ٧ٚع بطذ٥ زض اثط سٝء بطزاض  اظ ياالٔ   ٜ بسف ا٦ٙ ٚهط٦ٟ يطزاذتٛس

ٜ بطذا٥ ز٦ُاط اٜ ضا كًك٧اط     ككسا٧ط ٚٗٝزٚاس   حِٓٝ ٦ل اكحالز  ت٤ٜت آ٘ ضا بٟ غٓف

  يطزٚس.

 (217/  8: 1405عوبهي    )ابهك١ٛل شا  بلض٤ كًل٥ْ اسا    تٖهػٝز يطقل اظ ٜوٝز 

آ٘ ضا ٖٛحػط بٟ شا  ت ٜوٝز ضا اغ٧ّ ٜ ٖٛطأ و٧ٗى آثلض ٜ ذ٧ط ٖحؽ زاٚستٟ آ١ٚل

ٜواٝز  »ٖٝؾٝو اذتػلغا٥ يٓإ يطقال٘ ضا     تزاٚٛس ٜ اظ ا٦ٙ و١ كًل٥ْ ٥ٖبلض٤

آ١ٚل ضٜٚس بحث حًٗل ضا كغ٧٧ط  بٍ وقل از قًوً،( 13: 1384)خًاجً، زاٚٛس. ٥ٖ« حم

اغالْ  ٜحاس  ٦ال يثاط       ت اظٜ بٟ ول٤ سرٙ اظ اغلْ  ٜوٝز ٦ل ٖل٧٠  زازٚس

ٜ اظ بلب ٖسلٜن  ٜوٝز بل ٜحس ت ٖػسال حه٧ه٥ ٜواٝز ضا ٦اى    بحث يطزٚس

 ضا ٚسب  ٜوٝز بٟ يثطا  آ١ٚل .بٟ اغلْ  ٜحس  َطا٦ص ي٧سا يطزٚس تشا  زاٚستٟ

  س:قطٖل٦بلضٞ ٥ٖ يٛساضتٛس. استلز وٝاز٤ آ٥ٖٓ زض ا٦ٙاظ بلب ٖجلظ زض كًب٧ط 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 5، شماره مسلسل 8319 پاییز دوم،سال 

 

 

 

 

 

44 

ٍ  چٌبًىلِ ولَى هخلتع ثلِ هوىلي     ٍوَب بز ؾسفبى هخػَظ ٍاوت است  

ضَب، ٍوَب ًيص ثس هوىي اطلالق ًخَاّلد   طَز وِ وَى ثس ٍاوت اطالق ًوي ّوبى

ب ثبضلد  یؿٌلي   اش ثبة هجبش ؾملي بز اسٌب ،اٍل آًىِ :ضد، هگس ثِ یىي اش بٍ زاُ

 «لِ َّ لي غيس هباسٌبب إ» ٍ ثِ هوىي« لِ َّ لي هباسٌبب إ» اسٌبب ٍوَب ثِ ٍاوت

یؿٌي اطالق ٍوَب ثس ٍاولت   ، اش ثبة هجبش لغَي بز ولوِ ثبضد ِثبضد. بٍم آًى

 ،ثِ هؿٌبي  ميمي ٍ اطالق آى ثس هوىي ثِ هؿٌبي هجبشي ثبضد ٍ بز هجلبش لغلَي  

گلبُ ثلس هػلداق هؿٌلبي غيلس      ضَب. آًبي  ميمي خَب استؿوبل هيلفع بز غيس هؿٌ

ضَب ٍلي هي ضَب ٍ یب آًىِ بز ّوبى هؿٌبي  ميمي خَب استؿوبل ميمي تطجيك هي

 تطجيك آى ثس هػداق غيس  ميمي اش ثبة ابؾبست  ثِ ّس تمدیس ؾٌبیت الشم اسلت. 

(1386 :5/27)  

ت ذساٜٚاس  ٖهػٝز اظ ٜحاس  زض ٚهط٦ا٣ ٜحاس  ٜواٝز ٜ ٜحاس  حه٧ها٥       

ضٝز. كٝؾ٧ح ٜحس  زض ٖهلبّ ٜحس  ٚسب٥ اس  يٟ زَٜل٥ُٚ زض آ٘ ْحلل ٥ٗٚ

  انسل٥ٖ اس :زاضا٤ آًٟٚت ٜحس  

ٟ   ٦ال  حهَٟ حه٧ه٧ٟ ٦ل ٜحس  يل٧ٖٟ. ٜحس  ٦ى ٜحاسك٥ ياٟ    :ٜحاس  اقالن٧ا

ٜ حتا٥ ٖالحها٣   بلضاس  بط كًهّ يثط  ٚساضتٟ  ٝنفكحهم ٜ ثبٝ  ٜ كػٝض آ٘ت ك

ْحالل ٚطاٝز. ا٦اٙ     باٝز٘ آ٘ اظ يثاط    يسٔ يثط  ٜ كهلبّ بل يثط  ٜ بطاطـ ال 

 . ي٧ٙ حه٧ه  ٜوٝز اس اظ كٗلٔ و١ل  ٜحس  

يٟ بل سك٥ يٟ يثطا  بٟ ٜاسك٣ ٚسبت٥ ٜح :. ٜحس  اسٗلئ٧ٟ ٦ل ٜحس  ٚسب٥زٜ

ٚاٟ زض ٖهلباّ    تاًْثاطٞ اسا    ا٦ٙ ٜحس  ٖى .سَٚطز آ٘ ٜحس  زاضٚست بٟ آ٘ بط٥ٖ

 (152ي  151: 1375)آشتياوي   يثط .

ض ٖهلٔ شا ت ٜحس  شاك٥ حه٧ه٥ اس   چطا ياٟ  ز ٖطاز يطقل اظ ٜحس  بلض٤ 

ا٦اٙ ٖهالٔ    اضز. اظٚسٜ ٧٠ن ٚٝو ك٧ً ٙ ٜ كًثط٤ زض آ٘ ضاٞ  اس  اْٝوٝز شا  غطف
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الٗصهّّ أى ٗحكهن عل٘هِ أٍ ٗعهشف أٍ     »اس  ياٟ:   اْغ٧ٝب كًب٧ط ضسٞ بٟ ٖطكب٣ غ٧ب

أٜ غسٜض  ٗضاف إلِ٘ ًسبٔ ها هي ٍحذٓ أٍ ٍوَ  ٍوَد أٍ هبذئ٘ٔ أٍ إقتضاء إٗجاد

اظ بالب ؾا٧م    تضٝزبٟ آ٘ اقالل ٜوٝز ٠٥ٖٕ  اَط (97: 1379)علي به احمد   «ثطأ

ا٧ْٟ ٖهلٔ شا  ضا ككس٧ط يٛاس ٜ ٖطالض  كٝاٚس  ٥ٗٚيٛٝا٥ٚ زض كًب٧ط اس  ٜ َطٟٚ ٧٠ن 

كط٦ٙ ٖكل٧٠ٕ اس ت زض ٖٝضز ذساٜٚس باٟ  آ٘ بلضس  اٖل چٝ٘ ٖك١ٝٔ ٜوٝز اظ بس٥١٦

بططـ ٘ الا٦ٙ ٜوٝزت ٠ٗل (22: 1374؛ قًوً،  131: 1380)آشتياوي   ضٝز.يلضبطزٞ ٥ٖ

اْبتاٟ     سرٙ ضقتٟ اسا شا  بلض٤ اظ اذتػلظ آ٘ بٟ  ٖهس٥ٗ اس  يٟ زض يطقل٘

يٛساضٚست زض ٚهاط  ٟٚ بس٦ٙ ًٖٛل يٟ ٖك١ٝٔ البططـ ٖهس٥ٗ ضا آ٘ َٟٝٚ يٟ حًٗل ٥ٖ

باٟ   اسا    زاضتٟ بلضٛس  چطا يٟ ا٦ٙ البططـت ٖٛعٞ اظ ٠ط ن٧س٤ حت٥ ن٧اس اقاالل  

تكلّوَا فٖ خله  ا   »اس :  ت سرٙ َكتٙ اظ آ٘ ٥١ٚ ضسٞ يٟ زض ٖهلٔ شاا٤ َٟٝٚ

 ( 454: 1416)محمد به احمد   .«ٖ ا  الٗضٗذ إالّ تحّ٘شاًٍالتكلوَا فٖ ا  فئىّ الكالم ف

٤ٜ حم كًل٥ْ ضا ٖكٓام   ب٥ اظ ٜحس  ٜوٝز ٧ٚع ٧ٗ٠ٙ ًٖٛلس .يط ككس٧ط ابٙ 

ٜ ا٦ٙ  ٟٚ ٜحس  يسز٤ تٜ اغّ ٜوٝز زاٚستٟ يٟ ٜاحس بٟ ٜحس  ضرػ٥ اس 

ٜ ك١ٛال ٖٝواٝز حه٧ها٥ ٜ     اسا   بططـ اظ و٧ٗى ن٧ٝز حت٥ ن٧س اقاللحه٧ه ت ال

فوا فٖ » ض زاض ٠ست٥ اس  يٟ ٖٛطأ و٧ٗى آثلض اس  ٜ ؾس ٜ ٖث٥ٓ ٚساضز:غطف ز

 «.الَوَد هثل ٍها فٖ الَوَد ضذ، فأىّ الَوَد حق٘قٔ ٍاحذٓ ٍ الشٖء الٗضادّ ً سِ

  ٙ  قٕٓ ٦بم إال اْحم ْٕ ٦بام يالئ
 

  ٙ  قٗاال ثاإ ٖٝغااِٝ ٜ ٖاال ثاإ  باالئ
 (93ي  92: 1370)ابه عوبي  

  توجیه مثرات

٥ ٜوٝزت حم كًل٥ْ اس  يٟ ٜوٝز غطف ٜ بس٧ف اس  ٜ اَط ك١ٛل قطز حه٧ه 

٦ل ثال٥ٚ اٜ باٟ ضاٗلض     ٛٛسَصاضز كل برٝا٠ٛس بل اٜ ٖهلبٟٓ يول٥٦ بطا٤ غ٧ط بلن٥ ٥ٗٚ
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ا ضٝٚس؟ ٖسٓٗلً ٖلساٝا ياٝو ٜ بلقاّ ٧ٚساتٛس      يثطا  يلْٕ چُٟٝٚ كٝو٧ٟ ٥ٖ تآ٦ٛس

باٟ ٚحاٝ    طا َٟٝٚ ٠ٕ ٧ٚس  يٟ ٜاوب بل يث ٜ ا٦ٙ ا  اٚسَٟٝٚ يٟ بطذ٥ يٛساضتٟ آ٘

ٖلٚس يٟ يثطا  ضا اضتٟ بلضس  بٛلبطا٦ٙ ٦ى ٜوٟ بلن٥ ٥ٖح٥ْٝٓ ٦ل اكحلز٤ ٧ًٖ   ز

  ٖهل٠ط ٜ ٚٗٝز٠ل٤ ٜوٝز حه٧ه٥ بسا٧ٕٚ.

