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 چکیذُ

 
آغاص تفىـش فلؼـفی دس هلـاى فالػـفِ      تشیي هثاحث فلؼفی اػت وِ اص اتتذای عللّت یىی اص اػاػی

ؿَد، عللّت رـاسخی اػـت.    سایح تَدُ اػت. دس ایي هلاى هعٌایی وِ اص عللّت دس ًگاُ اٍّل هتثادس هی
دس عللّت راسخی، علّت ٍخَدی خذا اص هعلَل داسد. اهّا دس ًَعی دیگش اص عللّت وِ عللّت تحلللی ًـام  

ّای هختلف یه هَخَد تشلـشاس   ِ عللّت هلاى حلثلّتداسد، علّت ٍ هعلَل یه هلذاق داؿتِ ٍ ساتط
اػت. یىی اص ػَاالت اػاػی وِ دس ایي ًَ  عللّت لات  طشح اػت، ایي پشػؾ اػت وـِ تـِ چـِ    

ایـي تمـذّم ٍ تـارّش علّـی      تَاى یه حلثلّت سا علّت ٍ دیگشی سا هعلَل داًؼت ٍ اػاػـاً  هالوی هی
تَاًذ اؿـتثاُ دس هلـادیك    پاػ  دادُ ًـَد، هی ؿَد؟ اگش ایي ػَال تِ ًحَ كحلح چگًَِ وـف هی

علّت ٍ هعلَل سا دس پی داؿتِ تاؿذ. دس ساػتای ّولي هْن، ایي ًَؿتاس تـِ سٍؽ تحلللـی، هـالن    
ّای وــف   عٌَاى ساُ وٌذ ٍ دٍ ساُ تالصم ٍ ؿوَل هعٌایی سا تِ عللّت سا دس عللّت تحلللی تشسػی هی

وٌذ ٍ  واسّا تأولذ هی سػی چٌذ ًوًَِ، تش عولی تَدى ایي ساُوٌذ. دس اداهِ تا تش ایي هالن تثللي هی
ّای لثلی سا دس تعللي هلذاق علّـت ٍ هعلـَل    دس آرش تا طشح یه ساُ ًادسػت، هٌـأ رطای ًَؿتِ
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 همذهِ

ؿوػ.ػؿوگاهوغنت،آوناهىماؿمیتـیهمنائلمابٞؼاحٖعیٞهبهـبىٓبهآنافمهمٝلّیتومنائلم
ّٝلتومٞلىلامت.وحیبااػ٩اتوٚاـىىػ،١یـیتمیانافح٦٘ٝلّیتومععّیتبهؽههمتعاػؿمی

ـػکهػؿٝیهاتضاػورىػیمعبومناعب،ومی ّٝلاتوتىانوىٝیابتىا ومععّیتػیگـؿا٥ـُک
ـ٥ًاباتضلیلٝ٪ل٩ابلػؿکباىؼ.ایهوىٛابتىا وٝلّیتباٝىاىانٝلّیاتتضلیلایمٖاـسم ٞلىل،ٍ

ـا صکمتمتٞاحیهٍؼؿاییػاونت.مالٍؼؿاػؿمىاؿػیباهٝلّیاتىىػکهمیمی تىانآنؿاافحم
ـػهمیانصیخّیت  ؛191،ص1ز، 1139)طدذسثدذنى شدیشثصی، اماتهایمغتل٤یکمىرىػتَـیشکا

صالمالٍؼؿایاػیگـ٥الم٦ه،ایهوىٛٝلّیاتؿاباهٍاىؿ منات٪لوم٦َالباایه(.497ص ،1ز
ـاؿوؼاػه هایاعیـ،آحاؿیػؿایهؿابٖهبهؿىتهتضـیاـاوؼ.باایهصال،ػؿمالمىؿػبضجوبـؿمی٩

ـػاعته ىػواصاؼمىراکیاٝ٪الافت،یاواىٛٝلهیػؿا1اوؼ.ػؿآمؼهوبهبـؿمیابٞاػمغتل٤آنپ
ـػهومیمغتل٦یهاتیّخیص هیاکىؼ.بهاییؿاىىاماتیّٝلهاتیّخیهمانصانیػؿمتىاوؼیؿااوتقاٛک

تض٪ا٨ىیااویافهمانؽا امتگـیػیتیّخیمىيأصت،یّخیصکیکىؼیٍىؿ کهکي٤م کهىٓـ
ی،ایاهماإالپایوبا٩عىلاٍلتضّ٪٨وىیهٝلّیتا.متآنؽا اگـیػتیّخیتض٪٨صت،یّخیصکی

؟مافوکاؿٝ٪لػؿبابکي٤ت٪ّؼ هاؿاکي٤کىؼابتىا هیارقئّیا تىاوؼیٝ٪لتاکزامکهآیؼمی
ـایت٪ّؼ یکصیخّیتبـصیخّیتػیگاـوتأعـػؿمیانٝللومٞاحیلتضلیلیوینت؟ ومالکٝ٪لب

وینت؟

 . هالن تمذم1

ـػکهماالکت٪اؼ  ػؿٝلّیاتتضلیلایوینات؟ػؿص٪ی٪اتواهػؿمـصلهوغنتبایؼبـؿمیک
ىىػکهیکصیخّیتعاًافمىرىػبـػیگاـصیخّیاتآنم٪اؼ باىػهورایگااهباٝجمیایویژگی

                                                                                                                     
ـا.1 ـاناٝٚامیمىمى>5;45>٥ّیاّی،مىمىیاٝٚم،9;45وعىیان،:بهک.ؿی،لیتضلتیّػؿؿابٖهباٝليتـیمٖاحٞهبیب ،وػیگا

 .6;45ی،وىؿ،یمٞلم>8;45،بلىؼ٩امتپىؿ،یاّی٥>5;45پىؿ،بلىؼ٩امت>9;45>همى،7;45>مىمىیاٝٚم،5;45
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ـػکاهایاهماالکت٪اؼ ،باهباؼاهتم٦هاى ٝلّیاتو مععّیتونعتبهآنػاىتهباىؼ.بایؼبیانکا
ـای٥هماونانمٞلى وميغٌامت.ٝلّیتؿا ؿابٖهو٩ى٥یمیانػوامـکهمتى٩ّا٤;بهوابنتگی،ب

ـػه:وامیمّٝلتمیؿامٞلىلومتى٤٩ّٝلیهؿا  ،،؛ شششداي177، ص1، ز1171، یعدهشوسد)اواؼمٞىااک
و٩ى٣وابتىا باهایاه(.117، ص7ز، 1187 ،یهـهش ؛118، ص8، ز1191، ،آهل ی؛ شىثد33، ص1139

ـػ.یقبایؼتض٪٨یابؼوافآنتغّل٤ومیو:ب;،ویژگی:اح٤;ٍىؿ امتکهباتض٪٨ویژگی پؾی
امت>مخاًلباتضلیلرنمعااؿری:اح٤;وابنتهبهتض٪٨:ب;کىؼکهتض٪٨ایهمالکحابتمی

یاباؼکاهػؿىىػ.صالٝ٪البااتضلیالػؿمیافآناوتقاٛمی:ػاؿبىػنؿول;و:امتؼاػ;ػوویژگی
ـایتض٪٨ویژگیاوحیٔیٞىیامتؼاػٓویافبهحضاٗو یژگیػو وینت.یٞىیامتؼاػو٦ٍیوینتکهب

