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: نویسنده

 امیرحسین سروری

  



یکی از شروط برهبن مسئله عرض ذاتی است و یکی از شروط عرض ذاتی 

در این نوشته این مسئله برهبن و عرض ذاتی را یب عنبیت . مسئله کلیت است

. به شرط کلیت بررسی خواهیم کرد

 

زض ًْبیِ هی گَیٌس وِ زض فلسفِ اظ هسبئل ولی ٍ ػَاضؼ شاتی فلسفِ وِ  (ضُ)ػالهِ قجبقجبیی 

ٍ لىيّ » : لصاست وِ ایطبى هی فطهبیس. احَال ولی هَرَز ّستٌس، ثحج هی ضَز ًِ رعئیبت

الجحج  ػي الزعئیبت ذبضد هي ٍسؼٌب ػلی اى الجطّبى ال یزطی فی الزعئی ثوب َّ هتغیط ظائل ٍ 

لصله ثؼیٌِ ًٌؼكف فی ّصا الٌَع هي الجحج الی الجحج ػي حبل الوَرَز ػلی ٍرٍِ ولی، فٌتؼلن 

 «ثِ احَال الوَرَز الوكلك ثوب اًِ ولی

 

ثیبى هی وٌٌس وِ فلسفِ اظ احَال هَرَز ولی سري هی  (ضُ)زض ایي ػجبضت، ػالهِ قجبقجبیی 

 :گَیس ٍ اظ رعزیبت سري ًوی گَیس ٍ زلیل آى ٍ اهط است

ثحج اظ رعئیبت ذبضد اظ ٍسغ هب ّست، ظیطا هسبئل رعئی آى لسض وخیط ّستٌس وِ  (الف

 .فطغت ضسیسگی ٍ ثحج زض هَضز آًْب ضا ًساضین

رعئیبت اظ آى رْت وِ هتغیط ٍ لبثل ظٍال ّستٌس، ثطّبى زض آًْب ربضی ًیست ٍ لصا فلسفِ  (ة

 .آًْب ضا ضبهل ًوی ضَز

 .ایي ػجبضت ػالهِ زض ًْبیِ ثَز



 بررسی کالم عالمه طباطبایی در  بیان عالمه مصباح

 

 :حبل هی ذَاّین ثطزاضت ضبگطزاى ػالهِ ضا اظ والم ایطبى ثطضسی وٌین

ٍ لىي الجحج ػي الزعئیبت » شیل ػجبضت 16ػالهِ هػجبح زض تؼلیمِ ثط ًْبیی ظ  (1

ثطزاضت آلبی هػجبح اظ والم ػالهِ ایي است وِ ایطبى هطازضبى اظ « ذبضد ػي ٍسؼٌب

رعئیبت، لؿبیبی ضرػیِ است ٍ لبئلٌس وِ لؿبیبی ضرػی زض فلسفِ ربضی ًوی 

 .ضًَس

ثب تَرِ ثِ ایي ثطزاضت، آلبی هػجبح زٍ اضىبل ثِ ػالهِ هی گیطًسٍ هیفطهبیٌس وِ اگط هطاز، 

 : اضىبل ثِ والم ضوب ٍاضز است2لؿبیبی رعئی ٍ ضرػی ثبضس، 

ؾیغ ٍسغ غالحیت ًساضز وِ ػلت ثبضس ثط ایٌىِ فلسفِ اظ احَال ولی سري هی گَیس ٍ  -1

اظ رعئیبت ثحخی ًوی وٌس؛ ظیطا ّوِ ی ػلَم اظ هسبئل ولی سري هی گَیٌس ٍ اغال زض 

 .هَضز لؿبیبی رعئی ضرػی والهی ربضی ًوی وٌٌس

 .پس اذتػبغی ثِ فلسفِ ًساضز هگط ػلن تبضید یب ػلن ضربل

ایٌىِ گفتیس ثطّبى زض لؿبیبی رعئی ٍ ضرػی ربضی ًیست، فمف اذتػبغی ثِ ثطاّیي  -2

فلسفِ ًساضز ثلىِ ّوِ ػلَم ثطّبًی هخل ضیبؾی ًیع زض لؿبیبی رعئی آًْب ثطّبى ربضی 

فلصا ضوب ولی ضا زض ایٌزب زض همبثل رئی ثِ وبض ثطزیس ٍ ٍلتی زض همبثل رعئی . ًیست

 .ثبضس، آى هَلغ اضىبل ثِ آى ٍاضز است وِ ّوِ ػلَم حمیمی ولی ّستٌس، ًِ فمف فلسفِ



 حبل آلبی هػجبح ًظط ذَزضبى ضا ضثبضُ ولی وِ زض فلسفِ ثیبى هی ضَز هی گَیٌس . ٍ

هطاز اظ هسبئل ولی وِ اذتػبظ ثِ فلسفِ زاضز، لؿبیبی هؼمَل حبًی فلسفی است : الحك

ٍ ایي لؿبیب اذتػبغی ثِ ًَع هؼیي اظ هَرَزات یب هبّیبت ذبظ ًساًس هخل قجیؼیبت 

ثلىِ ّوِ . وِ فمف اذتػبظ ثِ رسن زاضًس یب ضیبؾیبت وِ اذتػبظ ثِ ون زاضًس

هَرَزات ضا ضبهل هی ضَز هخل ػلت یب هؼلَل وِ اذتػبظ ثِ هبّیت ذبظ یب ًَع 

 .ذبغی اظ هَرَزات ًساضًس

ًىتِ ای وِ زض والم آلبی هػجبح زض ایي رب ّست آى است وِ ایطبى هی ذَاٌّس ثب ًفی : ًىتِ

زض غَضتی وِ ثب ًفی ضرػیِ . ضرػیِ حبثت وٌٌس وِ هطاز اظ ولی ثَزى، هؼمَل حبًی فلسفی است

ًوی تَاًٌس هؼمَل حبًی فلسفی ثَزى ضا حبثت وٌٌس، چَى ٍل ٍایٌىِ ضرػیِ ثَزى ضا ًفی وٌٌس اهب 

هؼمَالت اٍلی ثبلی هی هبًٌس ٍ ثبیس ثطای احجبت هؼمَل حبًی فلسفی ثَزى، هؼمَالت اٍلی ضا ًیع 

ضز وٌٌس زض غَضتی وِ ایطبى ایي وبض ضا ًىطزًس ٍ هستمیوب ثؼس اظ ًفی ضرػیِ، ًتیزِ هؼمَل 

. حبًی ضا گطفتٌس

 

 بررسی کالم عالمه طباطبایی در بیان عالمه جوادی

 ثطزاضتی هتفبٍت اظ آلبی هػجبح اظ والم ػالهِ هی 228ػالهِ رَازی زض ضحیك ظ  (2

آلبی رَازی هطاز ػالهِ ضا افطاز ٍ اضربظ رعئی ًوی زاًٌس ثلىِ هطاز ػالهِ اظ . وٌس

رعئی ضا، اًَاع رعئی هی زاًس هخل ٍرَز ًَػی اظ حیَاى وِ زض ایي ّب ثطّبى ربضی 

 .ًیست



هٌظَض ایطبى اظ رعئیبت، افطاز ٍ اضربظ رعئی هبًٌس ظیس : والم آلبی رَازی ثسیي ضطح است

ٍ ػوطٍ ًیست؛ ظیطا ّوبى گًَِ وِ زض هٌكك ثیبى ضس، زض ػلَم ػلی ضغن آى وِ اظ لؿبیبی 

هَرجِ رعئیت ٍ یب سبلجِ رعئیِ استفبزُ هی ضَز، اظ لؿبیبی ضرػیِ ای وِ هَؾَع آًْب 

 .ضرع هؼیي است ّطگع سري ثِ هیبى ًوی آیس

هطاز ایطبى اظ رعئیبت ّوبًب اًَاع رعئی، هبًٌس ٍرَز ًَػی اظ زضذت ٍ یب حیَاى است؛ ظیطا 

 .ایي اًَاع ًسجت ثِ هَرَز هوىي یب رَّط وِ ربهغ ٍولی اًس، زض حىن رعئی ّستٌس

ٍ اهب سري ػالهِ زض هَضز ایي وِ ایي گًَِ اظ هسبئل لبثل البهِ ثطّبى ًیستٌس، ّوبًب سري 

ثَػلی زض ثطّبى ضفب ٍ ثطّبى ًزبت است؛ ثِ ایي ثیبى وِ اهَض هبزیی وِ زض ظیط پَضص وَى ٍ 

فسبز ّستٌس، اغل اهىبى ٍرَز آًْب ضا گطچِ فلسفِ ثحج هی ًوبیس لیىي تحمك ذبضری آًْب اظ 

قطیك ثطّبى لبثل احجبت ًیست، ظیطا همسهبت ثطّبى ّوَاضُ شاتی، ؾطٍضی، ولی ٍ زائوی ّستٌس 

ٍ وبئٌبت فبسسُ ٍ ثِ تؼجیط زیگط هَرَزاتی وِ زض تحمك ذبضری ذَز ًیبظهٌس ثِ هبزُ ّستي ثِ 

 .زلیل تغییط ٍ تحَل زائوی ذَز لبثل البهِ ثطّبى ًوی ثبضٌس

الجتِ ضىی ًیست وِ ایي هَرَزات ًیع زاضای یه چْطُ حجبت ٍ زٍاهٌس ٍ ثب لحبل چْطُ حجبت 

آًْب اظ قطیك تزطثِ وِ ذَز ًَػی اظ ثطّبى است هی تَاى زضثبضُ آًْب ثِ حىوی لكؼی زست 

 .یبفت

آًچِ هْن است ایي است وِ حىن زضثبضُ ایي گًَِ اظ هَرَزات ثسٍى ًَػی استؼبًت اظ حس ٍ 

ذیبل هوىي ًیست، اظ ایي ضٍ ّطگع ًوی تَاى ثِ ثطاّیي ػملی هحؽ وِ هرتع ثِ فلسفِ است 

 .زض هَضز آًْب زست یبفت



لعٍم استؼبًت اظ حس ثطای تطىیل ثطاّیي تزطثی، زلیل اغلی وبستی یمیي ٍ ضٍاد ظي ٍ 

 .احتوبل زض ػلَم تزطثی هی ثبضس

 

