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چکیده
کیفیت ربط ثابت به متغیر یکی از مشکلترین مسائل فلسفی است که فیلسوفان اسالمی از
دیرباز درصدد حل آن بر آمده و پاسخهای متفاوتی را بیان کردهاند .تالش آنها در این زمینه
اگرچه ارزشمند است ،لیکن به نظر میرسد کامل نیست و به مهمترین پرسش این مسأله که
چرایی و چگونگی برآمدن تغیر از دل ثبات است ،پاسخ نمیدهد .در این مقاله ،ضمن بیان
برخی از مهمترین پاسخهای ارائه شده و نقد آنها ،به رهیافتی جدید در حل معضل ربط ثابت
به متغیر بر اساس مبانی وجودی حکمت متعالیه نائل شدهایم که دیدگاه رایج در هستی شناسی
را به کلی تغییر میدهد .بر اساس این رهیافت تغیر ناشی از ضعف وجود است و از ناحیه علت
به معلول منتقل نمیشود .تغیر از دل ثبات میجوشد و سیالن امری تشکیکی است که تمامی
مراتب امکان را در بر گرفته و وجود نه در یک نقطه ،بلکه در طی مراتب متعدد از ثبات و قرارش
کاسته و بر پراکندگی و بیقراریاش افزوده شده و جنبشش مضاعف میگردد.
واژگان کلیدی :ربط ثابت به متغیر؛ تشکیک در سیالن،؛ حرکت جوهری؛ جنبش افزون.

* استادیار پژوهشکده علوم اسالمی بنیاد پژوهش های اسالمی ،خراسان رضوی ،ایران
Email: kamali@islamic-rf.ir

 8هستی و شناخت /سال /8شماره  /1پیاپی  /11صص 03-7

پیشدرآمد
از منظررر فیلسرروفان اسررالم جهرران هسررت داراس عرروالم اسررت کرره در برخ ر از ایررن عرروالم
ثبررات مقلررق برقرررار اسررت و در برخ ر دیگررر حرکررت و تغیررر مررو م زنرردت تغیررر و حرکررت
مختص به عرالم ببیعرت و ثبرات حکرم موجرودات مرافوق ببیعرت اسرت ،برا ایرن تفراوت کره
مخلوقات مافوق عرالم ببیعرت بنرا برر رشس مشرائین منح رر بره عرالم عقرول اسرت کره از هرر
جهررت مجردنررد و از دیرردگاه اشررراقیین و حکمرراس متعالیرره شررام دو مرتبرره عقرر و م ررال
استت
از برفرر از منظررر همرره فیلسرروفان اسررالم در سلسررله علرر و معلررول کرره در تمررام
جهرران هسررت برقرررار اسررت عررالم ببیعررت در انررقل مرات ر وجررود قرررار دارد و معلررول عرروالم
بررارتر از خررویش اسررتت جهرران ببیعررت معلررول جهرران مررافوق ببیعررت اسررت و در جرراس
خود ثابت شده که معلرول از علرت تامره خرویش منفر نیسرتت ببرق ایرن قاعرده علرت اگرر
ثابت و همیشرگی اسرت ،معلرول نیرق بایرد ثابرت و همیشرگی باشرد و علرت اگرر متغیرر اسرت
معلول نیق باید متغیر باشد و امر ثابت نمیتواند علت امر متغیر باشدت1
حررال کرره چنررین اسررت معضررل برره وجررود م آیررد تحررت عنرروان معضر «ربررم متغیررر برره
ثابت» به این بیان کره معلرول متغیرر چگونره از علرت ثابرت پدیرد م آیرد چگونره میشرود کره
سلسله علت و معلرول کره بره علرت نخسرتین خرتم میشرود ،در آاراز خرود دارای ثبرات باشرد
و در انتها کره بره عرالم ببیعرت میرسرد متغیرر گررددت مگرر مجرردات و در رشا آنهرا خداونرد
علت عالم ببیعرت نیسرتند و مگرر نره ایرن اسرت کره برر ببرق رای فیلسروفان مجرردات ثابرت
و عالم ببیعت متغیر اسرتت پرچ چگونره میشرود کره از علر ثابرت معالیر متغیرر بره وجرود
 1ابنسینا ،الهیات شفاء (قم :مكتبة آية الله المرعشى 4141 ،ب)481 ،؛ ابنسینا ،النجاة من الغرق فى بحر الضلالات (تهران:
انتشارات دانشگاه تهران 144 ،)4431 ،و 124؛ محمد فخر رازى ،شرح الفخر الرازى على الاشارات(شرحى الاشارات) (قم:
مكتبة آية الله المرعشى)4141 ،؛ 28/2؛ قطب الدين رازى و باغنوى ،الهیات المحاكمات مع تعلیقات الباغنوى (تهران:
میراث مكتوب283 ،)4484 ،؛ شهابالدين سهروردی ،مجموعه مصنفات شیخ اشراق (تهران :موسسه مطالعات و تحقیقات
فرهنگى144/4 ،)4431 ،؛ محمدبنابراهیم صدرالمتألهین ،شرح هدايه اثیريه (بیروت :موسسه تاريخ عربی .441 ،)4122 ،از

اين قضیه گاهی اينگونه تعبیر میشود كه «عله الثابت ثابت» و «عله المتغیر متغیر» (محمدبنابراهیم صدرالمتألهین ،الحكمة
المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة (بیروت :دار احیاءالتراث.41-44/4 ،)4184 ،
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آید و آیا این قاعده تبعیت معلول از علت تامه را نقض نمیکند
علت متغیرر خرود بایرد متغیرر باشرد ترا تخلرل معلرول از علرت تامره رزم نیایرد ،زیررا اگرر
علررت تامرره ثابررت باشررد و معلررول ،متغیررر ،تخلررل معلررول از علررت تامررهاش رزم میآیرردت
بنابراین به ناچار علت تامه نیرق بایرد متغیرر و خرود دارای علرت تامرهای باشرد کره آن هرم قهررا
متغیررر اسررتت در ایررن صررورت ،زنجیرررهای نامتنرراهی از علر و معالیر بایررد باشررد کرره همگرری
متغیرنررد و بررالقبد در آنهررا علترری کرره خررود ،متغیررر نباشررد نمرریترروان فرررد کرررد و وجررود
خداونرد برره عنرروان علرره العلر کرره ثابررت و ایررر متغیررر اسرت زیررر سرروال رفترره و تسلسر رزم
خواهد آمدت یا باید بره خرابر در نیفترادن بره چراه تسلسر  ،جرواز تخلرل معلرول از علرت تامره
را پذیرفت و یا اینکره بررای احترراز از تخلرل معلرول از علرت تامره ،بره جرواز تسلسر در علر
حکم نمرود و بره حرذ واجر الوجرود از زنجیرره علر د حرواد ترن دادت هرر دو راه محرال و
در نتیجه عقال ایر قاب پذیرش استت
مسأله ربرم ثابرت بره متغیرر از پیچیردهترین مسرائ فلسرفی اسرت کره بره تعیبرر مالصردرا
افهررام فالسررفه و متکلمرررین در حر آن بررره حیررررت افتررراده اسرررتت 1بررا ایررن حررال فیلسرروفان
برررای حر ایرن مشررک راههررای متفرراوتی ارائرره کردهانرردت وجرره اشررتراک همرره ایررن راه ح هررا
این اسرت کره بایرد چیرقی را در مرتن واقعیرت یافرت کره هرم دارای وجهره ثبرات باشرد و هرم
دارای وجهه تغیرر ترا نقرش رابرم و واسرقه میران متغیرر و ثابرت را برعهرده گیررد ،ز یررا اساسرا
شررأن رابررم چنرین اسررت کرره از و یژگریهررای هررر دو سرروی رابقرره برخرروردار اسررتت از وجهرری
کرره ثابررت اسررت بررا علررت ثابررت مرررتبم میشررود و بررا وجهرری کرره متغیررر اسررت سررب وجررود
موجودات متغیر میشودت
برره اعتقرراد نویسررنده تالشهررای فیلسرروفان در ایررن زمینرره اگرچرره ارزشررمند و قابرر
سررتایش اسررت ،لرریکن هرریر ی ر از راه ح هررای ارائرره شررده در ایررن زمینرره کام ر نیسررت و
مشررک ربررم ثابررت برره متغیررر را ح ر نمیکنررد و بایررد چررارهای دیگررر اندیشرریدت در ابترردا برره
برخرری از مهمترررین راه ح هررای ارائرره شررده در ایررن زمینرره اشرراره کرررده و س ر چ ضررمن نقررد
آنها به ارائه نظریه مختار خواهیم پرداختت

