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تاريخ تأييد29/5/01 :



علیرضا کهنسال



معصومه عارفی

مسئلة حدوث و قدم عالم همواره منشأ منازعاا سسارارب سارت م کلماا و
فالسفة اسالمی سوده است؛ در ایت مرا  ،فالسفة اسالمی م قدم رأب سه قدم عاالم
دادهاند .ولی از آ جا که م کلما سا قدم عالم مخالف سودند و نرز سر اساس مبانی
خود سه حدوث زمانی آ مع قد سودند ،سرخی از آناا در ببرارت حادوث زماانی
زمانی را فرض کردند که ویژگیهاب زما واقعی را نداش ه ساشاد و آ را زماا
موهوم نامردند .بکرهگاه اصلی اس دالل م کلما سر ان زاع ایت زما از سقاب الهای
و اس مرار وجود او است ،اگرچه آنا سه ان ازاع حرکات بوساای از قاعای نراز
اس دالل کردهاند .مخالفا نرز سقاب الهی را وراب زما دانس هاند و ان زاع موجاود
سیقرار از مبدأ سرقرار را محال دانس ه اند .ایت مقاله سه سررسی اسا دالل م کلماا
در ان زاع ایت زما از صفت سقاب الهی ،ببررتهاب مرببط سا آ و نقدهاب مخالفا
میپردازد .فرضرة زما موهوم ،در صور اثبا  ،آثار فراوانی در مباحث حرکت
و حدوث و قدم و زما خواهاد داشات .هامچنارت ،در ایات پاژوها از رو
عقلی -بحلرلی در سررسی آرا اس فاده شده است.
 استادیار دانشگاه فردوسی.
 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی.
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واژگان کلیدی :زما  ،زما موهوم ،حرکت ،سقا ،حدوث عالم ،حدوث زمانی.
طرح مسئله

نظریة زما موهوم نظریه اب است که در ببررت حدوث زمانی عالم و بصاحر
اشکاال

وارد سر آ از جانب م کلما مسلما ارائه شده است .قاایال ساه ایات

نظریه ،در پی ارائة یک طرح جامع سراب ببررت ایت نظریه ،منشأ ان زاع ایت زما را
صفت سقاب الهی دانس ه اند و در پاسخ سه اشاکاال

مخالفاا ایات نظریاه ساعی

کرده اند که ایت ان زاع را سه هرگونهاب که میشود مس دل کنند .در مقاسل ،مخالفا
ایت نظریه هم سه هر نحو ممکت ایت ان زاع را محال دانس هاناد و ساعی کاردهاناد
اس داللهاب م کلما را اساال کنند .ایت مقاله سه سررسی ایت ان ازاع و ببرارتهااب
م کلما درسارة نحوة ایت ان زاع و اسا داللهااب مخاالفرت در مقاسال آ  -کاه در
اربباط مس قرم سا ببررت صفت سقاب الهی و حقرقت آ قرار مایگرارد -و نراز ساه
بحلرل و ببررت سه ر ایت آرا و نهای اً داورب آنها میپردازد.
مفهوم شناسی
 .1تعریف زمان موهوم

بعاریف گوناگونی درسارة زما موهوم ارائه شده است که هر کدام سه اع بارب
سه ببررت زما موهوم پرداخ هاند .سرخی ایت زما موهوم را گاه عدم موهوم ازلای
سرال مم د دانس هاند (فیض کاشاای525 :5731 ،؛ میردامااد 75 :5733؛ الهیجا:5737 ،
275؛ همو ب،تا )741/2 :و سرخی آ را گاه مانند زما موجاود دانسا هاناد( .یراقا،

433 :5735؛ همو  )532/5 :5427الب ه ،در سررسی بعریف اول ،ساید گفات کاه ایات
بعریف داراب بناقض درونی اسات ،زیارا هام مفهاومی عادمی و هام مفهاومی
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وجودب را در خود جاب داده است .آ گاه ،جاب ایت پرسا است که چگونه امر
عدمی سرال و مم د است؟ گویی در ایت بعریف موهاوم ساود و معادوم ساود
قریت هم پنداش ه شده اند .اما در بعریف دوم ایت زما مانند زما موجود دانسا ه
شده است .فرض بعریف دیگرب نرز مارح اسات ساه ایاتکاه ایات زماا امارب
نفس االمرب و واقعی است ،هرچند مانند زما موجاود نباشاد( .خوایساای :5733

507؛ جام202 :5713 ،؛ یراق )433 :5735 ،ایت در صوربی اسات کاه س اوا منشاأ
ان زاع صحرحی سراب ایت زما برسرم کرد .در واقاع ،ماساازان نداشا ت ایات زماا
مرادف سا موهوم سود ایت زما  -نه معدوم سود آ  -انگاش ه شده اسات .الب اه،
ویژگی هایی مانند واقعی سود ایت زما یا سرال و مم د ساود آ ساا موجاود یاا
نفس االمرب سود آ سازگار است .مالب دیگرب که در بعریاف ایات زماا ساه
چشم میخورد ازلی سود ایت زما است( .فیض کاشای525 :5731 ،؛ میرداماد :5735

75؛ الهیج275 :5737 ،؛ همو ب،تا741/2 :؛ ابوالبرکاا بداداد  23/7 :5737و  )42سار
ایت اساس ،میبوا ویژگیهاب زما موهوم را سرشمرد.
 .2ویژگیهای زمان موهوم

أ .ازلی بودن منشأ انتزاع زمان :ساید منشأ ان زاع ایت زما ازلی ساشد .چه سسا ایات
سخت معارض سا ایت مالب است که خود م کلما موجودب ازلی جز خداوند را
ساور ندارند .یکی دیگر از ویژگیهاب ایت زما فاصل سود ایت زما سرت خداوند
و عدم عالم و نرز ظرف سود ایت زما سراب عدم عالم است .در سرخی بعااریف،
ایت زما ظرف وجود الهی دانس ه شده که از آ بعبرر سه ازل میشاود( .میردامااد
75 :5733؛ خوایسای 507 :5733؛ ابوالبرکا بدداد  23/7 :5737و )42
ب .انتزاعی بودن زمان :ویژگی دیگر ایت زما ان زاعی سود آ اسات( .مجلسا،
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)233/14 :5404

بررسی :هما گونه که مالحظه شد ،نکا

بعارضی در ایت بعااریف ساه چشام

می خورد اما در مجموع ،سه نظر می رسد که سه ریت بعریفی که در راسااه ساا ایات
زما از مجموع ایت بعاریف می بوا ارائاه کارد ایات اسات کاه ایات زماا امار
نفس االمرب ،واقعی و ان زاعی سرت خداوند و حادوث عاالم اسات و وعاان عاالم
است .اما در معدوم سود ایت زما جاب بردید است ،زیرا ببررت حدوث ساه ایات
واساه لغو میساشد .در ایت که ایت زما مانند زما موجود هم ساشد جاب بردیاد
است ،زیرا اشکاال

