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فلسفیعقلی یا روش 
سٍش ػملی دس ایٌجا ّواى سٍضی است وِ فیلسَف ٍ هٌطمیی  گفتین •

. پشداصًذ تا آى تِ تحث هی
آیا اصالً واستشد چٌییي سٍضیی دس اصیَج هجیاج داسدا آییا هیا       اها •

سٍد، دس  ّای ػملی وِ دس هٌطك ٍ فلسفِ تِ واس هی تَاًین اص سٍش هی
اػلن اصَج ّن استفادُ وٌین
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فلسفیعقلی یا روش 
ی ایي سؤاج  ایي وِ جایگاُ ایي سؤاج هؼلَم گشدد، تایذ تِ ًىتِتشای •

ّای فلسفی تشای وطف حمایك  سٍش: آى ًىتِ ایي است. تَجِ ًوَد
ضًَذ وِ دس آًجا تشای هفیاّین هطیش     ّستٌذ ٍ تِ ػالوی هشتَط هی

دس حیالی ویِ دس ػلین اصیَج اص حمیایك      . ی تاضیذ «ها تاصاء»ضذُ، 
.وٌین صحثت ًوی
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فلسفیعقلی یا روش 
ی آًْا تیِ ًحیَی اص    وٌین وِ ّوِ دس ػلن اصَج اص هطالثی تحث هی •

.اًحا اص سٌخ اػتثاسیات است
ّای ػملی تیشای تشسسیی هسیایلی ویِ دس      تَاًین اص سٍش آیا ها هی •

ای اػتثاسیات ّستٌذ، استفادُ وٌین حَصُ
ضیًَذ ٍ دس   ّای استذاللی وِ دس فلسفِ ٍ هٌطك هطش  هیی  آیا ضیَُ •

اهَسد حمایك ّستٌذ، لاتل تطثیك تش اهَس اػتثاسی ًیض ّستٌذ
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فلسفیعقلی یا روش 
:تشای جَاب تایذ تِ همذهات صیش تَجِ وٌین•
ها لثالً ایي هطلة سا هفصل گفتین ٍ تاسّا تىشاس وشدین وِ هفاّین تیِ  •

: ضًَذ سِ دستِ تمسین هی
حمایك . أ•
اػتثاسیات ًفس االهشی . ب•
. اػتثاسیات هحض. ج•
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فلسفیعقلی یا روش 
« هیا تیاصاء  »حمایك، هفاّیوی اسیت ویِ دس ریاسج داسای    همصَداص •

ًذاسًذ ٍ « ها تاصاء»ّستٌذ ٍ همصَد اص اػتثاسیات، هفاّیوی است وِ 
. ساصد رّي آًْا سا تِ ًحَی اص اًحا هی
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فلسفیعقلی یا روش 
سیاصد، ریَد تیِ دٍ دسیتِ تمسیین       ایي هفاّیوی وِ رّي آًْا سا هیی •

: ضَد هی
ای وِ سیطِ ٍ هٌطأیی دس ٍالغ داسًیذ ٍ رّیي تیا     هفاّین اػتثاسی. 1•

سیاصد ایٌْیا    لشاس گشفتي دس تشاتیش آى ٍالؼییت، اییي هفیاّین سا هیی     
. اًذ اػتثاسیات ًفس االهشی

هفاّیوی وِ اص چٌیي هٌطیأیی تیِ آى هؼٌیا تشریَسداس ًیسیتٌذ ٍ      . 2•
الثتِ ایي تذاى هؼٌا ًیست ویِ اییي   . ضًَذ اػتثاسیات هحض ًاهیذُ هی

.جضافٌذ ٍ ّیچ ػلت ٍ حىوتی ًذاسًذ( اػتثاسیات هحض)اػتثاسیات 
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فلسفیعقلی یا روش 
اػتثاسیات ًفس االهشی، احىیاهی ّسیتٌذ ویِ ػمیل     : گفتینّوچٌیي •