 1صدرالمتألهین ،الحكمة المتعالیة.11/4 :4184 ،
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 .1بیان دیدگاه های مشهور
در بین فیلسوفان مسلمان سه راه حر عمرده بررای ایرن معضر ارائره شرده اسرت کره در ادامره
خواهد آمدت
 .2-1افالک
مشررهور حکیمرران مشررائی و اشررراقی از افررالک برررای حرر مشررک ربررم ثابررت برره متغیررر
اسررتفاده کردهانرردت برررای فل ر برره جهررت حرکررت دوران ر و همیشررگ آن ،دو وجهرره اسررت
ی وجهه متغیرر بره جهرت حرکرت آن و یر وجهرۀ ثبرات بره جهرت دوام حرکرت دوریرۀ آنت
رت
حرکررت فلر ارفررالک چررون دورانر و ثابررت اسررت ،برررزب برین ثبررات و تغیررر اسررت ،ثابر د
ثابررت نیسررت و متغیر در متغیرر هررم نیسررت و چررون متغیر در متغی رر نیسررت اشررکال نرردارد ،کرره بررا
ثابررت مرررتبم باشررد و چ و ث بت ووب بت ووب يراووب دا و ده يووتديه تووا ووت بط ر و د ووت ب و
تشت و به واسقۀ آن ،دست متغیرات به فیض ثابت ازل برسدت
از دیرردگاه فالسررفه فل ر محرررک قر ی ر در حرکررت دورانرری و ارادی فل ر اسررت ،لرریکن
در رتبه قب از آن ،عقر سرب مقردم حرکرت فلر اسرت ،ز یررا حرکرت دائمری فلر بره قروه
و نیرو یرری نامتنرراهی محتررا اسررتت سررببیت عق ر در حرکررت فلر ب ردین صررورت اسررت کرره
روق شرربیه شرردن برره مبرردش اول از جهررت کمررال و بالفع ر
اای رت حرکررت افررالک اسررت و شر د
بودن ،منشأ حرکرت فلر مریشرودت فلر هرم دارای نفرچ کلری و اراده کلری اسرت و از ایرن
جهررت برره عررالم عقر و ثبررات و تجرررد ارتبرراط دارد ،و هررم دارای نفررچ منقبررد جقئ ری و اراده
جقئ ری اسررت کرره از ای رن جهررت مبرردش و فاع ر مباشررر حرکررات دوری دائم ری فل ر اسررت ،و
حرکررت دائمرری و دوری فل ر نیررق خررود مبرردش و منشررأ تغییرررات و حررواد دیگررر در مراترر
مادون خود استت1
موجررودات عررالم عناصررر در جررو افررالک قرررار دارنررد و برین آنهررا و جسررم فلر  ،وضررد
و مقابله هست و ایرن وضرد بره جهرت حرکرت فلر در تغییرر و تبردی اسرت و در ایرن تبردی
و تغیی رر برره مناسرربت هررر وضررعی هی روری عررالم عناصررر برررای اخررذ ف ریض از عق ر فعررال
 1ابنسینا ،الهیات شفاء483-484 ،؛ ابنسینا ،النجاة من الغرق فى بحر الضلالات121-141 ،؛ ابنسینا ،الاشارات و
التنبیهات (قم :نشر البلاغة441-444 ،)4431 ،؛ سهروردی ،مجموعه مصنفات 18-11/4 ،و143-148؛ شهابالدين

سهروردی ،هیاكل النور (تهران :نشر نقطه411 ،)4431 ،؛ شمسالدين شهرزورى ،رسائل الشجرة الالهیة فى علوم الحقايق
الربانیة (تهران :موسسه حكمت و فلسفه ايران422-441 /4 ،)4484 ،؛ صدرالمتألهین ،الحكمة المتعالیة.428/4 ،
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قابلیت و اسرتعداد جدیرد پیردا مریکنرد و هرر اسرتعدادی کره بره فعلیرت مریرسرد بره واسرقۀ
حررردو شرررربی اسرررت کررره عبرررارت از صرررورت قبلررری اسرررتت ایرررن صرررور کررره هیرررولی
حامر آنهاسررت ،بره توسررم حرکرت افررالک ،برا فلر اوضرات مختلررل پیردا مریکننرد و ایرن
صور در هر نققهای بره مناسربت قررب و بعرد بره فیضری کره بررای فلر دائمری و ازلری اسرت
به فیض جدید مستفیض میشوندت
 .2-2دهر
حکیمرران مسررلمان میران امررور ثابررت و متغیرر سرره نحرروه ارتبرراط و نسرربت را ذکررر کردهانررد کرره
عبارتانررد از نسرربت متغی رر بررا متغی رر کرره در اصررقال برره آن زمرران گو ینررد نسرربت ثابررت برره
متغیر که به آن دهر گو یند و نسربت ثابرت بره ثابرت کره از آن بره سررمد تعبیرر نمودهانردت زمران
ظررر موجررودات متغیررر مررادی اسررت و دهررر ظررر جررواهر عررالم عقررول کرره ثابررت و ایررر
متغیرنررد و سرررمد مخررتص برره خرردای عقوجر اسررتت دهررر محرریم برره زمرران اسررت و سرررمد
محریم بره دهررت متغیررات نسربتی برین خرود دارنرد و بره ایرن جهرت نسربت بره هرم متقردم یررا
متأخرنررد و تقرردم و تررأخر آنهررا زمررانی اسررت ،امررا همررین متغیرررات نسرربتی بررا موجررودات عررالم
دهررر دارنررد کرره نسرربت برره آنهررا تقرردم و تررأخر زمررانی نداشررته و از ایررن حیر ایررر متدر انرردت
خداونررد برره جمیررد صررفاتش در سرررمد قرررار دارد و متعررال از ایررن اسررت کرره در دهررر یررا زمرران
موجررود باشررد ،اگرچرره بررر آن دو احابرره دارد و موجررودات ثابررت در دهررر موجودنررد نرره در
سرررمد یررا زمرران و متغیرررات کرره در معرررد سرریالن و تغیرنررد از حیرر تغیررر خررود در زمرران
حضررور دارنررد ،ولرری از جهررت ثبرراتی کرره در پیشررگاه علررت خررو یش دارنررد ،موجررود در دهررر
هستندت1
اگرر چرره اصررقال دهررر و سرررمد و تفرراوت آنهررا بررا زمرران ،در کلمررات حکیمررانی همچررون
ابررن سررینا ،بهمنیررار و دیگررران آمررده اسررت ،ولرری کسرری کرره برریش از دیگررران از آنهررا در ح ر
 1ابنسینا ،رسائل ابن سینا (قم :انتشارات بیدار12 ،)4144 ،؛ ابنسینا ،طبیعیات شفاء (قم :مكتبة آية الله المرعشى4141 ،