توبیع ثطزاضت آلبی هػجبح ٍ آلبی رَازی زض ایي است وِ آلبی رَازی حیج تغیط ٍ : ًىتِ

ظٍال ضا لحبل وطزى اًس ٍلی هتبسفبًِ آلبی هػجبح حیج تغیط ٍ ظٍال ضا زض رعئیبت لحبل 

 .ًىطزُ اًس ٍ فمف رعئی ثوب َّ رعئی ضا ثطزاضت وطزُ اًس

 

، ثبیس هالن ثطّبى زض رعئیبت ضا (ضُ)ثؼس اظ ثطزاضت ّبی زٍ فیلسَف وجیط اظ والم ػالهِ 

ثطضسی ًوبیین وِ آیب ٍالؼب زض رعئی ثطّبى ربضی هی ضَز یب ذیط؟ والم ضْیس هكْطی ٍ ػالهِ 

 .رَازی ٍ ػالهِ هػجبح ضا شوط هی وٌین

  

 نظر شهید مطهری در ما نحن فیه

زض زٍ ربی وتبة اغَل فلسفِ زض ضٍش ضئبلیسن، ػجبضاتی زض ایي  (ضُ)ضْیس هكْطی  (1

 :ظهیٌِ زاضًس

 شیل ثحج ایٌىِ آیب حمیمت هَلت است یب زائوی، 143 ظ 1همسهِ همبلِ چْبضم رلس  (الف

فالسفِ لسین یىی اظ ذَاظ حمیمی ثَزى هفبّین ٍ هحتَیبت : ایطبى هی فطهبیٌس. فطهبیص زاضًس

 .هی زاًستٌس ٍ هی گفتٌس حمبیك زائوی ّستٌس« زٍام»فىطی ضا 



اهب ثطای هبزیَى ایي هكلت تَلیس اضتجبُ وطزُ ٍ گوبى وطزُ اًس همػَز ایي ثَزُ وِ هَؾَع یه 

فىط حمیمت ٍ هكبثك ثب ٍالغ ثبیس یه اهط حبثت ٍ ربٍیس اگط ثبضس ٍ هسػی ضسُ اًس وِ فالسفِ 

لسین ثِ اغل تفییط زض قجیؼت تَرِ ًساضتٌس ٍ ثب تَرِ ثِ اغل تغییط زض قجیؼت ثبیس گفت حمبیك 

 .هَلت اًس ًِ زائوی

الجتِ لجل اظ ثحج اظ زٍام حمیمت، ثبیس ثحج وٌین وِ ٍالغ ٍ ًفس االهط وِ هفبّین ٍ هحتَیبت 

 فىطی هب اظ آًْب حىبیت هی وٌس هَلت است یب زائوی؟

هطىلی ًیست وِ ٍالغ ٍ ًفس االهطی وِ لؿیِ شٌّی اظ آى حىبیت هی وٌس، هوىي است هَلت 

هخال ٍالؼیت ّبی ذبظ هبزی زض ػبلن ذبضد هَلت است ظیطا هبزُ . ثبضس ٍ هوىي است زائوی

 .ایي ًَع ٍالؼیت ّب هَلت ٍ ظائل ضسًی است. ٍ ضٍاثف ارعاء آى زائوب زض تغییط است

ٍ اگط « حطوت»ٍلی یه ًَع ٍالؼیت ّبی هستوط ٍ اثسی زض ذَز قجیؼت است هخل ٍالؼیت 

 .اظ یه اهط هستوط ٍ زائوی حىبیت وطزُ این« هبزُ زض حطوت است»ثگَیین 

 .پس ٍالؼیت ّبی ذبضد اظ شّي یب هَلت اًس یب زائوی

حبل ثبیس ثجیٌین آیب حمبیك هَلت اًس یب زائوی؟ یؼٌی آیب هكبثمت هفبّین ثب ٍالغ ٍ ًفس االهط 

 هَلت است یب زائوی؟

ظیطا ّط چٌس هفبّین ٍ هحتَیبت شٌّی، یه ٍالؼیت هتغیط ضا وِ هطثَـ ثِ یه . لكؼب زائوی اًس

هحتَای شٌّی ثب ٍالغ ذَز اثسی است، » لحظِ ذبظ اظ ظهبى است ثیبى وٌس، هكبثمت آ

 .اذتػبغی ثِ یه لحظِ هؼیي اظ ظهبى ًساضز



ثِ ػجبضت ضٍضي تط آًچِ همیس ٍ هحسٍز ثِ ظهبى است ٍالؼیت ذبضری است، ًِ هكبثمت هفَْم 

اضسكَ زض لطى چْبضم لجل اظ هیالز »هخال هَلؼی وِ هی گَیین . شٌّی ثب آى ٍالؼیت ذبضری

یىی اظ ضٍاثف هتغیط ارعاء قجیؼت ضا ثیبى وطزُ این اهب ایي حمیمت « ضبگطز افالقَى ثَزُ است

 .وِ زضفىط هب آهسُ ّویطِ ٍ زائوب غبزق است ٍ ثبٍالغ ذَز هكبثمت زاضز

پس ضطـ . اظ ایي ػجبضت ایي قَض فْویسُ هی ضَز وِ لؿیِ ضرػی زٍام زاضز: ثطزاضت

 .همسهبت ثطّبى ضا زاضز ٍ لصا هی تَاى ثط آى ثطّبى البهِ وطز

 

 شیل ثحج توبیع ػلَم ٍ هَؾَع ػلن ٍ تطریع ػَاضؼ 23 ظ 3همسهِ همبلِ ّفتن رلس  (ة

لْطا ضاثكِ ثیي زٍض هَؾَػی ٍ ػَاضؼ شاتیِ ٍی ثبیس : شاتی اظ غطیجِ ایي ًىتِ ضا هی فطهبیٌس

ٍ ثٌبءاً  (ًِ رعئی)ٍ لْطا ثبیس آى هَؾَع ولی ثبضس  (ًِ اػتجبضی)ٍالؼی ٍ ًفس االضهی ثبضس 

ػلی ّصا ػلَم اػتجبضیِ وِ ضاثف ثیي هَؾَػبت ٍ هحوَالت زض آى ػلَم ٍغفی است ًِ ٍالؼی 

هبًٌس فمِ ٍ اغَل ٍ ّوچٌیي ػلَهی وىِ یه سلسلِ لؿبیبی ضرػیِ، هسبئل آًْب ضا تطىیل 

هی زّس هخل لغت ٍ تبضید، اظ هحل والم هٌكمییي ذبضد است، ظیطا آًچِ زض هَضز توبیع ٍ تطبثِ 

ٍ قجمبت ػلَم گفتِ هی ضَز اٍال زض هَضز ػلَم حمیمی است وِ ضاثف ٍالؼی اهَض ضا ثیبى هی 

وٌس ٍ حبًیب زض هَضز ولیبت است وِ ثطای شّي لبثل استسالل ٍ استٌتبد است، ًِ رعئیبت وِ ثِ 

ثِ هؼٌبی « ثطّبى»ٍ ثبالذطُ ض هَض ػلَهی است وِ « ًِ وبست اًس ٍ ًِ هىتست»لَل هٌكمییي 

 .غحیح هٌكمی زض آى ػلَم ربضی است هخل توبهی ػلَم ػملی هحؽ ٍ ػلَم آظهبیطی



 5زض ػلَم تزطثی ٍ آظهبیطی ّط چٌس هستمیوب ثطّبى ربضی ًیست ٍلی هكبثك آًچِ زض همبلِ 

تحمیك ضس، آى سلسلِ ػلَم، لكؼی ثَزى ٍ ولی ثَزى ٍ لبًَى ػوَهی ثَزى ذَز ضا هسیَى یه 

 .سلسلِ ثطاّیي ػمالًی هی ثبضٌس وِ ثِ قَض ؾوٌی هَضز استٌبز آى ػلَم است

زض ایي رب ضطـ ثطّبى ضا ولیت هی زاًس ٍ لصا زض لؿبیبی ضرػیِ ثطّبى ربضی : ثطزاضت

 .ًیست

 

لجل اظ ایٌىِ روغ ثٌسی زض ػجبضت ضْیس هكْطی ضا شوط وٌین، اثتسا تحمیمی وِ زض ضّجط : ًىتِ

ضا هی « رعئی وبست ٍ هىتست ًیست»ذطز اًزبم زازین ضارغ ثِ ایي ػجبضت ضْیس هكْطی وِ 

گَیین، سپس روغ ثٌسی زٍ ػجبضت ضْیس هكْطی ضا اًزبم هی زّین ٍ ًظط زلیك ایطبى ضا شوط 

 .هی وٌین

 

 :ضّجط ذطز

هؼطف فطاّن ًوی آیس هگط اظ اهَض ولیِ، ظیطا وِ زض اهَض : اثتسا ازػب هكطح ضسُ ضا هی گَیین

چٌبى وِ اگط شات . رعئیِ هؼلَهِ اظ حیج رعئی ثَزى ضٌبسبیی شات ّیچ چیع ضا افبزُ ًوی وٌٌس

هؼلَم ًوی گطزز ثلىِ .ذَز آًْب هحوَل ثبضس، ثِ غطف ٍسبقت اهطی هؼلَم، ولی ثبضس یب رعئی

رعئی وبست ٍ »: ایي ازػب ًبظط است ثِ ایي رولِ. ضٌبذتي آى هتَلف ثط احسبس ذبظ است

 «.هىتست ًیست



 

چطا وِ ّطگبُ رعئی ذبظ، ٍاحس یب فبلس آحبض هرػَغِ ثبضس، هؼلَم : رعئی وبست ًیست (الف

ثَزى ایي حبالت ثطای ایي رعئی ذبظ هَرت ػلن ثِ ایٌىِ یىی زیگط اظ رعئیبت ًیع زاضای 

ثلىِ ثبیس آى رعئی زیگط ّن ثِ ضرػِ احسبس هی ضَز تب حبالت . ّویي اهَض است، ًوی ضَز

 .ذبظ آى هؼلَم گطزز

آًىِ هَضز اًكجبق ولی ٍ ػبم است هخل - 1: ّط رعئی هعوی اظ زٍ رعء است: زلیل ایي هكلت

