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 ثسن اهلل الشحوي الشح٘ن

 خالصه جلسه قبل
اص  هتإخشضشغ  ثحجکِ  گفت٘نٍ  تمس٘ن کشدٗن هتإخشثِ همبسى ٍ هتمذم ٍ سا همذهِ ٍ ضشغ  دس هجبحج گزضتِ

 ِ ثحج سا ثِ دٍ همبم تمس٘ن کشدًذ:اًذ. هشحَم صبحت کفبٗ هجبحج پ٘چ٘ذُ اصَلٖ است کِ ثضسگبى ثِ آى پشداختِ

 شغ اصل ٍجَد ٗب حکن ٍظمٖ ثبضذ.ض ،هتإخشکِ ضشغ  دسجبٖٗهمبم اٍل 

ٍجَدٕ ٍاجت، هطشٍغ ثِ ضشغ  تحمك .ضَد ًِ ٍجَة، هطشٍغ ثِ ضشغ هتمذم همبم دٍم اٗي است کِ ٍاجت

دس تصَٗش  کِ گفت٘نهمبم اٍل هشحَم آخًَذ دس  تجك ثِهب  اًجبم ًذادًذ.اٗي تفک٘ک سا  ّب ثمعٖالجتِ . ضَد هٖ خشهتإ

 چِ حکن تکل٘فٖ هسبلکٖ ٍجَد داسد. ٍ چِ حکن ٍظمٖ ،هتإخشضشغ 

ضَد لمذ اص ح٘ي لمذ توبم  هَجت هٖ هبثمذ اجبصُ دسٍلَق است کِ اجبصُ دس ثبة فعَلٖ هخبل حکن ٍظمٖ، 

کٌذ ًِ کطف حکوٖ ثِ اٗي همٌب کِ اص ح٘ي  کطف حم٘مٖ هٖاجبصُ  :ثگَٗ٘ن کِ دسصَستٖ ؛ الجتِجبصُثبضذ ًِ اص ح٘ي ا

 .ضَد ٍ تول٘ک ٍ تولک هتشتت هٖ ٍاًتمبل ًملٍلَق لمذ ٍ اًطبء لمذ آحبس 

، ضشغ اصل تکل٘ف است ًِ ٍاجت؛ هتإخشضشغ ِ ثگَٗ٘ن اٌٗک ثٌب ثشاست؛  گًَِ اٗيً٘ض دس اغسبل ل٘لِ٘ هستحبظِ 

سٍصُ ثگ٘شد ٍلٖ ٍجَثص دس صَستٖ است کِ ضت  ٍ ٍاجت است ًوبص ثخَاًذهستحبظِ  صىثش اٗي ٗمٌٖ ثگَٗ٘ن کِ 

اهب  ؛گ٘شٗن هٖاٗي سا فشض ـبّشش ضشغ ٍاجت است ٍلٖ اگشچِ ضشغ ٍجَة است  کِ ثگَٗ٘ن اگشالجتِ  غسل کٌذ.

 ٍ ضشغ صحت همبهلِ است. ضشغ حکن صُدس ث٘ك فعَلٖ، اجب

 مسلک اول در مقام اول
 صبحت کفبِٗ فشهَدًذ کِ ًحَٕ ثِحکن سا  هتإخشهسبلکٖ ٍجَد داسد. هسلک اٍل اٗي ثَد کِ ضشغ دس همبم اٍل 

ٍجَد  ،هتإخشٍ لحبؾ اهش  هتإخشضشغ است ًِ خَد  ،هتإخشهسلک تإک٘ذ ثش اٗي داضت کِ لحبؾ  اٗي. تصح٘ح کٌ٘ن

 هتإخشدس لبلن خبسد آى اهش ثبضذ.  اص آى هتإخشاٌٗکِ رٌّٖ است ٍ اٗي ٍجَد رٌّٖ همبسى ثب جمل ٍجَة است ًِ 

 است ٍ اٗي همبسى است.ضشغ  هتإخشاسادُ لحبؾ  دس همبم ضَق ٍ اسادُ ٍ جمل،است ٍلٖ 
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 مسلک دوم در مقام اول
داًست٘ن. آى سا هَسد التشاض ٍ اضکبل ٍ هب ّن ثَد  ٍاسدضذُاٗي هسلک هحل اضکبل ثَد ٍ اضکبالتٖ ثِ آى 