ج)432-434 /4 ،؛ ابنسینا ،التعلیقات (بیروت :مكتبة الاعلام الاسلامى 4141 ،الف)14 ،؛ نصیرالدين طوسی ،شرح
الاشارات و التنبیهات (قم :نشر البلاغة441/4 ،)4431 ،؛ ابوالحسنبنمرزبان بهمنیار ،التحصیل (تهران :دانشگاه تهران،
114 ،)4431؛ شهرزورى ،رسائل الشجرة411/2 ،؛ محمد باقر میرداماد ،قبسات (تهران :انتشارات دانشگاه تهران،)4413 ،
41-3؛ صدرالمتألهین ،الحكمة المتعالیة413/4 ،؛ محمدبنابراهیم صدرالمتألهین ،شرح هدايه اثیريه (بیروت :موسسه
تاريخ عربی232 ،)4122 ،؛ محمدبنابراهیم صدرالمتألهین ،رسالة فى الحدوث (تهران :بنیاد حكمت اسلامی صدرا،
444 ،)4438؛ محمدبنابراهیم صدرالمتألهین ،حاشیه بر الهیات شفاء (قم :انتشارات بیدار ،بیتا).413 ،
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مسائ فلسف سود بررده اسرت ،بردون شر میردامراد اسرت ترا آنجرا کره میتروان ادعرا نمرود
یکرری از مبررانی برجسررته حکمررت یمررانی میردامرراد اخررتال عرروالم دهررر و سرررمد و زمرران
استت معض ربرم ثابرت بره متغیرر یکر از دههرا مسرألهای اسرت کره میردامراد برا اسرتفاده از
مساله دهر و سرمد به ح آن پرداخته استت
وس شبهه را اینگونه تقریر م کنرد کره اگرر متغیررات عرالم برر سربی تردری بره حرق قیروم
مستند باشند ،امر از دو حال خار نخواهد بود
یررا ترراثیر و افاضرره متغیرررات ترردریج اسررت ،در ایررن صررورت ترردری برره سرراحت افاضرره و
ایجرراد حررق متعررال راه م یابررد و مفرریض ،ترردریج ال ررند و زمرران الحقیقرره خواهررد شررد کرره
سرراحت قدسر حررق تعررالی ،از آن مبرررس اسررتت یررا اینکرره ایجرراد متغیرررات دفعر و در مرتبرره
واحده اسرت نره تردریج کره رزمرهاش تخلرل اثرر فرائض از نحروه تراثیر و افاضره اسرت کره
صحیح نیستت
میردامرراد در پاسررخ برره ایررن شرربهه ،از رابقرره بررین سرررمد ،دهررر و زمرران اسررتفاده کرررده و
معتقرد اسررت ایرن اشررکال وقتر پرریش م آیرد کرره نگراه مررا بره سرراحت ربروب از منظررر زمرران
باشد ،حال آنکره زمران ظرر وجرودس موجرودات متغیرر نسربت بره خرود آنهاسرت و سراحت
ربرروب از ترردری و دفع ر و زمرران و آن کرره بررر زمرران اسررت مبرررس اسررتت همانگونرره کرره
ساحت ربوب از تردری و تعاقر زمران مبررس اسرت از معیرت زمران و دفعر برا اشریاء نیرق
منقه استت
تقرردم و تررأخری اگررر بررین موجررودات دیررده میشررود ،در قیرراا آنهررا بررا یکرردیگر و در
سلسرله زمران اسرت کرره اسراا آن برر ترردر  ،اسرتمرار و عردم قرررار و عردم اجتمرات وجررودی
اجقاء و حردود برا یکردیگر اسرتت تغییرر زمرانی و دفعری در زمران و آن کره برر زمران اسرت
رب م دهررد و در عرروالم بررارتر معنررا نررداردت همرره موجررودات زمررانی متقرردم و متررأخر در وعرراء
دهر مجتمعنرد و آنجرا تقردم و ترأخر و تعقر و معیرت زمران راه نردارد ،چره رسرد بره سراحت
سرمد که مقرام ربروبی اسرت و مقردا از مکران و زمران بروده و محریم بره همره دهرر و زمران
اسرتت در پیشررگاه احردیت و در مقررام سررمدیت همرره موجرودات دهررری و زمرانی برردون تقرردم
و تأخر حاضرند و نسربت بره حرق تعرالی ثبرات و قررار داشرته و مجتمعنردت در واقرد حرکرت و
همه امور تدر یجی نسربت برا مبردء خرود دارنرد و نسربت میران خرودت از جهرت نسربت کره برا
عررالم دهررر و سرررمد دارنررد ،مت ر و قررار و ثابررت و مجتمعنررد و از جهررت نسرربت کرره میرران
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خودشان در عالم ببیعت برقرار است ،تدر یجی ،ایر قار ،سیال و زمان