صیشا آًْا دس ٍالغ اص سیٌخ اػتثاسًیذ، تیِ ّوییي     . وٌذ ػولی صادس هی
تَاى دس یه تؼثیش، آًْا سا احىاهی داًست ویِ ػمیل صیادس     دلیل هی

وٌذ؛ اها اص آى جْت وِ سیطِ دس ٍالؼییت ٍ ًفیس االهیش داسًیذ،      هی
.وٌذ آًْا اهَسی ّستٌذ وِ ػمل آًْا سا دسن هی: تَاى گفت هی
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فلسفیعقلی یا روش 
ّایی وِ تشای آى هطش   دس هَسد اػتثاسیات هحض، اص جولِ هثاجاها •

پزیشین ویِ   ها دس اػتثاسات ػمالیی هی. وشدین، اػتثاسیات ػمالیی تَد
ػمال تش اساس هٌافغ ٍ هصیال  ٍ تیا ییه حىوتیی دس حیذ اداسن      

تٌاتشایي ایي احىام جضاف ٍ تاطیل  . وٌٌذ رَدضاى، الذام تِ اػتثاس هی
.ًیستٌذ
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فلسفیعقلی یا روش 
ی اػتثاسیات هحض تَّوٌذ؛ اها تَّوی  تؼثیش ػالهِ طثاطثایی ّوِتِ •

صیشا ّواى طَس ویِ لیثالً ّین گفتیین،     . ضًَذ وِ هٌطأ آثاس ٍالؼی هی
هفاّین اػتثاسی دس صًذگی تطش ًمص داسًیذ ٍ اٍ سا تیِ سیوت اهیَس     

.ساصًذ وطاًٌذ ٍ ٍاداس تِ تحشیه هی هختلف هی
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فلسفیعقلی یا روش 
ّن تا تَجِ تِ ّویي رصلت اػتثاسیات ی رصیلت تیشاًگیختي،    ػمال •

ی اًسیاى داسًیذ ی الیذام تیِ اػتثیاس        تاصداضتي ٍ تأثیشی وِ دس اسادُ
دٌّذ، آًْیا سا   وٌٌذ ٍ تا آى اػتثاس، هخاطثاى رَدضاى سا جْت هی هی

وٌٌذ ٍ اص هسیشّای راصیی   دس هسیشّای راصی ٍاداس تِ حشوت هی
.داسًذ تاص هی
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فلسفیعقلی یا روش 
ّن دس تشری تمٌیٌات رَیص تِ ّویي سٍش ػول وشدُ اسیت  ضاسع •

ٍ تا اػتثاساتی ضثیِ اػتثاسات ػمالیی، تطش سا تِ سوتی ّذایت ویشدُ  
.ٍ یا اص ٍسٍد دس تشری هسیشّا تاص داضتِ است
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فلسفیعقلی یا روش 
آییا  : گیشدین  تا تَجِ تِ ایي هطالة دٍتاسُ تِ سؤاج رَد تاص هیحاج •

احىیام  »ی فلسیفی ویِ    اػتثاسی تَدى ایي اهَس تا تَجِ تِ آى جولِ
ضَد وِ اػتثاسیات تیِ   ، تاػث هی«حمایك دس اػتثاسیات جاسی ًیست

طَس ولی، دًیای هستملی اص حمایك داضتِ تاضٌذ ٍ احىام حیاون تیش   
ّای هَجَد دس ساحت اػتثاسیات تا احىام  اػتثاسیات ٍ تِ تثغ سٍش

ی حمیایك ٍجیَد داسد، ویاهالً هتفیاٍت ٍ      ّایی وِ دس حَصُ ٍ سٍش
اهتثایي تاضذ
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فلسفیعقلی یا روش 
دسست است وِ تؼضی اص احىامِ هشتَط تِ . ریش: پاسخ تایذ گفتدس •

