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 58-55                92جلسِ 

 هکاسة هحرهه / تصویر و توثیل
 ثسن اهلل الطحوي الطحين

  خشک کردى یا هوهیایی کردى حیواًات
 ،تهي كٌين كِ هكلت پبًعزّن اس هكلت آذطي كِ زض ثحج همبم اٍل يًٌي ايجبز الػَض ٍ التوبحيل اضبضُ اي ثِ آى

گَيٌس يب هَهي كطزى يَاًبت كِ ثِ آًْب تبكسي زضهي هي ايي است كِ هَؾَيبتي هخل ذطك كطزى كبلجس ٍ جسن ح

 ثسى ٍ اهخبل ايي، آيب اضتجبقي ثب ثحج هب زاضز يب ًساضز؟ 

پبسد ثِ ايي سَال ايي است كِ زض ايي ظهيٌِ ثِ ًهط هي آيس كِ ثحج چٌساًي اظ حيج ثحج هب ايٌجب ٍجَز ًساضز ٍ 

نبّطش ايي است كِ ذطك كطزى حيَاًبت ٍ ايي كِ آًْب ضا ثب اثعاضي ذطك هي كٌٌس ٍ ثًس ّن آى اجعائي كِ زض 

هًطؼ فسبز است ضا ثيطٍى هي آٍضًس ثًس ّن هَازي ثِ اٍ هي ظًٌس كِ ثوبًٌس چِ زض ضكل تبكسي زضهي يب هَهيبيي 

 مًساضز ٍ ايي اهط لسين ّن هطسَ ضثف  ثِ ايجبز التوبحيل ايي اهط نبّطاً .هطسَم استكِ لسين هطسَم ثَزُ ٍ اآلى ّن 

 استٍ جسس لٌيي ضا هَهيبيي كطزًس كِ زض هسكَ  استثَزُ كِ اجسبزي ضا هَهيبيي هي كٌٌس ٍ اآلى ّن زض هَظُ ّب 

ايٌْب اظ حيج ايجبز  .سٌٌيب زض پطًسُ ّب ثِ غَضت تبكسي زضهي زض هي آٍضًس ٍ ضكل آى ضا ثب هَازي حفم هي ك

توخبل ٍ توخيل ٍ تػَيط هبًًي ًساضز ثطاي ايي كِ نبّط تػَيط ٍ توخيل ايي است كِ ضجِ چيع زيگطي ضا زضست هي 

كٌٌس ًِ ايي كِ ذَز اٍ ضا هبًسگبض هي كٌٌس كِ ذَز ضيء ضا هبًسگبض ثكٌٌس ثب يك تػطفبتي ايي كبض ضا هي كٌٌس يب 

ي ظًٌس ٍ هَاز فبسس ضًَسُ ضا اظ اٍ ثيطٍى هي آٍضًس ٍلي زض ًْبيت ايي چِ كِ زض ذطكص هي كٌٌس يب هَاز ثْص ه

ايي است كِ ذَز اهط حفم هي ضَز ثسٍى ايي كِ ضٍح زاضتِ ثبضس زض حبلي  استهَهيبيي سبظي ٍ تبكسي زضهي 

ِ اٍ هي ظًٌس كِ ضٍح حيَاًي يب اًسبًي اظ اٍ جسا ضسُ يب ضٍح ًجبتي اظ اٍ جسا ضسُ ثطگْبي گلي كِ هَازي ث

 س .هستْبي ظيبزي ثبلي هي هبًس هخال گيبّبًي كِ ذطكص هي كٌٌس هستْب ثبلي هي هبًٌ

 اطالق صور تر حیواًات خشک شده
سَال اٍلي كِ هب اٍل هكطح كطزين اظ حيج  زٍ سَال ٍجَز زاضز زض ايٌْب كِ يك سَالص ثب ثحج هب هطثَـ است .

ز؟ يك سَال ايي است كِ اظ حيج ثحج ّبي زيگط ايٌْب اضكبل زاضز يب توخيل ٍ تػَيط ٍ .. اضكبلي زاضز يب ًساض

 آى سَال اغلي كِ ايٌجب هكطح ضس ايي است كِ آيب توخيل ٍ تػَيط ضبهل ايي هَاضز هي ضَز يب ًوي ضَز ؟  ًساضز؟

 نبّط ايي است كِ ضبهل ًوي ضَز ثطاي ايي كِ تػَيط ٍ توخيل ، غَضت غيط ٍالًي ضيء است يب هجسوِ غيط

ٍالًي ذَز آى ايجبز هي ضَز ٍلي ثِ ًَيي هحبكبت ًسجت ثِ ٍالًي زاضز يًٌي ضجْي ثطاي ضيء است ثسٍى ايي 

  س .كِ ذَز اجعاء ٍ جعئيبت ٍ يٌبغطي اظ ذَز هوخل ٍ هػَض زض ايي تػَيط ٍ يب هخبل ثبض
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 عدم شوول ادله تر هوهیایی
ضيء اغلي، چْطُ اي، هخبلي، غَضتي اظ آى ضيء اغلي  نبّط توخيل ٍ تػَيط ايي است كِ ثب هَازي غيط اظ هَاز آى

ايٌجب سبذتِ هي ضَز كِ زض ٍالى هوخل ٍ هجسن ٍ هػَّض ٍالًيت زيگطي است ٍ ايي كِ ايٌجبست كِ حبلت 