اندت1

بر این اسراا م تروان چنرین گفرت کره در حکمرت یمران میردامراد ،معضر ربرم ثابرت
برره متغیرر ،اساسررا منتفری اسررت چرررا کرره بررر مبنررای نظر یره حرردو دهررری ،اصر بررر نرروعی
تخلرل معلررول از علرت خررود در هسرتیاش اسررت ،حرال آنکرره شربهه مررذکور ،برر پایره بقررالن
تخلل معلرول از علرت تامره برر شرده اسرتت در حقیقرت شربهه مرذکور از معضرالت نظر یره
حرردو زمررانی اش ریا و موجررودات اسررتت امررا بررر مبنرراس نظریرره حرردو دهرررس میردامرراد،
تمام موجرودات ایرر از خداونرد ،چره قرار و چره ایرر قرار ،در وعراء دهرر بره وجرود جمعر
رود امتررداد تمررام زمرران
موجودنررد و تررأخر دهررری از سرررمد دارن رد بنررابراین دهررر ،ظررر وجر د
اسررت کرره بعررد از سرررمد تحقررق دارد و سرررمد مح ریم بررر آن اسررتت تمررام وجررود هررر موجررود
زمرران بسرران خررود زمرران در دهررر داراس حقیقررت و هررو یتی واحررد اسررت کرره ذاتررا ممتررد و
مت ر و موجررود برره وجررود واحررد شخ ری اسررت و آنچرره از اجررقای زمرران و تقرردم و تررأخر
آنها بر زمان عارد میگردد تنها در سلسله زمان معنا داردت
 .2-0حرکت جوهری
مالصرردرا راه حرر «معضرر ربررم متغیررر برره ثابررت» را مبتنرری بررر نظریرره حرکررت جرروهری
دانسته استت وی بر آن اسرت کره حلقره واسرقه برین متغیرر و ثابرت ببیعرت جسرم اسرت کره
متحرررک برره حرکررت جرروهری اسررت و سرریالن ذاترری آن اسررتت برره اعتقرراد او علررت مباشررر
تغیرررات ببیعررت ،خررود ببیعررت ،یعنرری صررورت جرروهری اسررت پررچ ناچررار خررود صررورت
جوهری باید متغیر باشدت
اگر به خرود ببیعرت جروهر نقر کرالم کررده بگروییم ببیعرت متغیرر اسرت و هرر متغیرری
رت امررر متغیررر بایررد متغیررر باشررد علررت ببیعررت هررم بایررد متغیررر
علررت مرریخواهررد و چررون علر د
باشد ،پاسخ میدهرد کره متغیرر ،آن وقرت بره علتری متغیرر نیراز دارد کره تغیرر« ،وصرل ذاتری»
آن متغیررر نباشرردت در اینجررا امررر ثابررت مرریتوانررد علررت امررر متغیررری باشررد کرره تغیررر ،ذاترری آن
استت حرکت و تغیر در اینجا علت نمیخواهد چون ذاتی است و «الذاتی ر یعل »ت
مق ررود از ذاترر بررودن حرکررت ایررن نیسررت کرره ذات متحررر  ،ابترردا تحقررق داشررته و در
مرحلرره بعررد از تحقررق ،حرکررت بررر آن عررارد گررردد ،بلکرره حرکررت از حرراق ذات متحررر
 1محمد باقر میرداماد ،نبراس الضیاء و تسواء السواء فى شرح باب البداء و اثبات جدوى الدعاء (قم-تهران :انتشارات
هجرت و میراث مكتوب.14-11 ،)4431 ،
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انتررقات و نحرروه وجررود شرریء برره گونررهای اسررت کرره از آن ،حرکررت و سرریالن انتررقات مرریشررود و
متحرر عرین حرکرت اسررتت آن متغیرری نیازمنرد برره علرت متغیرر اسررت کره حرکرت ،عررارد
بررر آن برره جعر مرکر باشررد م ر حرکررات عرضر در مقولرره شیررن ،وضررد ،کررم و کیررلت امررا
آنجررا کرره حرکررت صررفت ذاترری متحررر اسررت ،عررین وجررود متحررر اسررت و در ایررن حالررت،
متحر و حرکرت یکری اسرت و علرت وجرود متحرر  ،بره جعر بسریم علرت حرکرت آن هرم
هستت در اینجرا اینگونره نیسرت کره «وجرودی» باشرد و «سریالنی» و بعرد سریالن برر وجرود
عارد گرردد ترا بره دنبرال علرت آن باشریم ،بلکره وجرود عرین سریالن اسرت و علرت ،مفریض
تغیر نیست تا خود متغیر باشرد ،بلکره مفریض اصر وجرود ایرن شریء اسرت کره تغیرر ذاتر آن
استت علت ،ش را حرکت نمیدهد ،بلکه متحرک را ایجاد میکندت
رابررم میرران متغیررر و ثابررت برره حکررم رابررم بررودن بایررد هررم دارای وجرره ثبررات باشررد و هررم
داراس وجه تغیرت وجه ثبات ببیعرت یکر ارتبراط و ات رال خاصری اسرت کره برا رب النروت یرا
حقیقررت م ررالی و عقلرری خررویش دارد ،و دیگررر ات ررال جرروهرس و هویررت ثابررت اسررت کرره در
تمررام مراح ر سرریالن ثابررت و برقرررار اسررتت ببیعررت از ی ر سررو سرریالن و ترردر دارد و از
سرروی دیگررر در ترردر و سرریالن خررویش ثابررت اسررتت از جهررت سرریالن عامرر پیرردایش
حرکررات دیگررر در جهرران ببیعررت اسررت و از جهررت ثبررات برره علررت ثابررت خررویش مرررتبم
استت1
نقدی بر این دیدگاه
تجردد چرره بره جعر بسریم باشررد و چره برره جعر مرکر نیازمنرد برره علرت اسررتت از برفرری
علت باید با معلرول خرود سرنخیت داشرته باشردت تجردد اگرر بره جعر بسریم باشرد علرت آن
همرران علترری اسررت کرره ذات متجرردد را افاضرره کرررده و علررت مسررتق دیگررری نمیخواهرردت برره
دیگررر سررخن جع ر بسرریم نتیجررهای کرره در پرری دارد ایررن اسررت کرره تجرردد کرره وصررل شرری
اسررت نیازمنررد برره علترری ایررر از علررت خررود شرری نیسررت ،امررا علررت نداشررتن آن را نفرری
نمیکندت علت تجردد همران علرت افاضره کننرده ذات شری اسرت کره برا یر جعر هرم ذات
شی را موجود کرده و هرم تجردد آن را و بره بیرانی دیگرر برا یر جعر ذاتری را بره وجرود آورده
که عین تجدد و حرکرت اسرتت حرال سروالی کره مقرر اسرت ایرن اسرت کره مگرر نره اینکره
باید بین علرت و معلرول سرنخیت برقررار باشردت اگرر سرنخیت برین علرت و معلرول رزم اسرت
 1صدرالمتألهین ،الحكمة المتعالیة.18-11/4 ،
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چگونه ممکن است از ذاتی کره عرین ثبرات و قررار اسرت ذاتری بره وجرود آیرد کره عرین تغیرر و
بیقراری است آیرا ایرن نراقض قاعرده سرنخیت نیسرت معلرول بره ویرژه برر مبنراس حکمرت
متعالیرره ظهررور علررت اسررتت حررال کرره چنررین اسررت چگونرره ممکررن اسررت کرره علررت ثابررت
باشد ،ول ظهورش متغیر و متدر باشدت
ایررن راه ح ر نرره تنهررا مشررک را ح ر نم کنررد ،بلکرره آن را بیشررتر م کنررد چرره اینکرره بررر
اسرراا نفرر حرکررت جرروهرس ،عررالم جسررم تمامررا تغییررر و سرریالن نیسررت و از ثبررات هررم
برخوردار اسرتت ذات و جروهر اجسرام ثابرت اسرت و تنهرا بعرض اعرراد آنهرا متغیرر اسرت،
اما بنابر حرکت جروهرس ،عرالم ببیعرت بره کلر برا تمرام جرواهر و اعرراد خرویش دائمرا در
جنبش و حرکرت اسرت و یر چنرین عرالم کره عرین تغییرر و سریالن اسرت از ثبرات مقلرق
پدید آمده استت
 .2دیدگاه مختار
نقدی کلی و اساسری برر همره دیردگاههای مرذکور وارد اسرت و آن اینکره هریر یر بره هسرتی
شناسرری حرکررت و علررت وقرروت آن اشرراره نکردهانررد و تنهررا در صرردد شناسررایی و معرفرری
واسقه میان ثابت و متغیر برآمدهاندت
در واقد مرا برا دو سرلوال مهرم روبررو هسرتیم کره در هریر یر از نظریرات فروق بره آنهرا
پاسخ داده نشده است
اول اینکرره بررا توجرره برره ثبررات و قرررار مرات ر عالیرره ،وجررود چگونرره از قرررار برره بیقررراری
میرسد و علت و منشأ تغیر موجودات متغیر چیست
و دوم اینکرره چرررا و چگونرره در ی ر نققرره یعن ری مرررز میرران ببیعررت و مررافوق ببیعررت،
ثبررات از سرریالن جرردا شررده و در یر ایسررتگاه برره یر برراره از ثبررات و قرررار مقلررق ایررن همرره
ناپایداری و ب قرارس پدیدار میگرددت
دیرردگاه مختررار کرره مبتنرری بررر برخرری مبررانی حکمررت متعالیرره همچررون اصررالت وجررود و
تشکی در آن اسرت را در دو مقرام کره هرر یر پاسرخگوی یکری از مسرائ فروق اسرت ،پری
خواهیم گرفت
 .0-1هستی شناسی حرکت و علت بیقراری موجودات
قبرر از بررسرری و تحلیرر مسررأله ربررم ثابررت برره متغیررر و یررافتن علررت نرراآرامی برخرری از