حدوث زمانی را درپی میآورد .سرال و مم د سود ایت زما

هم آ را مانند زما موجود قرار میدهد و آ اشکاال

را درپی دارد .الب ه ،هماة

ایت فروض در صوربی است که س وا منشأ ان زاع سراب ایت زما برسرم کرد.
مسئلة بقا در عرصة دالیل نفی و اثبات

در سحث زما موهوم ،در ناحرة اثبا

و نفی آشف گی دیده میشود .دالیل ساه

دقت بفکرک نشدهاند و از آ جا که هر دلرل ساا پاساخ مخاالف و موافاد درهام
آمرخ ه است ،بفکرک آنها دشوار است .دلرل اصلی موافقا اس ناد سه سقااب الهای
است که ایت زما را برسرم میکند ،سی آنکه از منشأ ان زاع غرر قارّ سرآمده ساشاد.
مخالفا نرز ایت امر را انکار می کنند .سار دیگر موافقا سراب بحکرم ایت دلرال ساه
شواهد دیگرب روب می آورند که در حقرقت سراب رفع معارضا

سر دلرل اصالی

است .در ادامه ،کوشا میشود که ایت دالیل سه بفکرک سرا شوند .نک ة دیگر آ
است که دلرل اصلی (اس ناد سه سقاب خدا) را میبوا سراب موافد و مخاالف قارار
داد .در ایت نوش ار« ،سقا» دلرل موافقا قرار گرف ه است .آ چاه محاور ساخت در
ایت نوش ار است سخنا موافقا است ومناقاً ساید اس دا دالیل آنهاا را سراا کارد.
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وارونه ،میشود سؤال از منشأ ان زاع زما موهوم را دلرل مخالفا قرار داد .در ایت
صور  ،اس ناد سه سقا پاسخ موافقا سه ایت اس دالل خواهد سود.
موافقا سر سخت خویا سه صفت سقاب الهی چنرت اس دالل آوردهاند:
ایت زما  -گرچه از امور م حقّد نفساالمارب اسات -از موجاودا

خاارجی

نرست و از حرکت یا جسم هم ان زاع نمیشود ،سلکه ایت زماا از اا

الهای ساه

مالحظة سقاب او ان زاع می شود و دلرلی سر اساال آ نرست .سه عبار
موهوم از اس مرار وجود واجب ان زاع می شود و اا
ایت امر مم د نرست( .خوایساای

دیگر ،زما

الهی سه بنهایی منشأ ان ازاع

501 :5733؛ مجلسا 230/14 :5404 ،و 232؛ فایض

کاشای )522 :5731 ،از آنجا که یکی از محورهاب اصلی سحاث در هار دو طارف
مسئلة سقاب خداوند است و نظر سه آنکه مسائلة ماوکور ساراب موافاد و مخاالف
اهمرت دارد ،ضرورب است که در ساب صفت سقا بأملی داش ه ساشرم.
 .1عینیت بقا با ذات خدا

یکی از مباحثی که در مورد صفت سقاب الهی مارح میشود عرنرّت ایت صفت
سا اا

الهی و عدم زیاد

آ سر اا

الهی است .اربباط ایت سحث سا موضوع ماا

ایت است که سعد از درک عرنرت سقا سسرارب از بفسررهاب خاا در سااب حقرقات
سقا اساال میگردد .دالیلی که سر اثبا

عرنرّت مارح مایشاود را مایباوا در دو

دس ه جاب داد :دالیلی که مثبت عرنرت همة صفا
[چو سقا نرز از صفا

حد است عرنرت آ سا اا

حقرقة خدا ساا اا
اثبا

او اسات

میشود] -دالیلای کاه

سه نحو مس قرم سه سحث از صفت سقا میپردازند .دو فقره از دالیل مرسوط ساه ایات
دس ه را در ادامه سرا میکنرم.
 .1لزوم بقا در واجب الوجود لذاته :اگر واجب ساقی سه سقایی ساشد که نفس اابا
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نرست ،واجب الوجود لوابه نخواهد سود؛ آنچه موجود لوابه است ساقی لواباه نراز
میساشد ،زیرا ما سالوا

هرگز زایل نمیشود .اگر سقا سه صف ی که وجود در زماا

دوم سه آ معلّل است بفسرر شود ،محال سود سقا آشکاربر است ،زیرا ایت ساخت
سه ایت سرمیگردد که واجب در زما دوم سه سبب امرب غرراابا موجود است.
 .2بقا به معنای وجود با وصف استمرار :سقا در اصاالح سه معناب اس مرار وجاود
است و اس مرار وجود معنایی ندارد غرر از وجود از حرث ان ساسا سه زما ثانی.
715 :5403؛ همو 231/5 :5833؛ یراق 155/7 :5427 ،و 152؛ تفتاازای،

(فخرالدین یاز

531 -34/4 :5408؛ استرآباد
407؛ محمد

 237/2 :5732و 233؛ حلّ280 :5457 ،؛ شاررای :،با،تاا:

)547 :5733

در واقع ،اابی که صرف وجود است منشأ ان زاع مفهوم سرمدیّت و سقا است و
حقرقت آنها در خارج و اهت عرت اا
زاید سر اا

است ،گرچه مفهوم اع بارب ان زاعی آنهاا

در بعقّل است .الزم سه اکر است که سقا اعمّ از سرمدیّت است ،چو

سقا موجودیت مسا مر اسات -چاه دائام ساشاد و چاه در قاعاهاب از زماا  -و
سرمدیّت موجودیّت ازلی و اسدب است .و کسی که زیاد
نفی کند ،زیاد

سقاا را سار اا

الهای

سرمدیّت را هم نفی کرده است.

پس ،سرمدیّت و سقا امور ان زاعیاند که از اا

واجب سه اع بار ااباا ان ازاع

میشوند .از ایترو ،سقا و سرمدیت نسبت سه اا

قرام سه نحو قرام اماور ان زاعای

دارند اما زیاد

آنها سر وجود اع بارب است ،زیرا معنااب زایاد سار وجاود یعنای

موجودیت سه نحو مس مر( .یراق 157/2 :5427 ،و 154؛ خفر

)207 :5732

 .2حقیقت صفت بقای الهی

صفت سقا از جمله صفا

ثبوبی است؛ سقا از صفا

ثبوبی است که سه اضاافة
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سه غرر مح اج نرست و اضافه هم عارض آ نمیشود .اسم خداوند م عال در ایت
مرببه «ساقی» است( .یراق)518 :5735 ،

اس دالل و سرها سر اثبا

سقاب الهی از ایت قرار است :خداوند واجبالوجاود

لوابه است ،یعنی وجود سراب او ضرور
میگررد ،نه از غرر .معنااب ضارور
انفکاک وجود از اا