٤ٜت يس اظ بحث ٜحاس  ٜواٝز باٟ    آثلض ٘ يطب٥ ٜ ضلضحل كٝؾ٧ح آًٟٚت ابٙ 

طال٘  ا٦ .يٛٛس٘ ٜ اقٝاض ٜ احٝاِ حم ٦لز ٥ٖضؤٜبٟ  آ١ٚل اظ تكٝو٧ٟ يثطا  يطزاذتٟ

ضا ٖجالظ٤  غ٧اط اٜ  ٚسب  ٜوٝز باٟ   تٜوٝز ضا ٖٛحػط بٟ شا  حه٧ه٥ حم زاٚستٟ

ٚاٟ ٜواٝز ٜ ٖٝواٝز ٜ     تيلْٕ زض وٛب حم كًل٥ْ ٜوٝز ٖتا٠ٕٝ اسا   » زاٚس:٥ٖ

 ( 40/  4: 1381عوبي   )ابه «.ٜوٝز حه٧ه٥ ك١ٛل ي٧ٙ حم كًل٥ْ اس 

 ٦َٝس:  اهلل ٥ٖٜ زض ٖٝضز ٖلس٤ٝ 
ایي است وِ هؿدٍم ثبضد ٍ  ص ميمت ذات مةزیؿٌي ال  ؾدم، ذاتي هوىي است

 ىن ؾدم اش پس هحبل است وِ  .تَاى ثسباضتًوي ،شهة ذات ثبضدال چيصي زا وِ

ثِ ٍوَب هتػف ضَب یب ًطَب، بز ّولِ  لبل ثلس اغل       ؾيي هوىي ثسباضتِ ضَب.

  (99/  2)َمان: . ؾدم خَیص ثبلي است

ياٝو ٜ ساطاب باٝز٘ آ١ٚال     بٟ ًٖٛل٤  ايتبلض٤ بٝز٘ ٜ ٖت٠ٕٝ بٝز٘ يثطا  اْبتٟ

ْٜا٥ چاٝ٘    يص٦طٚس ٖحسٜز٢ ذٝز احًل٥ٖ ضا ٥ٖ ٧ٚس   چطا يٟ ٧ٗ٠ٙ يثطا  زض

)جًاي، آملي  ضٝز. ضٝٚست ٜوٝزضل٘ ايتبلض٤ ٥ٖزض بطابط ٜحس  حه٧ه٥ ٜانى ٥ٖ

ت ٚاٟ باٝز ٜ   ذالف قٓسكٟت بحث اظ بٝز ٜ ٚٗاٝز اسا   زض يطقل٘ بط (30/  5: 1386

يسٔ يثطا  زض ٖهلبّ ٜوٝز حه٧ه٥ اس  ياٟ   زضبلضْٞصا كًب٧طا  ا٠ّ يطقل٘  ٚبٝز 

بًٓاٟ   ضز ضٝز يٟ ٜوٝز ٖسته٥ٓ زض نبلِ ٜوٝز حم ٚاسا ٥ٖكًب٧ط  «ٚٗٝز»اظ آ٘ بٟ 

ٟ  بٟ ٜوٝز ٖٛتسب ٥ٖ آ٘بٟ كبى ٜوٝز  يثاطا  ٧ٚاع    ضٝٚس ٜ ا٦ٙ اٚتسلب ٜواٝز با

ٟ » ٦ٝٚسس:يطب٥ زض ا٦ٙ ظ٧ٖٟٛ ٥ٖ ٖجلظ يطقل٥ٚ اس . ابٙ  ٚعز ٖحههل٘ ثلب  اس  يا
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ٕ  زض سطا٤ ٠ست٥ وع ذساٜٚس ٜوٝز ٚساضز ٜ ٖل ٜوٝزٖال٘ باٟ    ت٠ط چٛس ٖٝواٝز٦

  (279: 1381) «.اٜس  ٜ يس٥ يٟ ٜوٝزش بٟ غ٧ط بلضست زض حًٕ يسٔ اس 

ٜ يثط  باٟ ٜواٝز    ٖلٚس ٥ٖبٟ ٜحس  ذ٦ٝص بلن٥  بل ا٦ٙ ب٧ل٘ت ٜوٝز حه٧ه٥

١ال  ع با٧ٙ آٚ غ٧ط ٖأذٝش اس . ْاصا كٗال٦  ٧َطز يٟ زض آ٘ اٚتسلب بٟ اؾلق٥ كًٓم ٥ٖ

: 1384؛ خًاجهً،   1398: 1370)َمهً    َطزز.ٖطًّ اكحلز ضقى ٥ٖ تحلغّ َطز٦سٞ

ٟ     iاٖل كًب٧ط بٟ ٜوٝز اؾلق٥( 300 اظ حًل٦ا    ٜ كب٥ً زض يٓٗال  ا٠اّ يطقال٘ يا

ٟ اٜ ضا ٜوٝز ضبك٥ بٟ غ٧ط ذسا بس٦ٙ ًٖٛلس  يٟ ت ًٖٗٛل  زاضز ياٟ اظ   اٚاس  زاٚسات

ف بٟ ٜاوب ٜ غطف ٚسب  ٜ حالْت٥ اظ  ٜ ي٧ٙ ضبضٚس ذٝز ٧٠ن ٚحٝ استهال٥ْ ٚسا

ن١اٝضا  ٜ   تياٟ ًٖٗٛال   اظ آٚجال   يٟ غ٧ط٦ت٥ بل اٜ ٚساضٚس. ٠ستٛس.حلال  ٖه١ط 

 يٛٛاس  نبِٝ ياسٔ ٚٗا٥   ت٠ٗٝاضٞ بٟ كبى ٜوٝز اٜ ٖٝوٝز بٝزٞ تبلضٛساقٝاض حم ٥ٖ

غٝض  ٜ ٖه١ط حم باٟ ضاٗلض    تٜ يلْٕ بلضس چطا يٟ ٜنت٥ ٜوٝز ي٧ٙ حم كًل٥ْ

اظ ٖطح٣ٓ ن١ٝض بٟ ٖطكب٣ بكاٝ٘ زض   تضسسن١ٝض ٥ٖ بٟ «اْهل٠ط» ٜ بٟ حًٕ اسٕ ٜزض

  (56)َمان: . آ٦ٛسٖهلٔ ي٥ٗٓ حؿط  حم زض٥ٖ

ضاٝزت سابب   اْطبف بٝز٘ ًٖٗٛل  يٟ ذػٝغ٧  شاك٥ آٚل٘ كٓه٥ ٖا٥  ا٦ٙ ي٧ٙ 

ٟ  (74: 1370) يطب٥ كل يلضقل٥ٚ ٠ٗچٝ٘ ابٙضسٞ  واسا٤ اظ   تآٚل٘ ضا ي٧ٙ حم زاٚسات

يثطا  وٓٝٞ ٜ ضأ٘ شا  ٜاحاس بلضاٛست حه٧ها  وٓاٝٞ ٜ     يٟ ٜنت٥   چطااٜ ٚساٚٛس

َاطزز.  ضابك٣ آ٘ زٜ ضابك٣ نّ  ٜ ش٤ نّ  ٖا٥ ٜ  ضٚسل ٦ًس٦ُط ٚسابكغل٦ط٤  تٖتج٥ٓ

ٜ باٟ ٦اى ايتبالض ٖٛاعٞ اظ      غكل  ٖرٓٝنال   ٠ٗچٝ٘ ْصا شا  حم بٟ ٦ى ايتبلض

ٜ زض  اسا   ٖبطا اظ غكل  ٖرٓاٝل )كٛع٦اٟ(  حم بٟ ايتبلض شا ت  غكل  آ١ٚلس  

                                                 
iظبه اضبتفه    به وجلر حقيقو، اضتفۀ اشبراقو اسبت،   لرفت از ظسبت و اضتفۀ متسلا . مقصلر

  .733ص  :5731مقليو. )قيصر ، 
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بلضاٛس )كطاب٧ٟ(  اظ ا٦اٙ    اسٗل ٜ غكل  حم ٖا٥ ٜ  ٖرٓٝنل ت كج٧ٓل  تقًّ ٖهلٔ

فالعاههٔ فهٖ هقهام    » :زاٚاس يطب٥ت ا٠ّ ذلغٟ )يلضقل٘( ضا ب٧ٙ قطق٧ٙ ٖا٥  ابٙو١  

ه فٖ هقام التشبِ٘ ٍ التٌضِٗ ٍالعقالء فٖ هقام  ًْطفالء ا أ٤ أغحلب ا  التشبِ٘ ٍ ّؤ

  (68/  13: 1405) «٘ي التٌضِٗ خاصٔ، فجوع ا  ألّل خاصٔ ب٘ي الطشف

 ٖاال ٧ٚساا  وااسا  ٖاال ظ حاام ٜ حاام ظ 
 

 بُٛااط ٠ٗااٟ زض ذااسا ٜ وٗٓااٟ زض ذااسا
 

  ٦ٝٚسس:ن٤ٝٚٝ زضبلض٢ ي٧ٛ٧  ٜوٝز بل حم كًل٥ْ ٥ٖ
 ميمت ّس ضيء ًسجت ٍ ويفيت تؿيي اٍ بز ؾلن  ك تؿبلي اسلت ٍ اش آًجلب    

غفبت ص ًيص غفت ثساي اٍست،  مبیك اضيب، غفت اٍ ٍ ويفيت غفت وِ ؾلن  ك،

 (186: 1374)ٍى ٍ تجليبت ًَزي اٍ ّستٌد.  ك ٍ غَز ًست ؾلويِ اٍ ضؤ

 

  نظام صدرا تفسیر علیت به تشأن در

 آ٘ اظ ٖسلئّ اغ٧ّ يطقل٥ٚ اس  يٟ ضس٧س٘ بٟ اٜ  ق١ٕ «ٜحس  ٜوٝز»ٖسأْٟ 

يٟ يطقل٤ باعضٌ ٜ ٚال٥ٖ ٠ٗچاٝ٘     جلضٝز  كل آٚ ٧ٖسط ٥ٗٚ يطف ٜ ض١ٝزوع بل 

٧ٚع ٚتٝاٚستٛس ز٧ّْ يه٥ٓ ٖته٥ٛ بط اثبل  آ٘ ب٧لٜضٚس ٜ باطا٤  يطب٥ت ن٤ٝٚٝ ٜ ...  ابٙ

 ٖٛلنطاٟ ناطاض  ٖحاّ   آ١ٚل ٜ ز٧ّْ يه٥ٓ اٚس كب٧٧ٙ آ٘ بٟ يطف ٜ ضط٦ً  ايتكل يطزٞ

جل بٝز يٟ َط٠ٜا٥ ا٦اٙ ٖساأْٟ ضا ٜضا٤ قاٝض يهاّ زاٚساتٟ ٜ       ٟ اس . اظ ا٦َٛطقت

ط٦ال٘ كال ظٖال٘    كٝا٘ بطا٤ آ٘ استسالِ يه٥ٓ ٖاتهٙ اضائاٟ زاز. ا٦اٙ و   ٥ٗٚ ًٖتهسٚس

زض ٚهالٔ   ٤ٜغسضاْٗتأ٧١ْٙ ٖٝضز ايتهلز بعضَل٘ يطقل٘ ٜ يطف ٜ ض١ٝز بٝز  اٖال  

ا٤ ي٧ص ضق  يٟ كٝاٚس  ٜحس  ٜوٝز يطقل٥ٚ َٟٝٚاستسال٥ْ ذ٦ٝص بٟ -قًط٤

ق٘هل  » زاٚس: ق٧م ضا ٖٛحػط بٟ ضرع ذٝز ٥ٖٜ ا٦ٙ كٝيٛس ضا بل ز٧ّْ يه٥ٓ اثبل  

ساء طَس العقل؛ أقَل: إًّٖ ألعلن هي ال قشاء هي فِ٘ )ٍحذت حق٘قِ ٍاوب(: إًِّ طَس ٍ
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بعض هَاسدُ هي عٌذُ أىّ فْن ّزُ الوعٌٖ بطَس العقل ٍقذ أثبتِ ٍأقام البشّاى علِ٘ فٖ 

