




مه
ّ

مقد

یف هذا الفّن و موضوعه و غایته  في تعر

ه الرحمن الرحیم
ّ
بسم الل

وموضوعها بماهوموجود. الموجود أحوال فیهعن یبحث اإللهیة2علم3 الحکمة1

میدرتقسیمبندیحکمتوفلسفهاست.
ْ
»حکمتوفلسفهالهی«اولینشاخهازعلومِحک

دو به ابتدا - میکردهاند تلقی علم با مساوی درستی به که - را وحکمت فلسفه پیشینیان،
شاخۀحکمتنظری-کهدربارۀاشیاءآنچنانکههستندبحثمیکند-وحکمتعملی-که
دربارۀکنشهایانسانآنچنانکهشایستهاست،بحثمیکند-تقسیمکردندوسپسحکمت
همچنین و طبیعی« »حکمت و ریاضی« »حکمت الهی«، »حکمت قسم سه به را نظری
حکمتعملیرابه»اخاق«،»تدبیرمنزل«یاهماندانشسبکزندگیخانوادگیو»سیاست
ن«یاهمانعلومسیاسیتقسیمکردند.نمودارجغرافیایدانشدرنگاهآناناینگونهاست

ُ
ُمد

جوادی عبدالله ج1،ص22-28؛ االلهیة، الشجرة رسائل شهرزوری، محمد )شمسالدین
آملی،رحیقمختوم،بخشاولازجلداول،ص123(:

نیه(
َ
علمسیاست)حکمتَمد

علمتدبیرمنزل)حکمتمنزلیه(

لقیه(
ُ
علماخاق)حکمتخ

حکمتطبیعی)فلسفهُسفا(

حکمتریاضی)فلسفهُوسطا(

وال(
ُ
حکمتالهی)فلسفها
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البتههریکازاینشاخههایششگانهزیرمجموعههاییدارندکهتابهامروزدرحالبسطو
گسترشاند.

وحکمت دارد قرار طبیعی و ریاضی مقابل در االلهیة« »الحکمة واژگان در »االلهیة« قید
موردنظرراازدونوعدیگرحکمتنظریجدامیسازد.وجهتسمیهاینشاخهازحکمتبه
حکمتالهینیزآناستکهپرداختنبهمباحثحکمتریاضیبهحسبموضوعوحکمت
طبیعیبهدولحاظموضوعوروشهرگزمارابهاثبات»اله«وحتینفیآننمیرسانند؛یعنی
آنگاهکهزاویهدیدمادربارۀواقعیتهاازحیثمقداروتعدادآنباشد-آنگونهکهدرحکمت
ریاضیاست-وآنگاهکهزاویۀنگاهمادربارۀواقعیتهاازحیثتغییروحرکتباشد-آنگونه
کهدرحکمتطبیعیاست-هیچگاهبهمسألهمبدأومعادهستینخواهیمرسیدوتنهانگاه
بهواقعیتهاازآنمنظرکهواقعیتاندماراواردچنینساحتیخواهدکرد.ازهمینروست
کهحکمتیراکهازایننگاهواقعیتهاراموردمطالعهقرارمیدهد»حکمتالهی«میگویند

)الهیاتشفا،ص32(.
شود؛ بحث دانش آن دربارۀ چیز سه از است، سزاوار دانش، یک جانبۀ همه شناخت برای
موضوعدانش،روشدانشوغایتدانش.عامهدربدایهازموضوعوغایتفلسفهبحثکرده
استامادربارۀروشفلسفه،سخنیبهمیاننیاوردهاست.امادرنهایةالحکمةازهرسهمحور

وبهخصوصازروشسخنگفتهاست.

ً
»َعَرضذاتی«درمقابل»عرضغریب«است.»عرضذاتی«عبارتستاز؛عرضیکهصرفا
آن بر و انتزاع موضوع ذات از و دیگری امر هیچ داشتن دخالت بدون و موضوع باماحظه
حملمیشود.ازهمینروگاهبهآن»محمولمنصمیمه«یا»خارجمحمول«نیزمیگویند.
برآنحملمیشود؛همانطورکه و انتزاع ازاصلشیء آنچه »محمولمنصمیمه«یعنی
»خارجمحمول«یعنیآنچهازذاتشیءخارجوبرآنحملمیشود.البتهبایدتوجهداشت
دوفرایندانتزاعوحملکهدرهرسهاصطاحبهنحویگزارششدهاندواکنشهایادراکیفاعل
شناسانسبتبهپدیدهایاستکهبهنوعیخاصباشیءموردمطالعهدرنفساالمرپیونددارند
وبهتعبیردیگرایندوواکنش-کهالبتهدومی)حملبرذات(متأثرازاولی)انتزاعازذات(
است-نشانههاییبرایشناساییویژگیهایذاتیاشیااست.درمقابل»َعَرضغریب«ازنفس
ذاتموضوعبدستنمیآیدبلکهپسازاتحادذاتموضوعباچیزیکهآنچیزبحسبذات
اگربگوییم؛