رعئی وِ هَضز افتطاق ایي فطز اظ افطاز زیگط است هخل ػَاضؼ ضرػیِ - 2. اًسبًیت ثطای ظیس

 :پس ٍاسكِ ٍ حس ٍسف ضسى رعئی اظ زٍ حبلت ذبضد ًیست. ثطای ظیس

ایي ذالف فطؼ است چَى هسػبی هب ایي است وِ --- ٍسبقت ثِ لحبل رعء اٍل  -1

 .حس ٍسف رعئی ثبضس ٍلی رعء اٍل ولی است ًِ رعئی

چطا وِ رعئی ثِ ایي لحبل ثب ّوِ افطاز . اهىبى ًساضز--- ٍسبقت ثِ لحبل رعء زٍم  -2

 .هغبیطت زاضز ٍ تجبیي زاضًس ٍ ضٌبذتي رعئی ثب ضٌبذت فطز هغبیط ثب آى هؼمَل ًیست

 .فلصا رعئی، ّط رعئی، اهىبى وبست ثَزى ضا ًساضز

 :ثِ ایي زلیل وِ حس ٍسف هؼلَم اظ زٍ حبلت ذبضد ًیست: رعئی هىتست ًیست (ة

 .هؼمَل ًیست ٍ ضطح آى زض ثبال گفتِ ضس وِ رعئی وبست ًیست: رعئی ثبضس- 1

هوىي ًیست، چطا وِ زایطُ هفَْم ولی ٍسیغ تط اظ آى است وِ ثب هفَْم رعئی : ولی ثبضس- 2

یگبًِ ٍ هتحس ضَز تب آًىِ اظ ضٌبذتي آى، ضٌبذتي رعئی حبغل گطزز ٍ ثط فطؼ ایٌىِ هفَْم 



ولی ثِ ٍسیلِ هفبّین ولیِ زیگطی تحسیس ضَز، تب اًساظُ ای تؿییك هی ضَز لىي ثبظ ّن هحػَض 

 .ثط رعئی ذبظ ٍ هفیس ذػَغیت هؼتجطُ آى ًرَاّس ثَز

 

زض ظبّط، ایي زٍ ػجبضت ثب ّن تْبفتی زاضًس گَى زض ػجبضت : روغ ثٌسی ػجبضات ضْیس هكْطی

حل . اٍل گفتِ ضس وِ ثطّبى ربضی است اهب زض ػجبضت زٍم گفتِ ضس وِ ثطّبى ربضی ًیست

تْبفت ضا چگًَِ حل وٌین؟ اگط زلت ٍتؼوك وٌین زض ایي زٍ ػجبضت، اغال تْبفتی ٍرَز ًساضز، 

ظیطا زض همسهِ همبلِ چْبضم، ضْیس هی ذَاّس ثفطهبیس وِ لؿبیبی ضرػی، زٍام زاضًس ٍ فمف 

ضْیس ثعضگَاض زض آى ػجبضت، ثطای ٍالغ ذبضری ذبظ، حیج حجبت زضست . احجبت زٍام هی وٌس

اظ ایي قطیك وِ ظهبى ضا لیس هَؾَع لطاض هی زٌّس ٍ اظ حیج حجبت زض اًكجبق ازضان . هی وٌس

اهب زض ایي ػجبضت، ثحج ولیت ثبلی هی هبًس ٍ اغال . حمیمی ثب هوىي هطىلی ٍرَز ًساضز

 .ثطضسی ًوی ضَز ٍ ایي ػجبضت فمف حیج تغیط ضا حل هی وٌس

ٍلی ایطبى زض ػجبضت زٍم حیج ولیت ضا ثطضسی هی ًوبیس ٍ هی فطهبیس ثطّبى زض رعئی ربضی 

ولیت   وِ زض ػجبضت اٍل فمف - 2زٍام - 1:  حیج رسا زاضین2فلصا هب . ًیست چَى ولی ًیستٌس

 .فلصا تْبفتی ٍرَز ًساضز. حیج زٍام حبثت ضس ٍ یگط ثحخی اظ رطیبى ثطّبى ٍ حیج ولیت ًطس

ثِ ػجبضتی زیگط، ضْیس ثعضگَاض ثیي تؼلك یمیي ثِ ضرػی ٍ رطیبى ثطّبى زض ضرػی تفىیه 

لبئل ضِ اًس ٍ فطهَزُ اًس وِ رعئی اظ حیج زٍام هتؼمل یمیي لطاض هی گیطز ٍلی اظ حیج ػسم 

. ولیت لبثلیت البهِ ثطّبى ضا ًساضز

 



 نظر عالمه جوادی در ما نحن فیه

 :ػالهِ رَازی آهلی زض ضحیك چٌس ػجبضت زض ایي ظهیٌِ شوط وطزُ اًس (2

اظ ایي ضٍ اگط فیلسَف زض . فلسفِ ثط هحَض استسالل ٍ ثطّبى هی گطزز: 136 ظ 1رلس  (الف

 .وٌبض استسالل ذَز اظ ضَاُ ػطفبًی ٍ یب زالیل ًملی سري ثگَیس، اظ ثبة تبییس است

اظ آًزب وِ ثطّبى ٍ استسالل زض حَظُ هفبّین ولی لبثل قطح هی ثبضس ٍ رعئی وبست ٍ 

هىتست ًیست، آضاء فلسفی هحسٍز ثِ اهَض ولی هی ثبضس ٍ فیلسَف اظ استسالل ثط اهَض رعئی 

 .ًبتَاى است

 .زض ثطّبى ولیت ضطـ هی ثبضس فلصا زض رعئیبت ثطّبى ٍرَز ًساضز: ًتیزِ* 

پیًَس ٍ ضثف حمیمی اػطاؼ شاتی ٍ اٍلی وِ هالظم ثب ؾطٍضت زض غسق  : 215 ظ 1رلس  (ة

ٍ ولیت زض افطاز ٍ اظهبى گًَبگَى است ثِ زلیل ّوبى شاتی ثَزى ایي اػطاؼ ًسجت ثِ هَؾَع 

 .است

ؾطٍضت ٍ ولیت زض غسق زض ّوِ لؿبیب اظ رولِ لؿبیبی ضرػی ًیع ٍرَز زاضز ٍ : ًتیزِ* 

لصا ضبهل لؿبیبی ضرػی هی ضَز پس زض آًْب ثطّبى ربضی هی ضَز ٍ ضطـ همسهِ ثطّبى ضا 

 .زاضًس

آًچِ ثطای هَؾَع یه ػلن ضطـ . ولی ثَزى، ضطـ هَؾَع ػلن ًیست: 220 ظ 1رلس  (د

 .التؿبء ٍ ػلیت آى ثطای ػطٍؼ هحوَالتی است وِ زض آى ػلن هكطح هی ضًَس. است



حبل ایي التؿبء ٍ . التؿبء ٍ ػلیت زض هَؾَع ػلن وبفی است ٍ ولیت ضطـ ًیست: ًتیزِ* 

 .لصاست وِ ذَز ایطبى هخال ثِ ػطفبى هی ظًس وِ ولی ًیست. ػلیت زض رعئیبت ًیع ربضی است

الجتِ سَالی ایٌزب ثبلی است ٍ آى ایٌىِ چكَض آلبی رَازی ض ایٌزب هی گَیس وِ رغطافی غیط 

زض غَضتی وِ ! ثطّبًی است ٍلی زض ازاهِ هی فطهبیٌس وِ زض ثطّبى ولی ثَزى ضطـ ًیست؟

. رغطافی ػلن رعئی حمیمی است

 

 نظر عالمه مصباح در ما نحن فیه

 :ػالهِ هػجبح زض چٌس وتبة پیطاهَى ایي هكلت سري گفتِ اًس وِ آًْب ضا شوط هی وٌین (3

تػسیك ثِ ٍرَز هػبزیك هحسَسبت زض ذبضد، : 84 ظ 1 وتبة آهَظش فلسفِ رلس –الف 

ّط چٌس ثِ گوبى ثؼؿی ثِ هحؽ تحمك تزطثِ حسی حبغل هی ضَز ٍلی ثب زلت هؼلَم هی 

گطزز وِ لكغیت ایي حىن ًیبظ ثِ ثطّبى ػملی زاضز ظیطا غَضت ّبی حسی ؾوبًتی ثطای 

 .غحت ٍ هكبثمت وبهل ثب هػبزیك ذبضری ًساضًس

ّوچٌیي زض لؿبیبی حسی ولی وِ زض اغكالح هٌكمییي، تزطثیبت یب هزطثبت ًبهیسُ هی ضَز، 

ػالٍُ ثط ًیبظ ثِ حىن ػمل ثطای احجبت هػبزیك ذبضری، ًیبظ زیگطی ّن ثِ ثطّبى ػملی ثطای 

 .چٌبى وِ زض زضس ًْن اضبضُ ضس. ولیت آًْب ٍرَز زاضز

پس زض ایٌزب ػالهِ هػجبح ثطای تػسیك ثِ ٍرَز ذبضری هحسَس وِ اهط ضرػی ٍ : ًتیزِ* 

 .رعئی هی ثبضس، ثطّبى ضا ربضی هی زاضز



 

ٍ لىي »: ػالهِ هػجبح زض شیل والم ػالهِ وِ فطهَزًس: 80 ظ1 وتبة ضطح ًْبیی رلس –ة 

 : رْت ثِ ایي هكلت ػالهِ اضىبل ٍ ًمس ٍاضز هی وٌٌس2هكلجی شوط هی وٌٌس ٍ اظ « ...الزعئیبت

اظ رْت ایٌىِ لبئلٌس وِ لؿیِ ضرػیِ، ًِ همسهِ ثطّبى هی تَاًس ٍالغ ضَز ٍ ًِ ًتیزِ  -1