كِ ثِ ذبقط هطبثْت ، يحكي يي  ت ،ًمبضي ٍ هجسوِ است يك چيع زيگطي است هٌتْي ثيٌطبى هطبثْتي اس

آى پَست ضا ، هَاز ضيويبيي ظزًس كِ ّوبى پَست ثبلي هبًسُ ٍ ثسى ذَز اٍ ثب الووخل ٍلي زض جبيي كِ ذَز 

هَهيبيي ضسى ٍ تعضيك هَاز حفم ضسُ ، ايي ذَز اٍست فمف اظالِ ضٍح ضسُ، ظيطا ثًس اظ اظالِ ضٍح ، آهسُ جسس ضا 

ٍ سبذت ٍ حفم كطزُ، ايي حفم جسس ثب قطق يلوي ٍضيويبيي ايي ضثكي ثب توخيل ٍ تػَيط ٍ سبذت هجسوِ 

ٍ  س ،ثب ايي پَستْب هبً س ،الجتِ ثًس اظ ايي كِ ايي كبلجس ذطك ض. ذيلي ثب ّن فطق زاضزٍ ز پيكط چيعي ًساض

آى ظهبى شي ضٍحي ضا هي ضَز ٍلي  .است  ت ،هطبثْتي ثيي ايي ٍ آى ضيء ٍلتي كِ ضٍح زاض س ،تػطفبتي كِ ض

 .زليل ضبهل آى ضا ًوي ضَز

 هوهیایی شاهل اجساء زائد
ٍلي يك تجػطُ اي ثِ ايي جَاة ثبيس ظزُ ضَز ٍ آى ايي است كِ ايي تب هبزاهي است كِ اغل ايي حيَاًي كِ  

اجعاء ضئيسيِ ٍ يوسُ آى ّوبًي است كِ يك ٍلتي زض اٍ  ضيويبيي ضسُ ، يب جسسي كِ ضيويبيي ضسُ ٍ يب كبهالً

 س ،ضٍح زاضت حبال ذطك ضسُ ٍ ًگْساضي ض ّوبى است كِ ظهبًي تب ايٌجب اگط ّوبًي ثَز كِ يوستبً  ز ،ضٍح ثَ

كِ هوكي است ثحج هب ضبهل آى هي ضَز ٍ آى ايي  استاهب يك غَضت زيگطي زاضز كِ زض آى غَضت جبي ايي 

است كِ ثًؿي اظ اجعاء اٍ حفم ضسُ ٍلي چيعّبي زيگطي ّن ثط اٍ افعٍزُ ضسُ، هخال چطوص ، ضبذص، تَي 

ت كِ ييي ّوبًي است كِ اآلى ذطك ضسُ ٍ ًگْساضي هي ضَز هي ٍ قَضي اس غَضتص چيعّبيي اؾبفِ ضسُ،

گبّي هي ضَز كِ ضبخ  ت ،گَيٌس ثرطي اش ّوبى است ٍلي ثب اؾبفِ كطزى چيعّبي زيگط ايي هبًسگبض ضسُ اس

زٍ زست ٍ پب ضا هي هبًس ٍ ًگِ زاضتٌس ٍلي لسوت ّبي زيگطي ضا ّن ثب اٍ تطكيت يب ايي هبًسگبض است ، يكي 

ي حيج الوجوَو يك هجسوِ ضسُ است كِ اجعاء اغلي في الجولِ زض ايٌجب حفم ضسُ ٍلي هَاز ٍ كطزًس ٍ ه

اجعاء ٍ يٌبغط زيگطي ّن افعٍزُ ضسُ ٍ هجوَيِ آى هجسوِ ضسُ ٍ هجسوِ ثعي، حيَاًي  يب ّط حيَاى زيگطي 

زض حسٍزي هي ضسس كِ .. ثط ايٌْب غبزق است حسالل .ضسُ، اگط ايي قَض ثبضس هوكي است ثگَيين ايي توخيل ٍ 

ايي زض ثًؿي اظ هَاضز  .سبذتثب استفبزُ اظ ثًؿي اظ اجعاء اٍ هي گَيٌس ايي هجسوِ ضا سبذتِ هٌتْي هجسوِ اٍ ضا 

اغل يسم غسق توخيل ٍ تجسين ٍ .. است ٍ ايي كِ هَؾَو حكن  كٌينضبيس ثِ ايي حسّ ، ثطسس اهب ّطجب ضك 

ًِ ايي كِ ذَز اٍ  ت ،كِ ثگَيٌس هجسوِ اٍ ضا ، هخبل اٍ ضا سبذ ضبهل آى ًوي ضَز ٍلي يك هَاضزش ثًيس ًيست

  ز .ضا ذطكص كط
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 پوشاًد اجسام تا پوست حیواًات

پَست كطيسى ضٍي چيعي ، لجل اظ ايي كِ .. حكوص ايي است كِ يك ٍلتي است كِ لجل اظ ايي كِ پَست ضٍي 

آى  س ،يك كبض تعئيٌي اؾبفي اًجبم هي زّثب ايي پَست كطيسى  ت ،آى ذَزش حطام اس ت ،هجسوِ اس س ،آى ثكط