دارد ،ضاروربی کاه از اا

وجاود عباار

سرچشامه

اسات «اسا حالة انفکااک»:

و عروض عدم سر آ محال است .خواه عدم ساسد ساشاد و

خواه عدم الحد [که هردو دلرل سر امکا اند] .هرچه ایتگونه ساشاد وجاود

در

ازل و اسد اابی است .پس ،دواما در ازل قدم و دواما در اسد سقاست( .طوسا،
443 :5401؛ یراق103/2 :5427 ،؛ تفتازای23/4 :5408 ،؛ شررای ،با،تاا407 :؛ محمّاد
542 :5733؛ یاز فخرالدین 710 :5403؛ حسین ،شایراز

232 :5450؛ محماد یینیا،

 55 :5425و 52؛ حلّ280 :547 ،؛ قشیر )784 :5422

در مورد اسم «الباقی» در خداوند بفاسرر سسرارب وجود دارد؛ سرخی افراد ساقی
را اسم خداوند سه اع بار عدم عروض فنا سر او میدانند( .همدای ،دیود آبااد :5423

43؛ مقدس ایدبیل )551 :5458 ،گاه اا

الهی سه اع باار مبادأ ساود ساراب سلسالة

طولی و قدس نزول ازلی ،اوّل و قدیم سالوّا

نامرده شده و سه اع باار آخریّات و

علّت غایی سود او سراب قوس صعود ،اسد و آخر نام گرف اه و ساه هار دو اع باار
سرمدب ،ساقی و دائم دانس ه شده است و گاه نرز سقا بنها سه قدم بفسرر شده است،
سا ایت بوضر که اسدب شرئ است که وجود

انقااع ندارد ،و ازلی صفت الهای

سه اع بار عدم انقااع وجود شین در زما ماضی است ،قدم نرز ضد حدوث است
و سه ازلرّت بفسرر شده است .اسم خداوند سه اع بار ساسد سود خداوند سر غرار و
عدم مسبوقرّت او سه عدم است( .اسفراین533 :5737 ،؛ همدای ،دیود آبااد 43 :5423
و  43و 543؛ علو عامل)337/2 :5735 ،
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غزالی د ر ببررت اسم ساقی مع قد اسات کاه سااقی هماا موجاودب اسات کاه
وجود

سه واساة اابا واجب است .اما هنگامی که ایت اا

سه مس قبل اضافه

شود ساقی نام گررد و آ گاه که سه ماضی اضافه گردد ،قدیم نامراده شاود و سااقی
مالد آ چرزب است که بقدیر وجود

در اس قبال سه آخر من هی نمیشاود ،کاه

از آ سه اسدب بعبرر می شود ،و قدیم مالد آ چرزب است که بقدیر وجود

در

ماضی سه اول من هی نمی شود ،که از آ بعبرر سه ازلی میشود .ایت اسامی حساب
اضافة ایت وجود در اهت سه ماضای و مسا قبل اسات .اماور م غرّار در ماضای و
مس قبل داخلاند ،ایت امور زما مند میساشند و در زما جز حرکت و بغرّر داخل
نمیشود .امّا در آ چه که سربر از حرکت و بغرّر است ماضی و مس قبل نرسات و
در او قدم از سقا جداشدنی نرست( .میرداماد 473/5 :5731؛ ی.ک .غزال)518 :5731 ،

خواجه نصررالدیت طوسی مع قد است که سقا مقارنت وجود ساا اکثار از زماا
واحد سعد از زما اول است و ایت در امر غرر زمانی معقول نرسات .ساراب مثاال،
ممکت نرست گف ه شود که حکم سه اعظم سود کالّ از اجازائا در زماا واقاع
است یا در جمرع زما ها ،هما طور که گف ه نمی شود واقع در مکا است یاا در
همة مکا ها .اگر سپویرب که حکم (بصدید) ایتگونه است ،آ چاه حکام سار آ
م وقّف است از بصوّرا

سه اولویت ساید ایتگونه ساشد :در بصورا

علّتِ زماا

و سه طرید اولی مبدأ کل زمانی نمیساشد .سناسرایت ،خواجه طوسی ابّصاف خداوند
سه سقا را نوعی بشبره سه زمانرا

میداند.

فخرالدیت رازب نرز ببررت م فاوبی از سقا ارائاه مایدهاد؛ او مع قاد اسات کاه
معقول از سقا صف ی است که مق ضی برجر وجود سر عدم اسات و ایات در حاد
ممکت معقول است و واجب الوجود لوابه محاال اسات کاه رجحاا وجاود سار

سال هفتم ،زمستان  ،4931شماره مسلسل 62

09

عدما معلّل سه معنایی ساشد( .طوس287 :5401 ،؛ فخرالادین یاز 408 -403 :5455

میرداماد  )473/5 :5731الب ه ،در ببررت فخرالدیت رازب جاب بردید است .ساه نظار
می رسد که سقا وجودب مخصوص است ،یعنی در واقع وجود مس مر است ،مانند
حدوث که وجود سعد از عدم است .از وجود مس مّر بعبرر سه وجود سعد از وجود
می شود .از نظر اسوالبرکا

سغدادب نرز سقا سه جاب زما سر وجود اطالق میشاود.

پس سقا صفت وجود است ،سناسرایت اینکه سقاا عباار
(استرآباد

 237/2 :5732و 233؛ حسین ،شیراز

40/7؛ خفر [ )204-207 :5732چو اسوالبرکا

از اسا مرار وجاود اسات.

232 :5450؛ ابوالبرکا بداداد :5737

زما را مقادار وجاود مایداناد،

سعرد نرست که سقا از نظر او بفسرر زما مند شود].
سدیتبربرب ،در سرخی آرا ،خداوند سربر از ایت دانس ه شده که ساه سقاا وصاف
شود سلکه او محرط سر سقا است .پس ،هرچه از صفت سقا طبرعت امکاانی معقاول
است خداوند از آ منزه است و عقول نمیبواند سه کناه اا

الهای دسات یاساد.