هحسَسبت لؿبیبی ضرػیِ ّستٌس ٍلی ض هٌكك آًْب ضا اظ . ایي سري زضست ًیست. آى

یمیٌیبت ثِ ضوبض آٍضزُ اًس ٍ قجؼب هی تَاًٌس همسهِ ثطّبى ٍالغ ضًَس، ٍ اظ آًْب لؿیِ 

پس لؿبیبی ضرػی، اگط یمیٌی ثبضٌس، ّن همسهِ ثطّبى هی . ضرػی یمیٌی ًتیزِ ضَز

 .ّن وبست اًس ٍ ّن هىتست. تَاًٌس ٍالغ ضَزًس، ّن ًتیزِ آى

اظ لَاًیي . الجتِ ثب ٍرَز ایي، زض ػلَم ثِ وبض ًوی ضًٍس، ظیطا سط ٍ وبض ػلَم ثب لَاًیي است

اظ ایي ضٍ سط . استفبزُ هی وٌٌس ٍ ًتبیذ ذَز ضا ثِ غَضت لبًَى ثیبى هی اضًس ٍ لبًَى ولی است

 .ٍ وبض ػلَم ثب لؿبیبی ولی است، ًِ لؿبیبی ضرػی

پس اگط ذَاستین اظ قطیك ثطّبى ثِ ًتبیذ ػلوی زست یبثیوف ثبیس همسهبت آى، لؿبیبی 

ٍلَ اظ لؿیِ ضرػی - ضرػی ًجبضٌس ٍلی ایٌىِ اغال زض ثطّبى ًوی تَاًس اظ لؿبیبی ضرػی 

 .استفبزُ وطز، غحیح ًیست- یمیٌی

 

لَ سلوٌب وِ اضىبل اٍل ضا زض ًظط ًگیطین، اغل هكلت زضست ًیست، ظیطا زض آى ولی ثِ  -2

اگط ولی ثِ ایي هؼٌب ثبضس ثِ . اذص ضسُ است (زض ثطاثط رعئی)هؼٌبی هتؼبضف زض هٌكك 



هحوَالت فلسفی اذتػبظ ًساضز ثلىِ هحوَالت ضیبؾی ٍ ػلَم غیط رعئی ضا ًیع زض 

 .ثط هی گیطز

پط ٍاؾح است وِ ایطبى رعئی ضا وبست ٍ هىتست زاًستِ ٍ ثطّبى ضا ربضی هی : ًتیزِ*

 .زاًٌس

 

 وتبة ثطّبى ضفبء وِ ػالهِ زض چٌسیي ربی وتبة، ػجبضت ّبی اضظًسُ ای پیطاهَى ایي –د 

 :فلصا هب یىبیه آى ّب ضا ًمل هی ًوبیین. هكلت زاضًس

ثطای ػلن زض فلسفِ تمسیوبتی شوط وطزُ اًس ٍ آى تمسین ػلن ثِ ولی ٍ رعئی : 195ظ  (الف

 .است

 .ػلن ولی، ػلن تغییط ًبپصیط است ٍ ػلن رعئی، ػلن هتغیط ٍ ظٍال پصیط است

زض لؿبیبیی وِ هفیس ػلن رعئی ّستٌس ٍ اظ ضاُ حَاس ثطای هب حبغل هی ضًَس یمیي ّست 

اهب هَلتی است فلصا گفتِ اى ایي لؿبیب ثطای ػلَم هفیس ًیستس چَى زض ػلَم ثطّبًی ثحج اظ 

حَازث ضرػی ٍ رعئی فبیسُ ای ًساضز ٍ لصا هی ثبیست، ّن همسهبت ٍ ّن ًتبیذ ثطاّیي 

 .ػلَم، لؿبیبیی یمیٌی، زائن، ولی ٍ حبثت ثبضٌس

ثط اسبس ایي، رطیبى ثطّبى زض ػلَم اظ لؿبیبیی وِ غیط ؾطٍضی اًس ٍ یب ؾطٍضت ٍ یمیي 

زض آًْب هَلتی ٍ ظٍال پصیط است، هخل ؾطٍضیِ ٍ غفیِ ٍ ؾطٍضیِ ٍلتیِ هوٌَع است هگط 

 .ایٌىِ همػَز ٍ هكلَة زض ثطّبى، تحػیل ًتیزِ یمیٌی هَلت ٍ ظٍال پصیط ثبضس



ظجك ایي فطهبیص لؿبیبی رعئی، یمیي هَلتی زاضًس فلصا زضػلَم ثطّبًی ثِ وبض : ًتیزِ* 

ٍ ایي ضا هی پصیطز وِ . ًوی ضًٍس ٍ زض ایٌزب هالن ضا ؾطٍضت ٍ یمیي زائوی هی زاًس

. لؿبیبی رعئی، زٍام زائوی ًساضًس اهب هٌكك یمیي لطاض هی گیطًس ٍلی ثطّبى ربضی ًیست

 .پس تفىیه ثیي حیج تؼلك یمیي ٍ رطیبى ثطّبى زازُ ضسُ است

هطاز اظ یمیي زائن زض ثطاثط یمیي هَلت ٍ هتغیط ضا ذَارِ چٌیي تَؾیح هی : 243ظ (ة

اهب تػسیك اٍل وِ زائن ٍ غیط زائن هی تَاًس ثبضس، اگط هتؼلك ثبضس ثِ ٍلتی هؼیي هخل : زّس

حىن ثِ ایٌىِ اهطٍظ ذَضضیس هٌىسف است، چَى ایي حىن زض غیط ایي ٍلت غبزق ًیست، 

آى ضا یمیي هَلت ٍ هتغیط هی ذَاًین ٍلی اگط هتؼلك ثِ تؼییي ٍلت هؼیي ًجبضس هخل ایٌىِ 

ثگَیین حىن ثِ ایٌىِ ذَضضیس زض ثؼؿی اٍلبت هؼیي هٌىسف ثبضس، چَى ایي حىن ّویطِ 

غبزق ّست، آى ضا یمیي هكلك هی زاًین ٍ اقالق اسن تؼییي ثط ایي لسن اٍلی است ٍ 

 .ّویطِ همسهبت ٍ ًتبیذ لیبسبت ثطّبًی، یمیي ثِ ایي هؼٌبست

ٍ اهب ثطّبى : اثتسا هخبل ّبی ثطّبى لوی ضید ضا شوط هی وٌٌس ٍ هی فطهبیٌس: 208ظ (د

ایي اًسبى زض احط ثٌس آهسى غفطا ٍ هسسٍز ضسى ضٍظًِ : هخل ایي است وِ ثگَیین (لوی)هكلك 

. ّبی ویسِ غفطا گطفتبض ػفًَت غفطا ضِ ٍ ّطوس وِ چٌیي ضَز زچبض تت ًَثِ هی ضَز

هبُ وطٍی است ٍ ّط ضی وطٍی اگط اظ ضیء همبثل ذَز ًَض ثگیطز، ثِ ضىل : یب هی گَیین

 .ّبی هرتلف زض ذَاّس آهس

زض توبم ایي هخبل ّب، حس ٍسف ّن هَرت تػسیك ثِ هكلَة است ٍ ّن ػلت ٍرَز 

 .هكلَة زض ٍالغ ٍ ًفس االهط ضا ثِ زست هی زّس



 اظ ایي هخبل ّبی ضید ایي ًىتِ ثِ زست هی آیس وِ زض ایي هخبل ّب ّوِ ثطاّیي زض هَضز 

هَرَزات ضرػی البهِ ضسُ است ٍ ایي ًطبى هی زّس وِ ثطّبى ثط لؿبیبی ضرػیِ ًوی 

تَاى البهِ وطز، هحل تأهل است ٍ ثبیس آى ضا ثِ ایي غَضت تَریِ وطز وِ هطازضب ثطاّیٌی 

است وِ هسبئل ولی ػلَم ضا احجبت هی وٌٌس یؼٌی چَى زض ػلَم اظ اهَض ضرػی ٍ لؿبیبی 

ضرػیِ سرٌی ثِ هیبى ًوی آیس پس ثطاّیي ػلَم ّوَاضُ ثط لؿبیبیی ولی البهِ هی ضًَس ٍ 

 .ًتبیذ ایي ثطاّیي، لؿبیبی ضرػی ًوی ثبضٌس

ًبظط ثِ ػلَم « رعئی وبست ٍ هىتست ًیست»: ػجبضت هٌكمیَى وِ گفتِ اًس: ثطزاضت* 

است، ًِ ایٌىِ ثطّبى ثط ضرع ربضی ًوی ضَز چَى هوىي است ثطّبى ثط یىی اهط رعئی 

 .ثبضس اهب رعٍ یه ػلوی ًجبضس ٍ فمف ثطّبى ثط آى البهِ ضَز

 .ایي ثطزاضت ٍ هطاز آلبی هػجبح اظ ػجبضت هٌكمیَى است

چَى ػلَم : یه ًىتِ زیگط وِ زض ضطـ ثطّبى ثبیس ضػبت ضَز ایي است وِ: 257ظ  (ز

ًتبیذ یمیٌی زائوی هی قلجٌس، ثٌبثطایي ثطاّیٌی وِ غطفب حجَت اوجط زض اغغط ضا احجبت وٌٌس ٍ 

 .زٍام ایي حجَت ضا ًطسبًٌس، هٌبست ػلَم ًیستٌس

لصا زض ثطاّیي ػلَم، حس ٍسف ػالٍُ ثط ایٌىِ ثبیستی ػلت حجَت اوجط زض اغغط ثبضس، 

الجتِ هخبل ّبیی وِ اضسكَ آٍضزُ است، فبلس . ثبیستی ػلت زائوی آى ثبش، ًِ ػلت هَلتی

 .چٌیي ضطقی است ٍ ًیع پبضُ ای اظ هخبل ّبی ضید ًیع چٌیي ضطقی ضا فبلس ثَز

اهب ضید هی فطهبیس ایي اضىبل ٍاض است ٍلی ثبیس زاًست وِ آى هخبل ّب غطفب ثطای تمَیت 

یىی اظ هخبل ّبی اضسكَ ایي است وِ . هكبلت آهسُ ٍ هخبل حمیمی ثطای ثطاّیي ػلَم ًیست



ٍلتی زضذت ضقَثت ظهیي ضا رصة وٌس ٍ َّا ّن سطز ًجبضس، ثطي ّبیص پْي هی ضَز، 

پس پْي ضسى ثطي زضذت، هسلَل رصة ضقَثت است ٍلی ایي ػلت ّویطِ زض زضذت 

پس ثطّبى هصوَض هٌبست ػلَم . ًیست چطا وِ گبّی ضقَثت زض ظهیي ّست ٍ گبّی ًیست

فبى وبى ػلِ فیىَى هب یفیسُ »: ًىتِ لبثل تَرِ ایٌىِ اظ شیل والم ضید وِ هی فطهبیس. ًیست