ّب  ّوِ ساُ ثمذاصاٌٗکِاٗطبى  .استدس تمل٘مِ ثش ًْبِٗ دس کلوبت هشحَم اصفْبًٖ  اسبس آى ث٘بى ضذ،هسلک دٍم کِ 

 ث٘بى کشدًذ.گزسا  صَست ثِهسلک دٍم سا ٍ ًمط کشدًذ، دس آخش ًمذ  هتإخشسا ثشإ تصح٘ح ضشغ 

)ًْبٗٔ ش کفبِٗ حبضِ٘ هشحَم اصفْبًٖ ثاًَاس االصَل آهذُ است. صبحت هخل بء اص للواٗي دس کلوبت ثمعٖ 

ّبٕ اٗطبى  است کِ اگش کسٖ ثتَاًذ ّوِ هَاسدش سا ثخَاًذ ٍ ثفْوذ حتوبً هجتْذ است. ثحج إ حبضِ٘ الذساٗٔ(

د دلت ضَدس آى حبضِ٘ اگش  ،اًذ کشدُث٘بى دل٘ك ٍ پ٘طشفتِ است. ثس٘بسٕ اص ًکبت ٍ هؽبلجٖ کِ هتإخشٗي  المبدُ فَق

 .ضَد هٖپ٘ذا  حتوبً سشًخٖ

ثبص  هب ثحج التجبسات است ٍ دس التجبسات دست ،اٗي ثَد کِ دس احکبمکِ اص هشحَم اصفْبًٖ است هسلک دٍم 

ضبسق حکوص سا  ؛ ثلکِّب ثبضذ ثحج ٍجَد حم٘مٖ ً٘ست کِ للت حم٘مٖ ٍ الذادٕ ٍ اهخبل اٗي . دس اٌٗجباست

آى لَالذ لملٖ دس اٌٗجب جبسٕ  ٍ چَى همبم التجبس ٍ جمل ٍ ٍظك ٍ لشاسداد است ؛کٌذ هٖ التجبسهطشٍغ ثِ چ٘ضٕ 

 ً٘ست.

ٍ اضکبل ثِ هشحلِ هالکبت ٍ ٍالم٘بت  ّستٌذهجتٌٖ  ٍالمْ٘بٖٗالتجبسات ثش کِ گفت٘ن دس پبسخ ثِ هسلک دٍم 

 ضَد. هٖهٌتمل 

 مسلک سوم در مقام اول
کتبة اصَل ٍ  (االفکبس دس کتبة تمشٗشات )ًْبٗٔاٗطبى هؽبلت لشالٖ است.  ءهسلک سَم هسلک هشحَم آلب ظ٘ب

. للتص اٗي کبس ًطذ جبٕ کفبِٗ سا ثگ٘شد ٍلٖ تباٗي همبالت سا ًَضتٌذ  اٗطبى. ( آهذُ استهمبالت االصَلخَدضبى )

هشحَم آلبٕ آهلٖ . ستثشخَسداس ا اتمبى ادثٖ ٍ ث٘بًٖ ثبالاص  ،جض استٍ هؤلو٘ك کِ  حبل دسل٘ياٗي است کِ کفبِٗ 

 .کٌذ هٖاستبدضبى سا ث٘بى  ّبٕ حشفاص هٌبثمٖ است کِ تمشٗشات اٗطبى ّن  ء ثَدًذ؛ لزاآلب ظ٘بهشحَم ضبگشد  ّن

ّوبى هسلک هشحَم آخًَذ است  ،هسلک اٗيلزا ؛ هسلک صبحت کفبِٗ دس همبم دٍم استهسلک سَم،  اسبس

 .اًذ دادُثب تمشٗشات ٍ تَظ٘حبت اظبفٖ ٍ لَض کشدى جب اص همبم دٍم ثِ همبم اٍل اًجبم هشحَم لشالٖ کِ 
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 انواع شرط
 :هؤحش دس التعب است. ضشغ دٍ ًَق است ،هتإخشکِ اهش  لبئل ً٘ست٘نهب  :گَٗذ اٗي هسلک هٖ

. ًفك دسست است بضذًفك داضتِ ث کِ دسصَستٖاٗي ضشغ  هخالً؛ ٍالمٖ ٍ هؤحش دس التعب ّستٌذ ضشاٗؽٖ کِ همذّ: 1