(میرداماد  )478/5 :5731-5735از طرف دیگر ،اگر سقا حقرقت در اماور زماا مناد
ساشد ،اطالق سقا سر او مجازب است ،حال آنکه سقا از اسمان حسانی الهای اسات.
پس ،سقا سر دو قسم است :سقاب زمانی و سقاب حد .خداوناد سااقی ساه سقااب دوم
است .پس ،واجب الوجود م عالی از زما و محرط ساه آ اسات و وجاود
عرت اابا است زمانی نرست .سناسرایت ،وجود

کاه

زمانی نرست با سقایا سه معناب

وقوع او در زما مس مر ساشد؛ اگر سقایا سه ایت معنا ساشد ،الزم میآید که سقایا
دائمی نباشد ،چه رسد سه اینکه سرمدب ساشاد ،زیارا زماا حاادث اسات .پاس،
سرمدیّت و سقا سه معناب ثبو

وجود

در وعان شایس ة اوست و ایت دوام غرار

زمانی سراب وجود صرفی است که منزه از ام اداد و اسا مرار و مقاسال آنهاسات.
(یراق153/7 :5427 ،؛ میرداماد )474/5 :5731-5735
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حاصل ایت که صفت سقاب الهای ساا اع باارا
بعبررا

گونااگونی لحاا شاده و گااه

زمانی در ببررت آ سه کار رف ه است .در ایات مراا  ،گروهای ساه همارت

واساه اطالق سقا را سر خداوند محال می دانند .ایت درحالی اسات کاه چاو سقاا
صف ی وجودب است ،عدم اطالق سقا سر خداوند جایز نباشد .پس ،ساید ایت صفت
سه نحوب ببررت شود و از جها

امکانی بنزیه شود که ابصاف خداوند سه آ جایز

ساشد .سراب مثال ،در بصحر معناب سقاب الهی یاا مایباوا از زماا بقادیرب و
فرضی اس فاده کرد یا ایتکه سقاا را عباار

از عادم عاروض عاوارض زوال سار

خداوند یا هر بفسررب که منافی وجوب وجود الهی نباشد دانست.
بقا در استدالل دو طرف

گف ه شد که صفت سقا مهمبریت دلرلی است که موافقاا زماا موهاوم ساه آ
اس دالل کردهاند و روشت شد که صفت سقاب الهی نمیبواند زمانی ساشد .سناسرایت
اس دالل موافقا مع بر نرست .در آغاز ،گف ه شد که موافقاا منشاأ ان ازاع زماا
موهوم را سقاب الهی دانس ه اند .نخست ،سر ایت سخت موافقا که منشأ ان زاع زما
موهوم سقاب الهی است اشکالی وارد شده است :ابصاف خداوند سه سقا م وقف سر
بحقد زما است ،زیرا آ چه از ایت وصف فهمرده مایشاود اسا مرار وجاود از
حرث ان ساب آ سه زما ثانی است و ،سه عباار

دیگار ،وجاود شاین در آنای

مسبوق سه وجود هما شین در آ دیگر م قدم اسات .در ایات حاال ،اگار زماا
مقدار آ و من زع از اا

م ّصف سه سقا ساشد ،دور الزم میآید.

سرخی از موافقا زما موهوم ،در جواب ایت اشکال ،آ را مب نی سر مساامحه
دانس ه اند .سرخی دیگر ببررت جدیدب از ایت ان زاع ارائه کردهاند :ابّصاف خداوناد
سه سقا م وقّف سر زما نرست .در واقع ،منشأ ان زاعِ زماا وجاود الهای اسات کاه
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عروض عدم سر آ مم نع است و ایت وصف ،یعنای ام نااع عاروض عادم ساراب
خداوند ،سر اع بار سقا یا زما م وقف نرست ،زیرا ایت وصف ،از لوازم وجود اابی
است که عرت اا
اا

الهی است یا امرب است که ثبوبا سراب اا

ساه امارب غرار

نراز ندارد و مجرد اس لزام سرت وصف موکور و سقاا -در اشاکال مع ارض-

کافی نرست .پس ،ان زاع سقا سه معناب موکور از ثبو

ایت وصف ،سلکاه از ان ازاع

زما هم م أخر است.
اما جواسی که مخالفا سه ایت اس دالل داده اند ایت است :اینکه ساه واسااة سقاا
دوام وجود الهی و سرمدیّت آ اراده شود ،موجب ام داد نرست ،زیرا ام داد الزم
دوام وجود م غررا

است و دوام اا

ثاست غرر مسبوق سه عادم موجاب ثباو

ام داد نمی شود ،زیرا دوام آ در وعان سرمد و نه در وعان زما است .اما چنانچه
از سقا  ،نه دوام وجود الهی و سرمدیت آ  ،سلکه خود ایت ام داد اراده شده ساشاد،
ساید گفت که سقاب الهی سه ایت معنا نرست ،سلکه جایز نرست که سقا سه ایات معناا
ساشد .و اگر منظور از سقاب شین مم د دیگرب غرر ایت زما مم دّ ساشاد و باوهّم
ایت زما سه سبب بوهّم ایت زما سه سبب بوهّم آ ساشد ،ساید گفات کاه بصاورّ
شین مم دّ دیگر ،که هما سقا ساشاد ،ساه دور مایانجاماد کاه اکار آ گوشات.
(مجلس237/14 :5404 ،؛ یراق203/2 :5427 ،؛ خواجوئ ،و دوای)247 :5735 ،

حاصل ایتکه اگر موافقا زما موهوم سقا را زمانی سدانند ،ابّصاف خداوند ساه
سقا م وقّف سر بحقد زما است و زما نرز من زع از اا

سااقی اسات و ایات دور

است .اما اگر سقا را زمانی ندانند -که سخت صواب است ،ایت معنا سبب ام داد و
زما نمیشود.
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منشأ انتزاع زمان و حرکت

مهمبریت مالب ایت سحث که رکت همه یا سرشا ر دالیال اسات آ اسات کاه
حرکت و زما لزوماً از موجود غررقار و زما مناد ان ازاع نمایشاوند .در سحاث
پرشرت اثبا

شد که صفت سقا زمانی نرست و موجود غرر زمانی نمیبواناد منشاأ

ان زاع زما ساشد .اگر موافقا س وانند ایت مالب را اثبا

کنناد کاه مراا منشاأ و

من زع مناسب ی نرست ،میبوانند منشأ ان زاع زما موهاوم را اا

خادا ساه اع باار

سقاب او سدانند .مخالفا نرز سخا اصلی اساال دالیل موافقا را سر نقد همرت نک ه
قرار دادهاند.
اس دالل مخالفا سدیتگونه است:
 زما غررقار است؛ من زع ساید سا منشأ ان زاع بناسب داش ه ساشد؛نتیجه .زما نرز ساید از چرزب ان زاع شود کاه ساا آ مناسابت دارد .از مجماوع
آ چه آمد (از مقدما

و ن رجه) سرمیآید که  .8آ چه زما از آ ان زاع مایشاود

بنها میبواند حرکت ساشد؛  .8زما نمیبواند مقدار موجاود قاار ساشاد .بوضار
سخت آ که زما امر غررقار است ،و اگر مقدار امر قارّ ساشد ،شین سدو مقدار
م حقّد می شود .سه عبار