 11هستی و شناخت /سال /8شماره  /1پیاپی  /11صص 03-7

موجررودات عررالم هسررتی ،بایسررتی برره تحلیرر خررود حرکررت پرداخررتت مق ررود از تحلیرر
حرکت مفهروم شناسری آن نیسرت ،بلکره هسرتی شناسری آن مرد نظرر اسرتت بایرد ایرن مسرأله
را بررسرری نمررود کرره حرکررت امررری وجررودی اسررت یررا امررری عرردمی و بعررد برره دنبررال سررب و
منشررأ آن بررودت از نظررر مشررهور حکمررا حرکررت امررری وجررودی و در مقاب ر سررکون اسررت و
سکون عردم حرکرت در چیرقی اسرت کره شرأنیت حرکرت داردت 1ببرق ایرن سرخن رابقره برین
حرکررت و سررکون رابقرره ملکرره و عرردم ملکرره اسررت و آن دو از عرروارد موجررودات ببیعرری
بوده و بح از آنها در زمره بح ببیعیات خواهد بودت2
ولی بر اساا مبرانی حکمرت متعالیره حرکرت بره معنرای سریالن وجرود بروده و در مقابر
ثبررات اسررت و ثبررات و سرریالن از عرروارد مقلررق موجررود هسررتند کرره رابقرره آنهررا ایجرراب و
سررل و بح ر از آنهررا مربرروط برره الهیررات و هستیشناسرری اسررتت 3در واقررد مقررابق نظریرره
حرکت جروهری ،وجرود در یر تقسریم کلری بره ثابرت و سریال تقسریم میشرود کره مفارقرات
از هررر حی ر ثابررت هسررتند و عررالم ببیعررت بررا همرره جررواهر و اعررراد آن دائمررا در تحرررک و
سیالن استت4
سرریالن برره معنررای عرردم ثبررات اسررت و برردون ش ر وجررودات ثابررت کرراملتر از وجررودات
متغیررر و سرریالاندت بررر ایررن اسرراا حرکررت از حیر هسررتی شناسرری امررری وجررودی و کمررالی
از کمررارت عررالم هسررتی نیسررت ،بلکرره نقررص و کاسررت و در حقیقررت امرررس عرردم اسررتت
 1ابنسینا ،طبیعیات شفاء 84/4 ،و434؛ ابنسینا ،التعلیقات11-11 ،؛ ابنسینا ،مباحثات (قم :انتشارات بیدار221 ،)4434 ،؛
حسین بن عبدالله ابنسینا ،الحدود (قاهره :الهیئة المصرية211 ،)4181 ،؛ ابوالبركات بغدادی ،المعتبر فى الحكمة (اصفهان:
دانشگاه اصفهان84/2 ،)4434 ،؛ سهروردی411 :4434 ،؛ شهابالدين سهروردی ،مجموعه مصنفات شیخ اشراق (تهران:

موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى 431/4 ،)4431 ،و 243/1؛ عمر ابن سهلان ساوی ،البصائر النصیرية فى علم المنطق
(تهران :شمس تبريزى441 ،)4484 ،؛ شمسالدين شهرزورى ،شرح حكمة الاشراق (تهران :موسسه مطالعات و تحقیقات
فرهنگى132 ،)4432 ،؛ شهرزورى ،رسائل الشجرة484-482/2 ،؛ ابن الغیلان ،حدوث العالم (تهران :موسسه مطالعات

