
 
 

 

الَمُ عن   :َقاَل  َعِليِّ ْبِن َاْلُحَسْيِن َعَلْيِه َالسَّ

  اُس َما ف َجج   یَلْو َيْعَلُم َالنَّ َسْفك  َاْلُمَهج  َو َخْوض  َاللُّ ْلم  َلَطَلُبوُه َو َلْو ب   َطَلب  َاْلع 
 35 صفحه ،1 جلد الکافی،

 
 

 :العالیمدظله ایامام خامنه
یاسیییی هالشا   ا تال  یاری سییی یب اخالق و هوشییی هذ ندن و ت        های انقال ی، درس خوا

 24/9/1398   وظائفی هستند که دختشان و پسشان این نسل  اید آنها را هشگز فشامو  نکنند.

 

 ُنمو ای، علمی، بصیرتی و مهارتیپايگاه تزکیه
nomov.ir 

 

 

 

 
 

 

 

 عنوان:

 اند؟شمار آمدهای در عرض جوهر بهاعراض، چرا مقوله

 

 مطلب شناسنامه

 e-h-6 کد مطلب

 فلسفه/مقوالت عشش موضوع

 - مشتبط موضوع

 تبیین/الحکالة  دایة/کالک آموزشی/فلسفه/عقلی علوم/علالی رد 

 عشض، جوهش، کیف نفسانی، ماهیت، وجود، وجود ناعت  شچسب

 - توضیحات



ریت و هماریت ایاپیگاه تزیکه  صی   وُن  ، لعیم، ب 

 

2 

 و شووو  می ماهيات سوولسووله  ر  اخل جهت نآ از مثالا « سوووا »
 شرو  ط حيثيت نه و بگيریم  رنظر را خو ش که کيف تحت رو یم

 موجو  چون . ر عرض جواهر اند مقوله اعراض اصالا  و را جسم بر
  ارضع یعنی هستند لغيره موجو  که جهت آن از نه ؛نيستند لنفسه

 نچو . ارند ماهيت ناعتی وجو اتچنين نيست که  پس .شوند می
سم بر سو  کمال به را آن و دنشومی عارض ج سان می ا  بلکه .دنر

ش  ر چون سه فی)ان خو   کيف حتی. دن ار حد و دن ار وجو ( نف
سانی های   ر  شوندمی عارض نفس بر که جهتآن از متکل   مثل نف

 انینفس کيف ها آن جنس گویيم می اگر و اندنيامده ماهيات سلسله
   ر اگر و نيست ذاتشان جزو نفس بر شانطرو   که بدانيم باید ،است

  حقيقتشووان ،بشوووند قمحق   نيز(  رخت مثل)نفس غير معروضووی
  اسووت جسووم مثل نآ مانند و متکل   برای نفس و کر  نخواهد تغيير
 شوووندمی عارض اجسووام بر که جهت نآ از هارنگ و رنگ برای

 اقض از اگرچه( نيست جسم به متقوم هاآن چيستی) دارندن ماهيت
سام غير  ر شوند توانند نمی محقق نيز اج ستی)ب سم  آنها ه به ج

ل. (هست  فتأم 