دیگر ،حقرقت زما بقضّی و اس مرار مم دّ است .پس،

اگر ان زاعی ساشد ،من زع از چرزب است که مناسب و مشاسه آ در ماهرّات ساشاد،
مانند حرکت قاعی که امر بدریجی م ّصل غررقارّ است و نسب ا سه امور خاارج
مخ لف است .پس ،زما مقدار غررقارّ است ،و از آ جا که هار مقادار غررقاارّب
حرکت است ،پس زما مقدار حرکت است .و چو حرک ی نرسات ،زماانی هام
نرست .سناسرایت،ابصاف سه ام داد و انقضا فرع وجود حرکت است.
سه نحو دیگر هم میبوا گفت :اگرامر ثاست سبب امر مجدّد -که زما موهوم
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است -شود ،ساید اجزان ایت مجدّد همرشه ثاست ساشد ،در حالی که ثبو

آ محال

است ،چو زما غررقارّ است( .خواجوئ ،و دوایا241-244 :5735 ،؛ مجلسا:5404 ،
 3/14و  235و 232؛ سااابزوای 32 :5737؛ خواجاااوئ33 :5453 ،؛ یراقااا433 :5735 ،؛
خوایسای

751 :5733؛ یراق 588/5 :5427 ،و 200؛ محماد

35 :5733؛ جاواد آملا،

 737/2 :5733علو عامل)334/5 :5735 ،
ا .انکار تناسب از طریق صدق حرکت بر ساکن

موافقا ابّصاف سه ام داد و انقضا را فرع وجود حرکت نمیدانناد .اگار زماا
مقدار حرکت ساشد ،ان ساب امور ثاست سه آ مم نع است .مالزماه ساه ایات نحاو
است که اگر چنا ساشد ،زما م غرّر غررقار است -زیارا مقادار حرکات اسات و
حرکت غررقار و م غرّر است -و م غرّر سر ثاسات مناباد نمایشاود -چارا کاه در
اناباق ،اجزان دو طرف ساید سا هم منابد و مااسد ساشند اما ساال الزم ایاتگوناه
است :ما هما طور که حکم می کنرم که حرکت امروز هست و دیروز سوده و فردا
موجود خواهد سود ،ضرورباً حکم میکنرم کاه خداوناد قبال از وجاود ایات روز
هست و سا ایت روز هم هست و سعد از انقضاب ایت روز هم خواهاد ساود .پاس،
ایت مفاهرم سر او صادق است و سه حرکت و بغرّر مرسوط نمیشوند .همچنرت ،ایت
مفاهرم در جواهر عقلی که سا سارب بعالی موجودند و دائم سه دوام وجاود اویناد،
مفهوم معرّت صادق است.
پس ،امرب که مفهوم معرّت ،قبلرّت و سعدیّت سراب آ امار حاصال اسات ،در
جایگاهی وجود دارد که حرکت در آ جایگاه مم نع است .مگر ایاتکاه در ایات
موارد سگویرم :خداوند که سه نحو اابی واجب است و عدم سر او ااباً مم نع است،
موجود سود قبل از ایت روز و سا ایت روز و سعد از ایت روز سر او صاادق نرسات.
اما ایت سخت قولی فاسد است ،چو چنرت چرزب عدم محاض و مم ناع اسات.
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(تفتااازای 585/2 :5408 ،و 582؛ فخرالاادین الااراز 543/2 :5737؛ همااو 571/5 :5833؛

خوایسای 5733ش.)501 :
سناسرایت ،ایت که ضرورباً ساید در خارج امرب غررقارّ ساشاد کاه در عقال ،ایات
ام داد از آ حاصل شود ادعایی سرا نرست ،زیرا جایز است که از موجودب قاار
حسب آ چه از نِسَب و اضافه ها سه امور م غرّر دارد حاصل شود( .تفتاازای:5408 ،
)583/2

پاسخی که از سوب مخالفا سه ایت اس دالل داده شده است سر مبناب پاویر
دهر و سرمد است ،سه ایت سرا که نسبت زما سه نحو حصول در آ فقاط ساراب
م غرّر حقرقت دارد ،چو بنها م غرّار -مانناد حرکات و م حارک -بقادّم ،باأخّر،
ماضی ،مس قبل ،اس دا و ان ها دارد یا -مانند سکو  -بقدیراً ایت امر را دارد .آ گاه،
معناب در زما سودنا ایت است که اگر سدل آ حرکات فارض شاود ،در زماا
خواهد سود .پس ،معناب زما مند سود جسم ایت است که جسم در حرکت است
و حرکت در زما است .اما امر غرر م غرّر ،یعنی امر قارّ ،سه زما سه نحو معرّت و
حصول سا آ نسبت داده می شود ،زیرا اجزائی مااسد م قدّم و م أخّر زما نادارد.
فرق سرت ایت دو دس ه حصول مشخص است و اینها معانی محصّل و م مایزند.
سه ر است گف ه شود :نسبت م غرّر سه م غرّر هما زما است و نسبت ثاست ساه
م غرّر دهر است و نسبت ثاست سه ثاست هما سرمد اسات ،و ایات نحاوة وجاود،
یعنی معرّت امور ثاست سا غرر ثاست و معرات ثاسات ساا ثاسات ،ساازان وجاود اماور
زما مند در زما است .پس ،گویا ایت معرّت ،سه نحوب ،م ّیِ امور ثاست اسات ،و
إم دادب در دهر و سرمد بوهّم نمی شود و الّا ،مقدار حرکت خواهد سود( .تفتازای،
584-582/2 :5408؛ میرداماد )773/2 :5731-5735

حاصل اینکه سرخی مخالفا  ،از جمله مررداماد ،دو اصاالح دیگر را در مقاسل
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زما  ،سا عنوا دهر و سرمد ،مارح میکنند ،و نسبت امور ثاست و م غرر را سه ایت
واساه بوجره میکنند ،چو سراساس دالیلی که اکر کردهاند امر ثاست در نسابت
اناباقی سا زما قرار نمیگررد.
ب .زمان مقدار وجود است ،نه حرکت

در سرخی از آراب موافقا  ،زما مقدار مالد وجود دانس ه شده است ،و ایتکه
سقاب ساقی در اشران زما مند در زما مس مر م صوّر است اماا ساراب سقااب آ در
اشران غررزما مند ،مقدارب زما الزم اسات( .میردامااد  )733/5 :5731-5735ایات
سخت را میبوا پاسخ دوم موافقا بلقی کرد ،اگرچه ن رجة آ مانند دلرل پرشارت
است.
بفصرل مالب سه ایت نحو است که آ چه از زما م صوّر ماسات ،در اهات و
اع بار و معرفت اس دایی بعلقی سه حرکت دارد .در واقع ،زما اجساام م حارک را
اندازهگررب میکند و امر مش رک مرا آنها اسات .ایات بحدیاد و بقادیر هام ساه
واساة اهت درک میشود و هم امرب موجود است .هرچکس نمیگوید کاه ماثالً
یک ساعت مانند یک روز است سلکه سیبردید ،آ دو در وجود از جهت نقصاا
و زیاد