ػاؿبىػنباىؼ.اماو٤ٍػو ٔیٞىیؿولػاؿبىػنٓبؼونحضاٗامتاؼاػ٩ابال٥اـُآنویافبهؿول
ـایت٪ؼ وتأعـامت،ؿرىٛبهبؼاهتٝ٪الػؿػؿیا٥ات وینت.پلآونهمالکماػؿایهبضجب

ـآویقبیان :تى٤٩;ىؼههمیهکىمٞىایٝلّیتامت.اىت :امتاؼاػ;امات.ػؿمخاالماؾکىؿ،ىآـ
 ػاؿبىػنوینت،اماٝکنوٍاػ٧امت.ؿول

 . سٍش کطف هالن تمذم2

ىاىػ،ؿوهکيا٤ایاهبضجبٞؼیکهبٞؼاف٥هممالکت٪ؼ وتأعـػؿٝلّیتتضلیلیمٖـسمی
ّٝلاتؿاافلییاصل،تىانباٝلمصْىؿی،امتؼزلٝ٪ٝلّیتوابتىا امت.ػؿٝلّیتعاؿریمی

مٞلىلتيغیٌػاػ.اماػؿٝلّیتتضلیلیوىنصیخیا مغتل٤یکمىراىػواصاؼماىؿػبـؿمای
ـاؿمی ـػ،ت٪ؼ وتأعـعاؿریػؿرـیانوینت.٩ ؿوابأیافبـؿمای،لایتضلتّیاؿوػؿٝلهیافاگی

م٦ااهیممغتلا٤اف.میکىایماؼایّٝلتومٞلىلػمتپگاهیبهراا یخیافآنصیصاکمیم٦اههیب
یلایتضلتّیاػؿٝلگاـ،یٝعااؿ ػ.باهؼىکىیمتیصکاؿاافوا٩ٜیتیخیصایهمىرىػواصؼ،هـیک

ػؿیکای>ػاؿػتیاخیػوصی.پلهاـم٦هاىمىىػیمیمىرىػبـؿمکیا یخیى ىنوصهیؿابٖهب
تیاؿٝلآنامات.ػیػؿؽهاهکاههماانوراىػؽهىایگاـیعاؿدکههمانمَؼا٧آنامتوػ

لهیوماباهومياغٌىاؼها یاخیهااوصآنحضاٗنهیافػؿیعاؿر٨یمَاػهیؿوابٔبی،لیتضل
.ىىػیمیبـؿممیم٦اه

ایاامتمیصکمو٩ى٣وابتىا مـبىٓبهم٦اهایآی،لیتضلتیّکهػؿٝلؼیآیمویمإالپهیااکىىن
ـاؿوبیلیتضلتیؿابٖهٝل،یؽهىمیم٦اههیکهبمیػاوی؟م٨یمَاػ متى٤٩باـمیم٦اههیاـایفنت>یـ٩

پال.و...ناتیوهم٦هى ٝلمٝلتم٦هاى اؿاػ،نتیم٦هى ٩اػؿٝلتم٦هى عاح٨و>نتىؼیوگـیکؼی
قیاو٨یمـباىٓباهمَااػیلیتضلتیامت.احعتهٝلمیؿابٖهمـبىٓبهصىفهم٦اههیگ٦تکهاتىانیوم
مغتلا٤ماغهیهااتیخیواصاؼبااصیؿباؿهمىراىػػی،لیتضلتیاىاؿهىؼهکهػؿٝلـایفنت>یو
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یومَاؼا٩یممـباىٓباهؿوابأم٦هاىتیاىکلافٝلهیپلا.وهافوىؼمَؼا٧منت٪لمییگىیم
هماان:مٞىاا;مغهگ٦تهىاؼهامات.:مٞىا;افی،لیتضلتیّؿوػؿصىفهٝل.افایهباىؼیمتٞاؿ٣وم

م٦هاى اماتیاٍالیمٞىااهماانمضکا،گاـیػٝعاؿ م٦هى ومَؼا٧امت.بههیوامٖهبتیّخیص
؛ عداشذی، 117، ص1181؛ هعلمد،، 149، ص1184؛ همى، 11، ص1181؛ فّیاػ،، 117، ص1187)يبىناو، 

مت٦او امات.یگـتیصکاهیاماىکلا،مَؼا٧امتگـتیصکایاحعتههـم٦هىم.(119، ص1181
کاهػؿعااؿدمىراىػ:یکل;٦هى مخلم>ؽههامت،یمىٖ٪یٝـوُواتَا٣مٞ٪ىز حاوگاهیرا
کاهاف:ٝلات;مخال>ػاؿواؼیواتَا٣عااؿریٝـوُؽهى،ی٥لن٦یامامٞ٪ىز حاو.میوؼاؿیکل

رهاتکاهافآن،مَااػ٧هیػمتهافمٞ٪ىز وهباهیاهی.ؿوابٔبىىػیمىرىػعاؿدافؽههاوتقاٛم
ـاؿامتووهبیورىػعاؿر ـ٩ بلکاه.هناتىؼیوراىػؽهىاکاههاترافآنی،ؽهىمیم٦اههیهنتىؼب

اػیامٞىااـیکهافآنباتٞعىىػیمیبـؿمیآوهاافوا٩ٜعاؿریگـتیافرهتصکامیم٦اههیؿوابٔب
ـاؿیعااؿر٪اتی٩اػؿبىػنوعاح٨بىػنافرهتػزحاتباـص٪یمٞىاهیبمخالً>ىىػیم ـ٩ا ؿابٖاهب

هیآنؿاػؿعاؿدوبهٝایورىػػاؿػ.بـعیىواگىوگیهاؼگاهیمٞىاػىىامیهنتیامت.احعتهػؿمىؿػ
ػاوىاؼیؿاػؿؽهاهماآنیاٍالگااهیرایوبـعا(177، ص1187)يبىنداو، ػاوىاؼیماّ٪ا٨مَؼا٧مض

یؿوابٖایمٞااوهیحهامتکهؿوابٔباأمنهیػاؿػاتیّػؿبضجمااهمآونه(.113، ص1181)عاشذی، 
ؼیا٩م،یباؼاورایگااهمٞىااؿاؽهاهاگـیصتّ،گـیػانیب.بهمیم٦اهنهیواٙـبهعاؿدامت>احعتهافػؿ

ـػهممخالً>امتػؿآنحضاٗويؼهتیّؽهى ـػهبهیؿوـی.اگـتَاوتَّىؿکىیؼؿاىمایپ ـیٝىاىانتَااوپ
ـاؿگیعاؿر٨یػهىؼهص٪اويان ٍىؿ صکمم٦هى ؿاػاؿوؼ.اّمااگااهتماىااگـػؿآن،ـوؼیمىؿػتىّره٩
وا٩اٜؿاتماىااییباىػنآنواؼاؿػ.گاىـیبهتَىیتىّرهچیکههىىػیمـیىان١ـ٧ػؿتَاووىمایم
تىاواؼیػاؿػکاهمایمٞىااامات.ؽهاه٩اؼؿت٪تی٪صهی.صاحتػو ىعىؼیبیوآناّت٦ا٩ا ؿامکىؼیم