 للٖ است کِ تإح٘ش دس التعب داسد.جضء ضشاٗػ ٍ ل ٍ دس اٌٗجب هؤحش دس التعب است

ضَد.  دس هطشٍغ هٖ إ اظبفِهَجت حذٍث لٌَاى  ،ػ هؤحش دس التعب ً٘ست ثلکِ آى ضشغاٗگبّٖ ضش: 2

 تغ٘ش اظبفِ،دس  .اظبفِ ثبال ٍ پبٌٖٗ٘ است آى،ٗک ًَق کِ هشحَم اصفْبًٖ چٌذ ًَق است ؼجك فشهَدُ اظبفبت ّن 

 تبضَد  است کِ اٗي ًسجت هَجت هٖدس ًسجت دٍ چ٘ض ٗک حبلت اًتضالٖ  ثلکِ ٘ت ٗب تإح٘ش ٍالمٖ ً٘ستدسٍالم

 .ضَد هٖهَظَق حکن  ،ٍ آى لٌَاى دس اٗي پ٘ذا ثطَداًتضالٖ  لٌَاى

 انتساعی های اضافه
ثمعٖ  دس اهب ؛اٗي است ءاص هب ،ىالمٖ ٍجَد داسد کِ تکَّچ٘ضّبٕ ٍ ،دس ثمعٖ اظبفبت هخل اثَت ٍ ثٌَت

اًتضالٖ است  ّٖبٗ ذ ٍ هتمَم ثِ ًسجتًضَ لَض هٖ سبدگٖ ثِپبٌٖٗ٘ کِ  ٍهخل ثبالٖٗ  ؛اًتضالٖ هحط است ،اظبفبت

 چ٘ضّبٖٗ اص اٗي .چْبسثَدى دٍ ثشإ ًصف  ؛ هخللٌٖ٘ خبسجٖ کِ احش ٍ تإح٘شات ٍالمٖ دس آى ثبضذ ّٕب ًِ ٍالم٘ت

 .ضَد کِ ٗک لٌَاى اًتضالٖ ثشإ ؼشف هعبف پ٘ذا ثطَد لج٘ل اظبفِ اًتضالٖ است ٍ هَجت اٗي هٖ

ضَد ٍ لٌَاى  اًتضاق هٖ پس تمذم ٍ تإخش .هتإخش ٍ دٗگشٕضَد  هٖهتمذم ٗکٖ  ،دس اجضاء صهبًٖدس احش همبٗسِ 

تب فمػ اٗي ثب آى ًسجتٖ ثشلشاس کشدُ ٍ هَجت ضذُ  ؛ ثلکِاحشٕ دس آى ثگزاسد تب کٌذ. اٌٗجب ضشغ ً٘بهذُ هتمذم پ٘ذا هٖ

 .ضَدلٌَاًٖ دس آى پ٘ذا 

 داسد ٍٍظَ احش دس سٍح ٍ سٍاى ضخص  .ؼْبست است ،ضشغ ًوبص هخالًجبٖٗ کِ ذ ثب ٌکٌ اًتضال٘بت فشق هٖاٗي 

؛ ضَد هٖلتعب جضء ٍ هؤحش دس ا ،اص ضشٍغ فشض اٗي است کِ اٗي احش ثبلٖ است. پس ثمعٖ ،هجؽلٖ ً٘بهذُ کِ هبداهٖ

لٌَاى اًتضالٖ دس اٗي  حبل دسل٘يٍلٖ  ضَد وٖحش دس التعب ًؤهضَد ٍ  ّبٕ اًتضالٖ گشفتِ هٖ اص ًسجت ثمعٖ دٗگشاهب 

 .کٌذ اٗجبد هٖ
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 انتساع نسبت در اجساء زمان
ٍلٖ  ؛ستفشدا هؤحش دس اهشٍص ا کِ آٗذ اثتذا ثِ رّي هٖ ،اهشٍص ثش فشدا هتمذم است :گَٗ٘ذ هٖٖ ٍلت أىدس اجضإ صه

ضَد  اًتضاق ثکٌذ ٍ اٗي ًسجت هَجت هٖ سا ًسجت ،ضَد کِ رّي آهذى آى هَجت هٖ اٗي ٗک ًسجت است ٍ دسٍالك