اسلامى11 ،)4433 ،؛ میرداماد ،قبسات81 ،؛ صدرالمتألهین ،الحكمة المتعالیة414/4 ،؛ محمدبنابراهیم صدرالمتألهین ،شرح
هدايه اثیريه (بیروت :موسسه تاريخ عربی441 ،)4122 ،؛ ملامحسن فیض كاشانى ،اصول المعارف (قم :دفتر تبلیغات اسلامى،
232 ،)4431؛ سید محمد حسین طباطبايی ،نهايه الحكمه (قم :موسسه نشر اسلامی.422 /2 ،)4123 ،
 2ابو نصر فارابى ،الاعمال الفلسفیة (بیروت :دار المناهل141 ،)4144 ،؛ ابنسینا ،التعلیقات.434-432 ،
 3صدرالمتألهین ،الحكمة المتعالیة.24/4 ،
 4صدرالمتألهین ،الحكمة المتعالیة424/4 ،؛ و13 /1؛ و 428/1؛ محمدبنابراهیم صدرالمتألهین ،سه رسائل فلسفى (قم:
دفتر تبلیغات اسلامی442 ،)4483 ،؛ محمدبنابراهیم صدرالمتألهین ،الشواهد الربوبیة فى المناهج السلوكیة (مشهد :المركز
الجامعى للنشر.443 ،)4414 ،
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آنچه وجرود و کمرال اسرت ثبرات اسرت و حرکرت یرا سریالن ،نبرود ثبرات اسرت ،پرچ حرکرت
امری عدمی است1ت
اگررر حرکررت و سرریالن کمررالی وجررودی بررود ،بایسررتی در ذات اقرردا ربرروبی نیررق وجررود
میداشررت چررون ذات واجر مشررتم بررر کلیرره کمررارت وجررودی اسررتت آنچرره کمررال اسررت
«ثبررات» اسررت کرره در ذات حررق تعررالی وجررود دارد و حرکررت و سرریالن کرره عرردم ثبررات اسررت
امررری عرردمی اسررتت حررال کرره چن رین اسررت بررر اسرراا رشی فیلسرروفان اسررالمی امررر عرردمی
نیررازی برره علررت برره معنررای مفرریض و فاع ر هسررتی بخررش ،نررداردت 2وجررود اسررت کرره در
صررورت فقررر و وابسررتگی ،علررت هسررتی بخررش میخواهررد و عرردم چیررقی نیسررت تررا نیازمنررد
علرت وجرود اسرتت بنرابراین بایرد دیرد علرت ثبرات
عردم د
به مفیض باشدت د
علرت عردم ،همران د
موجودات ثابت چیست تا منشأ عدم ثبات روشن گرددت
علت ثبرات در مراتر عالیره وجرود ،قروت و شردت وجرودی آنهاسرت و تبعرا علرت عردم
ثبات و بیقرراری برخری موجرودات ،ضرعل و عردم قروت وجرودی آنهاسرتت برر ایرن اسراا
حرکررت امررری عرردمی و ناشرری از ضررعل وجررود اسررتت 3ضررعل از ناحیرره علررت برره معلررول
منتق ر نمیشررود تررا علررت متغیررر ،خررود متغیررر باشررد ،بلکرره ضررعل ناشرری از مرتبرره معلررول
اسررتت لررذا اگررر حترری تمررامی مرات ر عررالم امکرران دارای سرریالن و حرکررت باشررد ،حرکررت و
سریالن بره سرراحت ذات براری تعررال راه پیردا نخواهرد کرررد چرون ذات برراری تعرالی عرراری از
هر گونه نقص و ضعل وجودس استت
ببررق ایررن دیرردگاه تغیررر از ثبررات م جوشررد و اصررال رزم نیسررت علررت متغیررر خررود متغیررر
باشد با این توضیح که هر معلرول نسربت بره علرت خرود متردر اسرت و هرر علتر نسربت بره
معلول خود ثابرت اسرتت معلرول ظهرور و رقیقره علرت اسرت و علرت اصر و حقیقره معلرولت
همه کمارت معلرول دفعترا در علرت موجرود اسرت ،ولر معلرول بره جهرت ضرعل وجرودس و
 . 4اين تزلزل گاهی مقارن با شدت يافتن وجود و استكمال است و گاهی مقارن با تضعیف و نزولی است .بنابراين
حركت همواره به معنای استكمال نیست .البته اين منافاتی با خروج شیئ از قوه به فعل ندارد .قوه از فعل ضعیفتر است،
ولی گاهی شیئ برای فعلیت جديد فعلیت سابق را كه قویتر است از دست میدهد.

 2سهروردی ،مجموعه مصنفات441/4 ،و482؛ شهرزورى ،رسائل الشجرة411/4 ،؛ ابن سهلان ساوی ،البصائر النصیرية،
441؛ میرداماد ،قبسات211 ،؛ ملاهادی سبزواری ،شرح منظومة ،تصحیح حسن حسنزاده (تهران :نشر ناب-4411 ،
.411/4 ،)4431
 3صدرالمتألهین ،شرح هدايه اثیريه.411 ،
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نق رران کرره دارد ،نم توانررد یکجررا و دفعرره واحررده همرره کمررارت علررت را از خررود بررروز دهررد
و بایررد آن را تفریقررا و ترردریجا برره من رره ظهررور رسرراندت ایررن اسررت کرره دچررار ترردر و حرکررت
میشودت
در واقد خقرای فیلسروفان در ایرن بروده کره حرکرت را امرری وجرودی دانسرته و بره دنبرال
علتی وجودی بررای آن بودهانردت اینکره علرت هرر امرر متغیرری بایرد متغیرر باشرد ناشری از ایرن
خقررای راهبررردی اسررتت اگررر حرکررت و تغیررر عرردمی و ناشرری از ضررعل و نق رران وجررودی
معلررول باشررد ،منشررأ آن ،علررت نیسررتت علررت تنهررا برره معلررول وجررود میبخشررد و نقررص و
کاسررتی معلررول و بررالتبد حرکررت ،تقلررقل و سرریالنش مربرروط برره مرتبرره آن اسررت و از علررت
ناشی نمیشود تا مستلقم تغیر علت باشدت
حرکررت گرراهی در جرروهر اسررت و گرراهی در اعررراد و در هررر دو قسررم گرراهی بالررذات و
گاهی بالعرد و به جهرت عوامر محیقری اسرتت اگرر حرکرت ذاتری باشرد ناشری از نقرص و
ضررعل مرتبرره وجررودی اسررت و نی رازی برره متغی رر بررودن علررت نیسررتت معلررول ی ر درجرره از
علررت ضررعیفتر اسررت همررین باعرر تقلررقل و در نتیجرره حرکررت و سرریالن ذاترری جرروهر و
حرکررت تبعری اعررراد در او مریشررودت امررا اگررر حرکررت بررالعرد و ناشری از عوامر خررارجی
بررود ،نیراز برره فاعر دارد ولری نرره فاعر الهری و وجررود بخررش ،بلکرره فاعر ببیعریت قاعررده
«علرره المتغیررر متغیررر» اگررر درسررت باشررد مخررتص برره فاع هررای ببیعرری اسررت نرره فاع ر
الهرریت فاعر ببیعری بایرد خررود متغیرر باشررد تررا سررب تغییرر متحرررک شررود ،م ر اسرربی کرره
گرراری را م ریکشررد ی را بررازیکنی کرره تررو را شرروت م ریکنرردت منتهررا سررب تغی رر خررود فاع ر
ببیعی در نهایت به تغیر ذاتی او یرا تغیرر ذاتری محرکری دیگرر خرتم مریشرود چررا کره هرر امرر
عرضی در نهایت به امر ذاتی باز میگرددت
 .0-2تشکیک در حرکت
ببق نظر مشهور و مترداول فیلسروفان اسرالمی کره حرکرت را منح رر بره عرالم ببیعرت مری-
داننررد ،خقرری میرران عررالم ثبررات و سرریالن فاصررله انداخترره و ایررن دو در یر مرررز مشررخص از
هررم جرردا مرریشرروند کرره برراری ایررن خررم تمامررا ثبررات و پررائین آن تمامررا تغییررر و دگرگررونی
حکمفرماسررت و ایررن خررم همرران خقرری اسررت کرره عررالم ببیعررت را از عررالم مررافوق ببیعررت
جدا مریکنردت حرال سرلوال ایرن اسرت کره چره شرد کره وجرود در یر منرقل از قررار بره بری
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قراری رسرید و در یر خرم از ثبرات مقلرق بره سریالن مقلرق وارد شردت مگرر نره ایرن اسرت
که برر اسراا اصرالت وجرود و تشرکی مراتر آن ،تمرام واقعیرت هسرتی اصرالتا منح رر در
وجود است و جرق وجرود و مراتر آن چیرقی در عرالم واقعیرت تحقرق نردارد اگرر ایرن چنرین
اسررت سررب آن ثبررات مقلررق در مرات ر برراری مرررز ببیعررت و ایررن سرریالن و تبرردل پررذیری
مقلق در پائین مرز ببیعت چیست
اما برر اسراا دیردگاه مخترار اساسرا مشرکلهای بره ایرن صرورت رزم نمریآیرد ترا درصردد
پاسخ بره آن باشریمت ثبرات و سریالن دو امرر تشرکیکی و نسربی اسرت و خررو وجرود از قررار
برره بیقررراری در یر منررقل رب نمرریدهررد ،بلکرره وجررود در یر رونررد ترردریجی و نقولرری هررر
چرره ضررعیفتر شررود از قرررار و جمعیررتش کاسررته شررده و بررر بیقررراری و پراکنرردگیاش در بررول
سلسله زمان اضافه خواهد شدت
از آنجررا کرره اصررالت بررا وجررود اسررت و وجررود امررری مشررک و ذومرات ر اسررت کرره از
شدت بره ضرعل مریرود ،وجرود هرر چره بره ضرعل بیشرتری دچرار شرود و از شردت و قروت
آن کاسته شرود ،بره سریالن و تقلرقلش افرقوده خواهرد شردت از اینررو حرکرت نیرق بسران وجرود
مشررک برروده و شرردت و ضررعل داردت سرررعت و کنرردی حرکررات ناشرری از شرردت و ضررعل
حرکرت اسرتت حرکرت چررون امرری عردمی و مسرب از ضررعل وجرود اسرت ،ضرعل حرکررت
به معنرای اشرتداد وجرودی اسرتت برر ایرن اسراا هرچره وجرود فعلیرت بیشرتری داشرته و بره
سرررمنقل مق ررود نقدیکتررر باشررد ،حرکررت برره مراتر ضررعیفتر و کنرردتری دارد و هرچرره وجررود
از حی ر فعلیررت ،ضررعیلتر برروده ،مسرریر اسررتکمالش بیشررتر و حرکررت برره مرات ر قررویتر و
شدیدتری داردت
چررون حرکررت تشررکیکی اسررت ،اولررین مراح ر حرکررت و سرریالن کرره ببیعتررا در مرات ر
عالیرره وجررود رب میدهررد ،حرکررت در اعررراد اسررت و حرکررت جرروهری در مراترر شرردید
سرریالن رب میدهررد1ت از برفرری تشررکی در حرکررت هررم نسرربت برره حرکررات عرضرری صررادق
است و هرم نسربت بره حرکرات جروهریت فلرذا حرکرت جروهری نیرق امرری تشرکیکی اسرتت
در برخرری مرات ر آن قرردر جرروهر ضررعیل اسررت کرره هرریر ثبرراتی جررق ثبررات در تغیررر نیسررت و