ٍلي گبّي ثب ايي پَست كطيسى غسق هجسوِ هي كٌس ٍ زض ايي غَضت ذَز   س ،هًلَم ًيست حطهتي زاضتِ ثبض

يًٌي چِ هػٌَيي ٍ چِ قجيًي . ثٌبثطايي فطو شكط ضسُ ، جبيي كِ چيعي ضا سبذتِ ثًس پَست  ز .ايي حطام هي ضَ

، ٍي آى ثكطس ، غسق هجسوِ هي كطزُهي كطس اگط ايي ثب لجل اظ ايي كِ پَست ض هػٌَيي يب قجيًي ضا ضٍي آى

ًِ ّوبى كبض حطام ثَزُ ٍ ايي حطام ًيست ٍلي اگط ثب ّويي كطيسى پَست ضٍي اٍ ، غسق هجسوِ يب هخبل هي كٌس 

 ، ايي كبض حطام است يب هكطٍُ است.

هوكي  ت ،هي گَيٌس هجسوِ سبذ  كطيسُ، اگط ثب كطيسى پَست ضٍي آى هبزُ، جسويكِ پَست ضا ضٍي زض جبيي 

 ضَزكٌس ، ثًس  ثطاي ايي كِ ذيلي قجيًي تط لي اگط هجسوِ سبذت كِ غسق هجسوِ ٍ  ،زاست ثگَيين اضكبلي زاض

زاضيس ٍ كطيسى پَست ضٍي آى هبًًي ًساضز . الجتِ ايي ضا تَجِ  ،ز، آى ٍلت هي گَيين سبذت هجسوِ اضكبل زاض

ايي  ز ،ضٍضي است كِ ايي كبلجسي كِ ذطك ضس ٍ هَهيبيي ضس ٍ ًگْساضي ضس ، ايي هحبكبت اظ حبل حيبت زاض

ع زيگطي ثبضس كِ حكبيت اآلى ييي آى ًيست كِ ٍلتي حيبت زاضت ٍلي كبلجس ، ّوبى كبلجس است ، ًِ ايي كِ چي

يب ًمَضي زضست هي كٌس كِ غيط اظ كبلجس   ،ت هي كٌسط ايي است كِ كبلجسي زضسنبّط توخيل ٍ تػَي س .كٌاظ كبلجس 

ضا اجعائي اظ ذَز اٍ ٍ اجعاء جسيسي يٌجب ًيست اال زض جبيي كِ اغلي است ٍ حكبيت اظ آى كبلجس هي كٌس ٍ ا

س ٍ حكبيت هي كٌس ًِ ايي كِ ذَز كبلجس ضا حفم هي كٌ ت ،گفت چيع تبظُ اي سبذ اىَتكٌس ثِ حيخي كِ ثتطكيت 

  س .زاضتِ ثبض استخٌبء هوكي است زض هَاضزي ،

هَاز اغلي اال زض هَاضز ذبغِ اي كِ  كِ غسق ًوي كٌس ت ،ايي اظ حيج غسق توخيل ٍ تػَيط ثط ايي يوليبت اس

 .كٌسس تطكيت ضا ثب هَاز جسي

 خشک کردى حیواًات
ايي اظ جْبت زيگط  اهب اظ ايي ثحج هَهيبيي كطزى يب ثب ضٍش ّبي ضيويبيي ، حفم كطزى  ،تايي اظ حيج ثحج هبس

ثِ لحبل فمْي هوكي است اضكبل زاضتِ ثبضس ، ايي ثحج زاضز ٍ جْبت زيگطي چِ زض اًسبى ٍ چِ زض حيَاى هحل 

ٍ ٍغل ثِ ثطق  س هخال گبّي حيَاًي ضا ظًسُ ذطكص هي كٌٌ س .ثحج ثبضس ٍ اظ آى جْبت لبثل سَال ٍ فطو ثبض

َض كطتي حيَاًي، آيب جبيع قضا ثيطٍى هي كطٌس ، آيب ايي ٍ ذطكص هي كٌٌس ٍ ثًس احطبء ٍ اهًبيص  هي كٌٌس

ظجط زازى ثِ حيَاًبت ٍ كطتٌطبى ثِ ضكل  زاضز ٍ جَاظش ّن هحل ثحج است. است يب ًيست؟ كطاّت لكًبً

ضَز كِ جبيع است يب ًيست؟  ازلِ اي ٍجَز زاضز كِ كطاّتص خي است كِ زض جبي زيگط ثبيس ثحج غيطهتًبضف ثح

 ز .ضَزاًن ثبيس ثحج  اهب ايي كِ حطام ثبضس ، ًوي ضا احجبت هي كٌس
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ا حفم كٌٌس ٍ ذَز اٍ ضي كِ اجسبز ضا زض اًسبى هَهيبيي ايي يك ثحخي است كِ ذَزش جبي ثحج زاضز يب زض اي 

ضَز  ايي جْبت زيگط ثحج است ٍ ثبيس ضٍضي س ،َضي ًگْص زاضًقكٌٌس ٍ زض لجط ًگصاضًس ٍ زفي ًطَز ، ّويي 

طزين قطح هَؾَو فمف اظ ايي ظاٍيِ است كِ آيب توخيل ٍ تػَيط ثط ايٌْب غبزق است يب ًيست؟ آى چِ كِ يطؼ ك

 اظ ايي حيج گفتين غبزق ًيست اال زض هَاضز ذبظ. 