ـاىهیبلکهافرهتآ،بىػنآنیم٦هى ؿابؼونحضاٗورىػؽهى ـاؿماىؿػتىرایوا٩ٜعاؿریبىػنب ه٩ا
امااكؿوابأهیابـآماؼهافعااؿدامات.باـای٪ایؿوابٔص٪یمٞاوهیؿوابٔب،صاحتهیػهؼ.ػؿا
اىاىػیمٖـسمیاکهػؿمعاصجمىٖ٪یؿوابٔم٦هىمػؿباهممت٦اوتىؼ.ییومٞىایمَؼا٩،یم٦هىم

اػؿامات.اّمایٝاـوُواّتَاا٣عااؿری،ٝـوُواّتَا٣ؿابٖهػؿؽههامت.ػؿؿوابٔمَؼا٩
واّتَا٥ياانیکاهٝاـوُآوهااؽهىاىىػیمیبـؿمی٥لن٦یمٞ٪ىز حاوهیؿوابٔب،ییؿوابٔمٞىا

افا منات٪ّلواؼاؿػ،اّماامىياأاوتاقاٛهؿابٖهػؿعاؿدمابییػؿؿوابٔمٞىا،گـیػانیامت.بهبیعاؿر
ػاؿػ.
ا یاخیصهیبی٪یبٔص٪کهؿوانتیماوٜافآنو،یمٞاویعاؿرتیّىیتىرهىىػکهوصؼ وٝ
یاف٦ٍا ورىػیبـعل،یامتکهٝ٪لباتضلیاگىوهبهی.مىرىػعاؿرمیکىیمىرىػؿاو٦کی

اماتؿاا یاافآحااؿصیکایکاه:ٝلم;یمٞىامخالً>کىؼیافاوٍا٥وم٪ؼ مگـیػیآنؿابـبـع
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ـاؿم:ا یص;یافعىػمٞىاـمإع ـایکي٤ایه.ػهؼی٩ ـ باایهم٪ؼمه،ب اکاهزرا ؿوابٔمععی
ـػافیم.هاییمضتملامتکهبهبـؿمیآوهامیافٕـی٨م٦اهیمامتاؿاه پ

 . تالسم1-2

یوابناتگهیاؿواامات.افایاهیٝىاٍـ،بهىاکلوراىػانیوتى٤٩میومٞلىحیؿابٖهٝلّمیگ٦ت
ـاؿهیهبحقو همىاؿهیؿاػاىتهباىؼ.ایگـیا٩تْاػاؿػکهورىػهـکؼا ا٩تْا ػ ـ٩ا ّٝلتومٞلىلب

یمٞااویهامؼحىلهیبیهاکي٤تالف ،کىؼیکهبهؽههتعاػؿمیؿاههیاوح،رهتهیامت.بههم
ػزحتمٞىابـمٞىامتوهػزحتح٦٘بـم٦هى کهبهػزحات،بضجهیامت.ػزحتمىؿػوٚـػؿا

تاالف اماتیماتکاهعاىػواىٝایػزحتٝ٪لاهی.اىىػیممیت٪نیواحتقامیوتْمىیمٖاب٪
بامـ.(11-11ص ق،1111 هظفش،) کهماعبمضّ٪ا٨ىی٥ـُاـایمنلمامت>فیتالف معببـمَنعَّ

اهتغّل٤مٞلىلافّٝلتتاّماهومضاالامات.اّمااػوماإالزفمه،ؼیایباىؼاّمامنّعببهورىػو
ػومٞىاا،ؿابأهیباکي٤ؿابٖهتاالف باتىانیمایکهآىیاولا:پامظػاػهىىػؼیزاباىیػؿایامام
ـػ؟بهبهیبتیّمعع ـػ،گـیػانیآوهاؿاکي٤ک ؿابٖاهکیاػهىؼهوياانیتیّکههاـماععنتیویؼیت

ایااماتتّیامىيأتالف مىضَاـػؿٝلایامت؟آتیػهىؼهٝلويانیهـتالفمایاماآ،تالف امت
ـ؟یع

؟:مىيأتالف بیهػوامـوینت;ضجمٖـسامتکهگىییمػؿمیان٥الم٦هایهبػؿپامظمی
ػاوىاؼ.امااگـوهیهمنىنابهمیىا،مالٍؼؿاوعىارهوَیـٕىمیٝلّیتؿاتىهامىياأتاالف می

ـا٧ٝالوهبـٝلّیات،تْاای٤ؿاهام ـکا ب٢ؼاػی،٥غـؿافیوىیظاى گـوهػیگـیهمنىنابىاحع
ـػه ـاػوامـمتْاای٤باایکاؼیگـؿابٖاه(؛111، ص1ز ،1193 ،یضدنهظباض )اوؼمىيأتالف ؽکـک فی

ـاؿوینات>ٝلّیتوؼاؿوؼوحقومًامٞلىلامـمىمیویاقویناتىؼ.افایاه ـ٩ا ؿوؿابٖاهّٝلایبایهآوهااب
گـکهبایکؼیگـٝلّیتوؼاؿوؼوحیتالف ػاؿواؼ.پالتاالف حقوماًاوياان:پاییه;و:باز;همنىن

ٝلّیتوینت.
َلىيمم٪احهاولاحهیا ى٦ا ،ّمهٕـسایهاىکال،ػؿم٪ا پاماظباهایاهابهمیىاػؿ٥

ـػهامتکهػوامـمتْای٤حقوماًامٞلاىل ّٝلاتمإالبـآمؼهامت.اوباتضلیلمتْای٦اناحعا ک
تّیاگ٦اتػؿٝلتاىانیما،يانیامتؼزلاـهیباپؾ(.11-11ص، 1173 ،)ثبى عیًاواصؼیهنتىؼ

متى٤٤٩یمتْاصیخّیا بىػ،آن٤یمىرىػصاحتتْاکیافیمغتل٦ا یخیصهیباگـقیویلیتضل
ابتىا وتى٤٩امت.ممکاهیوياوگـوىٝیهـتالفمبـایهاماك،ّٝلتواصؼعىاهىؼبىػ.کیبـ

باىاؼکاهػوٕاـ٣تاالف انیاػؿمیمىم یکهىىیاایػوٕـ٣تالف باىؼهیتبیّامتؿابٖهٝل
ى باىىؼ.م یمٞلىلآنى
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اف:ّٝلاتومٞلاىلمّٞیت;ٝىىان٩اٝؼهؿمؼآونهػؿٝلّیتعاؿریبهباػ٩تبیيتـبهوٚـمی
ـاایاهویژگایعااًٝلّیاتعااؿریآنیاػمی ـ ػؿٝلّیتتضلیلیویقرـیانػاؿػ>فیا ىىػ،زر

ـػػکاهاگاـگاوینتوػؿهـوىٛتى٤٩وابتىائیورىػػاؿػ.باتضلیلابتىاا وتى٩ا٤مياغٌمی
:احا٤;حقومًا:ب;ٍىؿ بؼونآن٩ابل٥ـُوینتوبا٥ـُباىؼ،ػؿآن:اح٤;معتىیبـ:ب;

ویق٥ـُىؼهامتوبـٝکنوویقراؿیامت.ایهمٞىایتالف امتیٞىی٥اـُیکایمناتلق 
،یٞىایبناإتؽا باه:اصاؼ;تٞاحیبااتضلیال٥ـُػیگـیباىؼ>مخاًلػؿامما و٦ٍا ص٨