ً
خوددارایآنعرضاست،موضوعآنقرارمیگیردوبدانوصفمیشود؛مثا

انسانحیواناست،حیوانعرضذاتیانساناست؛زیراباماحظهذاتانسانوبدونانضمام
هیچامردیگریحیوانیتازآنانتزاعوبرآنحملمیگردد،امااگربگوئیم؛انسانسیاهیاسفید
است،سیاهییاسپیدیازذاتانسانانتزاعنمیشودبلکهبهماحظهپارهایازشرائطخارج← 

ذيُیْبَحثفیهعنأعراضهالذاتیة،4 .....................................................
ّ
ال
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ازذاتانسانوابستهاستوهمانطورکهازاینمثالهاروشنمیشود،مرادازواژه»َعَرض«
با مساوی

ً
َعَرِضدرمقابلجوهرودقیقا نه یاغریب«َعَرضیاست درواژگان»عرضذاتی

ذاتیباببرهاندرمقایسهباموضوععلماست.ازهمینروشاملذاتیبابکلیاتخمس
یعنیذاتیماهوینیزمیشود.)اسفار،ج1،ص28-35؛رحیقمختوم،ج1،ص212-199(
موضوعفلسفهیاهمانحکمتالهی،موجودازآنجهتکهموجوداستمیباشدیعنیهر
شاخههای دیگر که است حالی در این است. فلسفه موضوع کههست آنجهت از چیزی
حکمتریاضیازواقعیتنهبهلحاظآنکهواقعیتاستومارا

ً
حکمتاینگونهنیستند؛مثا

ازسفسطهجدامیکندبلکهازاحکاموروابطمقداروتعداداشیاءبحثمیکند؛همانطورکه
حکمتطبیعیازاحکاموروابطحاکمبرتغییروحرکتاشیاءسخنمیگوید؛ولیفلسفهاز
هرواقعیتیازآنجهتکهواقعیتاستسخنمیگویدخواهمشتملبرمقداروعددباشدیا
نباشدویاشاملحرکتوتغیرباشدیانباشد.بنابراینفلسفهازهمهچیزبهلحاظاصلواقعیت
ازآن از»موجودبماهوموجود«اشیاء اینتوضیحاتروشنمیشودمراد با سخنمیراند.
جهتکههستند،میباشد.ایننوعطرح،دیدگاههمهحکماءرا-اعمازآنکهاصالتماهویو
یااصالتوجودیباشند-پوششمیدهدهرچندبعدهاوپسازاثباتاصالتوجود،روشن
خواهدشداشیاءازآنجهتکههستندچیزیجزوجودنخواهندبودودرآنموقعیتدقتنظر
مادرموضوعفلسفهبیشترمیشودودرمییابیمموضوعفلسفهوجوداست،امادرآغازفلسفه
نبایدموضوعفلسفهراوجودمعرفیکردبلکهچنانکهعامهآوردهاندموضوعفلسفه»موجودبما

هوموجود«است.)رحیقمختوم،ج1،ص172.(
البتهمعرفتموجوداتازآنجهتکهموجودندغایتفلسفهاستنههرگونهمعرفتیدرباره