  (258)َمان:  «كتبِ ٍسسائلِ 

باٟ ٚحاٝ    هطبؾسٜ  اسفبزاٜس  يٟ زض يتب  ذٝز «اْكهطاءبًؽ»ٖهػٝز ٤ٜ اظ 

اسا     ا٤ بٟ ا٦ٙ ٚهط٦ٟ يطزٞٗلِت اضلضٞككػ٧ّ ٜ زض به٧ٟ يتب ذ٦ٝص بٟ ٚحٝ او

ت ضسح اغَل وبفيٜ اسساز اآلیبت يالٜٞ بط ا٦ًٟٛ زض ككس٧ط آ٦ل  ٜ ضٜا٦ل  زض يتب 

يٛٝا٘ ٖؤ٦ س ٜ ش٦ّ آ٦ل  ٜ ضٜا٦ل  كٝح٧س٤ت بٟ كب٧٧ٙ ٜحس  حهٟ ٜاوب كًل٥ْ بٟ

ٝ ٤ٜ   اْبتٟ ٧ّٚ بٟ ا٦ٙ ٖهلٔ بطا٤ اس  ٖؤي س ٚهط ذ٦ٝص يطزاذتٟ ز وع اظ ضاٞ ضا١

كٝا٘ كأث٧ط ا٦ٙ و١  ٥ٖ ٜحس  بلض٤ ٜ غٝض زض ٖبلحث يطقل٥ٚ ٧ٖ سط ُٚط  ٜ اظ

  يطب٥ ضا بط اقًلض غسضاْٗتأ٧١ْٙ ٖطل٠سٞ ٚٗٝز.يطقل٘ ابٙ

كٝاٚستٟ بٟ ٜحس  ٜوٝز يطقل٥ٚ ياٟ ٖهػاٝز    ٤ٜسٝاِ ا٦ٙ اس  يٟ آ٦ل  حلِ

بعضَل٘ يطقل٘ بٝزٞ بطسس ٦ل ب٧ال٘ ا٦طال٘ ٠ٗال٘ ٜحاس  كطا٥ً٧ً ٖاٝضزٚهط زض       

ٕ  ٖا٥ اثبل  ٜحس  ضرػ٥  ط٧ًى ذلغ ٥ اس ؟ ابتسا بٟ بطضس٥ ازْٟك ٜ  ياطزاظ٦

كل و١  ازيال٤ اٜ ثلبا     ي٧ٕٛ بل كًلب٧ط ا٠ّ يطقل٘ ٖهل٦سٟ ٥ٖ ضااغكالحل  ٤ٜ 

  ضٝز.

 
 . دالیل صدرا 1
 علّیربط  .1ـ 1

غسضاْٗتأ١ْ ٧ٙ قبم ٚهلٔ كط٧ًى ٜوٝز٤ ذٝزت ابتاسا ٜواٝز ضا باٟ زٜ نسإ      

 يٛس  كهس٧ٕ ٥ٖضبك٥ ًِٖٓٝ  رس ٜوٝز ٖستهّ ٜاوب ٜ ٜوٝزيٓ   ٜ ًِٖٓٝ ٜ س

كح٧ّٓ زن٧م يٓ   ٜ ًِٖٓٝ ٜ ضبف يٓ ا٥ ٧ٖال٘ آ٘    ت بلاسفبززض ٤ٜ اٖ ل قبم ازيل٤ 

ٜ  ذساٜٚاس اسا    ك١ٛال  ٚٗٝزٞ ٜ ًٖتهس اس  ٜوٝززٜت ٜحس  ضرػ٥ ضا اثبل  

  ٛس.بلضكًل٥ْ ٥ٖبًٟٓ اقٝاض ٜوٝز٤ حم ٚساضٚس  يثطا  ٜ ًٖٓٝال  ٜوٝز حه٧ه٥



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 5، شماره مسلسل 8319 پاییز دوم،سال 

 

 

 

 

 

44 

آًچِ اثتدا پریسفتين وِ بز ؾبلن ٍوَب، ؾلت ٍ هؿلَل ّست، ًْبیتلبً ثلِ ایلي     

ٍ هي آًچِ ؾلت ًبهيدُ اًجبهيد وِ ِ ضَب، اغ  ٍ هؿلَل ضأًي اش ضلؤ اي ى ٍ گًَل

ّبي اٍست ٍ ؾليت ٍ افبؾِ ثِ تجلّي هجدأ اٍّل ثِ غْلَزات هختللف آى   اش گًَِ

  (50ي  54: 1385) «.است

يٓ  ٜ ضبف يٓ ٥ ضا قبم ب٧ال٘ غاسضا كح٧ٓاّ     تت ًِٖٓٝبحث بطا٤ قط  ب١تط 

  ثلب  َطزز: غ٧طكل ٜحس  ضرػ٥ ٜ ضبف آ٘ بل  ي٧ٕٛ ٥ٖ
  

  تحلیل معلول

  ٘ عهذم ضهشٍسٓ الَوهَد ٍ    »زض بحث اًٖل٘ قهط٤ ب٧ل٘ ضس يٟ ٖهػٝز اظ اًٖال

ٜ قبام ٖبٛال٤ اغالْ      ا٦ٙ ًٖٛل اذتػلظ بٟ ٖل٧٠ال  زاضز  چطايٟ  ٧ٚس  «العذم

ت ٟٚ ٖل٧٠  ٦ك٥ اظ اًٖل٘ اضائٟ زاز يٟ ٖجًِٝ حه٧ه٥ ضا ٜوٝز بساٚسٜوٝز بل٦س كًط

غسضاْٗتأ٧١ْٙ زض بحث كهسا٧ٕ ٜواٝز باٟ ضاباف ٜ ٖساتهّت حه٧ها         ضا. بٛلبطا٦ٙ

ًِٖٓٝ ضا ٜوٝز ضبك٥ زاٚستٟ يٟ شا  آ٘ ي٧ٙ ضبف بٟ يٓ   اس  ٜ ٦ٝ٠ت٥ ٖستهّ 

ز ٖك١ط٤ زضبلضٞ استل اس .بًٟٓ غطف ضبف ٜ كًٓ م  ضز اظ ٦ٝ٠   ٜ شا  يٓ   ٚسا

  ٦ٝٚسس:ا٦ٙ اًٖل٘ زض ٚهلٔ كط٥ً٧ً غسضا٥٦ ٥ٖ
 طَز وبه  هٌطجك ثسثِ ،بّدبست هيآى ثِ اش هؿٌبیي وِ هالغدزا اهىبى بز 

 شیسا اضبزُ ثِ ٍوَبي بازب وِ ثساي اًتصاؼ هفَْم ؾسٍزت اش است  ٍاوت ثبلغيس

س سلت ذات ٍ  آى ًيبش ثِ هال ػِ زثط ٍ ًسجت آى ثب ؾلّت است. هَوَبي ولِ ث 

َّیت خَب ثساي اًتصاؼ هفَْم ؾسٍزت غال يت ًدازب ٍ تٌْب بز پستلَ زثلط ثلب    

  (557/  6: 1375) .ستهَوَبي فميس ا ،یبثدؾلّت چٌيي غال يتي زا هي

ٜوٝز٤ كٝاٚس  ٠طَٟٝٚ استهال٥ْ ضا اظ ًٖٗٛال    قهط بل اضائٟ ٚهط٦ٟ ٖالغسضا

٥ٓ ذاٝز ياٟ ٜحاس     اغا  ٜ َل٥ٖ زض و١  ٚعز٦ى ضس٘ باٟ ٖهػاٝز  ٛس سٓب ي
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جل يٟ نػس اثبل  ٜحاس   ت بطزاضز. ٤ٜ زض كح٧ّٓ ًِٖٓٝت آٚاس  ضرػ٥ ٜوٝز

كط اظ كح٧ّٓ زن٧م ٜ يل٥ْ ٜوٝز٤ استكلزٞ يطزٞ ٜ بل ٧ٗ٠ٙ قهط ضرػ٥ ضا زاضزت اظ

-اظ آ٘ بٟ ضاأ٘ كًب٧اط ٖا٥    ٤ٜاس . اًٖل٘ت ٠طَٟٝٚ ٦ٝ٠ت٥ ضا اظ آ٘ سٓب ٚٗٝزٞ 

ًٖٗٛل  سٓب ياطزٞ ٜ   ت ٜوٝز ضا اظدأ ٍ هؿلبب هجيتلب  ْصا زض ت ٜ ٟٚ ٜوٝز ٜٚٗل٦س

  :اس  اْصا  زاٚست١ٟل ضا ًٖسٜٔآٚ

ٌد ٍ تولبم  ّسلت  یىلدیگس هسلبٍق    ميمي ٍ ٍولَة ذاتلي ثلب    ثداى وِ ٍوَب

ىلِ بز  ثبضلٌد  چٌبً  هي سبوٌبى اللين اهىبى ثِ اؾتجبز ذات ٍ  ميمت ّبله ٍ ثبط 

ٍ ّلالن   (88ص / )قصه  «ٍوِْ و ّ ضيء ّبله إلّب: »است ّي هروَزوتت اال

ذات ٍ ثطالى  ميمت ثساي هوىي اشالً ٍ اثداً ثبثت است ٍ اختػبظ ثِ ٍلتي بٍى 

  (15ب:  1362؛ 37: 1381) . ٍلتي ًدازب...

 چطاياٟ زض   ١ال ٧ٚسا   ل٤ يٝو بٝز٘ آٚاْصا  بٝز٘ ًٖٗٛل  بٟ ًٖٛ اْبتٟ ًٖسٜٔ

ز: و١  ٚكاس ًٖٓاِٝ ياٟ ٠ٗال٘     ض٥ٖٝ ٚهط َطقتٟ و١  زض كٝوٟ بٟ ًِٖٓٝت زٜ

 ياٟ ٖٝواٝز   بٟ ٜواٝز آ٘ ٚلح٧ٟ ن١ٝض ٜ اٚتسلب  س  ٜ و١  زٜٔ اظٖل٧٠  آ٘ ا

. بلضاس اظ اًٖل٘ قهط٤ ٧ٚع ٧ٗ٠ٙ و١  اٚتسلب ٜ اضكبلق٥ ًِٖٓٝ ٥ٖ ٖهػٝز .اس 

الَوهَد  كوها أىّ  » ٦ٝٚساس: زض كح٧ّٓ ًٖٗٙ ٤ٜ٥ٖ  (147تا:  )صددالديه شيواز،  بي

  (249: 1383) «علٖ ٍوَد الووكي  صائذ علٖ الواّ٘ٔ صائذ

 ٦َٝس: ٜ زض كٝؾ٧ح ٥ٖ

الووىلي ٍ   الَاوت، هؿٌبُ أىّ الووىي( ؾيي في في شائد الَوَب)أىّ هؿٌي لَلٌب

- ٍالؿبً فلي ؾي هَودُ ٍهمَّهِ یىَى هَوَباً ٍ الٌػس إذا لطؽ يثَّیّتِ ليست ثح

 هروَزاً فلَولَب  ضيئبً وبؾلِ لن یىي ٍوَب اليالٌػس ؾي ٍوَبُ  لطؽ األؾيبى، فلَ

 ّرُ الیؿسفلِ إلّلب  الووىي ٍ شائد في الَوَب الووىي فثجت أىّ الَوَب الَاوت توبم

 )َمان(  «.تأهّ  فيِفالساسخَى 
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ٖتهاٝ ٔ باٟ حام اسا  ٜ اظ ٜواٝز حام        تًٖٗٙ اس  يٟ ٜوٝز ٖهػٝز ا٦ٙ 