ٍىؿ کهؽا بنیّٔاـوؿتًاوامضاؼوػاماتوؽا ؿمیم.بؼیهو٪َیؽا ٓمیٔبی:مؼّیتٍ;
وامضؼوػػاؿایهمهکماز امتوؽاتیکهػاؿایهماهکمااز اماتو٪اٌواؼاؿػ.ایاهوياان

امت.:ٍمؼ;منتلق ٥ـُ:اصؼ;ػهؼکه٥ـُمی
ياتـیاماابااػ٩اتب،اماتمٞااویهیبیمٞلىحیحـػؿکي٤ؿابٖهٝلّإمیکهتالف ،ؿوىىیباا

ـ٥تا،یافاحعا اٍلؿابٖهٝلّویکهتالف بىىػیميغٌم وگاؾاؿػیومااؿیاباازتـػؿاعتیمٞ
ـانتیوآوهاانیت٪ؼ وتأعـما یرقئگـانیب قیو:ٍمؼ;حىاف لیػؿمخالمؾکىؿباتضل،ومىوهی.ب
٩ابال٥هاموػؿک،م٪اؼ اماتیگاـیباـػکیکهکاؼا ىیاماا.ؼیوبنإتؿمتیّبهاصؼتىانیم
انتیو ـّ ،یعااؿرتیّػؿٝلیمٞلىحیٝلّتیّگىوهکهػؿ٩اوىنمٞمٖلبػؿآنامتکههمانهی.م

ـػوهمافورىػیّٝلتپبهورىػتىانیهمافورىػمٞلىلم ویٔاوّؼیبهمٞلىلؿمتىانیّٝلتمب
ـایلیوػحؼیؿمگـیبهٕـ٣ػتىانیـ٣تالف مافهـػوٕقیویلیتضلتیّٓ،ػؿٝلیحّم وتّیاٝلیب
یؼیاکاهاباقاؿم٦ىیاهیؿوتالف ػؿٝ.افایهنتیآوهامىرىػوبـیامـمىماییگـیبـػیکیتیّمعع
ـا ؿاههیاؿاػؿکىااؿایگـیؿاهػؼیوبانتیبضجوافیمىؿػوا یرقئگـانیب،کي٤ؿوابٔامتیب
ـ٥هباىؼکیکهحقو یت.احعتهػؿٍىؿا٥تی ماخالً>ػومٞىاماتانیوا٩َهمتیّگـؿابٖهٝلويان،ٕ

ّٝلاتوا٩َاه:احا٤;صاحتهیوعاىؼ،ػؿا:ب;،:اح٤;زفمهیباىؼوح:اح٤;،:ب;اگـزفمه
ـ٥تیّػؿٝلـایفنت>یوضىتامهوبهتیّٝلهیامت.اّماا:ب; تىّیشبیياتـامت.یىیتاّمهتالف ٕ

ٝلّیتوا٩َهاگـمٞلىلمضّ٪٨باىؼ،ّـوؿتًاّٝلتوا٩َهویقمضّ٪٨امات.اّماااگاـّٝلاتآوکهػؿ
ـاممکهامتمایـاراقا ّٝلاتتاّماهمضّ٪ا٨ وا٩َهمضّ٪٨باىؼ،تضّ٪٨مٞلىلّـوؿ وؼاؿػ>فی

ـایهورىػمٞلىلزفمه اهورىػّٝلتامت،اماٝکلآنحابتوینات.ػؿایاهماىؿػ،وعاىىؼ.بىاب
ـ٥ییػؿرامىیهامتوهتالف .اّماو یکحق باىؼ،مهاصتمالورىػػاؿػ:یىیکهتالف ٕ

امت.:ب;ّٝلتتامه:اح٤;یکٓ
امت.:اح٤;ّٝلتتاّمه:ب;بٓ
ـػومٞلىل:ب;و:اح٤;دٓ هنتىؼ.:د;ه
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ـا ـایکاؿػوعالؿاهبهؼیباتیابها ػؿوىٛٝللیبهػحهیبىاب آوهأوضاىههیعـبکي٤ت٪ّؼ وتأیب
آوهآبىػ.هیبتیٝل

 . ضوَل ٍ جاهعیّت هعٌایی2-2

تىرهبهمٞهوىامىلمٞىااییامات.تىّایشآوکاهبْٞای، هایکي٤ت٪ؼ وتأعـیکیػیگـافؿاه
ـػهصیخّیت ـهمٞىاییگنت ـایمخاال،تـویاقمیایػاؿوؼکهىاملرها مضؼوػها،ػای :ٝااِحم;ىاىػ.با

ىىػ.باتىرهبهایاهمٖلاب،صیخّیتایویقمی:بَیـ;و:ممیٜ;وىنایکهىاملمٞاویمٞىاییامت
کهمٞىایآنىمىلمٞىاییبازتـیونعتبهمٞىایػیگـػاىتهباىاؼوناعتباهآنم٪اؼ امات.ایاه

اٝاؼهػیگـیػؿصىفهٝلّیتامتکه٩اوىنمىغّیتّٝلیمٞلىحیوا ػاؿػ.ایاه٩٩اٝؼهبـآمؼهاف٩اٝؼه
ـامٞىاوؼاؿػکىؼکهبیانمی ّٝلتآوناهؿاکاه٥ا٩اؼّٝلتحقومًاهمهکماز مٞلىلعىػؿاػاؿامت>فی

آنامتاٖٝاومایؼ.بههمیهرهت،ٝلتونعتبهمٞلىلعىػىمىلورامٞیتکماحیػاؿػ.ىامىل
آوکاهىامىلوػؿٝلّیتتضلیلی،همنىنٝلّیتعاؿریىمىلورىػیومٞیامت.تىّیشبیياتـ

امات.صاحاتاّولایىکاهم٦ااهیمباا اّٝمبىػنیکمٞىاونعتبهمٞىایػیگـبهػوصاحت٩ابل٥اُـ
ـوؼ.ػؿآن ـاؿبگی ٍىؿ وهاؿصاحتونعتبههمػاؿوؼکاهباهونابتىّرهبهمَاػی٪يانمىؿػتىّره٩

ًمٖلا٨وٝماى وهاٝعاؿتىاؼاف:تنااوی،تعاایه،ٝماى وعَاىاؿبٞهمٞـو٣امت.ایاهوناعت
هایوهاؿگاواهاگاـوناعتم٦هاىمیباام٦هاى ػیگاـٝماى وعَىًمهوره.ػؿمیانایهوناعت

ىمىلوٝمىمّیتماىؿػبضاجایاهوىىاتاؿ عَىًمٖل٨باىؼ،ونعتبهآنٝمىمّیتػاؿػ.ایهوٛى
ىمىل،آونهمىؿػبضجامتم٦هى امت>مخاًلم٦هى اونانو ـاػؿایهوٛى نعتباهم٦هاى وینت>فی

ـاهـىااٝـیاوناانامات،وحایهاـاونااویىااٝـوینات )هظفدش، ىاٝـٝمىمّیتوىمىلػاؿػ>فی
ٝعااؿ اماػؿبضجماٝمىمیتوىمىلواٙـبهوا٩ٞیتوراىػیامات.یااباه(.79-73ق، ص1111