موجودات.
طبیعتهردانشیآناستکهازموضوعخودبهصورتکلیبحثکند؛زیرابحثازجزئیات
وتطبیققواعدوقوانینکلییعنیمرحلۀکاربستدانش،پیکرهاصلیدانشراشکلنمیدهد؛
مگرآنکهاینتطبیقهادرراستایاثباتقوانینکلیویاتشخیصصحتوسقمنظریههااعمال
بهروش ازموضوعدانشخارجنشودو ازجزئیاتدرصورتیکه اینحال،بحث با شوند.
پذیرفتهشدهعلمیانجامگیردوانگیزههاییقابلاعتنا،دانشمندانرابدانسوقدهد،خروجاز
علمبهشمارنمیآید،همانطورکهدرفلسفهنیزهمیناتفاقرویدادهاستکهدرادامۀهمین
ازجزئیات فلسفه آنکه دلیل گاهگفتهمیشود اینهمه با مباحثمقدمهمطرحخواهدشد.
بحثنمیکندبهنکتهایدرروشفلسفهبرمیگردد؛زیراروشفلسفهبرهاناستوبرهانتنها
درامرکلیجریاندارد.اینبحثدرنهایةالحکمهوپانوشتههایآنموردبررسیهایبیشتر
قرارمیگیرد.بااینحالممکناستقید»علیوجهکلی«درمتنبدایةالحکمهرابهمعنای←

.5

.6

.7

→

ي،7 وتمییزها
ّ
الموجودات6 علیوجهکل

ُ
هوالموجودبماهوموجود.5وغایُتهامعرفة
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لنفسه أّن نفسه11  من یجد10 اإلنسان أّن ذلك:9  توضیح حقیقي.8  بموجود لیس مّما

به معرفت فلسفه غایت یعنی گرفت نظر در طبیعی و ریاضی تخّصص به متخّصص غیر
موجوداتاستازآنجهتکهموجودندنهازآنجهتکهخصوصیتکّمییاحرکتیپذیرفته

باشند.
نتایجوفروعاتغایتفلسفهیعنیشناخت از نیستند آنچهموجود از تمییزموجوداتواقعی
موجوداتازآنجهتکهموجودند،استوچنینغایتیالبتهنتایجدیگرینیزبدنبالدارد؛مانند
تعمیقفهمدرحوزهدینپژوهی.وچنیننتایجینیزنتایجدیگریرادرپیمیآوردمثلشکلگیری

وبسطعلومانسانیو....
بشناساند.ویمیگوید بیشتری بادقت را فلسفه عامهدر»توضیحذلک«میکوشدموضوع
موضوعفلسفهدرواقعهمانچیزیاستکهماراازسفسطهجدامیکند.آنچهماراازسفسطه
مفارقت آن از مالحظهای که معناهماناست این اشیاءاست. داشتن واقعیت برکنارمیدارد
ودرتمامالیههایادراکیخود،باواقعیتروبهروئیم؛حتیبچههانیزاین

ً
نداریم.همهمادائما

معنارابهخوبیدرکمیکنند.طفلیکهبهسویپستانمادرمیروددرپیواقعیتشیراستو
انسانیکهازحیوانیدرندهمیگریزدازواقعیتیفرارمیکند.حتیحیواناتنیزاینمعنارابهخوبی

درکمیکنند.
اینواقعیتهماناستکهبهلحاظذهنیومفهومیبهصورتمفهوموجوددرذهنما
بازتابدارد.ازاینروبایدبهتاشیکهعامهدرحالانجامآناستبهخوبیتوجهشود.عامه
عامه درواقع است. اشیاء موجودیت یعنی فلسفه موضوع از عمیقی فهم پیریزی حال در
تادریافت تاماواقعیتموضوعفلسفهرابهطورعمیقوطبیعیلمسودرککنیم میکوشد
روشنیازآنداشتهباشیم.اینفهمعمیقتأثیرشگرفیدربحثهایآیندهخواهدداشتوباید

بایداینپیامرادریافتکند.
ً
کیدکنیمپژوهندهفلسفهعمیقا انهتأ

ّ
مجد

موضوعهرعلمیبینیامبیناست.عامهدراینعبارتدرصدداستبینبودنموضوعفلسفه
رابهنحوشهودیوحضوریروشنسازد.ویبابکاربردنتعبیر»یجد«نشانمیدهددریافت

موضوعفلسفهبهصورتوجدانیوعلمحضوریصورتمیپذیرد.
ازنگاهفاسفۀاسامی،فلسفهبانفیسفسطهآغازمیشود؛لکندوطرحدراینجاارائهشدهاند؛
یکطرحهماناستکهعمومحکمامطرحکردهاندوعامهبابیانیرسادرهمینقسمتعرضه
کردهاست.عامهبراینباورتأکیدمیکندکهاگرکسیسهاصلرابپذیرد،سفسطهبهطورمطلق
أّنلنفسه بپذیردخودواقعیتدارد)أّناالنسانیجدمننفسه