ثِ زست هی آی وِ زائوی ًجَزى ػلیت اٍسف، ثِ ثطّبًی ثَزى « هي الیمیي اًوب یفیسُ ٍلتب هب

ٍ یمیٌی ثَزى ًتیزِ ؾطضی ًوی ظًس ثلىِ فمف ثب زٍام ًتیزِ هٌبفبت زاضز ٍ اظ آًزب وِ 

لجال ّن گفتِ ثَزین . هكلَة زض ػلَم، ًتبیذ زائوی است، چٌیي ثطّبًی هٌبست ػلَم ًیست

 .وِ هب هٌكمبً زلیلی ًساضین وِ ثطّبى ثط رعئی ٍ ضرػی البهِ ًطَز

 .ثطّبى ثط رعئی ٍ اهط ضرػی البهِ هی ضَز اهب چٌیي ثطّبًی زض ػلَم وبضثطزی ًساضز

اال اى یىَى الوكلَة اهطا هوىٌبً فیىَى المیبس ػلیِ هي »: ایي ػجبضت وِ : 350ظ  (ٍ

اضبضُ ثِ یه ًىتِ هْن است ٍ آى ایٌىِ هی تَاًس اظهمسهبت هوىٌِ ًیع لیبس « الووىٌبت

ثطّبًی تطىیل زاز ٍ ایٌىِ گفتِ اًس همسهبت ثطّبى، حتوب هی ثبیست اظ لؿبیبی ؾطٍضیِ 

ثبضٌس، ولیت ًساضز ٍ فمف زض ثطاّیي ػلَم ؾطٍضی ٍ ولی هخل ضیبؾیبت ٍ هٌكك ٍ فلسفِ ٍ 

ایي ضطـ الظم است ٍ اال زض آًزب وِ هكلَة ٍ ًتیزِ هَضز ًظط هب، ذَز، لؿیِ ای ... 

اهىبًی ثبش، هی تَاى اظ همسهبت هوىٌِ استفبزُ وطز ٍ ایي رْت اهىبًی، ثِ ثطّبًیت لیبس 

 .ؾطضی ًوی ضسبًس



همسهبت ثطّبى ثبیس ؾطٍضی ثبضٌس ٍلی اگط همػَز هب ضسیسى ثِ اغل حجَت یب : 375ظ(ُ

اغل اهىبى هحوَلی ثطای هَؾَػی ثبضس هی تَاًین اظ لؿبیبی غیط ؾطٍضیِ ًیع زض همسهبت 

 .ثطّبى استفبزُ وٌین

هب گبّی زض غسز احجبت یه لؿیِ زض ظهبى ذبغی ّستین، زض ایٌزب هوىي است اظ لؿیِ 

ٍلتی هی ذَاّین اهىبى یه ضیء ضا حبثت وٌین، زض ٍالغ هحوَل هَضز . هوىٌِ استفبزُ وٌین

الجتِ زض لؿبیبی ػلَم ٍ . ًظط هب ذَز اهىبى است ٍ ایي اهىبى ثطای هَؾَع ؾطٍضی است

ثِ ذػَظ زض فلسفِ هب زًجبل لؿبیب ٍ احىبم حبثت ٍ زائوی ٍ ؾطٍضی ّستین ٍ لصا اظ 

همسهبت هوىٌِ استفبزُ ًوی وٌین ٍلی اگط زض ػلوی احتیبد ثِ احجبت ٍلَع هحوَلی ثطای 

هَؾَػی زاضتِ ثبضین هخل احجبت ٍلَع اًىسبف ثطای لوط زض ػلن ّیئت، هی تَاًین اظ 

 .لؿبیبیی وِ هوىٌِ ّستٌس زض همسهبت ثطّبى استفبزُ وٌین

اگط شات ثطّبى ضا زض ًظط ثگیطین ٍ ثرَاّین ثجیٌین قجیؼت ثطّبى : حبغل هكلت: 378ظ(م

چِ التؿب هی وٌس، هی گَیین ثبیس همسهبت ثطّبى ؾطٍضت زض غسق زاضتِ ثبضٌس ٍ اال ًتیزِ 

ٍ لؿیِ ای وِ ؾطٍضت غسق زاضز هی تَاًس ضرػیِ ثبضس، . ًیع ؾطٍضی الػسق ًرَاّس ثَز

اهب اگط هَاز هب ثطاّیي ػلَم ثبضس، چَى زض ثطاّیي . یب ولیِ یب رعئیِ، ؾطٍضیِ ثبضس یب هوىٌِ

ػلَم ثِ زًجبل لؿبیبی ضرػیِ ًیستین ثلىِ ثِ زًجبل ًتیزِ ٍ لؿیِ ای ّستین وِ ثِ قَض ولی 

 .ؾطٍضت زاضتِ ثبضس، الظهِ است وِ همسهبت ثطاّیي ػلَم، ضطایف ضا زاضتِ ثبضٌس

ثطذی اظ . الجتِ وِ یه ًىتِ زیگط ّن الظم است ٍ آى ایٌىِ ّوِ ػلَم ّن یىسبى ًیستٌس

ضضتِ ّبی ػلوی هخل فلسفِ اغال وبضی ثب ٍلت ٍ هىبى اضیب ٍ ذػَغیبت ظهبًی ٍ هىبًی 



ضیبؾیبت هكلك، هٌكك ٍ ػلَم ػملی هحؽ ًیع . ٍ ػَاضؼ ضرػیِ هَؾَػبت ذَز ًساضًس

 .ّویي گًَِ اًس

ٍلی پبضُ ای اظ ػلَم هخل ػلن ّیئت، ثِ پسیسُ ّب ٍ هَؾَػبتی هی پطزاظًس وِ زض ٍلت ٍ 

زض ػلَم زستِ اٍل، اظ لؿبیب ٍ ... هىبًی ذبظ ضخ هی زٌّس هخل ذسَف ٍ وسَف ٍ 

ٍ همسهبت ثطاّیي ثبیس ولی ٍ ؾطٍضی ثبضٌس اهب زض . همسهبت ضرػیِ استفبزُ ًوی ضَز

 .زستِ زٍم تٌْب ضطـ همسهبت ایي است وِ ؾطٍضت غسق زاضتِ ثبضٌس ّط چٌس ٍلتیِ ثبضٌس

پس ثطاّیي ّط یه اظ ضضتِ ّبی ػلوی ثِ حست قجیؼت هسبئلطبى التؿبی ضطایف ذبغی 

 .ضا زاضًس

ذَارِ قَسی . زض ایي ثحج ضید اظ ثطّبى زضلؿبیبی ضرػیِ سري هی گَیس: 55ظ  (ى

ضید ولوبتی . ایي هكلت ضا ثِ غَضت هستمل زض آذطیي فػل اظ وتبة ثطّبًص آٍضزُ است

ضا اظ اضسكَ ًمل هی وٌس ٍ ذَز تَؾیحبتی ثط آًْب هی افعایس ٍ ثِ اضىبالتی وِ هوىي است 

 .زض ایي هَؾَع هكطح گطزز پبسد هی زّس

اضسكَ هی گَیس چَى ثطّبى ثبیس هوفیس یمیٌی زائوی ثبضس، یىی اظ ضطایف ثطّبى ایي است 

لصا ًسجت ثِ لؿبیبی ضرػیِ وِ زائوب زض هؼطؼ تغیط . وِ همسهِ اش ولی ٍ زائوی ثبضس

هخال ظیس اهطٍظ غفتی ضا زاضز ٍ فطا آى ضا اظ زست هی . ّستٌس ًوی تَاًس ثطّبى البهِ وطز

ثطای ػلن ثِ ایي گًَِ غفبت هتغیط زض لؿبیبی ضرػیِ، . زّس ٍ غفت زیگطی پیب هی وٌس

آضی هی تَاًس . ٍ ثطّبى ًوی تَاى چٌیي ػولی ضا افبزُ وٌس. ثبیس اظ احسبس استفبزُ وطز

لیبسی تطىیل زاز ٍ ثِ ًتیزِ ای ضسیس، اهب ایي لیبس، ثطّبى ًیست، ظیطا ثط اهَضی وِ زض 



ایي لیبس . هؼطؼ وَى ٍ فسبزًس، ثطّبى البهِ ًوی گطزز، گطچِ هی تَاًس لیبسی تطىیل زاز

. فمف ًتیزِ هی زّس وِ حبل ضیء چٌیي ّست ٍلی ًوی گَیس وِ هحبل است چٌیي ًجبضس

ضید گبهی فطاتط هی گصاضز ٍ هی گَیس حتی ػلن ّن ثِ اهَض ٍ لؿبیبی ضرػیِ تؼلك ًوی 

الجتِ هطاز اظ ایي ػلن، ػلن حبثت ولی ٍ زائوی است ٍ اال اگط هطاز هكلك ػلن ثبضس هی . گیطز

ػلن ولی ٍ . زاًین وِ ػلن رعئی ضرػی ثِ ایي گًَِ اهَض وبئي ٍ فبسس ّن تؼلك هی گیطز

هخال ٍلتی . زائوی، ثِ هبّیت ولیِ تؼلك هی گیطز ٍ ثبلؼطؼ ثِ اضربظ ًسجت زازُ هی ضَز

ػلن زاضین وِ ظیس ًبقك است، زض حمیمت ایي ًبقمیت، هبل هكلك اًسبى است ٍ ثبلؼطؼ ثِ 

پس چَى هی زاًین اًسبى ًبقك است، هی گَیین ظیس ّن ًبقك . ظیس ًسجت زازُ هی ضَز

ٍ لصا اگط . ًبقمیت ثطای ضرع، شاتی ًیست ثلىِ ثطای ولی هبّیت اًسبى شاتی است. است

. ضرع ظیس هخال ثویطز ٍ شاتص فبسس گطزز، ؾطضی ثِ شاتیت ًبقك ثطای اًسبى ًوی ظًس

ذَز ظیس ّن ّویطِ اًسبى ًیست، ثلىِ اظ ثیي هی ضٍز ٍ تغییط هبّیت پیسا هی وٌس ٍ لصا ظیس 