-٥ٗٚ آ٘ غسل ٚهط اظ وٛبٟ حًل٦ت٥ آ٘ت ٜوٝز اًٖل٥ٚ بطٜ بل نكى سٛي٥ٖحًل٦  

ضاٝز. ا٦اٙ    آ٘ ٜوٝز اقاالل ٖا٥   ت بطآ٦ٟٛ بٝز٘ و١  كهٝ ٔ بٟ حم ٜ بًٟٓ اظ يٛس  

٧َطز ٜ اغالً شاك٥ ٥ٖ نطاض ٖتٙ شا  آ٘ ي٧ٙ ضبف بٝز٘ ًِٖٓٝت يٛٝا٥ٚ اس  يٟ بط

برص ٖتٗل٦ع اظ ٦ًس٦ُط بلضاس: ٦ًا٥ شا     حسب ايتبلضيه٥ٓ زاضا٤ زٜبٟٚساضز كل 

 (494ي1375:9/493)جًاي، آملي . ضٝز٥ٖ ًِٖٓٝ ٜ ز٦ُط٤ اثط٤ يٟ اظ يٓ  اؾلقٟ

اْطبف باٝز٘ آ٘ اظ بط٠ال٘ ذٓاف اساتكلزٞ     غسضا زض كح٧ّٓ ًِٖٓٝ ٜ اثبل  ي٧ٙ

: اَط ٧ًْٖٝٓ  ي٧ٙ شا  ًِٖٓٝ ٚبلضست بٛلبطا٦ٙ يطؼ ٖكلضل ٦ل ياطؼ  اس  يطزٞ

ٛلس  يٟ ض٥ء َلٞ ٜ يطؼ ٖكلضل بٝز٘ ٜغف ٧ًْٖٝٓ  ت بٟ ا٦ٙ ًٖآ٘ اس  الظٔ 

ٝ     ًِٖٓٝ ٧ٚس  ًِٖٓٝ اس  ٜ َلٞ ٧ْا   يٟ ا٦ٙ َكتالض غاٝاب ٧ٚسا  ٜ اَاط ًٖٓ

ٟ  اظ ٖطكباٟ ٖٓاعٜٔ اسا ت زض    ٖتأذط چٝ٘ الظٔ تبلضس يطؼ الظٔ آ٘ ٖٓاعٜٔ   ٖطكبا

اَاط شا  ًٖٓاِٝت    .ٜ ٚت٧جٟ ا٦ٙ اٖطت سٓب ٧ًْٖٝٓ  اظ شا  ًٖٓاِٝ اسا    ٧ٚس 

زض ي٧ٓ  اس  ٜ ٦ل  ا٦ٙ ٖستٓعٔ اًٚلض يٟآ٦س ٥ٖ ٦ل بٟ كػلزف يس٦س تًِٖٓٝ ٚبلضس

-بٟ ًٖٛل٤ اٚهالب شا  ًٖٗٙ اظ اًٖل٘ بٟ ٜواٝز ٖا٥   يٟ ا٦ٙكحه م ٖسته ّ اس  

  يٛس:ٖحلِ اس . ٤ٜ ٠ٗچ٧ٛٙ زض ول٤ ز٦ُط ب٧ل٘ ٥ٖاٖط٤ بلضس يٟ 
اسلت، ذات ٍ  ميملت آى هتؿللك ٍ     چيصي وِ هؿللَل ٍ هجؿلَل فلبؾلي    ّس 

ت، هستجط ثب فبؾ  است ٍ چَى ثِ ًفس ذات ٍ  ميمت خَیص هستجط ثِ فبؾ  اسل 

 (81ي  80: 1382)ؾيي تؿلك ٍ ؾيي زثط ثِ فبؾ  ثبضد. آى پس ثبید ذات 

ٜ ًٖٓاِٝ باٟ ول٦ُالٞ     آ٦اس  ٖا٥ ول بحث ٜحس  ضرػ٥ ٜوٝز ي٧ص ٧ٗ٠ٙ اظ

 اس : اؾلقٟ ضسٞ ولٚب يٓ   بٟ آ٘ ضسس يٟ اظَط٤ ٥ٖضأ٧ٚ   ٜ وٓٝٞ
ثلىِ ّلَیتي ولص ٍاثسلتگي ٍ زثلط ثلِ       هؿلَل ضيء ٍاثستِ ثِ ؾلت ًيست  

ضليئي   ضَب  ثبلرات آى خجس بابُ ًدازب ٍ اغالً بازاي ذاتي ًيست وِ اش فمسؾلّت 
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. ایلي هطللت اش ًلَابز گفتلبز غدزاسلت      ٍ ،وِ ؾيي زثط است فبللد ذات اسلت  

 (456/  9)جًاي، آملي  َمان: 

ٙ   ٜوٝز٤ يٟ ٖترص اظ ابساو قهط غسضا بل يطبا٥  كًل٧ْٕ يطقل٤ بعض٥َ چاٝ٘ ابا

ٜ اظ ًٖٗٛل  ياٟ يا٧ٙ كًٓ ام باٟ     يٛس ٜاوب  بٟ اس ت كٝاٚس  ٜوٝز ضا ٖٛحػط

ت بٟ يٛٝا٘ ن١ٝضا  ٜ كج٧ٓل  آ٘ شا  ٖكٓم ٜ ٚلٖتٛل٥٠ ٦الز  ٠ستٛس اْٝوٝزٜاوب

 (53ي  52: 1363) .يٛس
 

  تحلیل علت

ٖسأْٟ اًٖل٘ قهط٤ ٜ كح٧ّٓ ًِٖٓٝ بٟ يٛٝا٘ ض٧ن٥ يٟ ٠ا٦ٝت٥ واع    كأّٖ  زض بل 

قبم كح٧ّٓ اًٖال٘   .ض٦ٕٝ   ٥ٖٖتٝو ٟ قطف ز٦ُط ا٦ٙ ضابكٟت ٥ًٛ٦ يٓ ضزضبف ٚسا

٧٠ن ٚٝو ٜابست٥ُ بٟ  تقهط٤ت يٓ   بل٦س چ٧ع٤ بلضس يٟ ٠ست٥ ي٧ٙ شا  ٤ٜ بٝزٞ

-ٖا٥  ٧ٗ٠ٙ ٦ٜژ٥َ ٖبسأ ق٧ لؾ٧   ٜ ن١ٝضٚٗال٥٦ ناطاض   ز٧ّْ غ٧ط ٚساضتٟ بلضس ٜ بٟ

  ٧َطز.

 تضاسٞ  ٠ٗچٝ٘ كح٧ّٓ ًِٖٓٝت اظ ضاٞ بط٠ل٘ ذٓاف ٜاضز  iكح٧ّٓ يٓ  زض غسضا

بط  يس بل٦س ظائس تشاك٥ بطا٤ يٓ   ٚبلضسٜ ي٧ٓ   ٜغف ؾطٜض٤  يٛس اَطب٧ل٘ ٥ٖ

ا٦اٙ  يطساص  حالِ   .بلضس يكل يطزٞآ٘ ت ا٦ٙ ٜغف ضا بٟ ز٦ُط٤ٜ  بلضسآ٘ شا  

اَاط واٝاب ٖثبا  بلضاس ياٟ       ط؟٦ل ذ٧آ٘ غ٧ط اس  اس  يٟ آ٦ل ي٧ٓ   ي٧ٙ شا  

ْٟ ضٜز ٜ ٖسأبلظ بٟ سطاٌ ض٥ء سٝٔ ٥ٖ . زض غ٧ط ا٦ٙ غٝض ضٝزٖكٓٝب ثلب  ٥ٖ

اٚجلٖس ٦ل بٟ اثبال  ٖكٓاٝب.    يٛس يٟ ٦ل بٟ زٜض ٜ كسٓسّ ٥ٖ٥ٖ ٠ٗچٛل٘ ازاٖٟ ي٧سا

                                                 
iواقع معدّا  و ررمه ظتميم  لّت موه ، ظه هظچلّت حقيقو استاينهت  لّت رر . مقصلر از 

 :ك.ر) رسبتظد.  ببه مقصبلر ظمبو    را غير اين صلر ، وحّيل لّت مت رر شروطو بيش ظيستند. و

    387 :5737 جلار  همّو،
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يالٜٞ بط ا٦ٙ وٛبٟ استسال٥ْ يٟ بطا٤ َط٦ع اظ زٜض ٜ كسٓسّ ٖٓعٔ بٟ يص٦طش يٓ ت٥ 

كٝا٘ ٖسأْٟ ضا بٟ ا٦ٙ ٚحٝ ٧ٚع ٖكط  ياطز  ض٦ٕٝ يٟ ي٧ٓ   ي٧ٙ شا  اٜس ت ٥ٖ٥ٖ

 يلضؼ بط شا  آ٘ بلضست ا٦ٙ اٖط يطؾ٥ ٦ل تٞي٧ٓ   ٜغف شاك٥ يٓ   ٚبٝز يٟ اَط

-غٝض  ٧ٚع بٟ كسٓسّ ٖا٥  يطؼ الظٔ يٓ   اس  ٦ل يطؼ ٖكلضل يٟ زض ٠ط زٜ

ذٝا٠ست اَط ٜغف اٖط يطؾ٥ يٓ   ٥ٖ ٝوٟ بٟ ا٦ًٟٛ ٠طك بلت اٚجلٖس. كٝؾ٧ح آًٟٚ

يٓ   آ٘ ٦ل بل٦س يطؼ الظٔ بلضاس ياٟ يطساص زض    آُٚلٞ ي٧ٓ   يطؼ الظٔ بلضست 

ض٦ٕٝ ٦ل ي٧ٓ ا  آ٘ت ٠ٗال٘ شا  يٓ ا     ٜ زچلض كسٓسّ ٥ٖ ضٝز ٥ٖ ضٖٝضز آ٘ كًطا

ا٦ٙ ٜغافت ياطؼ ٖكالضل بلضاست بالظ ٠إ        ضٝز. اَطاس  يٟ ٖكٓٝب ثلب  ٥ٖ

اٚجلٖاس ٦ال باٟ ٖكٓاٝب.     ٧ٚلظٖٛس يٓ   اس  يٟ ٖثّ حلْ  نبّ ٦ل بٟ كسٓساّ ٖا٥  

ذاٝز   غٝض  ٖجبٝض بٟ يص٦طش يٓت٥ ٠ست٧ٕ يٟ ٖحتال  باٟ غ٧اط    ٠ط بٛلبطا٦ٙ زض

)جهًاي،   بًٟٓ ي٧ٙ حه٧ه  يٓ ا  بلضاس.   شا  آ٘ ٚبلضس  ظائس بطآ٘   ٧ٓي تزٞٚبٝ

 (493ه  491/  9: 1375آملي  

 ٦َٝس:  ٥ٖغسضا 

 بؼ اسلت   ست وَّس ذات ٍ سٌخ  ميملتص فيّل  ضيء بز ٍالؽ ثِ ایجببوٌٌدُ

زا  فبؾليّت آى ّوبى بّد ؾيٌبًزا تطىي  هي وِ آى وَّسي وِ  ميمت آىطَزيثِ

ًِ ایٌىِ اهسي بیگلس ثبؾلث    ،پس ایي ضيء فبؾ  هحؽ است بّد.  هيًيص تطىي

  (320/  2: 1383) تَغيف آى ثِ فبؾ  ثَبى ضَب.