ً
اّوال نفیوفلسفهآغازمیشود؛

وراء
ً
وواقعیة

ً
بپذیردجهاِنخارجازخوداوواقعیتدارد)وأّنهناکحقیقة

ً
حقیقةوواقعیة(؛ثانیا

بپذیرداومیتواندبهجهانخارْجعلموآگاهیحاصلنماید)وأّنلهأْنیصیبها(.با
ً
نفسه(وثالثا

نپذیرفتنهریکازایناصولسهگانه،گروهیازسوفسطائیانشکلمیگیرندوتاسفسطهبه← 

.8

.9

.10

.11

→
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هرنحویحضوردارد،فلسفهآغازنخواهدشد؛یعنیپسازآنکهپذیرفتیمماهستیموپذیرفتیم
خارجازمانیزواقعیتداردوهمچنینقبولکردیممیتوانیمبهخارجازخودعلمبیابیموبفهمیم
چهچیزیموجوداستوچهچیزیموجودنیست،حالبحثفلسفیرادرشناختآنچهموجود

استوآنچهموجودنیست،آغازخواهیمکرد.
اینطرحطبیعیترازطرحدوماستوبااستفادهازسرمایهبنیادینمعرفتشناختیبشر-کهبه
راحتیخودوماوراءخودوصحتعلمرامیپذیرد-مباحثفلسفیرایکیپسازدیگریسامان
میدهد؛اماطرحدومراعامهدربرخیآثارشازجملهنهایةالحکمهارائهکردهاست.عامهدر

اینطرحنهازنفیمطلقسفسطهبلکهازناحیهنفیسفسطۀمطلق،فلسفهراآغازمیکند.
دراینطرحپسازاثبات»اصلالواقعیة«یاهماننفیسفسطهمطلق،گفتگوهایفلسفی
آغازمیشودوفیلسوفبرپایههمانواقعیتفیالجمله-کهبههیچرویقابلانکارنیست-به
توسعهواقعیتومعرفتمیپردازد.آریتنهاگروهیازدائرهگفتگوهایفلسفی-وبهطریقاولی
ازدیگرگفتگوهایعلمی-خارجخواهندبودکهدرحوزۀسفسطۀمطلقگامبردارندوحتیدر

شکوانکارخودنیزتردیدروادارندودراینتردیدنیزتردیدداشتهباشند.
نهایة ازمرحله11  ازهمینکتابوهمچنیندرفصل9 ازمرحله11 عامهدرفصل8
الحکمه،دربارۀسفسطهمطلقونقدآنمطالبیرامطرحخواهندکرد؛بااینحالبایددانست
چنینمطالبی-کهامروزهمباحثاصلیمعرفتشناسیشمردهمیشوند-دانشنیستندزیرا
بحثهایپیشازدانشودربارۀخوددانشومعرفتاند.تأملدرایننکتهنشانمیدهدبحثها
مطالبهدلیلوبرهاندراینمباحثبیمعناست؛

ً
دراینحوزهبهگونهایخاصپیشمیرودومثا

زیرابحثدربارۀخوددلیلوبرهانومطلقمعرفتاست.غفلتازاینبحثپژوهندهمباحث
معرفتشناسانهرادچارحیرتوسردرگمیخواهدکرد.منطِقگفتگودربارۀاصلعلمومعرفت،
برتبیینوتحلیلوتنبیهاستواراستواغلببایدخودیادیگریرابه

ً
منطقیویژهاستکهعمدتا

ساحتدریافتدرونیومستقیمهدایتکردوبهتدریجدریافِتاصلواقعیتراهموارساخت
وبهشدتبایدازلجبازیوگردنکشیمتکبرانهگریختومتواضعانهدربرابر»اصلحقیقِت
آشکار«-کهخوددلیلخوداستومطالبهدلیلبرآنجزتاریکینمیافزاید-سرتسلیمفرود
آورد؛زیراگردنکشیدراینمحضروابرازلحیهکردندراینساحت،نهتنهاگردنهابلکهکمرها
رامیشکندواستخوانهایپارانیزخردمیکندودرمقابل،تواضعدرپیشگاهحقیقت،روشنایی