هشحَم آلب  ٍ اٗي ّوبى هؽلجٖ است کِ هشحَم صبحت کفبِٗ دس ثحج دٍم گفتٌذثش اٗي سَاس ضَد.  هتمذملٌَاى کِ 

 پ٘بدُ کشدًذ.ٍ دس ضشاٗػ تکل٘ف ّن ٍام گشفتِ  اصآًجبّوبى سا  ءظ٘ب

 لسوم عدم مانع در تحقق شیء
اٗي است کِ اٗي ًف٘ش لذم الوبًك  آهذُ االفکبس دس ًْبٗٔ کِ دس فشهبٗص هشحَم آلب ظ٘بء لشالٖ إ اظبفًِکتِ 

ست. لذم هؤحش دس ٍجَد ًً٘جبٗذ ثبضذ. لذم الوبًك ّن همتعٖ ٍ ضشاٗػ ثبٗذ ثبضذ ٍ هبًك  ،تحمك ضٖء ثشإ .است

تإح٘شگزاس دس ٍجَدات تَاًذ  ثشإ اٌٗکِ لذم ًوٖ ؛سا هؤحش گشفت آىضَد  ضٖء الصم است ٍلٖ ًوٖ الوبًك ثشإ تحمك

 .ثبضذ

اظبفبت ٍ ًست ٍ حذٍد ٍجَد  ًَلٖ ثِثبٗذ  ،ضَد ٍ ثشإ تحمك ثِ آى ً٘بص است ضشغ تلمٖ هٖ لٌَاى ثِلذم کِ 

ّب جضء حذٍد ٍجَد است ٍ هحذٍدُ آى  است. اٗي گًَِ اٗيّن  ًِ اٌٗکِ ٍالمبً هؤحش ثبضذ. دس ثحج هب ؛ثشگشددضٖء 

ًِ اٌٗکِ  ثبضذ، اٗي است کِ اٗي هبًك ًجبٗذاست. ٗکٖ اص اٗي حذٍد ٍ ٍجَد  گشفتِ تملكاهشٕ است کِ اسادُ ثِ آى 

 خَاّذ ٍجَد پ٘ذا ثکٌذ. ثلکِ جضء هحذٍدُ آى چ٘ضٕ است کِ هٖ ثبضذ؛لذم هبًك هؤحش دس ٍجَد 

ثذٍى  است،حذٍد تملك تکل٘ف جضء  ،هتإخشکِ تحمك اهش  گَٗ٘ن هٖضجِ٘ آى سا اٌٗجب  :ذٌگَٗ هٖ هشحَم آلب ظ٘بء

 .هؤحش دس هتمذم ثطَد ،هتإخشدس اٌٗجب اضکبل اٗي است کِ اهش  .اٌٗکِ دس اٗي اهش تإح٘ش داضتِ ثبضذ

 متأخرخالصه جواب سه مسلک به اشکال امر 
: اٌٗجب گَٗذ ٍجَد خبسجٖ. هسلک دٍم هٖ، ًِ ثبضذ هٖهؤحش همبسى است کِ  لحبؾدس اٌٗجب  :گفت هسلک اٍل هٖ

 تَاًذ هٖ هتإخش ،ٍلتٖ ثِ التجبس ثبضذ .ثِ التجبس است ّن آىهَحشٗت  ٍ ثشإ اٌٗکِ اهش التجبسٕ است ؛ً٘ست ٖحشٗتهؤ

 ثبضذ.هؤحش دس هتمذم 
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اص اهش هتمذم لٌَاى است کِ هَجت اًتضاق  إ اظبفِحشٗت ً٘ست ثلکِ ، هؤهتإخشدس ضشغ  :گَٗذ هسلک سَم هٖ

اضکبل سفك  تشت٘ت اٗي ثِ ضَد ٍ هَجت حسي ٍ لجح هٖ ،لٌَاى ّن. اٗي خَد اظبفِ ّن ٗک اهش اًتضالٖ است. ضَد هٖ

 ضَد. هٖ

 اشکال اول بر مسلک سوم
ٗک  :گَٗ٘ذ هٖکِ اٗي اهش سا کِ جضء همَلِ اظبفِ گشفت٘ذ ٍ  ثَداٗي  : اضکبل اٍلٍجَد داسد اضکبلاٌٗجب دٍ دس 