كٓب يٟ ٜنت٥ ٠ٟٗ چ٧ع ي٧ٙ بل ا٦ٙ كح٧ّٓ اظ يٓ   ٜ ًِٖٓٝ ٜ ضس٧س٘ بٟ ا٦ٙ ٖ

ت بٟ ا٦اٙ ٚت٧جاٟ   اإلقالل بلضسس ٜ يٓ  ٧ٚع بل٦س ٜوٝز ٖستهّ ٜ غٛ ٥ ي٥ٓضبف بلض

يٟ ك١ٛل ٜوٝز٤ يٟ ٜوٝزبرط٥ ي٧ٙ شا  اٜس ت ك١ٛل ٜاواب   ٦ٕٝض ض٠ٛٗٝ٘ ٥ٖ

٦لقتاٟ   ن١اٝض ٦ال ٜواٝز    يٛل٦  ٜ كٝوٟ اٜ بٟ ٜاسكٟبٟ تاس  ٜ ٠طچٟ غ٧ط اٜس 

ٜ باٟ   ز٠س ٥ٖا٦ًٟٛ ٜنت٥ ًِٖٓٝ ٦ٝ٠   استهال٥ْ ذٝز ضا اظ زس   بط يالٜٞ اس .
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بلضاست  آ٘ ضٝز ٜ اقلؾاٟ ٜ ي٧ٓ ا  ٧ٚاع يا٧ٙ شا       ٥ٖكٗلٔ حه٧هتص نلئٕ بٟ يٓ   

اْبتٟ ٟٚ بس٦ٙ ًٖٛال ياٟ ٜاواب زض     ٚرٝا٠س زاض . حه٧هت٥ ٖبل٦ٙ بل حه٧ه  يٓ 

٠ال ٜ ككاٝضا    وٓاٝٞ آ١ٚل بًٟٓ  يطزٞ ٜ ٦ل بل آ٘ ٖتح س ضسٞ بلضس  حِٓٝغ٧ط ذٝز 

  (325ه  320)َمان: ٠ستٛس. ٜوٝز ٜاحس 

 
 ه الحقیقبسیط . 2ـ 1

اظ نٝايس ١ٖٕ قٓساك٥ اسا    « األش٘اء ٍ ل٘  شٖء هٌْاالحق٘قٔ كلّبس٘ط» نليسٞ 

٧ٙ بلض آ٘ حاّ   ٜ اظ ا٦ٙ نلياسٞ زض   غٝض  ٖسٜ ٘ ب٧ل٘ يطزضا بٟ يٟ غسضا بطا٤ اْٜ 

ّ   ْٟ يٕٓ بلض٤بطذ٥ ًٖؿال  قٓسك٥ استكلزٞ ٚٗٝز  اظ وٟٗٓ زض ٖسأ اظ  كًال٥ْ نبا

چاطا ياٟ ا٦اٙ نلياسٞ اظ زٜ و١ا  بطضسا٥        ا٦جلز ٜ زض ٖهلٔ اثبل  كٝح٧اس حام   

ضٝز ٜ زٜٔ يٟ ٜحس  بلض٤ اثبل  ٥ٖ سط٦ل٘ آ٘ زض يثطا ضٝز: اِٜ اظ و١   ٥ٖ

يطزاظز. كًل٥ْ ٚسب  بٟ ٖلسٝا ٥ٖيٟ بٟ يٕٓ حم اظ و١  اٚسٖل  يثطا  زض ٜحس 

 غاطف » اْٝواٝز اظ نلياسٞ  ي٧ص اظ غسضا زض اثبل  كٝح٧س ٜاوب ٠ط چٛس قالسكٟ

ٟ بسا٧ف » يسٞبل استكلزٞ اظ نل اٚست اٜيطزٞ استكلزٞ «اْط٥ء ال٦تثٛ ٥ ٜ ال٦تًط ض  «اْحه٧ها

ٟ بٝزت اظ ٜ بل ا١ْلٖلك٥ يٟ اظ يطقل َطقت بطكط زض اثبل  كٝح٧س ٜاوب بطزاض َل٥ٖ 

واٝز ضا زض  اْٜٝحس  ٜاوب تزض ابتسا بل استكلزٞ اظ آ٘ ٤ٜ ا٦ٙ نليسٞ استكلزٞ يطز.

  :ٚهلٔ كط٥ً٧ً اثبل  يطز
ِ ًحلَ  ثل  -الَولَب اسلت  توِ ّوبى ٍاو–اي، اش توبم ٍوَُ الحميمِثسيط ّس

ّب اش آى سلت ت ٍ توبم ًمبئع ٍ وَتبّيٍ اضسف، توبم و ّ ضيء اس ثستس ٍ اؾال

ا ك ثلس اٍ ٍ اضلدّ    -ًفس خَب ثِ –ست ٍ توبم ضيء ثَبى ضًَد  اٍ توبم اضيبهي

الَولَب  ضبى ثلِ ٍاولت  تَوِ ثِ ثسبطت ٍ ًصبیىي ّبي هجسب ثبثس اٍست. هفبزق

، توبهيلت ٍ وبهؿيلت   ّسلتٌد  ِ هؿللَل خَب و هببٍى اضيبي لساز بازًد. ٍاوت ثس
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  (51: 1386) بازب....

يطزاظز يٟ ضٍٚ ٜ ب٤ٝ يطقال٥ٚ  ا٤ بٟ ككس٧ط ا٦ٙ نليسٞ ٥َٖٟٝٚبٟ زض١ٚل٦  ٤ٜ

ا٦اٙ   اظ ضاٝز. كًال٥ْ اظ آ٘ اساتٛبلـ ٚٗا٥   حام  وع ٜحس  ضرػ٥ ٜوٝز تزاضتٟ

بل  ٜحس  ضرػا٥ ٜواٝز   غسضا بطا٤ اث ا٦ٙ نليسٞ ضا وعء ٥ً٦ اظ ازْٟ تو١ 

 يطزاظ٦ٕ: اٚس: ايٛٝ٘ بٟ كٝؾ٧ح ا٦ٙ نليسٞ ٥ٖيطزٞ شيط
 

 بسیط 

ذالضو٥   ع٤ اس  يٟ زاضا٤ اوعا ٚبلضست ٟٚ اواعا٤ بس٧ف زض ٖهلبّ ٖطيبت چ٧

ا كطي٧ب ٖل٧٠   اظ وٛس ٜ قػاّ    ا ٖثّ ٠ٗچٝ٘ كطي٧ب وسٕ اظ ٖلزٞ ٜ غٝض  

ضاٝز   ٦ل ٠ط ٚٝو كطي٧ب ز٦ُط٤ يٟ ٖطبٝـ باٟ ٜواٝزا  اًٖال٥ٚ ٜ ٖحاسٜز ٖا٥     

كطي٧ب اظ ٜوٝز ٜ قهسا٘. بٛلبطا٦ٙ بس٧ف چ٧ع٤ اسا  ياٟ اظ ٠اط و١ا      ٠ٗچٝ٘ 

آ٘ انلٖٟ  ا٤ بطازْٟ تغسضا بسلق  ضا اظ احًلٔ ٜوٝز زاٚستٟ ٖالقلنس كطي٧ب بلضس. 

ٜ ٖطيب اظ واٛس ٜ قػاّ    يٛس  اظ وٟٗٓ ا٦ًٟٛ اَط حه٧ه  ٜوٝزت بس٧ف ٚبٝز٥ٖ

بلقّ اسا   ياس   ت وٛس آ٘ ٦ل ٜوٝز اس  ٦ل غ٧ط ٜوٝز يٟ ٠ط زٜ قطؼ بٝز ٥ٖ

 ( 63ه  60/  1: 1383) حه٧ه  ٜوٝز بس٧ف اس .
 

  األشیاء بودن بسیط حقیقیمل

ٜ ٜاحاس   ضزضاٞ ٚاسا آ٘ يثاط  زض   تٜ بس٧ف حه٧ه٥ ضس ٜنت٥ چ٧ع٤ قلنس اوعا 

قهسا٘ اوعاء ٧ٚع بٟ ًٖٛل٤ قهسا٘ حس  زض شا  ض٥ء بس٧ف اس . بٛالبطا٦ٙ   .بلضس٥ٖ

س٥ً ضالّٖ   تٛل٥٠ بلضست بل٦س بٟ ٚحٝ يٓ ٥ ٜحس ٜ ٚلٖب٥ تٜنت٥ شا  بس٧ف حه٧ه٥

اظ ْٝاظٔ ي٧ٓ   اس  يٟ ضالّٖ كٗالٔ    «يسٔ كٛل٥٠»كٗلٔ اض٧ل بلضس  چطا يٟ غك  

ٖطياب اظ ح٧ث٧ا     تضٝز  چٝ٘ اَط قلنس ٦ى اٖط ٜوٝز٤ بلضسٖٝاضز غ٧ط ذٝز ٥ٖ
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 ا٦ٙ ًٖٛل بل بس٧ف حه٧ه٥ ٖرلْف اس .  يٟٜوسا٘ ٜ قهسا٘ ذٝا٠س بٝز 

 
  ولیس بشیء منها

اٖٝض ٜوٝز٤ ٜ يٗلال  بٟ ٚحٝ سا٥ً ٜ يٓ ا٥    َطچٟ بس٧ف حه٧ه٥ ضلّٖ ٠ٟٗ

اظ ٚٝانع ٜ اٖٝض يس٥ٖ ٜ ٖحسٜز٤ يٟ ٖلسٝا٤ ٜاوب اظ آ٘ بطذٝضزاضٚست  تاس 

٦ى ٧٠ن تاألض٧لء اس بس٧ف حه٧ه٥ زض ي٧ٙ ا٦ًٟٛ يّ تبٟ يبلض  ز٦ُط اس . ٖٛع ٞ

ٚٝو ح٥ٓٗ اس  يٟ زض  وٟ بٟكٝ ز٧ّْ ١ل ٧ٚس . شيط ا٦ٙ يبلض  زض نليسٞت بٟاظ آٚ

بس٦ٙ ًٖٛل يٟ ٠ط   حّٗ حه٧ه  ٜ ضن٧ه    ٥ًٛ٦َطززنسٗ  اِٜ نليسٞ ٖكط  ٥ٖ

ٟ ٚا زاض غ٧ط اٜ يٗل٥ْ اظ يٗلال  ٜوٝز٤ يٟ -ا٤ اظ يٗالِ حه٧ها٥ ٜاواب   ست ضن٧ها

ٟ   . اْٝوٝز اس  ٠ال٤ ٜواٝز٤ كٝواٟ ضاسٞ ٜ اظ     زض ا٦ٙ ٚٝو حّٗت ك١ٛال باٟ وٛبا

 ظا باطا٤ ك٧ًٗاّ نلياسٞ ٜ زقاى كا٠ٕٝ ا     صاس   ْا  ذػٝغ٧ل  سٓب٥ غكٓ  ضسٞ

  :اس  ضا شيط يطزٞ «ط٥ء ١ٖٛلب٧ْس »ٚهػل٘ ٜ ٖحسٜز بٝز٘ ٜاوبت يبلض  
األضيبء الَوَبیِّ إلّب هبیتؿلّك ثبلٌمبئع ٍ األؾدام  لىيّ الجسّبى لبئن ؾلي أىّ و 

-الَ لَب ٍ ولّلِ    الجْبت فَْ و الحميمة ٍا د هي وويؽ  ٍ الَاوت تؿبلي ثسيط

  (110: 1383). وَبالَ

 
  الحقیقه با واجب تعالی ربط قاعده بسیط

بٟ يٛٝا٘ ك١ٛل ٖػسال غسضا بل استكلزٞ اظ ا٦ٙ نليسٞت ابتسا زضغسز اثبل  ٜاوب 

ضز  ٟٚ اوعا٤ ٜوٝز٤ ٚٝو كطي٧ب٥ زض اٜ ضاٞ ٚسا بلضس  چطايٟ ٧٠ن٥ٖ اْحه٧هٟبس٧ف

ٜ ا٦اٙ بال ًٖٛال٤     زاٚاس  ٧ٚلظٖٛس بٟ غ٧اط ٖا٥   ضا چٝ٘ يهّ ٖطيب ي٥ٛ٧ ٜ ٟٚ ش٥ٛ٠ 

  (592ه  520: 1375حسيىي اديكاوي  (اْٝوٝب ٖغل٦ط اس . ٜاوب

بٝز٘ ٜ يسٔ كٛال٥٠ اٜ   كًب٧ط بسلق  حه٧ه٥ ٜاوب بل ؾطٜض  اظ٥ْ ٜ ٖكٓم 
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ٜ ٖكٓم بٝز٘ ضا بطا٤ شا  ٜاوب بٟ اثبال    ظٖل٥ٚ يٟ ؾطٜض  اظ٥ْ كٛلسب زاضز.