ٍ اهب ايي كِ ّوِ اًَاو تبكسي زضهي يب ذطك كطزى يب ضيويبيي كطزى كبلجسّب يب ثب هَهيبيي كطزى آًْب ضا حفم 

 ْبت زيگط ، اظ حيج ّبي زيگط ، هسألِ اي است كِ ايٌجب هَؾى پطزاذتي ثِ ايٌْب ًيست.كطزى زض غيط لجط آًْب اظ ج

ثبيس زض التٌبو ايٌجب ًِ، ٍلي  ز ،ساضكِ جسس ضا ثيبيس زض غيط لجط ًگٍْلي ايي   ،تالتٌبو ايٌجب ، التٌبو هجسوبت اس

 ، « نزفٌَا هَتبك» ايي كِ زاضز  ،ت ضَز يًٌي ايي سَال هطثَـ ثِ زفي ٍ كفي هيت اسزفي ٍ كفي هيت آًجب ثحج 

س كِ ًَو تًبهل ثب جسس زض اسالم هتفبٍت ثب آى چِ كِ هخال زض ٌّسٍ ٍ ثَزا است آًجب هي سَظاًٌ ز ،كِ ثبيس زفي كط

 آيب ايي زفي ضبهل ..  ايٌجب زفٌَا زاضز ،

هٌتْي ايي كِ اٍ ضا  ز ،ًساضَض است كِ ًفس هَهيبيي كطزى، اگط تَّيي ثِ هؤهي ٍ جسس ًجبضس اضكبل قايي  اجوبالً

اگط زض جبيي ضز ، هٌتْي س هوكي است ثگَيٌس اضكبل زاٌكٌزض جبيي كِ غسق لجط ًوي كٌس حفم زض لجط ًگصاضًس ٍ 

 كٌس ، آى يك ثحج زيگطي است.ًگْساضًس كِ غسق لجط ّن 

كطزى ، هجسوِ سبظي چِ كِ ثب ثحج هب هطتجف است ، ايي است كِ ايي ًَو يوليبت تبكسي زِضهي ٍ هَهيبيي  آى

 س .ب زض هَاضز ذبغي كِ تَؾيح زازُ ضغًٌت التػبٍيط ٍ التوبحيل ًيست الّ ت ،توخيل ًيس ت ،ًيس

ايي ثحج همبم اٍل ثَز ثب پبًعزُ فطيي كِ زض شيل آى هكطح ضس ٍ هب زض ثحج هجسوِ گفتين كِ زٍ سِ ثحج زاضين 

كِ ايي اثًبز ٍ حسٍز آى هطرع ضس ٍ فطٍو  ز ،غَض ثَ. همبم اٍل زض غٌى ٍ سبذت توبحيل ٍ هجسوبت ٍ ايجبز 

 س .آى زض پبًعزُ فطو تجييي ض

 

  صور حفظ
ٍاضز همبم زٍم هي ضَين ، همبم زٍم ثحج ، التٌبو الػَض ٍ التوبحيل ٍ حفهْب است. سَال زض همبم زٍم ايي است كِ 

 حكوص چيست؟ًگْساضي ايي تػبٍيط ٍ توبحيل ٍ حفم ٍ التٌبو ايي تػبٍيط ٍ توبحيل 

 ء و هتأخریيفتاواي قدها 
ّوبًكَض كِ هالحهِ هي كٌيس زض كتت ٍ ذَز هكبست ، نبّط ايي است كِ فتبٍاي لسهبء ثِ هطَْض لسهبء ًسجت 

 ز ،زازُ ضسُ كِ التٌبو ٍ حفم هجسوبت ٍ تػبٍيط زض ّوبى هحسٍزُ اي كِ كسي لبئل ثِ حطهت زض سبذت هي ضَ

 .يي نبّط هطَْض لسهب است كِ ثِ آًْب ًسجت زازُ ضسُ استا ت. حفم ٍ التٌبيص ّن حطام اس
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اهب زض زٍضُ ّبي هتأذط الَالي پيسا ضسُ كِ ًِ ، ايي التٌبو اضكبل ًساضز حتي اگط ثگَيين سبذت اضكبل زاضز كِ اظ  

، ٍ ثًس ّن زض ثيي ِ ًحَي توبيلي ثِ يسم حطهت زاضًسظهبى هطحَم غبحت جَاّط ٍ ذَز هطحَم ضيد كِ ث

ّن ثِ ايي سوت ضفتٌس كِ حفم ٍ التٌبيص ّن اضكبل ًساضز  غبلجبًيي ٍ ثعضگبًي كِ آضائطبى ضا ًمل هي كٌين هًبغط

ٍ ذَز آلبي ذَئي ٍ حؿطت اهبم ٍ .. . ايي زٍ لَلي است كِ هطَْض ثيي لسهبء ، حطهت است ّوبى قَض كِ 

 هطَْض ثيي هتأذطيي ٍ هًبغطيي يسم حطهت است. 