ـاؿمی ـوؼ.ػؿٝلّیتتضلیلیمغهافوا٩ٞیتعااؿریػیگـ،ص٪ی٪تمٞاویمىؿػبـؿمی٩ اماتوگی
ـاػافٝمىمّیاتوىامىحیاماتکاهمیاانػوصیخّیاتػؿاگـٍضعتافٝمىمّیتوىمىلمی ىىػ،م
کلّیتبه ـاؿامت.ایهوٛى ـ٩ ـػػ.کّلیمٞییکمىرىػمتياّغٌٝىىانکّلیمٞیمٖـسمیعاؿدب گ

ـاػافکلّیاتػؿعاؿدامتکهوارؼکماز ماػونامتوونعتبهآوهاکّلیامات.ػؿایاهمٞىاا ما
٩علایکاه(.411، ص1184)کشش،، ومٞتورىػامت افکّلیاتوىامىل،باـعال٣واٛى ػؿایهواٛى

ـایهوراىػّٝلاتػاؿای رقئیمَؼا٩یافکّلیبىػ،مٞىایرقئی،ٙهىؿوصیخّیتیافکّلیامات.بىااب
ل٩ىی َّ ـهومٞهبازتـوتض همناأحهباـعال٣تـیونعتبهورىػمٞلاىلعىاهاؼباىػوػؿایاگنت

ٍاىؿ ت٦اوتیمیانٝلّیاتعااؿریوتضلیلایوینات.باه(131، ص1187)يبىناو، ىؼهاّػٝایمٖـس
ـػ:تىانایهعالٍهامتؼزلبـایهمٖلبؿامی گىوهبیانک
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 ـاؿامت.میانصیخّیت هایمغتل٤یکمىرىػؿابٖهّٝلیبـ٩
 .ّٝلتهمىاؿهوارؼکماز مٞلىلامت
 ،ٍىؿ ورىػیػاؿایکماز صیخّیتمٞلىلامت.بهصیخّیتّٝلت
 .صیخّیتٝلتمٞهورىػیونعتبهصیخّیتمٞلىلػاؿػ
 .مٞاویصیخّیا صاکیابٞاػورىػیآوهاهنتىؼ

تىانؿابٖهعاؿریمیانآوها،افرملهمیقانمٞهورىػیػؿوتیزهباتضلیلمٞاویصیخّیا می
آوهاؿاکي٤کـػ.
ىکلبهتـیويانػهؼ.اّماامااؿاافتىاوؼت٪ؼ وتأعـٝىاٍـؿاونعتبههمبهایهؿاهکي٤می

ـاتالف بهویافومیها،یٞىیؿاه٩علیبیػ٩تػؿتالف  تـیابتىاا بایهٝىاٍاـؿاوضىؿوىاهمافػ>فی
ـایتيغٌوتعییهؿوابأبایهٝىاٍاـبایاؼافهاـػوؿوهػؿکىااؿهامويانمی ـایهب ػهؼ.بىاب

ـػػ. ـػتارقئیا ؿوابٔمیانمٞاویواّشوميغٌگ امت٦اػهک
کىىاؼووٍا٤ویقػؿبیانؿوابٔمیانامما احهیبهبضجىمىلاىااؿهمیٝالمهٕعإعایی

ػاوىؼ:هامیىاملونعتبهاوٍا٣ػیگـؿاػاؿایت٪ّؼ ؿتعیونعتبهآن
ـتیبعاٍایمیاانآوهااهایورهایعؼاووؼهمانص٪ی٪تکمالػاونتیمکهوا ; ىػامتکهت

ـاؿمی ـ٩ ـ٥تهب کهامامػیگاـافوؿوىهامتاممی،اوؼباىؼوبـعیافآوهاافبْٞیػیگـوي تگ
ـهبیيتـوػؿرهبازتـو ـ٥تاهافاحـبقؿگآنواىیىؼهامت،ػاؿایگنت تـیونعتبهاممويا تگ

تاـیهعاىاهیمؿمایؼکاهباقؿگػوعالکىیم،باهامامیباىؼ.اگـایهملنلهؿاافپاییهبهبازآنمی
ـایامما حاباتامات،باهاومىتهایمایورىػیکهػؿاممامتوهمهآحاؿ ـػػٝاحمهنتیب :گا

(.71، ص1199)ؿباؿبان،، 
ـهمَؼا٩یوبهایهمٞىااکاهیاکامام ـهبیيتـوىمىلمـبىٓبهگنت واّشامتکهایهگنت

ـهباهمٞىاایماٞهمَاػی٨بیيتـیونعتبهام مػیگـػاىتهباىؼوینت.بلکهایاهىامىلوگنات
تىانایهتٞلیلاماما وناعتباههامؿاآیه٩ـآنمی711ورىػیامتکهبهبیانایيانػؿبیواف

ٝىىانّٝلتامما عاًهنتىؼ:مياهؼهومىػ.ایهتٞلیلبهٍىؿتیامتکهامما ٝاّ به
الكتاب اإللىهي يصهإل  ْو الْلهه ضهبذايه فهي آیهال التًدیهإ یؼْلهل فاْيك ئما  أْهلت ي  إْبرل ;

ًل: الرػإ، الذإیإ، الذشهر ي ایروها، ي آیها الطهذرة: ّئوَّ   ضما ه الخاْصا بأضما ه الؼاْها، كما في ض
ُه ...، ي آیا الكرضي، ي آیال في القرآو كثیرة، ي يصإل  ْيهه ضهبذايه ػًهإ بیهاو الخله  ي  ُكُن اللَّ َلبَّ

ً ، كالمًل ي البرزر ي الذشر، ي ایهر القیمًه ا ي ضا ر  يذاء اإلفا ا صمیؼا، ي كذا في هردلا الؼ
ًم، ي لؼْلك  ظار بهذلك فهي  زیهإ ههى خمطهما ا آیها  ملك یؼْلل ملك كْله بأضماء هًاضبا في الماى

ً  في هردلا االػتبال، كالتكلیف. ا ي ئما  أْهلهت فهي ليابهأل األضهماء ي هها  ييىه دْتو ئْو ملك هًص
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، 1149)ؿباؿبدان،، :يو التًهْسالل، ي كهذا الؼكهصإ اوتإیت بخطًصْیال األضماء ػلو كثیر هى ش
 (.114ص

ـػاىتامتکهٝاّلمهػؿاػامهبهتىّیشآنمی ـػافواؼهمیهتعییهباتىّرهبهؿویا ویق٩ابلب پ
.(117-114)هماو، ص

یکهٝلّیتونعتبهصیخّیتػیگاـآیاامکانوؼاؿػصیخّیت;ممکهامتایهمإالمٖـسىىػکه:
ّٝلتوناعتباه؟بهبیانػیگـ،آیاهمىاؿهصیخّیت:ػاؿػ،ىمىلورامّٞیتونعتبهآنوؼاىتهباىؼ

ّٝلتونعتبهمٞىایصیخّیتػؿپامظبایؼگ٦ت:مٞىایصیخّیتم٦هى صیخّیتمٞلىلرامٜامت؟
ـا٥اـُٝکال ّٝلاتآنمناتلق علا٤امات.صیخّیاتمٞلىلهمىاؿهرامّٞیتوىمىلػاؿػ>فی

ـاػؿ٥اـُتنااوی،حضاٗىمىلومیبه تىاوؼمناویمٞىایصیخّیتمٞلىلویاکمتـافآنباىؼ>فی
تمایقیونعتبههموؼاؿوؼتایکیٝلتوػیگـیمٞلىلباىاؼ.٥اـُکمتاـباىػن٩لماـوىامىل