حمایك، ٍاتستِ تِ رَد حمیمت است ٍ دس غیش حمایك چٌیي حىویی  
ی اهیَس اییي گًَیِ     تِ ایي ضىل جاسی ٍ ساسی ًیست، ٍلی دس ّوِ

ًیست؛ صیشا اػتثاسی اگشچِ اػتثاسی است، اها رَدِ آى اص یه جْت 
.اهشی حمیمی است
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فلسفیعقلی یا روش 
رّي ها یىی اص حمایك ایي ػالن است ٍ هفاّیوی ویِ  : آى وِتَضی  •

دس رّي ها ّستٌذ اص جولِ حمایمٌذ ٍ اػتثاسیات اص هفاّیوی ّسیتٌذ  
پیس اػتثاسییات اص حمیایك اییي ػیالن      . وِ دس رّي ها ٍجَد داسًذ

.ّستٌذ
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فلسفیعقلی یا روش 
ػثاست دیگش اگشچِ اػتثاسیات اص یه جْت دس هماتل حمایك لشاس تِ •

گیشًذ ٍ ها دس تمسین هفاّین، اػتثاسیات سا دس یه لسن ٍ حمایك  هی
دّین، اها اص جْت دیگش، ریَد اػتثاسییات    سا دس لسن دیگش لشاس هی

تخطی اص حمایمٌذ ٍ اص ایي جْت توام احىام حمایك سا داسا ّستٌذ ٍ 
دس ایي جْت فشلی تیي اػتثاسی هحیض ٍ اػتثیاسی ًفیس االهیشی     

.ًیست
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فلسفیعقلی یا روش 
ایي ٍصف اگش دس ٍالغ ٍ حمیمت، اجتواع دٍ ًمیض هحاج اسیت ٍ  تا •

ٍجَد ٍ ػذم لاتل جوغ ًیستٌذ، ّویي حىن دس اػتثاسیات ّن ثاتیت  
دس ایٌجا ّن تا ّواى ضشایطی وِ دس تٌالض روش ضذُ، ٍجَد ٍ . است

تَاًیذ ّین تاضیذ ٍ ّین اص      یه اػتثاسی ًوی. ػذم لاتل جوغ ًیستٌذ
.ّواى جْت وِ ّست، ًثاضذ؛ یا دس ّواى جایی وِ ّست، ًثاضذ
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فلسفیعقلی یا روش 

: تٌاتشایي ّویطیِ دس تحیث اػتثاسییات تاییذ جْیت هحفیَد تواًیذ       •
اػتثاسی اص آى جْت وِ حمیمت است، احىام حمیمت سا داسد ٍ اص آى 

.جْت وِ اػتثاسی است، احىام حمیمت سا ًذاسد
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فلسفیعقلی یا روش 
دس رصَظ اػتثاسیات ًفس االهشی ایي ًىتِ ٍجَد داسد وِ آًْا تلِ •

یؼٌی یه جْیت حمیمتیی دس   . اًذ تِ لحاد آى ًفس االهشضاى حمیمی
.آًْا ّست وِ دس اػتثاسیات هحض ًیست
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فلسفیعقلی یا روش 
تٌاتشایي اػتثاسیات ًفس االهشی اص دٍ جْت تحیت احىیام حمیایك     •

یىی اص ایي جْت وِ هطلیك اػتثیاس ی چیِ اػتثیاسی      . گیشًذ لشاس هی
هحض ٍ چِ ًفس االهشی ی یه حمیمت ٍ یه اهش ٍالؼی ٍ یه اهش  

ی اػتثاسیات ًفس  هحمك دس رّي است ٍ یىی اص ایي جْت وِ سیطِ
اػتثاسیات ًفس االهشی ّین تیِ   . االهشی، ٍالؼیت ٍ ًفس االهش داسد

لحاد جْت اٍج ٍ ّین تیِ لحیاد جْیت دٍم تیاتغ احىیام ٍالؼیی        
.ضًَذ هی
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فلسفیعقلی یا روش 
سٍش ػملی تا تَجِ تیِ دٍ هطلیة صییش تیِ حمیایك      : آى وِرالصِ •