م مرزند .مثال دیگر ایتکاه کارهاب مفاروض در مادّ

مفاروض و ساا

سرعت مفروض ممکت نرست سرش ر یا کم ر از مسافت مفروض را سپرماید .پاس،
حرکت موجود از م حرک موجود سا مسافت موجود مااسداند ،و امکا نادارد در
حالی که از آ منفک نرست ،غرر موجود ساشد .در ایت حال ،اگر کرهاب سااکت را
هم فرض کنرم ،مدّ

و زما سراب آ هم قرار میگرارد .ح ای اگار هار سااکنی

م حرّک شود یا هر م حرّکی ساکت شود ،آ چه از مدّ

زما معقول ساه حرکات

م حرّک یا سکو ساکت بعقّل میشود بغررر نمیکند.
پس ،معقول زما در وجود و در بعقل م قدّم سر حرکا

و سکونا

اسات و
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سه رفع هرچیک مربفع نمی شود ،سلکه در وجود مس مر است و آنهاا سادو آ در
وجود مس مر نرس ند .پس ،حرکت هر م حرّک و ساکو هار سااکت در زماا و
همراه زما است و در وجود سه آ م علد است و معقول زما نزدیاک و مقاار
وجود در بصوّر است .سه دلرل همرت مقارنت ،نفس سه واساة اا

خود و قبل از

هر شین دیگر سه زما آگاه است .پس ،سه ر است که زما مقدار وجود ساشاد باا
مقدار حرکت ،با جایز ساشد که سکو را هم بقدیر کند.
زما بقدیرگر وجود است ،نه سرایت اساس که عرض قاارب در وجاود اسات
سلکه سرایت اساس که اع بارب اهنی است سراب آ چه وجود اکثرب دارد نسبت سه
آ چه وجود اقلی دارد .سناسرایت ،زما سراب موجود اسات و موجاود ساه واسااة
وجود

زما در آ مس مر است ،زما در اس مرار است ولی وجود خاص سا آ

اس مرار اقل و اکثر دارد( .ابوالبرکا بدداد )73-45/7 :5737

حاصل دلرل ایت است که الزم نرست زما از موجود غررقارالوا

ان زاع شود،

زیرا اوالً زما سر امور ساکت نرز اطالق میشود ،ثانراً سر حرکت نرز سه نحاو ثاسات
حمل میگردد و ثالثاً از ایت جهت که زما یک عرض موجود نرست سلکه مقادار
وجود است و وجود را اندازه میگررد و یک فارض اهنای اسات ،مایبواناد از
موجود ثاست هم ان زاع شود.
هما طور که اکر شد ،اسوالبرکا

مع قد سود :زما مقدار مالد وجاود اسات.

پاسخی که سه ایت نظر داده شده هما است که در پاسخ سه ایت پرساا مایآیاد:
چگونه می شود زما مقدار وجود ساشد حال آ که زما فینفسه یا م غرّر اسات-
پس ،محال است که سر امر ثاست منابد ساشد -یا ثاست است -پس ،محاال اسات
که سر م غرّر منابد ساشد .در واقع ،اسوالبرکا

سه ماهرّت زما که عرضای غررقاارّ
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مقدار طبرعت ثاست ساشاد و

پاسخ نداده که آ چه اجزان ندارد چگونه مقدار دارد و وجود سه ما هو وجود جزن
ندارد سلکه سسرط است.
اما کرفرت بقدیر سکو سه واساة زما  ،در واقع ،سه ایت نحو است کاه زماا
چو امر غررقا ّر است ،ساه ساکو بعلقّای نادارد و آ را مگار ساالعرض بقادیر
نمیکند ،سه ایت صور

که اگر آ چه ساکت است م حرک ساشد ،مااسد ایت جازن

از زما خواهد سود (ابنساینا 42-45 :5400؛ خواجاوئ ،و دوایا243 :5735 ،؛ میردامااد
55 :5733؛ همو  733/5 :5731و 743-743/2؛ تفتازای)582-585/2 :5408 ،
ج .عدم لزوم مناسبت بین منتزع و منتزعمنه

هما گونه که د یدیم ،اساس اس دالل مخالفا ایت مسئله است کاه سایاد مراا
من زع و منشأ ان زاع بناسب وجود داش ه ساشد .امکا ان زاع از سوب موافقا سه دو
سرا مردود شمرده شد :سرا اول سه نوعی سازگشت از موضع نخس رت است؛ آنهاا
لزوم بحقّد مناسبت سرت هر امر ان زاعی و منشأ ان زاع را حکمی غرر سرت میدانناد
و نرز سر آ اند که ح ی اگر لزوم را سپویریم ،ایت لزوم در آ چه از بجدّد و ابصال
زما میفهمرم منحصر نمی شود .شاید مناسب ی سرت ایت دو از جهت دیگرب ساشد
که پنها از ادراک ماست و نراف ت دلرل سر نبود نرسات .وجاداناً ،ماا ساه بحقاد
مناسبت بفصرلی سرت هر من زع و من زعمنه حکم نمیکنرم و ایت یا سه سابب عادم
لزوم بحقّد آ در واقع یا سه سبب عدم اطّالع ما از بفاصرل ایت مناسبا

است.

مخالفا در جواب گف هاند که معناب ان زاع سه ادراک امرب از امرب ساا نحاوب
بحلرل سرمیگردد؛ در من زع و من زعمنه مناسبت شرط است و ایات حکام سادیهی
است و الّا ،الزم می آید که ان زاع هر چرز از هر چرز جایز ساشد ،که ضرورباً ساطل
است .پس ،ان زاع سرود

از نار و فضرلت از حمار و سصارر

از جادار صاحر
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نرست .در واقع ،عقل با مناسبت را درک نکند ان زاع را انجاام نمایدهاد و عقال
انجام دهندة آ چرزب است که درک میکند .پس ،فارض مناسابت پنهاا کاافی
نرست .و اگر زما را امرب ان زاعی فرض کنرم ،ح ماً ساید مل زم شویم کاه عقال
مناسبت آنها را درمییاسد .معنایی که لفظ زماا ساه اهات م باادر مایکناد امارب
بدریجی است که دو جزن آ سا هم موجاود نمایشاود( .مجلسا237/14 :5404 ،؛
خواجوئ ،و دوایا243 :5735 ،؛ جاام202 :5731 ،؛ خوایساای و سابزوای )751 :5733

پس ،ایت امر م غرر چه نسب ی سا موجود ثاست دارد؟
جواب نقضی موافقا ان زاع حرکت قاعی از بوسای و زما از آ سرال است
که اکنو سه آ میپردازیم.
انتزاع حرکت و زمان از حرکت توسطی و آن سیال