پس ًِ ولی الؿبء زاضز وِ ًسجت . هبزام وِ اًسبى است، ثبلؿطٍضُ ًبقك است ًِ ّویطِ

زائوی ثب ضرع زاضتِ ثبضس ٍ ًِ ضرػی همتؿی ایي است وِ ًسجت زائوی ثب آى ولی زاضتِ 

 .پس اًتسبة ٍ غسق ػلن ولی زض هَضز ضرع، ثبلؼطؼ است. ثبضس

زض ایٌزب لؿیِ ضرػیِ اظ رْت ضرػیِ ثَزى ثطّبى ثط آى ثبلؼطؼ ربضی : ثطزاضت* 

 .است

اگط هب ثرَاّین ثط اهط فسبز پصیط ثطّبى البهِ وٌین، ثِ ًبچبض غغطای ثطّبى : 554ظ(ی

زض ایٌزب ظیس . «ظیس اًسبى ٍ ول اًسبى ًبقك فعیس ًبقك»: هخل. لؿیِ ضرػیِ ذَاّس ثَز



ض ایي غَضت ًبقك ّن . اهطی فسبز پصیط است ٍ هوىي است اغال اًسبًیت ضا اظ زست ثسّس

لصا ًتیزِ ولی ٍ زائوی ًست ٍ حبل آًىِ ضطـ ثطّبى ایي است وِ همسهبت ٍ . ًرَاّس ثَز

زائوی است، ضثكی ثِ ظیس ًساضز ٍ « ول اًسبى ًبقك»اهب ایٌىِ . ًتیزِ اش، ولی ٍ زائوی ثبضس

پس ثطای ذَز ظیس ًوی تَاى ثطّبى البهِ وطز . ثب اظ ثیي ضفتي ظیس، غسق آى اظ ثیي ًوی ضٍز

 .چَى ظیس اظ ثیي ضفتٌی است ٍ زٍام ًساضم

 .زض ایٌزب لؿیِ ضرػیِ اظ حیج تغیط ثطّبى ثط آى ثبلؼطؼ ربضی است: ثطزاضت* 

 

اظ ایي زٍ ػجبضت لجلی ضٍضي ضص وِ ثطّبى ثبلؼطؼ ثط ضرػی ربضی است یؼٌی اٍال ٍ 

 .ثبلصات ثطقجیؼت ولی ٍ ًَػی البهِ هی ضَز ٍ حبًیب ٍ ثبلؼطؼ ثطای فطز البهِ هی گطزز

اگط لجَل وٌین وِ ثط : اضسكَ زض تؼلین اٍل اضىبل زیگطی هكطح وطزُ، هی گَیس: 557ظ(ـ

ذسَف لوط ٍ وسَف ضوس ثطّبى البهِ هی ضَز، ثبیس ثپصیطین وِ ثط اهَض هَلتی ٍ ظائل 

 !ضسًی، ثطّبى البهِ هی گطزز، ٍ حبل آًىِ ایي همسهبت، ولیت ٍ زٍام ًساضًس

هطازهبى یىی اظ زٍ « لوط هٌرسف است»ذَز اضسكَ رَاة هی زّس وِ هب ٍلتی هی گَیین 

گبّی هطازهبى اضبضُ ثِ ّویي لوط ضرػی هَرَز زض آسوبى است، وِ زض : هؼٌبی ظیط است

ایي غَضت لؿیِ ضرػیِ است ٍ ثط آى ثطّبى البهِ ًوی ضَز ٍ اظ ذَ ایي لؿیِ ضرػیِ 

 .ّن زضثطّبى ًوی تَاى استفبزُ وطز



یه هفَْم ولی است چطا وِ ػمل هحبل ًوی زاًس ّعاضاى لوط « لوط»ٍ گبّی هطازهبى اظ 

لوط، اثبیی اظ غسق »ذَز هفَْم . هَرَز ثبضس ٍ ّویي هفَْم لوط ثطّوِ آى ّب غبزق ثبضس

حتی . ثط وخیط ًساضز، پس ولی است ٍ لَ ایٌىِ زض ذبضد ثیص اظ یه هػساق ًساضتِ ثبضس

ػمل هحبل ًوی زاًس وِ ّعاضاى ػلن هَرَز ثبضس ٍ ّعاضاى لوط زض یه ظهبى، ّوگی 

ایي زض احط ػَاهل ٍ ػلل ذبضری است وِ لوط یىی است ٍ ذسَف آى ًیع . هٌرسف ثبضٌس

 «.یه هػساق زاضز ٍ اال ذَز هفَْم لوط ٍ هفَْم ذسَف هبًغ اظ ضطوت ًیست

آًچِ ثطّبى هی گَیس ایي است وِ اگط ظهیي ثیي هبُ ٍ ذَضضیس حبئل ضَز، هبُ گطفتگی 

پسیس هی آیس ٍ ّطگبُ هبُ ثیي ظهیي ٍ ذَضضیس حبئل ضَز، ذَضضیس گطفتگی  (ذسَف)

 .پسیس هی آیس ٍ ایي ّط زٍ ثطّبى، ولی ٍ زائوی است (وسَف)

اگط ثِ فطؼ ّعاضاى ذَضضیس ٍ هبُ ٍ ظهیي زاضتین، ّویي ثطاّیي ضبهل آًْب ّن هی ضس ٍ 

ٍ زض هَضز ّویي هبُ ٍ ذَضضیس ٍ ظهیي ًیع اگط ّعاضاى ثبض ایي اتفبق ثیفتس، ثبظ . غبزق ثَز

پس زض حمیمت، ایي ثطّبى ثط یه قجیؼت ولیِ البهِ ضسُ . ّن ثطّبى هصوَض غبزق است

. است

 

 

 

 



 نظر نهایی با عنایت به کالم استاد فرحانی

 :ًمس ٍثطضسی البهِ ثطّبى ٍػلن ثِ رعئیبت: 561ظ(ل

 :زض ایي ثبة چٌس هسألِ ٍرَز زاضز

هسألِ اٍل ایي است وِ ایب ثِ اضیبء ضرػی ٍ هتغیط، ػلن تؼلك هی گیطز یب ًِ؟ اضسكَ هی 

ٍلی ثِ ًظط هی ضسس ػلن ثِ اضیبء ضرػی ثِ زٍ غَضت . گَیس ثِ ایي ّب تؼلك ًوی گیطز

 :ٍالغ هی ضَز

زض ایي غَضت ثَزى ضه زض اهَض ضرػی --- ػلن ثِ هؼٌبی اػتمبز هكبثك ثب ٍالغ  (الف

هخال ٍلتی ثِ آسوبى ًگبُ هی وٌین ٍ هی ثیٌین هبُ زض آسوبى گطفتِ است، . ّن پیسا هی ضَز

پس ذیلی ثؼیس است وِ ضرع هخل . لكؼب ػلن ٍ اػتمبزی زاضین وِ هكبثك ثب ٍالغ است

ذَز اضسكَ اظ ! اضسكَ ثگَیس وِ زض ایي هَضز، ػلن ٍ اػتمبز هكبثك ثب ٍالغ ٍرَز ًساضز

ّن چٌیي ػلن ثِ اهَض ٍ . وسبًی است وِ هحسَسبت ٍ هزطثبت ضا اظ لجیل ثسیْیبت هی زاًس

هخل ایٌىِ هي ػلن ثِ هحجت یب : حبالت ضرػی زض ٍرساًیبت وِ اغال ربی ضىی ًساضز

 .تطس هَرَز زض ذَزم زاضم

زض ایي غَضت وِ ػلن ثِ ایي هؼٌب یؼٌی ػلن --- ػلن ثِ هؼٌبی اػتمبز حبثت ٍ زائوی  (ة

 : گًَِ لبثل تػَض است2ولی ثبضس، 

هي ػلن زاضم ثِ هحجت هَرَز : گبّی ظهبى ضا لیس هَؾَع لطاض هی زّین ٍ هی گَیین- 1

ایي ػلن هی تَاًس ولی ٍ زائوی ثبش ٍ ّطگع تغییط ًىٌس ووب . 7/7/81زض للجن زض تبضید 



ایٌىِ االى هی زاًین وِ هخال زُ سبل پیص زض فالى تبضید ثِ زیسى آضاهگبُ سؼسی زض ضیطاظ 

 ایي ػلن ّویطِ ّست ٍ ّیچ تغییطی ّن ًوی وٌس. ضفتین

گبّی ظهبى ضا لیس هَؾَع لطاض ًوی زّین ٍ هحجت زض زل ضا رسای اظ ظهبى زض ًظط  -3

هیگیطین، ایي هحجت یه اهط حبثت ٍ زائوی ًیست ثلىِ هوىي است ثِ ربی آى ثغؽ ٍ 

زض ایٌزب ذَز هَؾَع هتغیط است ٍ ػلن ثِ چٌیي . ویٌِ ٍ حبالت زیگط ربی گعیي ضَز

اهطی تٌْب اظ ضاُ حس حبغل هی ضَز ٍ لبثل زٍام ًیست ٍ پس اظ لكغ ضاثكِ حسی، 

یگط ضاّی ثطای زضن آى ًساضین ٍ هی تَاًین ضه وٌین وِ آیب چٌیي چیعی ّست یب 

ػلن )چَى ضاُ ضسیسى ثِ هحسَسبت، یب حس ظبّط است ٍ یب حس ثبقي . ًیست

پس ایي هؼٌب . ٍ ٍلتی ضاثكِ حسی لكؼی هی ضَز، زیگط آى ضیء هؼلَم ًیست (حؿَضی

 .اظ ػلن وِ حبثت ٍ پبیساض است ثِ اهَض ضرػی تؼلك ًوی گیطز

ایٌىِ ظهبى لیس هَؾَع ضَز، زلیل ثط البهِ ثطّبى ثط ضرع ًیست ثلىِ فمف ػلن ثِ : ثطزاضت* 