ـاػؿآن ىاىػکاهعاال٣ابنتهبهمٞلىلمیٍىؿ ،ٝلتوٝلتونعتبهمٞلىلویقبإلامت>فی
ـایه ّٝلتهمىاؿهبایؼونعتباهمٞلاىلعاىػ٥ـُامت.مٞلىلهـوهػاؿػافٝلتعىػػاؿػ.بىاب

ىمىلورامّٞیتػاىتهباىؼ.
ـایایه ـػاعتهىىػ،ؿاهکي٤ٝمىمّیتوىمىلمیانمٞاویامت.ب بضجبٞؼیکهبایؼبهآنپ

ـهمی باـیم.تىّایشآوکاهمٞااویهماهصیخّیااتیافوا٩اٜعااؿریهناتىؼ.مىٚىؿافؿاهصیخّیا به
ـػهػؿایه ـتـػاؿوؼومٞاویّی٨تـوىاملمیان،مٞاویگنت ـاگی تـعىػصیخّیتیافمٞااویتـصیخّیتی٥

ـایمخال،مٞىای ـػههنتىؼ.ب ـػاىاتویاقػؿ:صیاا ;صیخّیتیافمٞىاای:ٝلم;گنت امات.ایاهب
احهیتىمٔٝالمهٕعإعااییکااماًلمياهىػامات.ایياانؿوابأمیااناماما تعییهؿوابٔامما 

ـاماكصیخّیت ػاوىاؼ.کىىؼوهاـامامؿارهاتوصیخّیتایافامامػیگاـمیهابیانمیعؼاووؼؿاب
کىیم:واوٍا٣ؽیلآنؿابیانمی:ٝلیم;ٝىىانومىوه،تعییهایيانؿاػؿبابو٤ٍبه

ـایعىػهوصْىؿػیگـمىرىػا افرهعؼاووؼمتٞال،; تصْىؿؽاتووؿوىهبىػنآنب
رهتکهوقػهمهرهاا ؽا مٞلاى وراىػباىؼوعؼاووؼٝلیمافآنمی:ٝلیم;و:ٝاحم;وقػاو،
امتواگـبهوهاانمىناىب:ىهیؼ;آوزاصْىؿػاؿػ،رهتکهػؿباىؼوافآنمی:مضیٔ;ػاؿػ،
ـػػ، ُ اْح٢ُُیىِب;گ الَّ ػهاّلُن آلَغٓیهّب َي ;وناعتػاػهىاىػ،ٓػوهاـٔمتواگـباهوهاانوآىاکاؿا:َٝ

ىاَ ةّ  ـػػ،امتواگـونعتاوباػیؼوی:الشَّ هامالصٚاهاگـباىىیؼویامتو:بَیـ;هامالصٚهگ
امتو:ص٦ی٘;کىؼعىاهؼبىػوافرهتوگهؼاؿیوتض٦ٚوبـآونهمياهؼهمی:ممیٜ;ىىػ،

رهاتکاهافاماتوافآن:صنایب;ىاماؿآوؿػهرهتکههمهمٞلىما ؿابهافآنعؼاووؼٝلیم،
:امات:صکایم;باىاؼوافرهاتاماتضکا مٞلىمااتومای:ععیاـ;تـیهامىؿآگاهامتػ٩ی٨

(.31، ص1199)ؿباؿبان،، 



 

 

143 

ن
ٔال

 
ذّْ
تم

 ٚ 
خش
تأ

 
یّفّ دس

 ت
حّ
ت

سٜا ٚ یّی
 یٞا

ف
وـ

 
  آٖ

  

ـؿمیمکاهاگابـایهاماكػؿتعییهؿوابٔمٞاویابتؼاباتضلیلحىاف ٝ٪لیبهؿوابٔحقومیمی
ـاؿبىػ،مه٥ـُمؾکىؿمضتملامتومپلباتضلیلصیخّیت ـ٩ هااورهاا ،باهمیانآوهاتالف ب

ـهاؿاتَىیـمی ـػهوت٪ّؼ وتاّع باتىرهبهىا٪ى٧مٖاـسىاؼه،کىیم.ىمىلمٞىاییمیانآوهاپیب
تىانػؿایهومىػاؿويانػاػ.بضجٝلّیتؿاػؿ٩احبمٞاویمی


 علیّت حذ ٍسط در بزّاى اس علیّت در همام ثبَت ٍ اثباتاعن بَدى . 3-2

ـػه ـای٥همت٪ّؼ وتأعـّٝلیبیانک ـاکه(؛113، ص1181)هعلمد،،  اوؼبـعیتيکیل٩یاكؿاؿاهیب و
ـاویصؼومٔ وضىصؼومٔػؿّٝلتصملاکعـبـا٢ٍـامتواگـبتىانیکمٞىاؿابهػؿ٩یاكا٩ت

ـاؿػاػ،ٝلّیت ـهان٩ ػاؿیم،بایاؼباهت٦ااو ىىػ.ػؿو٪ؼایاهػیاؼگاهبیاانمایآنبـاکعـحابتمیب
ـای صیخیا ػؿم٪ا حعى واحعا تىرهومىػ.تىّیشآوکهممکهامتػؿم٪ا احعا یکویژگیبا

ـػػ.اّماایهباٝجومیىی ،امـیمععّیتػاىتهػاىتهباىؼوبه ىاىػص٪ی٪تاًاوػؿوامٖهآنػؿکگ
حعى وابنتهبهآنباىؼ>مخاًلبهایهامتؼزلتىرهکىیؼ:م٪ا 

فیؼاونانامت.
هـاوناویصیىانامت.
پلفیؼصیىانامت.

:فیاؼ;ٔاکعاـٓباـ:صیاىان;ّٝلاتحعاى باىؼ،:اونان;ػؿایهامتؼزل،صؼومٔکههمان
؟ایاهماغهػؿ:اوماتّٝلتصیىانبىػناونانبىػنفیؼ،;تىانگ٦تٔا٢ٍـٓامت.صالآیامی

ـایماحابتمی ـابهایهػحیلصیىانبىػنفیؼب ىىػکاهٝلامباهم٪ا احعا مغىیػؿمتامت>فی

رابطه بیى 
 دو هعًا

 رابطه لسوهی داريذ

 تالزم داريذ

یکی از هعايی شمو ل و 
عموهّیت يسبت به 

 دیگری دارد

هعًای شاهل، عّلت 
 است

هصادیق هعايی به یک 
.وجود هوجود هستًذ  علّیت تحلیلی 

هصادیق هعايی به دو یا 
چًذ وجود هوجود 

.هستًذ  
 علّیت خارجی

هیچ کذام از هعايی 
بر دیگری  شمو ل

 يذاريذ

هر دو هعلو ل یک 
 عّلت هستًذ

هصادیق هعايی به یک 
.وجود هوجود هستًذ  علّیت تحلیلی 

هصادیق هعايی به دو یا 
چًذ وجود هوجود 

.هستًذ  
 علّیت خارجی

یکی الزهه دیگری 
 است

الزم، عّلت ياقصه 
 هلسوم است

هصادیق هعايی به یک 
 علّیت تحلیلی وجود هوجود هستًذ

هصادیق هعايی به دو یا 
چًذ وجود هوجود 

 هستًذ
 علّیت خارجی

رابطه عّلی هیاو آو ها  رابطه لسوهی يذاريذ
 برقرار يیست
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ـایهایىکهبىػووپیؼامی:اونان; ـایفیاؼاونان،;کىیم.بىاب ـایحعاى صیاىانبا :ّٝلاتاماتبا
ـااىاؿهبهم٪ا احعاا ػاؿػ.باه(14، ص1183 ،،اػیف) تاىانصاؼبیاانػیگاـ،ومیػؿمتوینت>فی