وتعبٗفبى ال» :گَٗذ هٖ لبلذُ فلسفٖ است کِى آٗذ، اٗي خالف آ هٖ ثمذاًآًچِ ثب اٗي آهذُ است دس همبٗسِ  لٌَاًٖ دس

 .«هتکبفئبى فٖ الَجَد

عبف ثَدى ٍ ؼشف اظبفِ ثَدى هٍ ٍجَة آى لٌَاى  :گَٗ٘ذ هٖهتعبٗفبى هتکبفئبى ًطذًذ ثشإ اٌٗکِ دس اٌٗجب 

الوتعبٗفبى »ًمط لبلذُ . اٗي آٗذ هٖ ثمذاًاظبفِ  دٗگش ٍلٖ ؼشف ؛ستّ اٙىصحت دس لمذ فعَلٖ  هخالًست؛ ّ اٙى

 است.« ٍ الفمل بفئبى فٖ الَجَد ٍ المذم فٖ المَٓهتک

 جواب به اشکال عدم تکافؤ
ه٘شداهبد ٍ هالصذسا،  ،ثَللٖ سٌ٘با ست.ً٘ض ّ اٗي اضکبل دس اجضإ تمذم ٍ تإخش دس اجضإ صهبىگفت٘ن کِ  لجالً

گفت کِ اٗي  جَدًذ ٍ احتوبالً ثبٗذآى خ٘لٖ تبم ًسا حل کٌٌذ؛ اهب  آى تب اًذ کشدُثشإ آى رکش  ٍجَّٖدٗگش افشادٕ 

 توبم ً٘ست.دس ثبة صهبى لبلذُ تکبفؤ دس اهَس هتسشم 

اجتوبق  .لبلذُ لملٖ ٍجَد ًذاسد :دس کجشإ لعِ٘ ٍ کجشإ لملٖ آى ثگَٗ٘ن ضبٗذ همصَد هالصذسا اٗي ثبضذ کِ

اجتوبق ً٘ض اٗي اظبفبت صبدق است؛ لزا الصم ً٘ست. ثذٍى  ٍاحذ دسآى، آٗذ س اهَس هتسشم هٖاظبفبتٖ کِ د ؼشف٘ي

ٗمٌٖ  ؛آى لبلذُ است .راتبً هتسشم ٍ هٌمعٖ لشاس ًگشفتِ ثبضٌذ آى،لبلذُ دس اهَسٕ است کِ ؼشف٘ي اظبفِ آى اصل 

 ثشإ جبٕ دٗگش است.آى لبلذُ ل٘ذٕ داسد کِ 

ٗک ل٘ذٕ داسد کِ هشثَغ ثِ اهَس غ٘ش هتسشم  دس لَالذ لملِ٘ استخٌب داسٗن؛ ثلکِالجتِ اٗي ثذٗي همٌب ً٘ست کِ 

ٗي سا ّبٕ هب ّن ا دس فلسفِ اٗي جَاة سا لجَل کٌ٘ن، دس ثحجلزا حل هطکل دس ثبة صهبى اٗي است. اگش  .ضَد هٖ

دس ٗک اهَس صهبًٖ است لَ دس رات صهبى ً٘ست ٍلٖ  است ٍ هتإخشلٌبٌٍٖٗ کِ هتمذم ٍ  :گَٗ٘ن هٖلزا  ؛ضَد گفت هٖ

 .کِ هتمَم ثِ صهبى است
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کِ راتبً تمذم ٍ تإخش  اهَس صهبًّٖب اهَس صهبًٖ ّستٌذ ٍ دس  اٗي ،آٗذ کِ ثمذ اص لمذ هٖ إ اجبصُ ٍ ٗباغسبل ل٘لِ٘ 

س ّن ثم٘ذ دس اٗي ًَق اهَ .لبثل جَاة است کِ دس ثبة صهبى اضکبل دٗگشٕ است تکبفؤلزا  .الصم ً٘ست تکبفؤ ،داسًذ

 ً٘ست لبثل جَاة ثبضذ.