:ارتصاظ ًذاسد
اػتثاسیات، چِ ًفس االهشی ٍ چِ هحض، تیِ ًیَػی حمیمیت    : اٍالً•

. ّستٌذ؛ صیشا هفاّیوی اص رّي ّستٌذ ٍ رّیي اهیشی حمیمیی اسیت    
.تٌاتشایي اص آى جْت وِ حمیمتٌذ، تاتغ احىام ػوَهی حمایك ّستٌذ
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فلسفیعقلی یا روش 
اػتثاسیات ًفس االهشی تیِ دلییل ًفیس االهشضیاى اص حمیمیت      : ثاًیاً•

.تشرَسداسًذ ٍ احىام حمیمت دس آًْا ساسی ٍ جاسی است
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فلسفیعقلی یا روش 
داسد دس ایٌجا تِ هطلثی وِ ػالهِ طثاطثایی دس رصَظ هثاحیث  جا •

سسذ دسست فْوییذُ ًطیذُ اسیت،     فمِ ٍ اصَج فشهَدًذ ٍ تِ ًظش هی
.اضاسُ وٌین

وٌین  ها دس فمِ ٍ اصَج ػوذتاً اص اػتثاسیات تحث هی: گَیذ ػالهِ هی •
.ٍ تحثی وِ ًاظش تِ حمیمت تِ هؼٌای راظ ولوِ تاضذ، ًذاسین

گاُ دس فمِ ٍ اصَج تیِ  ایي سخي ػالهِ دس حالی است وِ گاُ ٍ تی•
وٌین وِ فلسیفی اسیت ٍ دس ٍادی حمیایك     ّایی تشرَسد هی استذالج

.جاسی است، ًِ دس ٍادی اػتثاسیات
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فلسفیعقلی یا روش 
تویام احىیام   . ایي اسیت ویِ فشهیایص ػالهیِ دسسیت اسیت      حك •

اػتثاسیات تا توام احىام حمایك یىساى ًیست؛ اها اییي تیذاى هؼٌیا    
ًیست وِ اصالً احىام حمیایك دس احىیام ٍ اهیَس اػتثیاسی جیاسی      

. ًیست
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فلسفیعقلی یا روش 
ایطاى ًوی رَاّیذ تگَییذ ویِ تویام     . تیاى دیگش ًفی، ولی ًیستتِ •

صیشا رَد ػالهِ دس . احىام اػتثاسیات تا احىام حمایك هتفاٍت است
اش تش وفایِ تِ تثغ اسیتادش، ضییخ هحویذ حسییي اصیفْاًی       تؼلیمِ

غشٍی، دس ػیي حاج وِ واهالً تا رصَصیات اػتثاسیات آضٌا تَدُ، تِ 
.ّای ػملی توسه وشدُ است ّای فلسفی ٍ سٍش استذالج
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فلسفیعقلی یا روش 
ػالهِ وسی است وِ دس تحث اػتثاسیات تحمیك وشدُ ٍ دس هَسد آى  •

سسالِ ًَضتِ ٍ تش ایي ًىتِ ٍالف تَدُ است وِ تِ ّیش حیاج احىیام    
. اػتثاسیات تا احىام حمایك یىی ًیست

ًظشیات دس تاب اػتثاسییات ٍ آى هیٌص ػولیی دس توسیه تیِ      ایي •
ّای اػتثاسی، تیاًگش اییي اسیت ویِ     ّای فلسفی تشای تحث استذالج

رَاّذ جشیاى احىام حمایك سا دس اػتثاسیات تِ طَس ولی  ػالهِ ًوی
.ًفی ًوایذ
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فلسفیعقلی یا روش 
ٍسصیین،   ّواى طَس وِ اضاسُ وشدین ٍتش آى دٍتاسُ تأویذ هیی تٌاتشایي •