ـاکهػؿعاؿدوحعى ، ـایا٢ٍـػاونت>و ّٝلات:اوناان;ومٔؿاػؿایىزاوامٖهػؿحعى اکعـب
ـایصیىانبىػنػاونت.تىاناونانبىػنؿاوینتوحعىتًاومی:صیىان; ّٝلتب

ـػیم،ؿابٖهّٝلیمیاان ـایکي٤ٝلّیتبیانک ؿا:اوناان;و:نصیاىا;باتىرهبهػوؿوىیکهب
ـاؿمی ـا:اوناان;باىػنافحاىاف :صیىان;ػهیم.مىؿػبـؿمی٩ یٞىای:صیاىان;باىػنامات>فیا

ـکبازؿاػه; وایهمٞىیػؿاونانبىػنویقهنت.اماااوناانباىػنافحاىاف صیاىان:صناكمتض
ـکتبااؿاػهتالفمیباوإ٪ّیتاکه٥َلاو ـاصناكبىػنوص نانامتاوؼاؿػ.بابىػنوینت>فی

ـاؿتىرهبهآونهػؿبضجتالف گؾىت،باتىرهبهحقو یک ـ٩ا مىیه،ؿابٖهٝلّیتتاّمهبایهػواماـب
ـتیب،صیاىانباىػن ـ٥هامت.بؼیهت ـامیانّٝلتتاّمهومٞلىلّـوؿتًاتالف ػوٕ ّٝلاتوینت>فی

ّٝلتصیىانوینت.نانوا٩َهاونانامتوافرهتٝلّیتبـآنم٪ؼ امت.پلاو
ـاؿوینت،افایهرهتوىبتباه ـ٩ باتىرهبهایهکهػؿایهمخالؿابٖهٝلّیتتّامهمیانػومٞىاب

تىانرایگاهٝلاتومٞلاىلؿاػؿؿمؼوباؿوهکي٤حىاف مٞىاییمیبـؿمیؿاهمٞهمٞىاییومی
نىؼ،صیخّیتایکاهّٝلاتتاّماهصیخّیاتکهبـاماكآونهبیاػومٞىاتيغیٌػاػ.تىّیشبیيتـآن

مٞلىلامتونعتبهمٞلىلمٞهمٞىاییوىمىحّیتػاؿػوّٝلتوا٩َهٕعیٞتاوىیهماٞهوراىػی
ؿاونعتبهمٞلىلػاؿاوغىاهؼبىػوهمهکماز مٞلىلؿاوغىاهؼػاىت.

ـاویؽکـىؼه،بـبـاماكوکا بیانىؼه،می ـػکه٩یاكا٩ت ـاتىانتضلیلک هانحّموینات>فیا
ـایا٢ٍـباىؼکهػؿایهمخاال ـهانحّمایهامتکهصؼومٔوامٖهػؿحعى واحعا اکعـب ب ىٓـ
ـائهعاؿریه،ماٝلمبهٝلّیتتضلیلیصیىانوناعتباه ـابا٩ تىهاوامٖهػؿاحعا امتوهحعى >فی

تىانمخاحیمتىامببااایاهبیاانؽکاـاونانػاؿیموهبـٝکل.ػؿمیانامما و٦ٍا احهیویقمی
ـػ.بهایهامتؼزلتىرهکىیؼ: ک

ٝاحمامت.:احّله;
هـٝاحمیصّیامت.

صّیامت.:احّله;پل
ـایا٢ٍـ:صّی;ّٝلتاحعا اکعـ:ٝاحم;ػؿایهامتؼزلویقصؼومٔ ّٝلاتامتواه:احّله;ب

بـصیاا ومٞلاىلآناماتکىىؼکهٝحعى آن.٩ائالنبهایهوٚـ،عىػاؽٝانمی )فیاػد،، لم٥ٛـ
(.13، ص83

ـػکهایه کىىؼهاٍلحقو بایهاٍا٢ـواکعاـهابیانگىوهامتؼزلػؿتىّیشایهمٖلببایؼبیانک
ـایمخاال،ػؿباىؼوهٕاـ٣گـاٍلورىػؿابٖهّٝلیمیباىىؼوایهحقو ويانمی ّٝلاتومٞلاىل.با
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ىاىػکاهباامالفمهػاؿػ.امااػحیالومی:صیىانبىػن;بىػنبا:اونان;کهػهؼامتؼزلاّولويانمی
ـایصیاىانباؼهیم.بااوگااهیمااػه:اونان;ٍـ٣ایهمالفمهصکمبهٝلّیت تاىانمناأحهؿاتـمیب

ـػ.به :اوناان;ىاىػ:اولایىکاهیکورىػعاؿریػاؿػ.افآنػوویژگیاوتقاٛمی:فیؼ;عىبیػؿکک
امت.صالایهػوویژگیکؼا بـػیگـیم٪ؼ هنتىؼ؟ػؿمتامتکهماا:صیىان; ایىکهامتوػو
باىػنٔیٞىای:صیاىان;بـیم.اّماآیاػؿعااؿد،ویژگایبىػنفیؼ،پیبهصیىاوّیتاومی:اونان;باٝلم

ـکبازؿاػه; تىراهامتیابااحٞکل؟باا:و٨ٖ;بىػن،یٞىی:اونان;وابنتهبهویژگی:ٓصناكمتض
ـکتبااؿاػه;یابیمکهػؿمی ـایػاىاته:و٨ٖ;،وابنتهبـ:صلوص ـاٝلمصنیورقئیب وینت>فی

کهیاهمان٩اّىهماؼؿککلّیاا وینات.ػؿٍاىؿتی:ٝ٪ل;کىؼوویافیبهػاىتهایهویژگیک٦ایتمی
ـاماكوگـهٍؼؿایی،ص٪ی٪تاوناویبا:صیىاوّیت;وابنته:اوناویت; ـاب ـکتراىهـیامت>فی ص

ـتعاهاونااویاماتواگاـصیىاویاتوعاىاؼو٦لصیىاویىکلمی ـتعهماػونم ـتعهصیىاویتم ـػوم گی
ـ٥ت.ػؿوتیزههمىاؿهتض٪٨ورىػیمٞىایملاقو وابناتهباهوراىػ ـتعهاوناویویقىکلوغىاهؼگ م

ـ٥تهیاکم٦هاى ػؿٝلّیاتتضلیلایومی ـاؿگا تاىانٝلّیاتآنؿامٞىایزف امت.پلافصؼوم٩ٔ
ـاتـافاٍلورىػؿابٖهّٝلایؿا ـػوایهمالک،مالکؿوىىیوینتوویقی٥ ونعتبهاکعـامتىعآک

کىؼ.حابتومی

 گیشی ًتیجِ

باتىرهبهایىکهػؿٝلّیتتضلیلی،ّٝلتومٞلىلبهیکورىػمىرىػهناتىؼ،مالکایؿوىاهزف 
بهتى٩ّا٤یاک:ٝلّیت;ٌػاػ.بههمیهرهتباتعییهمٞىایامتتابتىانّٝلتؿاافمٞلىلتيغی