 اشکال دوم بر مسلک سوم
جضء هؤحش هخل ضشاٗػ للل  :گَٗ٘ذ هٖضوب ضَد اٗي است کِ ٖ کِ هوکي است ثِ اٗي ٍجِ گشفتِ اضکبل دٍه

ضَد. هوکي است  اٗي پ٘ذا هٖ لٌَاًٖ دس ،اهش اًتضالٖ ٍ اظبفٖ گشفت٘ذ ٍ ثب اٗي ًسجت ٍ اظبفِ آى سا الذادٕ ً٘ست ٍ

لزا  داسد. ٍالم٘تٍٖ اًتضاق  ٗي اهش اًتضالٖ، هٌطإا، ٍلٖ اهش اًتضالٖ گشفت٘ذآى سا اٌٗکِ ضوب  سغن للٖ ثگَٗذ:کسٖ 

 ثبضذ.لَ اًتضالٖ  ٍ داسإ تإح٘ش است

ؤحش است دس اٌٗکِ اٗي هثِ ًحَٕ است  لشاسگشفتِاهشٕ کِ دس ثبال  ،پبٗ٘ي است دٗگشٕاٗي ثبالست ٍ  ٍلتٖ هخالً

ّ٘چ  ً٘ست کِ گًَِ اٗي. پبٗ٘ي ثَدى ضَدهحکَم ثِ  دٗگشٕت ّن هؤحش است دس اٌٗکِ ضَد ٍ اٗي ًسجًسجت پ٘ذا 

جضء  ٍ گَٗ٘ذ هٖکِ ضوب  ضَد هٖ ّوبى کِ دس اٗي صَستلٌٖ٘ است  ،تإح٘شات گبّٖ ثٌبثشاٗي ؛ًذاضتِ ثبضٌذتإح٘شٕ 

 «.تإح٘شلِ حؿ هي ال»ي ّن گبّٖ ّن تإح٘شات لٌٖ٘ ً٘ست؛ ثلکِ اًتضالٖ است ٍلٖ ّو٘ .همتعٖ است

 تأثیر امور انتساعی
اص اص همَلِ اظبفِ ٍ  گزاسد ٍ هلوَس ًوٖهخل ضشغ هتمذم گبّٖ احش لٌٖ٘  هتإخشضشغ  :گَٗ٘ذ هٖدس اٗي هسلک 

هَحشٗت دس  ًَٖل ،آٗذ هٖ حسبة ثِاهَس اًتضالٖ است. ٍلٖ ثبالخشُ دس ّو٘ي اهَس اًتضالٖ کِ جضء همَالت حبًِ٘ 

 اًتضاق ّن لِ حؿ هي الَجَد.داسًذ ٍ لبلن لبلن اًتضاق 

ّب سا  اٗيثلکِ  .ضَد هٖهسلک دٍم دس اٗي صَست  ٘شٗذ؛ صٗشاگ ثِ همٌبٕ غ٘ش اًتضالٖ ًوٖ سا التجبسٗبتدس اٌٗجب 

 ثبٗذلوالً  ٍلت آىثِ اٗي همٌب کِ ثگ٘شٗذ لِ حؿ هي الَجَد ٍ  .گ٘شٗذ التجبسٕ ثِ همٌبٕ اًتضالٖ هممَل حبًٖ فلسفٖ هٖ

 ثبضذ.َق احش ٍ تإح٘ش ٍ تإحشٕ ٗک ًدس هتي ٍالك 
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 شاهد بر تأثیر امور انتساعی
ًسجت  پ٘ذاٗصهَجت کذام اص اٗي دٍ دس دٗگشٕ احش داسد ٍ است. ّشفل بٍ س بلٖلهخل دس  ضبّذ اٗي هؽلت

الطٖء ؤهکي فإٍجت » :ثگَٗ٘ذ ٌکِٗا هخل .لبلٍٖ دٗگشٕ ثطَد سبفل  کِ ٗکٖ ضَد هٖاٗي ًسجت هَجت  ٍ ضَد هٖ

دس  ،للت آى است ،اٗي :گَٗ٘ذ هٍٖلتٖ ثِ للت است.  هملَل للت احت٘بد ،فمش ٍجَدٕ«. فَجذٍجذ فَجت فإ

تإح٘ش ٍ تإحش ٍالمٖ ٍ ٗک هٌطإ اًتضاق داسد  ،لل٘ت اًتضالٖ، ثلکِ اًتضالٖ است؛ اهب ً٘ستخبسد اٗي ٍجَد لٌٖ٘ 

 داسد.