ضٝزت ْصا باطا٤ ق١إ ب١تاط    ٥ٗٚ اظ آ٘ ًٖٛل٥٦ وع بسلق  حه٧ه٥ ق٧ٗ١سٞ تبطسل٧ٕٚ

بٝز٘ ٜاوب كًل٥ْت كٝؾ٧ح ا٦اٙ   اْحه٧هٟٜسف زض اثبل  بس٧ف نليسٞ بٟ يٛٝا٘ حس 

  :ٚٗل٦س ؾطٜض٤ ٥ٖ زٜ اغكال 

 
 ضرورت ازلی واجب تعالی یل.

چ٧ع٤ واع ؾاطٜض    ت زضست٥ كح٧ّٓ ٜ كػٝض ضٝزاْٝوٝز بٟيٟ ٜاوب ظٖل٥ٚ 

چ٧اع٤ زض   ٜاوب بسٜ٘ احت٧ل  بٟ ٧٠ن بس٦ٙ ًٖٛل يٟ ضٝز اظ٥ْ اظ آ٘ ق٧ٗ١سٞ ٥ٗٚ

-اٜ كػاٝ ض ٚٗا٥   بطا٤ يٛٝا٘ ضطـ ٦ل ٖلٚى ٜوٝز٤ٜ چ٧ع٤ بٟ اس شا ت ٖٝوٝز 

اظ ٠طو١  اس  ٜ ا٦ٙ ٜوٝز ٧ٚع بطا٤ ٖستغ٥ٛ اْٝوٝز بلْص ا  ٜ َطزز  ْصا ٜاوب

كطي٧ب اظ يسٔ چطا يٟ ٧٠ن ن٧س٤ حت ٥ ن٧س   ؾطٜض٤ اس  بٟ ٚحٝ اظ٥ْ شا  ٤ٜ

اَاط   .ا٦ٙ ٠ٗل٘ ًٖٛل٤ بس٧ف حه٧ها٥ اسا    .٘ اذص ٚطسٞ اس زض آ ٜوٝز ٜ يسٔ

اْٝوٝز زاضا٤ چ٧ٛٙ ؾطٜض  ٜ بسلقت٥ ٚبلضست ٦ًٛا٥ ؾاطٜض  ٤ٜ اظْا٥    ٜاوب

اْصا  زاضتٟ بلضاست ٖحاسٜز ٜ ٖطياب اظ اوعائا٥     قهف ؾطٜض  شاك٥ ٖلزأ تٚبٝزٞ

غك  ًٖٗٛال    تاْصا  بسا٘ ٧ٚلظٖٛس اس  ٜ احت٧ل ضٝز يٟ زض ٜوٝزش ٖلزا٥ٖٔ

    تعليقٍ عالمٍ طباطبائي(110/  6: 1383)صددالديه شيواز،  . ٟٚ ٜاوب تاس 
 

 مطلق بودن واجب تعالیدو . 

ضا  ١ليطقل آٚ ضٜٚس  اٖل بٟ يلض ٥ٖ ٖكٓم ٜ ٖه٧س ٚعز حًٗل زض ٖٝضز ٖكل٧٠ٕ ش٥ٛ٠

زاٚٛس يٟ ٖحسٜز بٟ  بطٚس ٜ ٖٝوٝز ٖكٓم ضا ٖٝوٝز٤ ٥ٖ ٥ٖزض ٖٝضز ٜوٝز بٟ يلض 

بالن٥   ٠ٗل٘ حه٧ه  ذلضو٥ ٚلٖحسٜز٤ ياٟ وال٥٦ باطا٤ غ٧اط     لضس٧٠ن حس ٤ ٚب

 بلضاٛس. ٖحاسٜز ٜ ٚالنع ٖا٥    ذلضو٥ِ   اٖ ل ٜوٝز ٖه٧ ست ٖٝوٝزا ِاس  ُٚصاضتٟ
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ك٧ً ٛل  يٟ ٜاوس ضرػ٥ اس  ٜ ٖكٓم ٜ ًٖط ا  يلض٤ اظ يلقٟ تاغّ ٜوٝز غطف»

ٜ » (17: 1380)آشتياوي   «.ٚٗل٦ساظ ي٧ٟٓ ن٧ٝز اس  ٜ حلل حه٧ه  آ٘ نبِٝ ن٧س ٥ٗٚ

ا٦ٙ ٠ٗل٘ ٖهلٔ شا  ٜاحس٦   ٜوٝز اس  يٟ بٟ آ٘ حم اقاالل ضاسٞ ٜ حه٧هتا٥    

  (21)َمان: « اًْسٔ... اْصا  ال٦هبّاس  يٟ ٦َٝٛس: ٖٙ ح٧ث

ياٟ   سا  ز باس٦ٙ ًٖٛل ٝض ٦٥ٖلز  ٜوٝز البططق٥ يٟ اظ آ٘ بٟ البططـ ٖهس٥ٗ

ًٟٛ ٖططٜـ ت ٟٚ ا٦ت ايتبلضت ض١ٝز ٜ ن٧س٤ ٖٛع ٞ اس شا  ٜاوب اظ ٠ط َٟٝٚ ْحلل

سلض٤ زض و٧ٗى ٖٝواٝزا    يٟ ا٦ٙ ٠ٗل٘ ٖطكبٟ ٚكس ضحٗل٥ِٚ-بٟ ن٧س اقالل بلضس

ٟ  بلضس.  ٥ٖ  غسضا زض اثبل  بسلق  ٜاوب كًل٥ْ اظ اقالل شاك٥ ٜاوب ب١اطٞ َطقتا

٤ٜ  .زاٚاس اْحه٧هٟ ٥ٖٖكٓم ضا ًٖلزِ بس٧ف ٜ زض بطذ٥ كًب٧طا  ذٝزت ٜوٝز اس 

ًٖتهس  ٜ يسٔ كٛل٥٠ ٜاوب استكلزٞ يطزٞ ٜاظ اقالل  تزض استسالِ بط اثبل  بسلق 

 تو١ ت زض ٧٠ن برط٥ اظ ٠ست٥ غلئب ٚباٝزٞ  اظ ٠ط ٜوٝز ٖكٓم ٦ل ٚلٖتٛل٥٠ِ اس 

اْٝوٝز بٟ ؾطٜض  اظ٥ْ ٜ بس٧ف ضلّٖ يّ  ٠ست٥ اس  ٜ ا٦ٙ ٠ٗل٘ ًٖٛل٤ ٜاوب

ٚبٝز ٖه٧س ٜنت٥ ٜاوب بٟ ٧٠ن ن٧س ٜ ك٧ً ٥ٛ  .حه٧ه٥ اس  يٟ ي٧ص اظ ا٦ٙ ب٧ل٘ ضس

ٖكٓم اظ ٠ط ن٧س ٜ ضطق٥ت حت٥ ضاطـ اقاالل بلضاس )البطاطـ      تنِٝ يطقل ٜ بٛلبط

الحق٘قهٔ  بسه٘ط »نلياسٞ   كٝا٘ زضٜ اظ ا٦ٙ كًب٧ط ٧ٚع ٥ٖ اس  ٖهس٥ٗ( ي٧ٙ بسلق 

ًٟ غسضا زض چٛس ٖٝضز اظ ا٦ٙ كًب٧ط زض نلياسٞ اساتكلزٞ   ب١طٞ بطز  چٛلٚ «األش٘اءكل

 (6ه  3: مشعو 1363) اس . يطزٞ
 

 ز طریق قاعدهاثبات وحدت وجود ا

ك١ٛل ٖػسال بس٧ف حه٧ه٥ت حم سبحلٟٚ اس  يٟ غسضا بل كًلب٧ط ٖرتٓكا٥ ٖثاّ   

 اسا   ... اظ آ٘ ٦لز يطزٞ اْتٗلٔ ٜاْٝوٝزت ٜوٝز ٚلٖتٛل٥٠ت ٜوٝز ٖكٓمت قٝلٜاوب

 ٦َٝس: ت ٥ٖغسز اثبل  ٜحس  ضرػ٥ ٜوٝز بطآٖسٞا٦ٙ نليسٞ زض ٜ بل استكلزٞ اظ
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َز، ًِ ؾيي آًْب بز ذاتطلبى، ولِ  لك    ٍوَب  ميمي ؾيي و ّ اضيبست بز غْ»

 2: 3131« )تؿبلي اش ذات اضيب هٌصُّ ٍ هتؿبلي است  ثلىِ اٍ، اٍست ٍ اضيب اضليب. 

ٍوَب خداي تؿبلي  ميمت ٍوَب است، پس اٍ و ّ ٍوَب ٍ ٍوَب ول ّ  ( »...555/

  (22: 3155« )اٍست.

 «لءاألض٧يّ»كٝا٘ يٛٝا٘ غغطا٤ ن٧لر اثبل  ضست ٥ٖكًل٥ْ بٟٜنت٥ بسلق  حم

َٟٝٚ ككس٧ط يطز يٟ ٜنت٥ ض٧ن٥ حه٧هتلً بس٧ف ٜ  آ٘ حّٗ ٜ نليسٞ ضا ا٦ٙ بٝز٘ ضا بط

ٖطياب   تغٝض  زض غ٧ط ا٦ٙ ٧ٚس .ٚلٖتٛل٥٠ بلضست يس قطؼ ثل٥ٚ ٜ غ٧ط بطا٤ اٜ 

الف قطؼ اسا   ْاصا ٜنتا٥    اظ ٜوسا٘ ٜ قهسا٘ ٜ ٖحسٜز ذٝا٠س ضس يٟ ا٦ٙ ذ

آ٘ بس٦ٙ ًٖٛلس   «األض٧ل بٝز٘يّ» ضستٖػسال ٜوٝز حه٧ه٥ بل اْحه٧هٟ ك١ٛل بس٧ف

  باسٜ٘  ٧َاطز ٖا٥  باط ٗالال  ضا زض يٟ اٜ ٜاوس ٠ٟٗ ٜوٝز اس  ٜ ٠ٟٗ اضا٧ل ٜ ي 

الحق٘قهٔ الٗخهشم ههي     الَوَد فشداًّٖ الزات تام ٍاوب»يص٦طش ٧٠ن ن٧س ٦ل حس ٤: 

 (368: 1383)«. ءاألش٘ا حق٘قتِ شٖء هي

بٝز٘ ٜاوب كًل٥ْ زضآٖاسٞ ٜ   «لءاالض٧ي٧ٙ»بٝز٘ بٟ  «االض٧لءيّ»زض ٚهط يلضف 

٦ًاس٦ُط   ي٧ٛ٧   نل٠ط ٜ ٖه١ط بل تكًل٥ْ ٜ ٖلسٝا ٜ بٟ كًب٧ط٤بٟ ًٖٛل٤ ي٧ٛ٧   حم

كًب٧اط   بلضاس. بال  اْغ٧ٝب٥ ٜ اٚسٖل  يثطا  زض ٜحس  ٥ٖيٟ ٠ٗل٘ ٖهلٔ غ٧ب اس 

غسضا ٧ٚع ٧ٗ٠ٙ ًٖٛال ضا اظ   ضٝز. ٥ٖك٠ٕٝ كٗلثّ ٜ اكحلز بطقطف  «٧ْس ض٥ء ١ٖٛل»

 اس :  ٛبلـ يطزٞنليسٞ است
ثلىلِ    ْب ًيسلت یه اش آً  اهّب ّيچٍوَب  ميمي ٍ ّستي هطلك، ؾيي اضيبست