ؿمایم.اّمااهایمغتل٤یکمىرىػمیٝىىانمالکت٪ّؼ وتأعـمیانصیخّیتمٞىابـمٞىایػیگـبه
ـػیاؿائهىىػ.تىراهباهػو٩اٝاؼهاٍالی ـایکي٤تى٤٩ّمیانػوصیخّیتزف امتتاؿوىیکاب ب

ـایکيا٤ت٪اّؼ وتاأعـاؿائاهمیٝلّیتکهمّٞیتومىغّیت ىاىػکاهّٝلیمٞلىحیامت،ػوؿاهب
گـورىػؿابٖهّٝلیتاّمهامت.همنىایهاگاـحاقو ٝعاؿتىؼافتالف وىمىحّیتمٞىایی.تالف ويان

گـماٞهوراىػییاکمىیهباىؼ،صاکیافٝلّیتوا٩َهعىاهؼبىػ.ىمىحّیتمٞىاییویقويانیک
یػیگـامت.بههمیهرهتمٞىاییکهىمىلبـمٞىایمتالف عىػػاؿػ،ّٝلاتمٞىاونعتبهمٞىا

هایگؾىاته،٥هامتاىانػؿیا٥ات.ػؿوىىاتهآنمٞىامت.ایهىمىلؿاباتعییهرها وصیخّیا می
ـاؿ ـاویتَىیـىؼهامت.ػؿایهمعىامٞىاییکاهصاؼوما٩ٔا ٝلّیتمیانمٞاویػؿ٩احب٩یاكا٩ت

ـػ،بهمی ىاىػ.بااتىّراهباهٝىىانّٝلتاکعـتعییهمیرهتیکهّٝلتصملاکعـبـا٢ٍـامتبهگی
تىاوؼماالکػ٩ی٪ایایىکهایهٝلّیتاٝمافم٪ا حعى واحعا امت،بههمیهرهتایهمالکومی

ـایتيغیٌّٝلتومٞلىلػؿٝلّیتتضلیلیباىؼ>همان گىوهکهباٝجعٖاىؼهامت.ب
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 ًبهِ کتبة

فاػهٝالماهصناه٨یاتض٪.باههى کحفاب الشففا  اتیاإللهٓ.4598ٝعؼاحلهٔمیىا،صنیهبهبها .4
 .صىفهٝلمیه٩میػ٥تـتعلی٢ا امالم٩م:ی.آمل

یکاؿىىاماواماهانیپا.ٓذیوتاا،یمعااو،یناتیٔو یلفیجذل ثیعلٓ.5;45ٔـیبلىؼ٩امتپىؿ،فه .4
 ی.ىیاما عمیپژوهيیمنهآمىفىإماؿىؼؿىته٥لن٦ه،

ـان:فاتیالحعرٓ.:٤ٔ458یىـؼیمی،رـراو .5  .واٍـعنـو.واپمى .ته

ـا .٩م:واپػو ٓ.;،ٔدهخحىم كیردٓ.45:5ٔٝعؼاحّلهی،آملیرىاػ .6  .ام

 .445-7:ٓ.ً;4ٔ،یهعرفث فلسف،:مٞىایىىامیهنتٓ.;1;45ٔابىاح٦ْلی،مارؼ .7

ـان:.ػو واپ. 1، جهجمىعه هصًفاتٓ.4597ٔهیاحؼىهابی،مهـوؿػ .8 مناهمٖاحٞاا إمته
ـهىگ٪ا یوتض٪  ی.٥

ـاهمضمؼبهی،ـافیىهیٍؼؿاحؼ .9 ،اسربعفة ةیففف  اسسففار العمل ةیالذکمة المحعالٓ.:458ٔمیاب
 .مکتع احم٦َٖى ٓ.٩م:7،5ٔ

 .بىمتانکتاب.واپػو .٩م: رسائل جىدیذیٓ،::45ٔمضمؼصنیهمیؼٕعإعایی، .:

 .ا یبا٩:٩م.واپاول.ىعة رسائل العالهة الطباطبائیهجم٧ٓ.:464ااااااااااااااأ .;

واىیٕـصایلیتضلتیّٝلینتیوٓ.;5;45ٔاٝٚمیمىمىمیؼم٦َٖیو١المـّا،یاّی٥ .41
 .;4-44ٓ.44ٔ4ً،یهعرفث فلسف،:یػؿ٥لن٦هامالمتیّافاو٪نا ٝل

،یهعرفث فلسفف،:یلیتضلتیّاػّحهاحعا ٝلٓ.;8;45ٔپىؿبلىؼ٩امتوفهیـ١المـّا،یاّی٥ .44
46ٔ6ً.ٓ9-49. 

ـانٔو١المـّای،اّی٥ .44  .481-447ًٓ.48ٔ7،آییى دکمث،:مٞىاینتیو;ٓ.4;45ػیگ

ٓ.اٍٖالصا ٥لن٦یوت٦او آوهابایکؼیگـ.واپوهاؿ .٩م:بىماتان4;45کـری،ٝلیٔ .45
 کتاب.

یوپژوهيایمإمنهآمىفىٓ.٩م:4،ٔدشفا  اتیشرح الهٓ.:458مضمؼت٪یٔ،یقػیمَعاس .46
 ی.اما عمیى

ـتْ،یمٖهـ .47 ـان:ٓ.9،ٔدرهجمىعه آثآ.9;45یٔم  .ٍؼؿاواپبینتویکم.ته

 احٖعٞ احنابٞ ،٩م:مإمن احىيـازمالمی..المًطكٓ.4651٧احم٦ّٚـ،مضمؼؿّأ .48

ـهاانحاّمافتّیااٝامباىػنٝلٓ.;6;45یٔواىؿومضمؼٝلیصنه،یمٞلم .49 صاؼومأػؿب
 .447-417ٓ.9ٔ48ً،دکمث ىییآ،:آنیامؼهایپویوعاؿریلیتضل

ـانٔم٦َٖؼیاٝٚم،میمىمى .:4 ـػهااویلیتضلتیّٝلٓ.;5;45یوػیگ آنػؿصکماتیکاؿب
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 .444-419ٓ.4ٔ4ً،ییدکمث صذرا یپژوهيیٝلمهوامػو٥َل:.هیمتٞاح

ـػهاآ.;7;45یٔمَا٦ٖؼیمااٝٚام،یمىمى .;4 ـهاانیلایتضلتّیاٝلیکاؿک هعرففث ،:ػؿب
 .6;-95ٓ.46ٔ4ً،یفلسف

ـػهآ.;9;45یٔم٦َٖؼیاٝٚم،میمىمى .41 هػؿ٥لنا٦یلایتضلتیّٝلِیىىاعتیهنتیکاؿک
 .:46-447ٓ.41ًٔ:،یفلسف فجأهالت  یپژوؿىیوامهٝلمػو٥َل «.یامالم

یميتملبـآؿا اعتَاٍا،یػؿ٥لن٦هامالمییرنتاؿهآ.9;45یٔمضمؼمهؼؼیمان،یوعى .44
ی.اوتياؿا صکمتامالم٩م:ٓ.5دی،ٔاّیاحله٥تیآ