ّای ػملی دس  ی هْن ٍ هؼیاس دس استفادُ اص استذالج تِ طَس ولی ًىتِ
. هثاحث فمِ ٍ اصَج، تَجِ تِ جْت اػتثاسی است
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فلسفیعقلی یا روش 
جایی وِ دس هثاحث اصَلی ی یا فمْی وِ فؼیالً هحیل تحیث هیا      ّش •

ّای ػملی هَاجیِ ضیَین ٍ تخیَاّین اص احىیام      ًیست ی تا استذالج 
ای وِ هَسد  حمایك استفادُ وٌین، تایذ تَجِ ًوایین وِ آیا دس آى جٌثِ

وٌین، اػتثاسی ٍ حمیمیت   ی استذالج هی ًظش ها است ٍ تشای آى الاهِ
هطتشوٌذ یا هتفاٍتٌذا یؼٌی آیا آى جٌثِ تِ حمیمت اػتثیاسی هشتیَط   

.ی تسیاس هْوی است است یا تِ اػتثاسیت اػتثاسیا ٍ ایي ًىتِ، ًىتِ
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فلسفیعقلی یا روش 
ضَد وِ توام احىام  گاّی اص اٍلات غفلت اص آى تاػث ایي گواى هی •

اػتثاسیات ٍ احىام حمایك یىساى است ٍ ّواى تحثی وِ دس حمایك 
جاسی است ػیٌاً دس اػتثاسی ّن لاتل تطثیك است؛ حاج آى وِ اییي  

ّواى طَس وِ یىساى ًثیَدى تویاهی احىیام حمیایك ٍ     . گًَِ ًیست
ّای  احىام اػتثاسیات تِ هؼٌای ایي ًیست وِ احىام حمایك ٍ سٍش

.ی اػتثاسیات جشیاى ًذاسد هَسد استفادُ دس آًْا اصالً دس حَصُ
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فلسفیعقلی یا روش 
ی هْوی ًیض تَجِ ًوَد ٍ آى ایي وِ  اًتْای ایي تحث تایذ تِ ًىتِدس •

اضافِ تش آى دٍ جْت وِ هجَص استؼواج سٍش ػملی دس اػتثاسییات  
است، تایذ تَجِ داضت وِ تخطی اص لَاػذ ػملی ٍ فلسفی ارتصاظ 

. تِ حمایك ًذاسد
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فلسفیعقلی یا روش 
ی اػتثاسییات اص حمیمیت تشرَسداسًیذ ٍ     اضافِ تش ایي وِ ّوِیؼٌی •

اػتثاسیات ًفس االهشی تِ صَست راظ سیطِ دس حمیمت داسًیذ ٍ  
اص ایي دٍ جْت احىام حمایك دس اػتثاسیات جاسی است، تخطیی اص  
لَاػذ ػملی ارتصاظ تِ حمایك ًذاسد ٍ حتیی دس اػتثاسییات اص آى   

. اًذ، ًیض صادق است جْت وِ اػتثاسی
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فلسفیعقلی یا روش 
ضَد وِ  ّیچ ییه   تیاى دیگش تفاٍت اػتثاسی ٍ حمیمی تاػث ًویتِ •

.اص احىام تیي حمیمت ٍ اػتثاسی تا ّوذیگش هطتشن ًثاضذ
ِ  تلِ ّواى طَس وِ گفتین ّوِ • ی دٍس ٍ  ی احىام حمایك هثل اسیتحال

تسلسل دس اػتثاسیات صادق ًیست؛ اها تخطی اص اص آًْا تیي حمیمت 
.ٍ اػتثاسی هطتشن است
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ّیای اصیَلی اتتیذا تیِ تَصییف       تا تَجِ تِ ایي وِ ها دس تحثحاج •

ییاتین،   پشداصین ٍ تؼذ دس ًْایت تِ یه سشی دستَسات دست هیی  هی
ّیا   گشدد اصَلی دس یه تشسسی تَصیفی هؼلَم هی: تَاًین تگَیین هی