بز همبم غَْز است ٍ ؾيٌيّت بز غَْز، ثِ لحبظ ّلس بٍ وْلت سللت ٍ ایجلبة     

ز ذات، ثلىِ بز غَْز، ؾليي اضيبسلت ٍ ؾيٌيلت اٍ ًيلص بز     تؿبلي ًِ بًيست.  ك

 (557)َمان:  .ز اٍ زا هميّد گسباًدغَْ ذات اضيب ًيست تب آًىِ وْت سلجي اضيب

بطا٤ ٧٠ن حٗٓا٥ ٜاناى    ٥بٝز٘ شا ت ٖٝؾٝي كًل٥ْ بٟ و١  ٚلٖحسٜزْصا حم
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َطزز  چطايٟ سبب ٚهع ٚحٝ ا٦جلب٥ ٦ل سٓب٥ حّٗ ٥ٜٗٚ چ٧ع٤ بط اٜ بٟ ضٝز ٥ٗٚ

بٛلبطا٦ٙ ك١ٛل زض ٖهلٔ ن١ٝضاس  يٟ ٖٝؾٝو باطا٤   ضٝز.ٜ كطي٧ب زض شا  ٤ٜ ٥ٖ

ٟ  تٜ شا  ٤ٜ زض ٖهلٔ ن١ٝض ضٝز ٜانى ٥ٖ« س بط٥ء ١ٖٛلاالض٧لء ٜ ٧ْيّ »  ي٧ٙ ٠ٗا

٧ٚاع  كًل٥ْ زض ٖهلٔ ن١ٝض ٧ٚس . ي٧ٛ٧   حم آ١ٚل٦ى اظ يٟ ٧٠ن زض حل٥ْ  بٝزٞ اض٧ل

٘ »يطب٥ ٖط١ٝز اس  يٟ َكتاٟ:  زض يبلض  ابٙ ٝ   اْاص٤ أن١اط   سابحل  األضا٧لء ٜ ٠ا

  َطزز. ٥ٖ  بٟ ن١ٝض بلظاظ ٜوٝز  «ي٧ٛ٧  ٜاوب بل اض٧ل»بٛلبطا٦ٙ ٖساض بحث  «.ي١ٛ٧ل

ٝ  بل ا٦ٙ ككس٧ط اظ نليسٞت ٜحس  ٜاوب زض ٖهلٔ ٜوٝز اثبل  ٥ٖ ا َاطزز ٜ ٖلسا

 ذٝا٠ٛس بٝز:  ٝز٤ اٜضحٗ  ٜ ق٧ؽ ٜو ٜ٘ ٜ يطك٤ٝ اظ سًٟضؤ
ٍ ٍاسلؽ ٍ هٌجسلط ثلس     بلرات ٍ ثِ ذات خَب هجدأ ول  اضليب  ث تؿبلي غٌي ك

ٍوَب ثسيط ٍ ؾللن اٍ   ّستي ؾبلن است. هوىي ًيست ٍوَب چيصي خبزج اش سؿِ

، ّسچٌد ًسجت ثِ ذات اٍ ٍاوت است ٍوَب اضيب ذات اٍست، فسؼ ضَب. وِ ؾيي

ِ   «الحميملِ ثلَبى  ثسيط» ّسگبُ ثِ ًفس خَیص هوىي است. ثجلَت   اٍل تؿلبلي ثل

ٍ اضلسف بازاي ٍولَب ول  ثبضلد. پلس وويلؽ        ثسسد، ٍاوت است ثس ٍوِ اؾلال 

بي ًيست وص پستَي اش ٍوَب اٍ هَوَبات آثبز ذات اٍ ّستٌد ٍ بز  ميمت، ٍوَ

. ، ضأًي اش ضؤٍى  لك ٍ ٍوْلي اش ٍولَُ اٍسلت    ٍ ّس هوىٌي اش  يث ٍوَبش

 (106ه  104: 1360)َمً  
 

 . دالیل شارحان حنمت متعالیه 2
 بساطت علت و معلول . 1ـ 2 

استلز وٝاز٤ آ٥ٖٓت ش٦ّ بحث ي٧ٓ  زض اثبل  ٜحس  ضرػ٥ت ز٥ٓ٧ْ ضا شيط  

 . ضٝز ًِٖٓٝ ٜ يٓ ت ٜحس  ضرػ٥ اثبل  ٥ٖلق  شا  يٛٛس يٟ اظ قط٦م بس ٥ٖ

ت زض ٖٝضز كح٧ٓاّ ًٖٓاِٝ باٟ ٚحا٤ٝ ياٟ ٧ًْٖٝٓ ا  يا٧ٙ شا  آ٘ بلضاس        ٤ ٜ

  قطٖل٦س: ٥ٖ
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 اش زاُ ثسبطت آى ثِ ایي ضلسح اسلت:   سَاي خداًٍدتحلي  هؿلَليّت ثحتِ هب 

ٍاوت چيلصي ولص زثلط     گسچِ اهىبى فمسي ًطبًِ آى است وِ ّس ٍوَبي غيس اش

فػلَل  ، بز فػل  وٌلًَي )  ست ٍ زاّي وِ غدزالوتألّْيي پيوَبُ اسلت هحؽ ًي

تَاى ثبثت وسب  ليىي اش زاُ ثسبطت هؿلَل ًيص هي ثبضد، پبیبى ثحث ؾليّت( تبم هي

اگلس   ِ اٍ چيصي وص هؿلَليت ًخَاّد ثَب  شیسا هؿلَل یب هسوت است یب ثسليط  و

اهلب    ثبضلد  اٍ هلي   ثلىلِ ؾليي   ثسيط ثَب، هجؿَل ًِ خبزج اش اٍست ٍ ًِ وص اٍ

ثسيط ّسگص ازتجبطي ثِ آى ثسيط هجؿلَل هفلسٍؼ ًلدازب ٍ اهلب      ءخبزج اش ضي

، هٌلصُّ اش ولصء   شیسا هَوَب ثسليط  ًستي ثب ثسبطت هفسٍؼ تٌبست ًدازب وصء با

. پس هَوَب ثسليط اگلس هؿللَل ثلَب، تولبم ذات اٍ ؾليي هجؿَليّلت ٍ        ثبضد هي

ثبضلد ٍ ثلِ     توبً بازاي ثسبئط هلي هسوت ثَب،  هؿلَليّت خَاّد ثَب ٍ اگس هؿلَل

هَولَب  بّد ٍ اگلس ثسليط    ا هسوت زا ثسبئط تطىي  هيشیس گسبب  آًْب هٌح  هي

ًجبضد، ّسگلص وثيلس    ىِ اگس ٍا د هَوَبآید  چِ ایٌ ًجبضد، ّسگص هسوت پدید ًوي

 ثبضد، بز ًتيجِ  ميمت هسولت  ٍ چَى ّس ثسيطي ؾيي هؿلَليّت هي ضَب یبفت ًوي

چيصي غيس اش ثسلبئط   ،شیسا ٍالؿيت هسوت هحؽ ًخَاّد ثَب  چيصي وص هؿلَليت

  (597ي  596: 1375). ثبضد ويً

ٜواٝز ٖساتهّ    قهط ٚبلضست ضأ٧ٚ  ٜ بٛلبطا٦ٙ اَط ًِٖٓٝ چ٧ع٤ وع ٧ًْٖٝٓ   ٜ

  ٜوٝز يٓ  ذٝا٠س بٝز. -بًٟٓ ك١ٛل ٜوٝز–ك١ٛل ٜوٝز ٖستهّ  ٚرٝا٠س زاض  ٜ
  الوجود بودن واجب تعالی . صرف2ـ 2

اٚس يٟ زضغسز اثبل  ٜحاس    ٘ حًٗ  ٖتًل٧ْٟ ٧ٚع اقطاز٤ بٝزٞب٧ٙ ضلضحلزض  

بطذا٥ بٛكساٟ ٜ   يٟ اٚس  بطآٖسٞ اْٝوٝز بٝز٘ ٜاوب كًل٥ْ غطف ضرػ٥ اظ قط٦م

ا٤ ضا بٟ يٛٝا٘ حاس ٜساف    ٚٗٝزٞ ٜ بطذ٥ ٜاسكٟ ٖستهّ ٜحس  ٜاوب ضا اثبل 

 اٚس.  كٗلٔ ضس٘ ا٦ٙ استسالِ نطاض زازٞ بطا٤

ا٦ٙ اسا  ياٟ حه٧ها  ٤ٜ ا بٛالبط      وٝز بٝز٘ شا  بلض٤ اْٝ ظ غطفٖهػٝز ا 
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چاطا ياٟ اَاط ٖل٧٠ا       ٧ٚسا    زاضا٤ ٖل٧٠  تٜوٝز ٖحؽ بٝزٞ اغلْ  ٜوٝز ا 

ٜ    زاضتٟ بلضست بال   انتؿال٥٦  ا٦اٙ ال  ٟٚ انتؿل٤ ٜحس  زاضز ٜ ٚاٟ انتؿال٤ يثاط  

ٜوٝز غطق٥ يٟ ٖتٙ ٜان٧ًا    اْٝوٝز بٝز٘ سلظَلض٤ ٚساضز. بٛلبطا٦ٙ چ٧ٛٙ ٜاوب

اَط ٜواٝز  اس .  يثط  اظ ْٝاظٔ ٖل٧٠    چطا يٟٟٚ يث٧ط تاحس اس ت ٜزٞضا يط يط

  ٖحلِ اسا  اٜ  بطا٤ قطؼ كًس ز ٜ ثل٥ٚآُٚلٞ  غطف بطا٤ شا  حم قطؼ ضٝزت

 . ٖٗلثّ ٠ٕ ٚساضز تٟٚ ٖل٧٠  ٜ چٝ٘ غطف اس  تچٝ٘ اظ سٛد ٜوٝز اس 

ب كٝا٘ ٜحس  ٜوٝز ٜاوا  بٝز٘ بٟ ك١ٛل٥٦ ٥ٖ بل غطف اْٝوٝز تقبم ا٦ٙ ب٧ل٘

چطا يٟ يثط  اظ ْٝاظٔ ٖل٧٠ا  اسا  ٜ ٖل٧٠ا  ٠ٗاٝاضٞ بال       يطز كًل٥ْ ضا اثبل  

 ا٦ٙ ْٝاظٔ اظ سالح  شا  بالض٤ زٜض  ذٝا٠س بٝز يٟ احت٧ل  ٜ قهط ٠ٗطاٞ  اًٖل٘ ٜ

شا  يبط٦ل٥٦ اٜس  ٜ  تٖػسال ٜوٝز ت ك١ٛلاْٝوٝز بٝز٘ ْصا بٟ سبب غطف  اس 

  .قطؼ ثل٥ٚ ٜ ٖٗلثّ زض ٖهلبّ اٜ ٖحلِ اس 

هلبّ ا٦ٙ ٚهط٦ٟت اقطز٤ ٠ٗچٝ٘ يالٖٟ قبلقبل٥٦ ًٖتهسٚس بل نليسٞ غاطف  زض ٖ 

ٟ   ٚٗاٝز  كٝا٘ ٜحس  ضرػ٥ ضا اثبال    بٟ ك١ٛل٥٦ ٥ٗٚ اْٝوٝز حاس   ٦اى  بًٓاٟ با

 : اس ٧ٚلظ ٜسك٥ 

بّد وِ ثلِ   ایي استدالل )غسف الَوَب ثَبى( ٌّگبهي توبم است ٍ ًتيجِ هي

ب یل است وِ ٍوَب زا )ٍا لد   وٌيد ٍ آى ایي ایي همدهبت یه همدهِ بیگس اؾبفِ

آى ٍوَب ثبلػسافِ وِ بز تطخيع ٍا لد اسلت،    ،د   بز ایي غَزتيًضخع( ثدا

ؾلبلن هلله ٍ    اختػبظ ثِ ذات  ك باضتِ ٍ توبم هَوَبات اش شهيي ٍ آسوبى ٍ

سجت ٍولَب  ٍ ً ّستٌد ٍ بیگس ٍوَبي اش خَب ًدازبهلىَت هػبّس ٍ تجليبت اٍ 

  وجبش خَاّد ثَب.ْب ثبلؿسؼ ٍ الٍ هَوَبیّت ثِ آً

آى ولبفي   شیسا اگس تطخّع ٍوَبي اثجبت ًطَب، ًفس ٍا د ثبلػلسافِ ثلَبى  

هوىي ثبضد ولِ بز   ثبضد  چَى اگس ٍوَب ٍا د ثبلػسافِ ثساي اثجبت ایي هْن ًوي
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تحمّك چٌد تحمّك باضتِ ثبضد، هبًٌد تحمّك ٍاوجلي ٍ تحمّلك هوىلي، بیگلس اثجلبت      