در سحث قبل سه اینجا رسردیم که نمی بوا انکار کرد که من زع سایاد ساا منشاأ
ان زاع خود مناسبت داش ه ساشد .دلرل ایت امر انکارناپویر اسات .بنهاا راهای کاه
سراب موافقا زما موهوم ساقی مانده اکر موارد نقض اسات .جاواب نقضای کاه
موافقا نظریه در مقاسل ام ناع ان زاع دادهاند ایت است کاه شاما چگوناه حرکات
قاعی را از حرکت بوسای و زما را از آ سرّال ان زاع میکنرد .پس ،هما طاور
که ان زاع امر م جدّد از امر شخصی که ام داد و انقسام و بجادّد و انقضاان نادارد
جایز است ،در ایتجا هم ان زاع زما موهوم از اس مرار وجود واجب جایز است.
اما بوضر سرش ر و مرورب سر کل سحث :گف ه شد که در نخس رت پاساخ موافقاا
سه گام مهم وجود داشت .گام اول ایت سود که زما میبواند از موجود قارالوا
ان زاع شود .گام دوم ایت است که سر ایت ادعا شواهدب از عقاید حکما سرا شاود
و سوم آنکه سه سقاب الهی اس ناد شود .اینک ،ایت دو شاهد فلسفی سه بفصرل سراا
میَشود .نخست ،ساید معناب مخ صرب از واژههاب سه کار رف ه در ایت سراا ارائاه
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گردد.
أ .حرکت توسطی :یک معنا و اع بار حرکت عبار

است از ساود شاین مراا

مبدأ و من ها ،سه گونه اب که هر یک از حدود فرضی مسافت که درنظر گرف ه شود
م حرک در لحظة قبل و در لحظة سعد در آ حد وجود ندارد .سلکه فقاط در یاک
لحظه و در یک آ در آ حد وجود دارد .حرکت سه ایت معنا یک حالات سسارط
(غررمم د) ،ثاست (قار) و بقسرمناپویر است.
ب .حرکت قطعی :معنا و اع باار دیگار حرکات عباار

اسات از ساود شاین

م حرک مرا مبدأ و من ها ،سهگونهاب که نسب ی سه هر یک از حدود فرضی مسافت
دارد .پس ،حدب را رها کرده ،سه حد دیگرب مایرساد ،حادودب کاه هار کادام
فعلرت قوة پرا از خود و قوة فعلرت پس از خود میساشند .حرکت سه ایات معناا
مس لزم قاسلرت انقسام سه أجزان،گورا و بدریجی سود است ،و نرز أجزان آ من شر
سوده و بحقد جمعی و همزما آ نااممکت اسات( .شایروای232-230/2 :5733 ،؛
مطهر

ب،تا 47-42 :و )33-31

ج .آنِ سیّال :حسب اصاالح ،سه اش راک اسمی دو کارسرد دارد :یکای آنای کاه
طرف زما و فصال مشا رک سارت دو حاشارة ماضای و مسا قبل زماا اسات و
وجود

سر وجود زماا م فارّع اسات .گویاا زماا حاادث مایشاود و سعاد از

حصولا ،سه ایت آ بحدید میشود و حد میخورد .نسبت آ ساه زماا نسابت
نقاط وهمی در خط سه خط یا خاوط موهوم در سا سه سا یا ساوح موهاوم
در جسم سه جسم است .امّا آ ِ سرّال آنی است کاه حصاول زماا سار حصاولا
م فرع است .بفصرل مالب سه ایت نحو است که مسافت و حرکت و زما امورب
مااسداند .در مسافت ،ممکت است نقاهاب را بصوّر کنرم که سا سرال و حرکابا
فاعل خط است و در حرکت ،حرکت بوسای سا سرال خود فاعل حرکت قاعی
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است .پس ،در حرکت قاعی هم شرئ مانند نقاه فاعلِ خط اسات و همارتطاور
اشرائی مانند نقاط مفروض در خاط اناد کاه آ را ایجااد نکاردهاناد سلکاه از آ
م أخّرند و ایت شین حرکت بوسّای و ایات اشاران حادود مفاروض در حرکات
قاعی سازان حدود مفروض در مسافت است.
در زما هم ایتگونه است ،یعنی شرئ راسم ،خارج از آ و غررقاائم ساه آ و
سه حرکت است ،که سه موضوع خاود قاائم اسات ،امارب کاه سسارط غررمم ادّ و
انقسام ناپویر است .ایت شین سر حرکت بوسااّی مناباد اسات و مانناد آ اابااً
مس مر است و نسبت آ سه حدود مسافت و حرکت قاعی مس قر نرست.
ایت امر ااباً مبایت سا زما است و م قدم سر آ است و سه نحو واحد شخصای
در خارج موجود است و نوعا منحصر سه فرد است .محل ایت آ هماا محال
حرکت ،یعنی محل زما  ،یعنی جرم فلک اقصی است .نسابت ایات آ ساه زماا
مانند نسبت وحد
وحد

سه عدد است ،از جهت اینکه راسم زما است ،هما طور که

عدد را ایجاد می کند و سا اس مرار و سرال در خرال ،امرب مم اد م صال

غررقار در وجود فرضی خارجی مانند حرکت قاعی می سازد که زما قاعی ناام
دارد( .فخرالدین الراز الف 54343 :5455؛ میردامااد  727/2 :5731-5735و  721و 713؛
مجلس)235-230/14 :5404 ،

موافقا زما موهوم سراب اثبا

ایتکه میباوا حرکات را از امار قارالاوا

ان زاع کرد ،سه آ سرال و حرکت بوسای بمسک کرده سودند .پاسخی که ساه ایات
ایراد داده شده است از ایت قرار است کاه حرکات بوساای از جهات اا  ،امار
شخصی مس مر غررمم د و غررمنقسم و غررم جدد است ،اماا اخا الف نساب در
قراس سه حدود فرضی در مسافت سه نحو بعاقبی دارد .پس ،حرکات بوساای دو
جهت دارد که شامل اس مرار اابی و سرال مساف ی است .و آ اگرچاه اابااً قاار
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است اما حسب عارض ،غررقارّ است و همرتطور آ سرّال که سا وجود اس مرار و
سقاب شخصی سرال و اخ الف نسبت دارد کاه ممکات اسات از آ ِ امار م جادّد
مااسد حرکت قاعی ان زاع شود .پس ،زما امرب است که در خرال ،از آ سارّال
که سه سبب عدم اس قرار

در خارج موجود است برسرم میشاود .و اگار اینهاا

بغرّر و سرالنی نداش ه ساشند ،حرکت قاعی و زما حادث نمیشود( .یراقا:5427 ،
200/5؛ مجلس232/14 :5404 ،؛ خواجوئ ،و دوای244 :5735 ،؛ خوایساای 501 :5733
و 751؛ جواد آمل)732/2 :5733 ،
نتیجهگیری