زض ِ هطحَم هحمك اضزثيلي ، ذالف ايي ضا ثِ هطَْض لسهبء ًسجت زازُ است ٍ هي فطهبيس الجتِ هالحهِ هي كٌيس ك

ثِ ايي اضكبل كطزًس كِ ايي  ب يكي اظ ثعضگبى كِ هًوَالًًوي ضٌبسين الّكِ لبئل ثِ حطهت ثبضس ضا ثيي لسهبء كسي 

هخل  .هيلطبى ثِ سوت حطهت استهي ثيٌس كِ  غبلجبًكٌس ٍ كسي كِ هطاجًِ ثِ الَال لسهبء هكبثك ثب ٍالى ًيست 

فلصا ايي كِ اظ يكي  .نبّط كلوبتطبى حطهت است غبلجبًايٌْب   هطحَم هفيس زض همًٌِ ٍ هطحَم غسٍق ، هطحَم ضيد،

ايي نبّطا  است. ضْطت ًساضتِ  تحطهاظ كلوبت هطحَم هحمك اضزثيلي استفبزُ هي ضَز كِ ايي زض ثيي لسهبء 

 حطهت ثَزُ، گطچِ ثيي هًبغطيي ٍ هتأذطيي يسم حطهت است.زضست ًجبضس ، هطَْض ثيي لسهبء 

  حفظ صور ینحرتادله 
يوسُ زض ثحج ايي است كِ ثجيٌين ازلِ حطهت اظ چِ لطاضي است ٍ چِ ازلِ اي ثطاي حطهت البهِ ضسُ است. اٍليي 

فلسفي است كِ هجتٌي ثط ايي لبيسُ  تمطيجبً، يك استسالل غَض شكط ضسُ است زليلي كِ ثطاي حطهت التٌبو ٍ حفم

 ن .فلسفي است كِ هي اثتسا ايي كجطي ٍ لبيسُ فلسفي ضا تَؾيح هي زّن ٍ ثًس تكجيك ثط هَضز ٍ غغطي هي زّي

 « وحدت ایجاد و وجود» دلیل اول  
ايجبز  ،س اًايي است كِ ايجبز ٍ ٍجَز هتحساى  .كجطايي كِ زض ايٌجب هَضز استسالل لطاض گطفتِ يك لبيسُ يملي است

 ن .ٍ ٍجَز اهط ٍاحسي است كِ ثب زٍ ايتجبض ايٌْب ضا اظ ّن جسا هي كٌي

 «وجود » و « ایجاد » تعریف 
 ايي غَضت ضا ايجبز هي كٌيس ، ايجبز ايي س ،ضوب كِ اآلى زض شٌّتبى سبيت هسضسِ فيؿيِ ضا تػَيط هي كٌي 

ًيست كِ اٍل  قَضايي  است ،ظهبًص ّن يكي غَضت ثب ٍجَز اٍ زض يبلن شّي يكي است ٍ يك ٍالًيت است ٍ 

ٍ پيسايص  ٍ ذلك ّوبى سهرلَلص چيع زيگطي ثبضٍ ٍ ثًس ايي اثساو ٍ ذلك يك چيع  كٌسذلك  ًٍفس اثساو 

هرلَق ّن ّوبى، تَجِ ٍ اضازُ ًفس ثِ ايجبز آى غَضت سبيت هسضسِ فيؿيِ ّوبى، ٍ ٍجَزش ّن ّوبى، ايي 

يًٌي زض ٍالى فيؿي است كِ غبزض هي ضَز ٍ ايي فيؽ اظ حيج اًتسبثص ثِ  س.ايجبز ٍ ٍجَز زض ايٌجب هتحساًٌ

 س.ٍجَز هي گَيٌ  ،ِ ثب لكى ًهط اظ اًتسبثص ثِ فبيلي حيج ًفسٍلي هِ س.ايجبز هي گَيٌ ضافبيل 
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 الف. علت و هعلول حقیقی
كهِ زض جهبيي كهِ     َض گفتهِ ضهسُ  قٍ ايي  استزض ايجبزّبي ٍالًي ٍ زض يليت ٍالًي ، ضٍضي است كِ ايي قَض  

ًيسهت كهِ ايجهبز يهك      چٌيي ًلَل ثب ٍجَز هًلَل يكي است ٍهَجَزي هًلَل هَجَز زيگطي است ايجبز ايي ه

كِ ذيلي ٍاؾح است كهِ ايهي   زض يليت حميمي  س. يولي ثبضس ٍ ثًس ٍجَز ، يك چيع زيگطي غيط اظ ايي ايجبز ثبض

ًفس ًهَيي   ت ،ى ايجبز غَض شٌّي زض شّي اسب، ّوظز تَاى ثِ ذلك حميمي هيكِ هخبل ًسجتبً ًعزيكي   ،قَض است

يًٌهي  زض فبيل ّبي حميمي ايي قهَض اسهت ٍ لبيهسُ ضٍضهٌي اسهت       .ذالليت زاضز ٍ هَجس ايي غَض شٌّي است

ٍجهَز  ايي ّن  ثبضس هًلَل ، ييي فمط ٍ اضتجبـ است. ٍ چَى ييي فمط ٍ اضتجبـ است هبزاهي كِ تَجِ ٍ افبؾِ اي

 ايي ًيست.  س افبؾِ ًجبض .زاضز

ٍجهَز يًٌهي ّوهبى     «كي فيكهَى »ز ايجبز يًٌي ٍجَ  ب زض يبلن ذبضد،الّ ٍ ،تفكيك هي كٌس ز ايجبز ضا اظ ٍجَشّي 