علموحیاتراصدچندانوانسانراسرفرازمیسازد.
عامهدراینعبارتمیکوشدباارائهوبررسیجملهایازبیشمارمواردیکهشبانهروزدر
زندگیهمهماپیشمیآید،نشاندهدهمهماباورداریمکههستیموخارجازماهستو← 

.12

→

وراَءنفسه،وأّنلهأنیصیبها؛فایطلب
ً
وواقعیة

ً
،وأّنهناكحقیقة

ً
وواقعیة

ً
حقیقة

منجهِةأّنههوذلكالشيءفيالواقع،والیهرب
ّ
مناألشیاء12والیقصدهإال

ً
شیئا
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لکونههوذلكالشيءفيالحقیقة.
ّ
منشيءوالیندفععنهإال

هو ما ال لبن، الواقع بحسب هو ما یطلب إّنما ،
ً
مثا ْرع

َ
الض یطلب ذي

ّ
ال فالطفل

بحسبالتوّهموالُحْسبانکذلك.

ذيیهُربمنسبع،إّنمایهُربمّماهوبحسبالحقیقةسبع،البحسب
ّ
واإلنسانال

فيالخارج؛14  
ً
واقعا

ً
ا
ّ
رافة؛لکّنه13 ربماأخطأفينظرهفرأیمالیسبحّقحق

ُ
التوّهموالخ

،کالنفسالمجّردة
ً
رافیا

ُ
خ
ً
کالبختوالغول،أواعتقدماهوحّقواقعفيالخارجباطا

بهواقعیتهایخارجازخوددستمییابیمویاازآنهامیگریزیم.یعنیاگرپارهایازموارد
مثلکشفخطاهایادراکی،بستررا-آنهمنابجا-برایتحلیلهایسفسطهگرایانهفراهم
وبهصورتی

ً
میکند،ازسویدیگرمواردبیشماریوجوددارندکهنشانمیدهندهمهماعما

جدیبهاینسهاصلباورداریم.
ً
کاما

دراینعبارتبهسّرنیازمندیمابهفلسفهوچراییفلسفهویاهمانغایتفلسفهاشارهشده
است.

)من مرحلۀ سه کردن طی و سفسطه مطلق گذاشتن سر پشت از پس میگوید عامه
واقعیتدارم؛ورایمنواقعیتداردومنمیتوانمبداندستیابم(،مرحلهچهارمپیشروقرار
میگیرد؛بهگونهایکهمادردلمرحلهسومیعنیدستیابیبهواقعیتهایورایخود،درمییابیم
دچارپارهایازخطاهانیزدرمسیرکشفواقعیتهاوتمییزآنهاازغیرواقعیتهامیشویمو
نیازمنددانشیخواهیمبودتاخطاهارابازشناساندوراهصوابراپیشرویمابگذارد.

ً
طبعا

باریشکلگیریمرحلهچهارمپسازنفیمطلقسفسطهنشانمیدهدخطاوکشفخطا
نفیمطلق بهسوی بابی اغلبمیپندارندخطا ودرحالیکه معنامییابد ازسفسطه باگذر
علموسفسطهاست،خطاهاتنهادربسترعلموبرپایهدانشمعنادارندومؤیدورفیقدانِش
متکاملانسانیاند.توجهبهایننکتهوبررسیهمهابعادآنالبتهتأثیربسیارمهمیدرمباحث

معرفتشناسیخواهدداشت.
در اگرخطایی نیست.حتی اشیاء نیستی و درهستی وقوعخطا تنها فلسفه به ما نیاز علت
مبداء هستی، نظام به معرفت چراکه بودیم، نیازمند فلسفه به ما نمیداد، روی راستا این
و دیگر دانشهای وهمه است بشر فطری ایندست،خواستۀ از مباحثی و منتهایجهان و
بسترهمۀفعالیتهایبشریدرنقطۀ

ً
برنامهریزیهایعملیاوبرآنپایهشکلمیگیردواساسا

عمیقخودبرعقانیتفلسفیاستواراست؛همانطورکهشناختعمیقازابعادفلسفیدین
وگزارههایمستبطنمعارفهستیشناسانۀآن،ارتباطیدقیقباتاماتفیلسوفانهدرنظامواقع

دارد؛چنانکهدر»تمهیدات«باتفصیلبیشتریبدینمباحثاشارهشدهاست.