چو در ایت سحث سخت مرا موافد و مخالف سسرار بردد کارد ،سه ار اسات
پرا از ن رجة نهایی مرورب اجمالی سر کل سحث داش ه ساشرم .آ چه با کناو ر
داد ایت سود که مخالفا زما موهوم آ را فاقد منشأ ان زاع دانس ند و موافقا نراز
منشأ آ را سقاب حد پنداش ند .آنا ان زاع زما از امر ثاست را جایز شمردند و ساه
ان زاع حرکت بوسای از قاعی و ان زاع زما از آ ِ سرال اس شاهاد کردناد و نراز
زما را مقدار وجود و امر اهنی دانس ند که ح ای سار اماور ثاسات و سااکت نراز
میگورد و سر آنا حمل میشود.
حکما در پاسخ سه ایت موارد اوالً ،سه عنوا کبراب کلی ،بناسب مراا من ازع و
من زعمنه را واجب و سدیهی دانس هاند و الزام کردهاند که زما نراز سایاد از امارب
م جدد ان زاع گردد .همچنرت ،سه اس داللهاب م کلما در ببررت ان زاع زما از امر
ثاست پاسخ دادند .ثانراً ،سه موارد اس شهاد پاسخ گف هاند :آشکار شاد کاه در هماة
موارد نرز منشأ ان زاع زما امر م جددب سوده است .همچنرت ،سا ببررت صفت سقاب
الهی و حقرقت آ آشکار شد که چو اس مرار وجود الهی است ،همچو وجاود
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او امرب ثاست و غررم غرر است و نمیبواند منشأ ان زاع زما قرار گرارد .سار ایات
اساس ،دلرل مخالفا زما موهوم اس وار است و نقدهاب موافقا مع بار نرسات.
پس ،چو زما موهوم فاقد منشأ ان زاع میشود ،ببررت حادوث زماانی سراسااس
آ  ،حدوث را هم سه امر موهوم ببدیل میکند.
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 جوادی آمل  ،عبداهلل )3133 ،فلسفة صدرا ،تحقیق محمدکاظم بادپا ،قم :اسراء.
 حسین شیرازی ،سیدمممد  .)3034القول السدید ی شرح التجرید ،قم :داراالیما.:
 حل  ،حسن بن یوسف  ،)3031کگف المراد ی شرح تجرید االعتقاد ،تصمیح و تعلیق حسن
حسنزاد آمل ،ج ،0قم :مةسسة النگر اإلسالم .
 خهری ،شمسالدین  .)3132تعلیقه بر الایات شرح تجرید ،تقدیم و تصمیح ییروز ساعتچیا،:
تارا ::میراث مةتوب.
 خواجوئ  ،مالاسماعیل .)3033 ،جامع الگتات ،تمقیق سیدمادی رجائ  ،ب جا و ب شا.

 خواشساری ،آقا جمال )3133 ،الماشیة عل حاشییة الفهیری علی شیرح القوشیچ علی
التجرید ،تصمیح رضا استادی ،قم :مةتمر الممقق الفواشساری.
 دواش  ،جاللالدین و حواجوئ مالاسماعیل ،)3133 ،سبع رسائل ،تقیدیم و تمقییق و تعلییق
دکتر تویسر کاش  ،تارا ::میراث مةتوب.
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 سبزواری ،مالهادی .)3131 ،أسرار المةم ،تقدیم استاد صدوق و تصمیح کریم ییضی  ،قیم:
مطبوعات دین .
 شعراش  ،ابوالمسن ب تا) .شرح یارس تجرید االعتقاد ،تارا ::اسالمیه.
 شیرواش  ،عل

 ،)3133ترجمه و شرح شاایة المةمة ،قم :بوستا :کتاب.

 طوس  ،شصیرالدین  .)3041رسائل خواجه شصیرالدین طوس  ،چ  ،2بیروت :دار األضواء.
 علوی عامل  ،میرسیدمممد  )3133عالقة التجرید ،تصمیح و تمقییق حامید شیاج  ،تایرا::
اشجمن آثار و مهاخر یرهنه .
 غزالی  ،ابوحامیید .)3131 ،المقصیید االسیین ی ی شییرح االسییماء المسیین  ،ترجمةةة احمیید
حواریشسب ،تارا ::شگر احسا.:
 یفرالدین رازی ،مممدبن عمر  .)3131شرح عیو :المةمة ،تقدیم و تمقیق احمد حجیازی و
احمد سقا ،تارا ،:مةسسة الصادق

 ،اول.

 ییییییییی  .)3041 ،لوامع البینات شرح أسماء اهلل تعال و الصهات ،قیاهر  :مةتبیة الةلییات
األزهریة.
 ییییییییی  .)3131 ،األربعین ی أصول الدین ،قاهرة مةتبة الةلیات األزهریة.
 ییییییییی  ،الف  .)3033الممصل ،تقدیم و تمقیق دکتر حسین اتای ،عما ::دار الرازی.
 ییض کاشاش  ،مممد مالممسن)  .)3131اصول المعارف ،تصمیح و تعلیق سییدجالل الیدین
آشتیاش ،ج ،1قم :دیتر تبلیغات اسالم .
 قگیری ،ابو القاسم  .)3022شرح األسماء المسن  ،تمقیق دکتر عبدالروف سعید و سعد حسن،
قاهر  :دار المرم للتراث.
 الهیج  ،ییاض  .)3131گوهر مراد ،تارا ::سایه.
 ییییییییی  ،ب تا) .شوارق اإللاام ی شرح تجرید الةالم [ج  ،]2اصهاا ::مادوی.
 مجلس  ،مممدباقر  .)3040بماراألشوار ،بیروت :مةسسة الویاء.
 مممدی گیالش  ،مممد  .)3023تةملة شوراق األلاام ،قم :مةتب األعالم اإلسالم .
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 .)3133شرح کگف المراد ،ج  ،0قم :دار الهةر.
ب تا) .مجموعه آثار استاد شاید مطاری[ ،ج  ،]33تارا ،:صدرا.

 مقدس اردبیل  ،احمد بن مممد  3031ق) ،الماشیة علی إلاییات الگیرح الجدیید للتجریید،
تمقیق احمد عابدی ،چ  ،2قم :دیتر تبلیغات اسالم .
 میرداماد ،مممدباقر  .)3131مصنهات میرداماد ،به اهتمام عبیداهلل شیوراش  ،تایرا ::اشتگیارات
اشجمن آثار و مهاخر یرهنه .
 ییییییییی  .)3113 ،القبسات ،به اهتمام ایزوتسو و دیهرا ،:چ  ،2تارا ::داشگها تارا.:
 شراق  ،مالمادی  .)3021جامع األیةار و شاقد األشظیار ،تصیمیح و تقیدیم مجیید هیادیزاد ،
تارا ::حةمت.
 ییییییییی  .)3133 ،اللمعات العرشیة ،کرج :عاد.
 همداش درودآبادی ،حسین  ،)3021شرح األسماء المسن  ،تمقیق و تعلیق ممسن بیداریر ،چ
 ،2قم :بیدار.