يك حميمت است ٍ زض همبم تحليل زض حميمت هب هػسض ضا اظ اسن هػسض جسا هي كٌين . زض ايجهبز حميمهي،    ،زايجب

تجلهي   س ،س يك ٍالًيت است. ايي تجلي كِ كهطز ، پيهسا ضه   ثب اسن هػسض كِ ًتيجِ فًل ثبض س ،هػسض كِ فًل ثبض

 يًٌي ايي ًيست.  س ،ًكٌ

تهب تَجهِ     س ،ايي حبلتي كِ زض غَضشٌّي هب زاضين ، ًعزيكتطيي ثِ ذلك ٍ هخبل است كِ ايي ٍالًيت ضا ًطبى هي زّ

 ضَزَجِ كِ ثطزاضتِ زاضين ثِ غَضت سبيت هسضسِ فيؿيِ، يًٌي زاضين ايجبزش هي كٌين ٍ ٍجَز ّن زاضز ، ايي ت

 يًٌي ًيست.

 ایجاد و وجود تحلیلی تقدم و تأخر
ظهبى ّيچ فطلي ًوي كٌهس ، تهأذط    ز .ٍجَز ٍ ايجبز ، ٍاحس است. زض همبم تحليل است كِ ايٌْب اظ ّن جسا هي ضَ 

أٍجس فَُجس ، زض فلسفِ ّن زاضين كهِ   ت ،ب زض حميمت ذبضجي يك ٍجَز اسضتجي، ٍالّ س ،زض تحليل زضست هي كٌي

 اسهت ، ايجهبز كهِ    س .ثب فبء ايي هي آيس ٍ تمسم ٍ تأذط ضتجي تحليلي است ٍاال زض همبم ذبضد ايٌْب كبهال ثب ّهن اًه  

 س ،اگط افبؾهِ ًجبضه    .اگط ايجبز ًجبضس يًٌي ٍجَز زيگط ًيست ت ،ايجبز اس ،س ٍجَز ّن كِ ثبض است ،ٍجَز ّن 

 ٍجَز ًيست.  

سُ فلسفي است كِ االيجبز ٍالَجَز هتحساى ظهبًبً ٍ حميمتبً يك ٍجَز زض يبلن ًفس االهط است ، ثلِ زض همبم لبي

 س .تحليل ايٌْب لبثل تفكيك است يًٌي زض تػَيط ٍ تحليل شٌّي كِ زض همبم تحليل ، ضتجِ ّن پيسا هي كٌ

 ایجاد و وجود در صور
تكجيمص كِ فمْبء ايي ضا ثط هَضز تكجيك زازًس ايي است كِ گفتِ ضسُ كِ سبذت هجسوِ ثب ٍجَز اٍ ٍ حفم ٍ 

ٍ ٍجَز هجسوِ ّن ثب  ت يكي است ٍ ثِ يجبضت زيگط التٌبو ٍ حفم هجسوِ ، ّوبى ٍجَز هجسوِ اسآى التٌبو 

لتٌبو هجسوِ يًٌي ّوبى ٍجَز هجسوِ ايجبز ٍ سبذت آى هتحس است. اگط ايي زٍ همسهِ ضا پصيطفتيس كِ حفم ٍ ا
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است ٍ ثمبء ٍجَز هجسوِ است ٍ ثمبء ٍ ٍجَز هجسوِ ثطاثط ّويي كجطاي كلي ، يًٌي ّوبى ايجبز ٍ سبذت 

ه ازاهِ ٍجَز هجسوِ ايي ّوبى ٍجَز هجسوِ است ٍ  هجسوِ، آى ٍلت ّط حكوي ه چَى ايي زٍ يكي ضسًس

آى  ز ،يٌْب كِ زض يبلن ذبضد يكي ثَزًس ٍ ّط حكوي ايي زاضٍجَز هجسوِ كِ ثب ايجبزش ٍ ذلمص يكي است ٍ ا

ايجبز ٍ ٍجَز زض ايٌجب ٍاحس است ٍ حكن ايجبز ّوبى حكن ٍجَز است ٍ حكن ٍجَز ّوبى حكن  ز ،ّن زاض

ايجبز است ٍ ايٌجب سبذت ايجبز است ٍ حفم ٍ التٌبو ٍجَز است ٍ حكن ايجبز كِ سبذت ثبضس حطام است ٍ يب 

است ، كطاّت ، ٍ ّويي حكن تسطي ثِ حفم ٍ التٌبو هي كٌس كِ ّوبى ٍجَز است. ايي استسالل  اگط ثبضس كطاّت

 س .ًحي فيِ كِ ٍجَز ثبضس ٍ حفم ٍ التٌبو ثبض اٍل است كِ توسك ثِ لبيسُ فلسفي ضسُ ٍ تكجيك زازُ ضسُ ثط هب

 

 

 پاسخ ها
  ز .ثب زٍ ه سِ ٍجِ ايي پبسد زاض

 صور درعدم وحدت ایجاد و وجود الف. 
ًِ يليت ّبي ايسازي .  ت ،اٍليي پبسرص ايي است كِ لبيسُ ٍحست ايجبز ٍ ٍجَز اغلص زض يليت حميميِ اس

سبذت هجسوِ ، فًل اٍ ٍ پيسايص هجسوِ ٍ ثمبء هجسوِ يلل ايسازي  .ثحج يليت ايسازي است «غَض » ثحج 