 . 4اگر چه حركت جوهری نظريه ای دقیق و درست است ،لیكن هر حركت عرضی مسبوق به حركت جوهری و ملازم با
آن نیست .براهین حركت جوهری از اثبات حركت جوهری در همه اجسام و قبل از هر حركت عرضی ناتوان است،
خصوصا با خدشه در قاعده «عله المتغیر متغیر».
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لحظه لحظره شری فررو میریرقد و نرو میشرود ،امرا در برخری مراتر حرکرت جروهری ،ثبرات
بیشتری حاکم استت
 .0ثمرات و نتایج دیدگاه مختار
نظریه مخترار ،بیرنش مرا در هسرتی شناسری را ترا حرد زیرادی دگرگرون نمروده و نترائجی برر آن
مترترر اسررت کرره بررا سررنت رایرر فلسررفه اسررالمی همخرروانی نداشررته و جدیررد محسرروب
میشودت در ادامه به برخی از این ثمرات اشاره خواهد شد
 .0-1حرکت در جمیع مراتب عالم امکان
از آن جررایی کرره سرریالن وجررود ناشرری از نقررص و ضررعل آن اسررت ،تمررامی موجررودات عررالم
امکرران کرره برره نرروعی دارای نقررص هسررتند ،در زمررره وجررودات سرریال قرررار خواهنررد گرفررتت
عکرچ نقرریض ایررن قضرریه چنرین نتیجرره میدهررد کرره هرر موجررودی کرره دارای نقررص وجررودی
نباشد ،سیالن نداشرته و ثابرت اسرتت بنرابراین تنهرا خداونرد اسرت کره بره علرت عراری برودن
از هرگونرره نقررص و ضررعل وجررودی دارای ثبررات مقلررق برروده و تمررامی ماسررویالله کرره دارای
مراتبی از نقص هسرتند ،دچرار سریالن و تقلقلانردت بنرابراین هریر دلیلری وجرود نردارد کره مررز
وجررود سرریال و ثابررت را خررم میرران ببیعررت و مررافوق ببیعررت قلمررداد کنرریم بلکرره بایررد مرررز
ثبات و سیالن را مرز بین وجوب و امکان یا انا و فقر تعریل کنیمت
ممکررن اسررت اشررکال شررود کرره حرکررت و سرریالن اگرچرره ناشرری از ضررعل و نقررص وجررود
اسررت ،لرریکن ایررن برردان معنررا نیسررت کرره هررر وجررودی کرره دارای نقررص و ضررعل وجررودی
است ،متحررک و سریال باشردت لرذا ممکرن اسرت وجرودی نسربت بره مرتبره واجر نراقص و
ضعیل باشد ،ولی ضعفش در سیالن و حرکت متجلی نشودت
پاسخ این است کره اگرر حرکرت را بره معنرای سریالن وجرود و سریالیت را در مقابر ثبرات
وجرود قررار دهریم-چنانکره رابقرره ثبرات و سریالن ایجراب و سررل اسرت ،-مسرلم اسرت کرره
آن ثبرراتی کرره در مرتبرره واجرر الوجررود تحقررق دارد ،در مراترر پررایینتر وجررود نداشررته و
ممکنالوجررود هررر چقرردر قرروی و بررا ثبررات باشررد ،ثبرراتش برره مرتبرره ثبررات مرتبرره ذات حررق
نخواهررد رسررید و بررر همررین اسرراا نسرربت برره آن مرتبرره رفیررد دچررار تقلررقل برروده و بهرررهای از
عدم ثبات و سیالن داردت
ممکرن اسررت اشررکال دیگررری بررر شررده و گفترره شرود کرره حرکررت مررالزم بررا قرروه و قرروه
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مالزم با ماده اسرت و مراده منح رر در عرالم ببیعرت اسرت و برر ایرن اسراا در مرافوق عرالم
ببیعرت از حرکرت و سریالن خبرری نیسرتت در واقرد وجرود مراده دلیر مرزبنردی برین وجرود
سیال و ثابت استت
در پاسررخ م ریترروان گفررت کرره اص ر وجررود مرراده و چگررونگی آن امررری اختالف ری اسررتت
برخی بره وجرود مراده بره عنروان جروهری مجرقا از صرورت کره فاقرد هرر گونره فعلیرت بروده و
منرراط قوههررا و اسررتعدادهای جسررم اسررت معتقدنررد و برخرری وجررود چنررین جرروهری را از
اساا انکار کررده و مراده را نهایترا بره معنرای حیر تبردل پرذیری جسرم دانسرتهاندت هرر یر
بر مدعای خود دلی اقامه نموده و در ابقال ادله نظر یه رقی تالش کردهاندت
مررا در اینجررا درصرردد بررسری صررحت و سررقم هریر از ایرن دو دیردگاه و ادلرره آنهررا نبرروده و
تنها به ذکر این نکته بسرنده مریکنریمت مراده چره بره معنرای جروهری مجرقا از صرورت باشرد و
چرره برره معنررای حی یرت تبرردل پررذیری اشریاء ،تالزمری بررا عررالم اجسررام نداشررته و درئلری کرره
فیلسوفان برر تقرارن مراده برا صرورت جسرمیه و انح رار آن بره عرالم ببیعرت اقامره نمودهانرد،
تنهررا م بررت همراه ری مرراده بررا مقلررق فعلی رت اسررت نرره فعلی رت جسررمانیت صرردرالمتألهین در
جایی بره ایرن حقیقرت اشراره کررده و مینویسرد «تتتقابر از حی ری کره برالقوه اسرت امرری
عرردمی و ایررر نیازمنررد برره علترری معررین اسررت ،بلکرره وجررود «مقلررق صرروره مررا» مقلقررا هررر
صورتی که باشد ،آن را کفایت میکندتتت»ت1
اینکه مراده بره جهرت فقردان فعلیرت بررای وجرود نیراز بره همراهری برا فعلیرت دارد ،دلیر
نم ریشررود کرره تنهررا راه فعلی رت ی رافتن آن تقررارن بررا فعلی رت جسررمانی باش ردت همینقررور اینکرره