 .رعئی ضا حبثت هی وٌس

ػلن رعئی : هسبلِ زٍم آیب ثطّبى ثط اهَض ضرػی البهِ هی ضَز یب ذیط؟ زض پبسد هی گَیین

هتغیط تٌْبُ اظ ضاُ احسبس ثِ زست هی آیس ٍ چٌیي ػلوی اظ قطیك ثطّبى حبغل ًوی ضَز ٍ 

ظیطا آًچِ زض . ثٌبثطایي ثطای ضسیسى ثِ چٌیي ػلن حسی هتغیطیف ًوی تَاى ثطّبى البهِ وطز

ثطّبى اذص هی ضَز یه سطی هفبّین ٍ تػَضات ولی است وِ ثِ ػٌَاى اٍسف ٍ اوجط ثط اغغط 

ٍ اهب اگط ّویي هػساق ضرػی ٍ رعئی  ضا اظ آى حیج وِ هػساق ثطای یه . حول هی ضًَس



هفَْم ولی است زض ًظط ثگیطین، لبثل البهِ ثطّبى است ٍلی ثبیس تَرِ وٌین وِ ثطّبى اٍال ٍ 

 .ثبلصات ثط ولی البهِ ضسُ ٍ حبًیب ٍ ثبلؼطؼ ثط هػساق رعئی هٌكجك هی ضَز

ظیس اًسبى است ٍ ّط اًسبًی حیَاى است، پس ظیس حیَاى »: هب ٍلتی هی گَیین: 562ظ(خ

لكؼب ایي لیبس غحیح ٍ ثطّبًی است ٍ هفیس یمیي ًیع هی ثبضس ٍ ػلن ثِ آى زائوی ًیع « است

پس . هی ثبضس، یؼٌی ٍلَ ایٌىِ ظیس فَت وٌس ٍ اظ ثیي ثطٍز، ثبظ ّن ػلن زاضین وِ حیَاى است

چطا ضید ٍ زیگطاى اظ هٌبقمِ هی گَیٌس وِ یمیي ٍ ػلن زائوی ثطّبى ثِ ضرع ظیس تؼلك ًوی 

 گیطز؟

تٌْب تَریْی وِ ثطای سرٌبى ایي ثعضگبى هی تَاًین زاضتِ ثبضین، ایي است وِ همػَز آًبى ایي 

است وِ زض ػلَم ٍ زاًص ّبی هرتلف، چَى سط ٍ وبض ثب ولیبت ٍ هفبّین ولی است، ثطاّیٌی 

وِ البهِ هی ضَز قجیؼتب زض هَضز هَؾَؾؼبت ولی است ٍ زض ایي ػلَم ثط اضربظ البهِ ثطّبى 

اهب اگط ثگَیین ػلن ثِ . اظ ایي رْت، همسهبت ثطاّیي ػلَم ثبیس ولی ٍ زائوی ثبضٌس. ًوی وٌٌس

ٍرَز ظیس ثِ ػٌَاى ضرػی، اغال ػلن ًیست ٍ ثط احىبم ٍی ًوی تَاى ثطّبى البهِ وطز، سري 

ضرػی ًیع هی تَاًس هتؼلك ػلن حبثت ٍ زائوی ثبضس ٍ ًیع ثط ضرػی هی تَاى . غحیحی ًیست

ثطّبى البهِ وطز، ٍلی الجتِ لؿبیبی ضرػیِ ٍ احىبم ضرػی زض ػلَم اغكالحی، هَضز هػطف 

 .ٍ هفیس فبیسُ ًیستٌس

 :اظ هزوَع ػجبضات ثطّبى ضفبء زٍ ػجبضت ضئیسی ٍ هْن ٍرَز زاضز: روغ ثٌسی

 وِ هالن ضا غسق زض ولیت زاًستٌس ٍ لصا ضبهل رعئیبت ّن هی ضَز ٍ ثطّبى 278ظ -1

 .ربضی است



 وِ ثطّبى ضا زض رعئیبت ثبلؼطؼ ربضی هی زاًس، چِ رعئی اظ 554 ٍ ظ552زض ظ -2

حیج تغیط ثبضس ٍ چِ اظ حیج ثوب َّ رعئی ثَزى، یؼٌی اظ ّط زٍ حیج ثطّبى ثبلؼطؼ 

 .ربضی است

ثطّبى ثِ هؼٌبی : ایي ثبلؼطؼ ربضی زاًستي رعئی، ّوگی حطف ضْیس هكْطی است وِ فطهَز

 .غحیح هٌكمی زض رعئی ربضی ًیست

 

ظبّط ایي زٍ ػجبضت، تْبفت ضا ًطبى هی زّس وِ الجتِ ثبیس ثطضسی وٌین تب هطرع ضَز وِ اغال 

 !تْبفتی ّست یب ًیست ٍ اگط ثبضس ضاُ حل آى چیست؟

 

حبل . هزوَػِ ػجبضات ثطّبى ضفبء ٍ ثبلی وتت آلبی هػجبح پیطاهَى ایي هكلت توبم ضس

 .ثطگطزین ثِ ػجبضت تؼلیمِ ٍ ًظط ایطبى وِ زض تؼلیمِ ٍرَز زاضز ضا ثطضسی وٌین

 

 :ایطبى زض اثتسای تؼلیمِ ظ زٍ ٍرِ ثطای رعئی شوط هی وٌٌس: تؼلیمِ

وِ زض ایٌزب ثطّبى ضا ربضی هی زاًٌس ٍ  (رعئی ثوب َّ رعئی)رعئی ثسٍى حیج تغیط  -1

 تؼلیمِ، شیل ثحج ػلن ثِ شی سجت وِ زض ًْبیِ آهسُ است، 436لطیٌِ ایطبى ػجبضت ظ 

 .هی ثبضس



زض ایٌزب هی فطهبیٌس وِ تػسیك ثِ ٍرَز هحسَسبت ذبضری ًیبظ ثِ ثطّبى زاضز ٍ ایي ّوبى 

حبل تَؾیح وبهل ایي ثحج ضا وِ زض ًْبیِ آهسُ . ػجبضت ایطبى زض آهَظش فلسفِ ًیع ّست

 :است ضا ضطح هی زّین

ػلن ثِ ضیء »:  اظ ایي هطحلِ ایي ثحج ضا هكطح هی وٌٌس13 ٍ زض فػل 11زض هطحلِ : ًْبیِ

 «.، تٌْب اظ ضاُ ػلن ثِ سججص ٍ اهَض هطثَـ ثِ آى حبغل هی گطزز(هؼلَل)سجت زاض

حبغل  (ػلت آى)فمف اظ ضاُ ػلن ثِ سجت  (هؼلَل)ػالهِ هی فطهبیٌس وِ ػلن ثِ شی سجت 

ذَاّس ضس ٍ هطاز اظ سجت ٍ اهَض هطثَـ ثِ آى، ػلت تبهِ ضی ء است وِ ٍرَز هؼلَل ضا 

ایزبة وطزُ است ٍ ثِ آى ؾطٍضت هی زّس ٍ ًیع هطا اظ ػلن ثِ ػلت تبم، ػلن ثِ ذػَغیت 

ػلیت آى ثبضس، ذَاُ ثِ لحبل هبّیتص ػلت ثبضس هخل اضثؼِ وِ ػلت ظٍریت است ٍ یب ثِ 

لحبل ٍرَز ذبضری اش ػلت ثبضس ٍ آى ػلتی وِ ثِ ٍرَز ذبضری اش ػلت است، ّوبى 

 .اهطی است وِ هؼلَل ثِ آى استفبزُ زازُ هی ضَز ٍ ثِ غیط آى استفبزُ زازُ ًوی ضَز

ٍ چَى ػلن وبهال هكبثك ثب هؼلَم است، ًسجت هیبى ػلن ثِ هؼلَل ٍ ػلن ثِ ػلت : ٍ لوب وبى

الظهِ ایي هكلت آى است . ّوبى ًسجتی است وِ هیبى ذَز هؼلَل ٍ ذَز ػلت ثطلطاض هی ثبضس

ٍ اگط ػلن ثِ هؼلَل هتَلف ثط ػلن ثِ . وِ ػلن ثِ هؼلَل هتَلف ٍ هتطتت ثطػلن ثِ ػلتص ثبضس

ػلتص ًجبضس ٍ ایي ػلن ثط اهط زیگطی غیط اظ ػلتص هتَلف گطزز، الظم هی آیس یه ضیء ٍاحس 

 .ثیص اظ یه ػلت زاضتِ ثبضس ٍ ایي هحبل است

 ػلن ثِ هؼلَل فمف اظ ضاُ ػلن ثِ سجت آى حبغل ذَاّس ضس: ذالغِ هسػی. 