وٌٌذ ٍ فی الجولیِ   دس تشری هسایل اصَج اص سٍش ػملی استفادُ هی
. تَاى آى سٍش سا تَضی  داد هی
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آیذ ٍ آى  یه سشی دستَسات ّن دس پی ایي تَصیف تِ دست هیاها •

ایي وِ اگش اص ایي سٍش استفادُ وٌین، یا تایذ اص آى جْت تاضیذ ویِ   
اػتثاسیات حمیمت داسًذ، یا تایذ اص آى جْیت تاضیذ ویِ اػتثاسییات     
سیطِ دس حمیمت داسًذ ٍ یا اص آى جْت تاضذ وِ اػتثاسیات تا حمایك 

.دس احىام هطتشوٌذ
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اگش راسج اص ایي سِ دایشُ، اص سٍش ػملی یا فلسفی تیشای هسیایل    •

پیس اگیش دس اػتثیاسی اص آى    . این اػتثاسی استفادُ وٌین، اضتثاُ وشدُ
ای یا سٍضی سا تِ واس گیشین  جْت وِ اػتثاسی است، حىوی یا لاػذُ

وِ آى حىن ییا لاػیذُ ییا سٍش ارتصیاظ تیِ حمیایك داسد ٍ دس       
.این ساِّ سفتِاػتثاسیات جاسی ًیست، تِ تی
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دس هَسد ػمل ػولی ایي تحث ٍجَد داسد وِ آیا ػمل ػلوی هُذْسِن . •

وٌذا دس ٍالغ تِ هؼٌای دلیك ولویِ، ػمیل    است یا چیضی سا ایجاد هی
ػولی ایجاد وٌٌذُ است؛ اها اص آًجا وِ ایجاد ضًَذُ، سیطِ دس ٍالیغ  
داسد ٍ ػمل تِ ًحَی دس ایجاد آى هضطش است، اص آى تِ ادسان تؼثیش 

. وٌین هی
همصَد ها اص اػتثاسیات ػمالیی، اػتثیاساتی اسیت ویِ ػمیال اص آى     . •

ای ویِ   تٌاتشایي ضیاهل احىیام ػملیی   . وٌٌذ جْت وِ ػاللٌذ حىن هی
. ضَد ًوایٌذ، ًوی ػمال ّن تِ آًْا حىن هی
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ی دٍس ٍ تسلسل اص جولِ احىاهی است وِ ٍاتستِ تِ رَد حمیمت است ٍ دس غیش حمایك تِ اییي ضیىل جیاسی     استحالِ. •

ی ػلل داین تِ سوت گزضتِ تیشٍین ٍ ػلیتِ ػلیت سا     ی تسلسل تِ ایي هؼٌا است وِ دس سلسلِ دس حمایك استحالِ. ًیست
ء، تایذ  دس ًتیجِ تشای تحمك یه ضی. گاُ تِ ػلتی دست ًیاتین وِ رَد، هؼلَج ػلت دیگشی ًثاضذ ٍجَ وٌین ٍ ّیچجست
ًْایت تحمك پیذا وٌذ، اص ًظش فلسیفی   ًْایت ػلت تحمك پیذا وٌٌذ وِ دس طَج ّن ّستٌذ ٍ چٌیي چیضی، یؼٌی ایي وِ تی تی

. تَاًین تطواسین ًْایت تِ هؼٌای صیاد وِ ًوی ًْایت تِ هؼٌای ٍالؼی ولوِ است، ًِ تی ًْایت، تی همصَد ها اص تی. هحاج است
ًْایت داًیِ دس آى   گَیین تی ّای آسد دس یه گًَی آسد، تؼذاد هحذٍدی داسد؛ ٍلی چَى اتضاس ضواسش آى سا ًذاسین هی داًِ
.ًْایت ٍالؼی ًیست ًْایت، تی دس حالی وِ ایي تی. است