.13

.14

→
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ِتالحاجةبادَئبدءإلیمعرفةأحوالالموجودبماهوموجود، والعقلالمجّرد.فمسَّ

الخاّصِةبه؛لیمّیزبهاماهوموجودفيالواقعمّمالیسکذلك.والعلمالباحثعنها

هوالحکمةاإللهیة.

یسّمی و موجود. هو بما الموجود، أحوال عن الباحث العلم هي اإللهیة فالحکمة

األولی«و»العلَماألعلی«.15وموضوُعهالموجودبماهوموجود.و
َ
:»الفلسفة

ً
أیضا

العلِلالعالیةللوجودوباألخّص
ُ
غایتهتمییُزالموجوداتالحقیقیةمنغیرها،ومعرفة

تيإلیهاتنتهيسلسلةالموجوداتوأسماِئهالحسنیوصفاِتهالعلیا
ّ
ِةاألولی16ال

ّ
العل

هعّزإسمه.
ّ
وهوالل

وال«و»علماعا«بهنسبتفلسفهباسایرعلوماشارهدارند.وهمانطور
ُ
دواصطاح»فلسفها

کهازبحثهایپیشیناستفادهشداولینبحثیکهپسازگذرازسفسطهمطرحمیشوددربارۀ
فلسفهدرمقایسهباعلومریاضی،

ً
واقعیتازآنجهتکهواقعیتاستمیباشد.بنابراینمنطقا

طبیعیوشاخههایمختلفحکمتعملیدررتبۀنخستودررأسهرمعلومقرارداردواز
همینروموضوعاتهمهعلومازمنظرواقعیتداشتنیانداشتنمسألهفلسفیاند؛بهگونهایکه
قوانینفلسفیازجملهقانونعلیتوقواعدپیرامونآنمثلقاعدهالواحدوسنخیتوضرورت

درتاروپودهمهعلومجریاندارند.
فلسفه-آنگونهکهعامهپیشترگفتهاست-ازواقعیتموجوداتبهنحوکلیسخنمیگوید.
بااینحالچگونهازعلتهاینخستینهستیوبهویژهخداوندسبحانبهصورتجزئیبحث

کردهاست؟
پیشتراشارهشداگرچهپیکرۀاصلیدانشقواعدکلیوقوانینبنیادیناستامابحثاز
جزئیاتآنگاهکهانگیزههاییرابهدنبالداشتهباشدخروجازعلمبهشمارنمیآید.بااینوصف
دستیابیبهقوانینکلینیستبلکهساختاردانشکهبراساسبرخی

ً
بایددانستدانشصرفا

یافتههاازجملهپارهایقوانینشکلمیگیردازمطلوبهایجدیدرهردانشاستوبحث
دربارۀامورجزئیکهقسمتهایمختلفاینساختارراشکلمیدهندجزومباحثاصلیهر
دانشبهشمارمیآید.درفلسفهنیزشناختنظامهستیوساختارعالمازجملهامورضروری
است.ازهمینروشناساییعللهستیودررأسآنهاعلتالعللجزومباحثاصلیفلسفه
کشف فیلسوف هدف اگر آنکه بر افزون -؛ تطبیقی بحثهای 

ً
صرفا نه - میشود شمرده

واقعیتهایموجودوتمییزآنازغیرواقعیتهااست،شناساییپارهایازموجودات-بهطور
خاصعللموجودات-تأثیربسیارروشنیدرشناساییسایرواقعیتهایعالمدارد.واز←

.15

.16
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همهویژهترشناختمبدأهستیوصفاتاو،ابزارخوبیدردستفیلسوفمینهدتاواقعیت
وقتیفیلسوفازیکسوکثراتعالممادهرا

ً
داشتنیانداشتنبسیاریازاموررادریابد؛مثا

مشاهدهکردوازسویدیگرمبدأواحدرااثباتنمودباتوجهبهپارهایازقواعدمثلتشکیکدر
وجود،قاعدهامکاناشرف،قاعدهالواحدوقاعدهسنخیت،عوالمواسطهمیانخداوندوعالم
مادهرااثباتمیکند؛همانطورکهباتوجهبهمبدأوصفاتمبدأ،خرافاتیمثلشانس،تصادف

وانتخابطبیعیرامردودمیشمارد.

→
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المرحلة األولی
ّیات مباحث الوجود1

ّ
في كل

ً
و فیها اثنا عشر فصال