 ذالغِ استسالل : 



 . ٍرَز هؼلَل هستٌس ثِ ٍرَز ػلت است -1

استٌبز ٍرَز هؼلَل ثِ غیط آى ػلت هفطٍؼ، هحبل است ظیطا یه هؼلَهل ًوی تَاًس زٍ  -2

 .ػلت زاضتِ ثبضس

 .ػلن وبهال هكبثك ثب هؼلَم است -3

ػلن ثِ ٍرَز هؼلَل هستٌس ثِ ػلن ثِ ٍرَز ػلت ذَاّس ثَز ٍ استٌبزش ثِ غیط آى هحبل : ًتیزِ

 .هی ثبضس

 

ثِ ایي لبػسُ اضىبلی ٍاضز هی ضَز ٍ آى ایٌىِ هب زض ثسیبضی هَاضز چیعّبیی ضا اظ ضاُ : إى للت

حس ازضان هی وٌین ٍ ثب آى وِ ػلت آى ّب ضا ًوی ضٌبسین ٍلی ثِ تحمك ذبضری آى حىن 

ثٌبثطایي، هب هی تَاًین زض ػیي رْل ثِ ػلت، ػلن ثِ . وطزُ ٍ ثِ ٍرَز آى ّب اشػبى هی وٌین

الجتِ ایي ضا هی پصیطین وِ ػلن ثِ هؼلَل ثِ ًحَ اروبل، وبضف اظ ٍرَز . هؼلَل زاضتِ ثبضین

 .ػلت آى هی ثبضس

هخال اگط اظ قطیك حس اظ ٍرَ یه ثیوبضی آگبُ ضَین، ثب اًىِ ػلت آى ثیوبضی ضا ثِ قَض 

هطرع ًوی ضٌبسین اهب ایي همساض ضا هی زاًین وِ ػبهلی ٍرَز زاضز وِ ایي ثیوبضی ضا ثِ ٍرَز 

آٍضزُ است اهب ایي ػلن، اٍال ػلن تفػیلی ثِ ػلت ثیوبضی ًیست ٍ حبًیب ای ػلن هتطتت ثط ػلن 

ثِ هؼلَل است ٍ هتبذط اظ آى هی ثبضس، ًِ همسم ثط ػلن ثط هؼلَل زض حبلی وِ قجك لبػسُ ثط 

 .ػىس است یؼٌی ػلن تفػیلی ثِ ػلت ضیء وبضف اظ ٍرَز هؼلَل هی ثبضس



ظیطا حسی وِ رَّط ). حس، تٌْب غَضت ّبی اػطاؼ ذبضری ضا ثِ زست هی آٍضز: للت

ثی آى وِ ًسجت ثِ حجَت ذبضری آى اػطاؼ ٍ یب آحبض آى ّب تػسیك ٍ (ضٌبس ثبضس، ًساضین

حس زض احط توبس ثب پسیسُ : تَؾیح. تػسیك اسبسب ضبى ٍ وبض ػمل است. اشػبى زاضتِ ثبضس

ّبی هبزی ظهیٌِ ثِ ٍرَز آهسى یه سطی تػَضات ضا فطاّن هی سبظز ٍ ایي تػَضات زض ًفس 

وبض حس اظ ایي هطحلِ فطاتط ًوی ضٍز ٍ ًسجت ثِ ٍرَز ٍ یب ػسم ٍرَز آى . پسیساض هی گطزز

 .چِ ایي غَضت ّب زض آى حىبیت هی وٌس، سبوت است

هخال غَضت حسی ػلی، اگط چِ ػلی ضا ًطبى هی زّس ٍ حىبیت اظ اٍ زاضز اهب حىبیت اظ 

اظ ایي ضٍ هی تَاًس آى غَضت شٌّی ضا هَؾَع لطاض زاز ٍ ٍرَز ضا . ٍرَز ذبضری اٍ ًوی وٌس

 «.حسیي هَرَز ًیست»: اظ اى سلت ًوَز

 حبل ػمل چگًَِ تػسیك ثِ ٍچزَز ذبضری هحسَس هی وٌس؟

تَؾیح؟ ػمل هالحظِ هی وٌس وِ آى چِ اًسبى ثب حس ثِ زست آٍضزُ ٍ زاضای آحبض ذبضد اظ 

اٍ هی ثبضس، هؼلَل اًسبى ًیست ٍ اًسبى زض آى تبحیطی ًساضز ٍ ّطچِ ایي گًَِ ثبضس، ثیطٍى اظ 

زض ًتیزِ آى چِ اًسبى ثب حس ثِ زست آٍضزُ همػَ هحل . ًفس اًسبًی هَرَز هی ثبضس

ثیطٍى اظ ًفس اًسبًی هَرَز . غَضت حسی است، ًِ ذَز آى ٍ زاضای آحبض ذبضری هی ثبضس

 .است

تبحیط ». ٍ ایي استسالل زض ٍالغ اًتمبل ٍ سلَن ػلوی اظ یىی هتالظهیي ثِ هالظم زیگط هی ثبضس

زٍ اهط هالظم ثب « هَرَز ثَزى آى ضیء زض ثیطٍى ًفس اًسبًی»، «ًساضتي اًسبى زض یه ضیء



یه زیگطًس وِ زض ذبضد ػیي ّن هی ثبضٌس ٍ ثب یه ٍرَز هَرَزًس ٍ تفىیه آًْب تٌْب زض 

 .شّي است

آًچِ اًسبى ثب )اظ قطفی زض ایي استسالل، ًتیزِ اظ اهَضی است وِ سجت ًساضز، ظیطا حس اغغط 

است ٍ ػیي یىسیگط ( ٍرَز ذبضری هحسَس)زض ٍالغ ّوبى حس اوجط  (حس ثِ زست آٍضزُ

هی ثبضٌس، چطا وِ ٍرَز ضیء زض ذبضد، ذَز آى ضیء است لصا ایي هَضز اسبسب هطوَل اى 

ظیطا لبػسُ ثیبى گط آى است وِ ػلن ثِ آى چِ سجت زاضز، هتَلف ثط ػلن ثِ . لبػسُ ًرَاّس ثَز

. سججص هی ثبضس، اهب ػلن ثِ آى چِ سجت ًساضز، تٌْب اظ ضاُ هالظهبت ػبهِ ثِ زست هی آیس

همػَز اظ هالظهبت ػبهِ، اهَضی است وِ زض ذبضد ػیي یىسیگطًس ٍ وخطت آى ّب ثِ تحلیل )

شّي است ٍ ّویي ػیٌیت ذبضری تالظم هیبى آى ّب ضا هَرت هی گطزز، ًِ آى وِ یه ػلت 

زیگطی ٍ یب ّط زٍ هؼلَم یه ػلت سَم ثبضٌس ٍ ایي ضاثكِ ػلی ٍ هؼلَلی هٌطب تالظم آى ّب 

 (.ضسُ ثبضس

 

ثیبى للت ثِ ػجبضتی زیگط، ػمل هی ثیٌس آًچِ وِ اًسبى ثِ ٍاسكِ حس ثِ زست آٍضُ است ٍ 

زاضای آحبض ذبضری هی ثبضس، هؼلَل اًسبى ًجَزُ ٍ اًسبى زض آى تبحیطی ًساضز ٍ ّط چِ ایي 

گًَِ ثبضس، ثطزى اظ ًفس اًسبًی هَرَز هی ثبضس ٍ ایي زض ٍالغ سلَن ػلوی اظ یىی اظ 

هتالظهیي ثِ هالظم زیگطی هی ثبضس ٍ آًچِ وِ زض لجل ثیبى ضس، ایي ثَز وِ ػلن ثِ شی سجت 

هتَلف ثط ػلن ثِ سجت هی ثبضس ٍلی ػلن ثِ آًچِ سجت ًساضز، چٌبى وِ زض ثطّبى شوط ضسُ تٌْب 

هستمل اظ  (هحسَس ذبضری)پس ایي وِ چیعی . اظ ضاُ هالظهبت ػبهِ ثِ زست ذَاّس آهس



ثبضس ٍ ّیچ ػولی ضا آى ًفس اًسبًی زض حسَس ذبضری اًزبم ًسازُ  (ًفس اًسبًی)چیع زیگط 

ثبضس ٍ ذبضد اظ یىسیگط ٍ هغبیط ثب یىسیگط ثبضٌس، ایي زٍ غفت ػبهِ ای ّستٌس وِ هتالظم ثب 

هخل سبیط . یىسیگطًس ٍ سججی ّن ثطای آى زٍ غفت ًوی ثبضس ثلىِ ایي هالظهِ شاتی هی ثبضس

هَؾَػبت حىوت الْیِ ٍ هَرَز ثَزى ضیء هحسَس زض ذبضد اظ ًفس اًسبًی اظ هػبزیك 

ایي زٍ هتالظهیي هی ثبضس وِ ػمل هب اظ یىی اظ آى زٍ ثِ زیگطی هٌتمل هی ضَز، چَى ثیٌطبى 

ّوچٌبى وِ هالظهِ ثیي یه ضیء ٍ . تالظم ثبلتغبیط هی ثبضس وِ ثطذبستِ اظ شات آى زٍ هی ثبضس

حجَت آى ضیء لٌفسِ، شاتی هی ثبضس ٍ ػلن ثِ حجَت آى ضیء لٌفسِ هتَلف ثط سجت ًوی ثبضس، 

ایي، ضیء : هخال ٍلتی هی گَیین. ظیطا حجَت آى ضیء لٌفسِ اظ هػبزیك ّوبى ضیء هی ثبضس

حس . زض ًتیزِ ایي ضیء ثطای ذَزش حبثت است. است ٍ ّط ضیء ای ثطای ذَزش حبثت است

زض ذبضد ثِ یه ٍرَز هَرَزًس وِ ّوبى  (حجَت ضیء ثطای ذَزش)ٍ حس اوجط  (ضیء)اٍسف 

ثِ ّویي رْت ػلیت ٍ هؼلَلیت هیبى آًْب ًیست ثلىِ ٍ اهط هتالظهی ّستٌس . ٍرَز ضیء است

 .وِ سجت ًساضًس

ثطّبى لوی ٍ ثطاّیي اًی وِ اظ هالظهبت ػبهِ ّستٌس، هفیس یمیي ٍ ثطّبى ًبهیسُ هی : ًتیزِ ولی

 .ضًَس

 

زض ایٌزب ثطّبى ضا ربضی ًوی زاًٌس ظیطا اظ ضطایف ثطّبى : رعئی ثب حیج تغیط- 2: ازاهِ تؼلیمِ

 .زٍام ّست وِ زض ایٌزب ٍرَز ًساضز ٍ هَلت ٍ ظایل ضسًی ّستٌس

 



  ثطّبى ضفبء 378ایي ػجبضت تؼلیمِ ٍ زٍ ٍرْی وِ شوط وطزًس ثب ػجبضت ایطبى زض ظ 

چِ ثب حیج تغیط ٍ چِ ثب ) وِ ثطّبى ضا زض رعئیبت 554سبظگبض است اهب ثب ػجبضت ظ 

ثبلؼطؼ ربضی هی زاًٌسف سبظگبض ًیست ٍ وأًِ تْبفتی ٍرَز زاضز  (حیج ضرػیِ ثَزى

 .وِ هب زض غسز حل تْبفت ٍ ًظط ًْبیی ػالهِ هػجبح ّستین