ء هتَلف تش تحمك  تحمك یاتذ ٍ تحمك آى ضی( تِ هؼٌای ٍالؼی ولوِ)« ًْایت تی»ء،  حاج اگش لشاس تاضذ تشای تحمك یه ضی•
. ء هَجَد ٍ هحمیك اسیت   تیٌین آى ضی دس حالی وِ ها هی. ء تحمك پیذا ًخَاّذ وشد اهَس ًاهتٌاّی تاضذ، ّشگض رَد آى ضی

سسین وِ دیگش ػلتی ًذاسد ٍ تِ آى  یؼٌی تِ ػلتی هی. ضَد ء دس جایی هتَلف هی ی ػلل ایي ضی گشدد سلسلِ پس هؼلَم هی
.گَیین ػلت الؼلل هی

وٌین وِ تحمك اهش ًاهتٌاّی دس  ی تسلسل واهالً ًاظش تِ حمایك است؛ چشا وِ ها استذالج رَد سا تش ایي ًىتِ تٌا هی استحالِ•
اییي  . راسج هحاج است ٍ ّش چِ دس راسج تحمك پیذا وٌذ، تِ لحاد تؼذاد ی ًِ تِ لحاد رَدِ آى َّیت ی هتٌیاّی اسیت    

تحمك اػتثاسی جض ّوییي  . تحث تِ ایي ضىل دس اػتثاسیات جاسی ًیست؛ صیشا دس اػتثاسیات اصالً تحمك تِ ایي هؼٌا ًیست
. ایي تحمك هثل تحمك حمایك ًیست وِ چیضی دس راسج تاضذ ٍ ػلیت ٍ صایطیی داضیتِ تاضیذ    . اػتثاس چیض دیگشی ًیست

تَاًیذ   رَاّذ ٍ هؼتثش تا یه حذی هیی  اها اص آًجا وِ ّش اػتثاسی، هؼتثشی هی. ای ًذاسد تٌاتشایي ػذم تٌاّی دس آى استحالِ
یؼٌیی  . ضیَد  تَاًذ اػتثاس ًوایذ، ٍ اص آًجا تِ تؼذ ایي اػتثاس هتَلیف هیی   اػتثاس وٌذ، پس تا جایی اػتثاس ّست وِ هؼتثش هی

.تَاًذ اػتثاس وٌذ اػتثاس تاتغ هؼتثش است ٍ هؼتثش تا حذی هی
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ضَین؛ اها ًِ اص آى  ی تسلسل هی تٌاتشایي دس تحث اػتثاسیات ّن لایل تِ استحالِ •

پیس تییي حمیایك ٍ    . وٌیین  ی تسلسل سا لثیَج هیی   جْتی وِ دس حمایك، استحالِ
. اػتثاسیات دس ایٌجا تفاٍت است

: گیَیین  دس آًجیا هیی  . ضَد ایي هطلة ضثیِ آى تحثی است وِ دس فلسفِ تیاى هی. •
ٍجَد رٌّی اص یه جْت ٍجَد رٌّی است؛ اها اص یه هٌظش دیگش ریَدِ ّوییي   

صَستی اص آتص، ٍجَد رٌّیی آتیصِ دس   . ٍجَد رٌّی، یه ٍجَد راسجی است
راسج است؛ اها ّویي صَست اص آى جْت وِ دس رّي ٍجَد داسد ییه هَجیَد   

. راسجی است
ی آًْا اهَسی ّستٌذ وِ دس رّي هحممٌذ ٍ رَدِ رّي ییه حمیمیت ٍ    صیشا ّوِ. •

. وٌٌذ ی ایي اهَس ّن ٍالؼیت ػیٌی پیذا هی پس ّوِ. یه ٍالؼیت ػیٌی است
. وِ ایي دس رصَظ اػتثاسی ًفس االهشی است. •
. ّویي ًَضتاس، هثحث سٍش ضٌاسی ػلن اصَج فمِ: ن.س. •