 لبلناهلل للت ثشإ ٍجَد  هخالً ؛است کِ لل٘ت ٍ هملَل٘ت گبّٖ دس اهَس لٌٖ٘ ضذُ گفتِدس فلسفِ  ثِ خبؼش ّو٘ي

اهکبى ٍجَدٕ ٗب اهکبى  هخالً ؛اًتضالٖ است ،لل٘تّن د. گبّٖ َللت اٗي است کِ لفل ثبص ض ،ٗب گشداًذى دست است

 .هبَّٕ للت احت٘بد است

 ٍ اٗياحت٘بد اٗي است  :ٍ ثگَٗ٘ن دٗگشٕ چ٘ضٕ ثبضذ ٍ اٗي ّن چ٘ضٕ ٗکِ احت٘بد ً٘ست ک گًَِ اٗيدس اٌٗجب 

 کِ تبثك اًتضالٖ است ؛ ثلکِلشاسدادٕ ثبضذکِ اٗي اًتضاق التجبسات صٍج٘ت ٍ هلک٘ت ً٘ست  .ثبضذ هٖاًتضاق هب 

 هممَل حبًٖ ٍ اًتضالٖ ٍجَد داسد.کِ ثِ ضکل  ثبضذ هٖ ٍالم٘بتٖ

 تأثیر امر متأخر در ایجاد نسبت
تب حذٕ  حشف اٗيثب  .گزاسًذ احش لٌٖ٘ ٍالمٖ سٍٕ اٗي اهش ًوٖ ،هتإخشاهش هتمذم ٍ  :گَٗ٘ذ هٖدس ثبة اظبفِ ضوب 

 کٌذ هٖ ثِ لٌَاًٖهحکَم  ٍ اٗي سا گزاسد هٖاحش  ،آٗذ، دس پ٘ذاٗص ًسجت هٖ ثمذاًثبس سجک ضذ ٍلٖ ثبالخشُ ؼشفٖ کِ 

 الٖ است.ٍلٖ ًَلٖ لل٘ت ٍ هملَل٘ت اًتض داسًذٍ لل٘ت ٍ هملَل٘ت لٌٖ٘  جذا ّستٌذدس خبسد ّب  لَ اٌٗکِ اٗي ٍ

ش اًتضالٖ است. احش ؛ اهبگزاسد هٖدس آى اٗي ٗک ًَق احش  ٍ هٌطإ ٍالمٖ داسد ّن دس تحل٘ل اًتضالٖ، لذم الوبًك

 .ثشًذاضت٘ذ کبهالًک کشدٗذ ٍلٖ ضوب ثبس سا سج ؛ صٗشاگشدد ثشهٖ اضکبل تشت٘ت اٗي ثِ

 هشحَم کٌذ. ثشخالفسا تصَٗش  خشهتإضشغ  تَاًذ اٗي ّوبى چ٘ضٕ است کِ رّي هشحَم ًبئٌٖ٘ سا گشفتِ ٍ ًوٖ

سٍضٖ کِ هشحَم آخًَذ ٗب  هشحَم ًبئٌٖ٘ اٗي است:احتوبالً دس رّي ٍ هشحَم اصفْبًٖ.  ءآخًَذ ٍ هشحَم آلب ظ٘ب

 داسد ثشهٖتإح٘ش ٍ تإحش لٌٖ٘ ثِ ًحَ للت ٍ هملَل خبسجٖ سا سٍش اٗي  ،هشحَم لشالٖ ؼٖ کشدًذ اٗطبى،ّن همبصش 
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هطکل سش جبٕ ثٌبثشاٗي  ؛داسد ثشًوٍٖ اٗي سا  لِ حؿ هي الَجَد ،لل٘ت ٍ هملَل٘ت اًتضالٍٖلٖ تإح٘ش ٍ تإحش دس حذ 

 .خَدش ثبلٖ است

بل هْوٖ ضبٗذ لبثل دفك ثبضذ ٍلٖ اضکبل دٍم اضک اضکبل اٍل هَاجِ ثَد؛کِ ثب دٍ اضکبل  اٗي ّن هسلک سَم

 .کشد است کِ ثبٗذ سٍٕ آى تإهل
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