ب ضاثكِ ايجبز ٍ ٍجَز حميمي ًيست ٍ لصا ًوي ضَز آى لبيسُ ٌس ٍ ثب يك زستكبضي ايٌْب ضا ايجبز هي كٌٌس ٍ الّّست

 .ضا ثِ ايٌجب تسطي زاز ٍ ثبيس تَجِ زاز كِ آى لبيسُ اذتػبظ ثِ يلل حميمي زاضز 

 علل حقیقیه

يليت حميمي جبيي است كِ ضيئي ٍجَز اٍ ، ييي فمط ٍ اضتجبـ است ٍ زض شات ٍجَز اٍ ، ًيبظ ثِ يلتي زاضز كِ آى 

ذساًٍس سجحبًِ ٍ تًبلي است. آًجبست كِ ايجبز ٍ ٍجَز هتحس  ن ،كِ ّوبى يلت حميميِ ّ كٌسِ ٍجَز ضا افبؾ

ايجبز ّن ّوبى فيؽ ٍ افبؾِ است  ت ،ييي ايجبز اس ت ،ٍ ٍجَز ضيء هًلَل حميمي كِ فميط حميمي اس ت ،اس

چَى آًجب تجسز اهخبل است  ،تٍجَز ّن ًيس ز ،ّط ٍلت ايجبز ًجَ است ،ٍ ثمبءاً. تب ايجبز ثبضس ٍجَز ّن  حسٍحبً

ه ثِ اغكالح يطفب ه  تجسز فيؽ است يًٌي ّط لحهِ فيؽ ٍ افبؾِ ثبضس تب ايي ٍجَز ثط پبي ذَز ثبيستس ، ثِ 

تب ٍلتي كِ ايي ًَض اظ هجسأ ثِ  س ،يٌَاى هخبل زض تمطيجص ّويي ًَضي است كِ ايي هْتبثي زض ايٌجب هًٌكسص هي كٌ

ٍ ضٍضٌبيي است ٍ ّط ٍلت ايي ًطسس ضٍضٌبيي ًيست. زض يليت حميمي  است ،جب ايٌجب ثطسس ، ايي ًَض ّن ايٌ

هَجَز هًلَل ييي فمط ٍ ضثف است ٍ ايي ييي فمط ٍ ضثف زض حسٍث ٍ ثمبء ييي آى ايجبز ٍ آى فيؽ الْي است . 

هَجَز توبم  ايي « ًمكى الفيؽ ٍ االفبؾِإ شاإ» ، ٍ  است، ايي ّن  استهبزاهي كِ فيؿي ٍ ايجبزي ، افبؾِ اي 

 ز .الوَجَ ذَاّس ضس ، يًٌي يسم ّصا
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. ّط لحهِ ايي ٍجَز ثِ آى ايجبز هتػل استحسٍث ٍ ثمبئص ّن ايي قَض است . يلت هحسحِ ٍ يلت هجميِ ّن 

في » زض يليت ّبي حميمي است كِ ايجبز ٍ ٍجَز هتحساى اًس اهط . ايي  « هبزام االيجبز ٍ ثبقٍ ، الَجَز ثبقٍ» است. 

ٌس ٍ زض ايجبز ٍ ستّايٌْب يكي  « ط ٍ في يبلن الَالى ٍ اًوب يتويعاى في همبم التحليل ٍ اال في همبم الَالىًفس االه

 س .ٌستٍّجَز حميمي است ٍ يليت حميمي است كِ يكي 

 علل اعدادي

زض يلل ايسازي ذيلي حبثت ضسُ ٍ هٌجع ٍ لكًي ًيست. يلل ايسازي، ّويي كبضّبيي است  ٍحست ايجبز ٍ ٍجَز

كِ اًجبم هي زّين ٍ ثب كبض هب يك چيعي پيسا هي ضَز ٍ زض آًجب ّيچ استساللي ٍجَز ًساضز كِ ايجبز ٍ ٍجَز 

 ، ضَزِ ايي السام ثًس پيسا زّيس ٍ ًتيجكي است كِ الساهي ضا اآلى اًجبم ٌس هوستّّن ثب ّن  هتحساى اًس ٍ ظهبًبً

هبضيي ظزًص   ٍلي ظزُ كسي ثِ ضرع زيگطي، هبضيي ظزُ ثِ اٍ،  ضوب ايي كبض ضا ايجبز كطزيس زض همبم اهط ايسازي،

ايي هًسّ ضيء است ٍ همسهبتص زذبلت  ت ،يك لحهِ است ٍلي ثًس اظ چٌس ضٍظ اٍ هطزُ، هي گَيٌس اٍ ضا كط

ظ ظزُ ٍ زُ ضٍظ ثًس هي هيطز يب هبضيٌي ضا ضٍضي هي كٌس ٍ ايي هبضيي فًبليت ّن اظ جساست. اهطٍ زاضتِ ٍ ظهبًبً

هي كٌس ثًس اظ هستْب ، ايي هبضيي ًتيجِ هي زّس كباليي ضا زضست هي كٌس ٍ اظ ايي لجيل چيعّب ، الجتِ هب ًوي گَيين 

ِ ايجبز ٍ ٍجَز زض يلل ٍلي هب ّيچ لبيسُ كلي ًساضين ك استّويطِ جساست ايجبز ٍ ٍجَز ، ًِ گبّي ّن ثب ّن 

 س .ضًَبضس ، هوكي است ايٌْب اظ ّن جسا ايسازي يًٌي سبذت ٍ فًبليتْبيي كِ هب اًجبم هي زّين ٍاحس ث

 وحدت زهاًی و ترتثی 

ٍلي ايي زٍ   استظهبى هٌس  ايي كِ اآلى تسجيح ايٌجبست ٍ هي ثطزاضتن ، ثطزاضتي هي ، ثب ثبال آهسى ايي يكي است.