ثِ یه ؾويوِ خبزوي ٍ آى ایٌىلِ ّلس    هگس ،ٍ دت ثساي اٍ ًوَبى هطى  است

. بز آى ،  توبً ثبید بز تطلخّع ٍا لد ثبضلد   وَبي وِ ٍا د ثبلػسافِ ثَبُ ثبضدٍ

تلَاى   ٍوَب، اثجبت ٍ دت ٍ آثبز ٍ دت هلي ٍلت ثس اسبس تطخّع ٍا د ثساي 

 (1372)حسيىي طُواوي  . ًوَب

 
 عدم تناهی واجب . 3ـ 2

رػ٥ ٜواٝزت ياسٔ كٛال٥٠ ٜاواب       ضاثبل  ٜحس ضسٞ بطاظ ز٦ُط ازْ ٟ شيط 

ب٧ل٘  .ضٝز اْحه٧هٟ ٧ٚع استكلزٞ ٥ٖ ٘ بٟ يٛٝا٘ حس ٜسف زض نليسٞ بس٧فيٟ اظ آ اس 

 اسا  يٟ حه٧ه  ٜواٝز اظ ٠اط و١ا  بسا٧ف     چ٧ٛٙ اس  استسال٥ْ يسٔ كٛل٥٠ 

بٛلبطا٦ٙ بل ٖػسال حه٧ه  ٜوٝز ٜ بسالق    بلضس. ٧ٚع ي٧ٙ شا  ٜاوب ٥ٖ ٜوٝز

جل چٝ٘ اَط غ٧ط قطؼ ضٝزت ٜاوب زض آٚ ٖلٚس  ٥ٗٚ بلن٥ شا  آ٘ت ول٥٦ بطا٤ غ٧ط

ٜ  ا٦ٙ بل ًٖٛل٤ ٜواٝب شاكا٥   ضٝز يٟ ٖطيب اظ ٜوٝز ٜ يسٔ ٥ٖ تحؿٝض ٚساضتٟ

حه٧ها٥ت ياسٔ كٛال٥٠    بٛالبطا٦ٙ اظ بسالق     بسلق  حه٧ه٥ ٤ٜ سلظَلض٤ ٚساضز.

احلقٟ زاضز ٜ احلقاٟ اٜ اظ نب٧اّ احلقا٣    غ٧ط ذٝز بط اٜ ٜ  .ضٝز ٜاوب ق٧ٗ١سٞ ٥ٖ

ٜ « ناّ  »اس  يٟ اظ آ٘ باٟ ضابكاٟ    حه٧ه ٠ل٤ ٠ٗل٘  ٠ل ٜ سل٦ٟ ًسٟ يحه٧ه  ب

چاطا ياٟ     َاطزز  ت ك٧ًٓف ٖلسٝا ٧ٚع ٖطرع ٥ٖضٝز. بل ا٦ٙ ب٧ل٘ ٦لز ٥ٖ« ش٤ نّ »

؛ 78ه   75تها:   پىاٌ  بهي  )يزيانت ٟٚ ٜوٝز٤ زض ٖهلبّ اٜ. يثطا  ٖهل٠ط ٜوٝز ٜاحسٚس

  (.130ي  129: 1375؛ دحيميان  1018ي  1017: 1375مطُو،  

٘ حًٗ  ٖتًل٧ْٟت زض كب٧٧ٙ حطف غسضا ٖب٥ٛ باط ٜحاس    زض ٧ٖل٘ ضلضحلاْبتٟ 

ًٟ نلئّ ضخ ٚٗٝزٞ اس . بطذ٥ ٠ٗچٝ٘ سبعٜاض٤ بل ا٦ٛ ضرػ٥ ٜوٝزت اذتالقلك٥

    ٟ  بٟ ٜحس  ٜوٝز يطقل٥ٚ اس  ٜ زض ٖتٝ٘ ذٝز باٟ كٝؾا٧ح ٜ كب٧ا٧ٙ آ٘ يطزاذتا
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ٚس ٜ بطذ٥ ٧ٚع ٖلٚٛاس  زا يلق٥ ٥ٗٚت ب٧ل٘ غسضا ضا بطا٤ اثبل  ٜحس  ضرػ٥ اس 

اظ اًٖل٘ قهط٤ چ٧ع٤ وع ٜحس  ًٖتهسٚس ت ثدایؽ الحىنٖالي٥ٓ ٖسضر ظٚٝظ٤ زض 

ٟ باط ٦ٝ٠ ا  كًٓ ها٥    ٜ بٟ ز٧ْاّ اضاًل٥ْ يا    اس  ٥ ٜوٝز بٟ زس  ٧ٚلٖسًٞكط٧ً

٘  َطٜٞ ز٦ُاط   .ضٝز زاٚست ًٖٛط ٜحس  ضرػ٥ ٥ٖ ًِٖٓٝ ٜاضز ٥ٖ  اسالك٧س٤ چاٝ

٠ساتٛس ياٟ ٠إ نلئاّ باٟ       يلضال٥ٚ ٜ... ق٧ؽ  تاْس٦ٙ آضت٧ل٥ٚ والِ وٝاز٤ آ٥ٖٓت

ٜ ٠إ   اٚاس  بلضٛس ٜ زض يتب ذ٦ٝص بٟ كب٧٧ٙ آ٘ يطزاذتٟ ز يطقل٥ٚ ٥ٖٜحس  ٜوٝ

ٜحاس  ٜواٝز يطقال٥ٚ ضا بط٠ال٥ٚ     ًٖتهسٚس غسضا ا٧ْٜٙ يس٥ اس  يٟ كٝاٚساتٟ  

  .سلظز

 كٝوٟ ي٧ٗم بٟ ٖبٛل٤ ا٦طل٘ زض ٖسلِ ٖرتٓف ٜ بلكٝوٟ بٟ س٧ط بحث٥ غسضا زض

ٜ  كاٝا٘ ازيال٤ ٤ٜ ضا زض   ضرػ٥ ٖا٥ شيط زال٦ّ ٜحس   اكٗالٔ قٓساكٟ    ك٧ًٗاّ 

 نِٝ ٜحس  كطا٥ً٧ً اسا . ٠طچٛاس    زض٦لق  يٟ سرٙ ٤ٜ قطاكط اظ يص٦طق  ٜ

بل بط٠ال٥ٚ ياطز٘ ناِٝ باٟ      ت زض ١ٚل٦ ب٧ل٘ يطزٞ زض ابتسا ٜحس  كط٥ً٧ً ضا ٤ٜ

بالب   زض يطزٞ اس تبلب كط٧ًى ٖطاكب ٜوٝز٤ ب٧ل٘  ٜحس  ضرػ٥ت آٚچٟ زض

ا٤ باطا٤ ب٧ال٘ ٜحاس  ضرػا٥      ا٘ ٖهسٖٟذتٟ ٜ اظ آ٘ بٟ يٛٝن١ٝضا  ولض٤ سل

 اس .  ٚٗٝزٞ استكلزٞ
 
 نتیجه

زض  كٝا٘ بٟ زٜ ز٦اسَلٞ كهسا٧ٕ ياطز:    ضا ٥ٖٚهط ٖطحٝٔ غسضا زض بلب كط٧ًى 

نلئّ باٟ حه٧ها٥ باٝز٘    ٠ٗطاٞ اس . ٥ُٗ٠ ز٦سَلٞ اِٜ يٟ ا٦طل٘ بل سل٦ط قالسكٟ 

ٜ اظ  يٛاس  ٖا٥ لغ٥ ضا ٖكط  كط٧ًى ذ ٠ستٛس. زض ز٦سَلٞ زٜٔت ٤ٜٜوٝز يثطا  

٧ٙ يٓا   ضابكٟ ب تا٦ٙ قط٦م بٟ چ٧ٛص ق٥ْٝ ٖٝوٝزا  زض ٚهلٔ كط٥ً٧ً يطزاذتٟ

يٟ ٜوٝز بل ٜحس  سا٥ًت زضبط٧َطٚاسٞ كٗالٔ     ٚٗل٦س ٜ ًِٖٓٝ ضا ا٦ٙ َٟٝٚ ب٧ل٘ ٥ٖ
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ٟ   ٥ٖٖطاكب ٠ست٥ اس  ٜ بل حكم ٧ٗ٠ٙ ٜحس  اقالن٥  ا٤ يٓا    كٝاٚاس زض ٖطكبا

 اظ و١  ٖطكباٟ بال ٦ًاس٦ُط ٖتكالٜ     ا٦ٙ زٜ ل ا٦ًٟٛ ب ا٤ ًِٖٓٝ. بلضس ٜ زض ٖطكبٟ

زاٚس ٜ اظ ٜحس  اقالن٥ آ٘  ٥ٖول٥٦ يٟ ٜوٝز ضا ٖٛحػط بٟ شا  ٜاوب  تٛس٠ست

ٜ ذػٝغا٧  ٜحاس  سالض٤ زض    زاٚاس   ٦َٝ٥ٖست يثطا  ضا ٖهل٠ط حم  سرٙ ٥ٖ

ضبف ب٧ٙ ٜاواب ٜ ًٖٗٛال     تبس٦ٙ قط٦م .َطزاٚس ٖٛبسف بط٥ٖ زٝيثطا  ضا بٟ ٜو

 يطزٞ ٜ ٖهػٝز يطقل٥ٚ ضا بٟ اثبل  ضسلٚسٞ اس . ضا ٧ٚع كٝو٧ٟ

ز٧ّْ اذتالف ب٧ٙ ي٧طٜا٘ حًٗ  ٖتًل٧ْٟ زض ككس٧ط ب٧ل٘ ٖالغسضا ا٦ٙ اس  يٟ  

بحث  ٜ ًٖٗٝال زض ٜسف اس  ا٦طل٘ بٟ غطاح  بٟ كك٧ًى ا٦ٙ زٜ نِٝ ٚرطزاذتٟ

 ٜ زض ٖٝاضز٤ بطبط ٖبٛل٤ كط٧ًى ذلغ٥ َل٥٠ يٛس ٦ل  اظ اْكلل يطقل٥ٚ استكلزٞ ٥ٖ

 ٜحس  اقالن٥ ٜ س٤ٜ٥ً  ز٦ُط ا٦ًٟٛاسلر ٜحس  ضرػ٥ سرٙ َكتٟ اس . 

ٜ بس٦ٙ كطك٧ب ككلٜ  چٛاسا٥ٚ با٧ٙ    اس  زض ٖٝضز ٜوٝز ٖٛبسف ٧ٚع بطضٗطزٞ ضا

ٕ  ٧ًى زض ٜوٝز ٜ كط٧ًى زض ن١ٝض ٚٗا٥ كط واع ا٦ًٛاٟ زض ٦ًا٥ت يثاطا       ت٦الب٧

ٖجالظاً باٟ    ٜوٝز ٖٛحػط بٟ قطز ٜاحس اس  ٜ تٖبٛل٤ ز٦ُطبط ٖٝوٝزٚس ٜ حه٧هتلً 

 ضٝز.  يثطا  ٚسب  زازٞ ٥ٖ
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