ست. هي ذَاّين ثگَيين ظهبى ٍاحس زاضز ٍلصا آى اق افتبزُ است . ايي كبض هي ، ّوطاُ ثب ثبال آهسى زض يك ظهبى اتفب

ٍ گبّي ًيست.  استزض يلل ايسازي هوكي است ظهبى ٍاحسي زاضتِ ثبضس اهب لبيسُ اي ثِ العام ًيست گبّي 

ب ايي قَض ًيست كِ هًلَل آى كبض ٍ ّوِ ج ز ،گبّي الساهي هي كٌس ٍلي ًتيجِ كبض اٍ زُ سبيت زيگط نبّط هي ضَ

. آًي كِ هب زض ثحج ٍجَز ٍ ايجبز زاضين كِ استٍ حبغل فًل اٍ ثب ذَز فًل هتحس ثبضس ٍلي ثًؿي جبّب ّن 

ثبيس ثب ّن ثبضس ٍ ذالف ايي ًوي ضَز آى زض ايجبز ٍ ٍجَز حميمي است ثطاي ايي كِ هًلَل  يمل هي گَيس اغالً

ٍ اگط ًجبضس ايي ّن  استايي ّن  س ،يي لَاهص ثِ اٍست ، تب ٍلتي كِ آى ثبضا ت ،لَاهص ثِ اٍس حميمي اغالً

ايجبز ٍ ٍجَز يك حميمت  ، ٍ تطتت ٍ تأذطي ثيٌطبى ًيست اال زض همبم تحليل ٍ ضتجي.هتحساًس ظهبًبً كبهالً ت ،ًيس

فيؽ ٍ افبؾِ  ٍاحسُ است ٍ هب تًجيط ثِ ايي هي كٌين كِ ظهبًص ٍاحس است ٍ ٍجَز زض اضكبًص  يًٌي ّوبى

 اٍست ٍ ّيچ تفكيكي هًمَل ًيست هگط زض همبم تحليل شٌّي. 
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ٍاحس است ًِ، ايي ايجبز كطزُ ٍ يول اٍ ايي است ٍلي  زٍ ٍجَ زايجب حتوبًايي كِ يك العاهي زاضتِ ثبضين كِ 

ٍجَز اٍ چيع زيگطي ًيست ، الظم ًيست يول اٍ ثب ايي ٍجَز يكي ثبضس ٍ زٍ حميمت است ٍ زٍ كبض است ٍ كبض 

 س .ٍلي ًتيجِ اش ضا هٌى ًكٌ كٌساٍ چيعيست ٍ ًتيجِ كبض اٍ چيع زيگطي است ، هوكي است كبضش ضا هٌى 

 وجود در حدوثب. وحدت ایجاد و 
پبسد زٍم ايي است كِ فطؼ هي گيطين كِ ايجبز ٍ ٍجَز ٍاحسًس اهب ثحج هب زض ايي لبيسُ ايجبز ٍ ٍجَز 

يب زض ّط جبي زيگط، آى زض حسٍث  ت ،هتحساًٌس ، اگط ثگَيين زض يلل ايسازي هي آيس ٍ زض ايٌجب ّن غبزق اس

ي هجسوِ سبظ ثب حبغل آى كِ هجسوِ است زض اثتساء است ًِ زض ثمبء ، زض حسٍث ايٌْب هتحسًس ، ايٌجب فًل اي

ٍجَز هجسوِ ايٌْب هتحس است اهب زض ثمبء كِ فًلي ًيست . آًي كِ زض ثمبئ هتحس است ثِ فطؼ ايي كِ ثگَيين 

ٍحست ايجبز ٍ ٍجَز زض حسٍث است اٍلي كِ هي ذَاّس  ز ،لبيسُ ٍحست ايجبز ٍ ٍجَز ايٌجب ّن هػساق زاض

، پيسايص آى ّوطاُ ثب فًل ضرع هجسوِ سبظ است ، ايٌْب ثب ّن يكي است ٍ آى هي سبظز  ضَزايي هجسوِ ايجبز 

ٍ ايي پيسا هي ضَز  اهب حبال كِ پيسا ضس ، ثبظ ّن ايجبز ٍ ٍجَز هتحسًس؟ ايجبز ٍ ٍجَز توبم ضس ٍ ضفت ٍ يكي 

ِ اٍ سبذتِ ثبلي است ٍ ايي قَض ٍلي ايي چيعي ك ز ،كسي كِ ايي ضا سبذتِ ثَز ، هط ًيستٌس ٍ هتحس ًيستٌس . اغالً

  ز .زض ثمبء ايٌْب اظ ّن جسا هي ضَ ت ،زض ثمبء زيگط هتحس ًيس س .ًيست كِ ايجبز ٍ ٍجَز زض ثمبء ّن هتحس ثبض
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