جسم مشتم بر ماده است دلی نمیشود که مادی منح ر در جسم باشدت2
بر این اساا اگرر ب رذیر یم کره حرکرت مرالزم برا مراده و قروه اسرت ،انح رار آن بره جسرم
و جسررمانیات را قبررول نرردار یمت مرراده برره هررر معنررایی کرره مررد نظررر باشررد ،منح ررر برره عررالم
ببیعررت نیسررت و تمررام مرات ر امکررانی وجررود در سلسررله بررول  ،بسررته برره شرردت حرکررت و
تغیرشان ،ماده مخ وص به خود را دارندت
 1صدرالمتألهین ،الحكمة المتعالیة.448/4 ،
 2محمد مهدی كمالی و محمد محسن كمالی« ،گستره وجود سیال در قلمرو هستی» ،حكمت اسلامی  ،1شماره هفتم،
(.42-1 :)4411
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 .0-2سلسله طولی مواد و تشکیک در قوه و فعلیت
اگررر تمررامی مراترر عررالم امکرران برره سررب حرکررت و سرریالنی کرره دارنررد ،دارای مررادهای
مخ وص بره خرود باشرند میتروان نتیجره گرفرت کره مراده نیرق دارای سلسرلهای برولی بسران
حرکررت اسررتت در ایررن صررورت بایررد برره ایررن پرسررش پاسررخ داده شررود کرره فرررق ایررن مررواد در
چیست
پاسخ آن اسرت کره تفراوت ایرن مرواد در میرقان قابلیرت حرکرت پرذیری و اسرتکمال یرا بره
تعبیررری در میررقان قرروه و اسررتعداد اسررتت هررر چرره برره مرات ر عالیرره وجررود نقدیکتررر شررویم،
چررون فعلیررت بیشررتر اسررت مرراده آن دارای قرروه و قابلیررت تغییررر پررذیری کمتررری اسررت و هررر
چه بره سرمت مراتر دانیره وجرود پریش رویرم از فعلیرت کاسرته شرده و مراده آن دارای قروه و
اسررتعداد بیشررتری برروده و برره سررب ضررعل وجررودی بیشررتر تمنررای فرریض بیشررتری داشررته و
قابلیررت اسررتکمال پررذیری بیشررتری خواهررد داشررتت بنررابراین قرروه و فعلیررت نیررق مرروازی بررا
حرکرررت امرررری تشرررکیکی و ذومراتررر اسرررتت خداونرررد فعلیرررت محرررض اسرررت و سرررایر
موجررودات آمیختررهای از قرروه و فعلیررت کرره در بعضرری فعلیررت بیشررتر از قرروه و در بعضرری قرروه
زیادتر از فعلیت استت
 .0-0نسبیت ثبات و سیالن
بر اساا دیردگاه فروق نره تنهرا مررز ثبرات و سریالن تغییرر میکنرد ،بلکره روشرن میشرود کره
سرریالن و ثبررات دو امررر نسرربی هسررتند یعنرری چررون موجررودات ممکررن برره لحررا شرردت و
ضررعل دارای مراترر مختلفرری هسررتند ،آن دسررته از موجرروداتی کرره ضررعیلترند ،برره خررابر
شدت ضعل ،متقلرقل بروده و از ثبرات کمترری برخروردار هسرتندت امرا برخری دیگرر بره خرابر
قرروت و شرردت فرریالجملررهای کرره دارنررد ،از ثبررات بیشررتری برخرروردار برروده و سرریالن کمتررری
دارنرردت ببررق ایررن سررخن خداونررد چررون کامر مقلررق اسررت و هرریر ضررعل و فترروری در ذات
او راه نرردارد ثابررت مقلررق اسررت ،امررا مررا سرروای خداونررد ،تمررامی موجررودات هرچنررد قرروی
باشررند ،دارای ضررعل و کاسررتی هسررتند و برره همررین دلی ر دچررار تقلررقل ،سرریالن و تغییرنرردت
هرچه شدت و قروت وجرودی آنهرا بیشرتر باشرد ،ثباتشران بیشرتر و هرچره ضرعل آنهرا بیشرتر
باشررد ،سرریالن آنهررا بیشررتر اسررتت بررر ایررن اسرراا خداونررد ثابررت مقلررق اسررت ،ولرری برترررین
موجررودات عررالم امکرران نسرربت برره خرردا سرریال و نسرربت برره مررادون ثابتنررد و پررایینتر از آنهررا
نسبت بره درجره پرایینتر همینقرور ترا برسرد بره پرایینترین درجرات وجرودی عرالم امکران کره
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دارای حررداق ثبررات برروده و تنهررا در سرریالن خررود ثابررت هسررتندت در واقررد در رشا هرررم
هستی ثبات مقلرق حکمفرماسرت و در انتهراء ایرن هررم تقلرقل مقلرق و در میانره ایرن سلسرله
آمیررقهای از ثبررات و سرریالن کرره هررر چرره برره برراری سلسررله نقدی ر شررویم ،ثبررات بیشررتری
خواهیم دید و هر چه به مرات پایین تنقل کنیم ،سیالن بیشتری خواهیم دیدت
 .0-0حرکت در حرکت یا جنبش مضاعف
نکترره دیگررری کرره میترروان نتیجرره گرفررت ایررن اسررت کرره حرکررت در مراتر پررایین ،مرکر و از
قبی حرکت در حرکرت اسرتت چرون علرت نسربت بره مراتر برارتر از خرود متردر اسرت و
معلررول کرره ظهررور آن اسررت مترردر در مترردر اسررت یعنرری ی ر ترردر برره حس ر خررودش
دارد و ی ر ترردر برره حس ر علررتشت هررر چقرردر تعررداد عل ر مترردر او در سلسررله بررولی
بیشتر باشد ،به تعرداد تر تر آنهرا حرکتری برر حرکرات آن اضرافه خواهرد شرد و بره جهرت
انضمام این حرکات ،حرکت آن بیشتر و سریعتر خواهد بودت
برره دیگررر سررخن حرکررت در مراتر پررایین وجررود ،گقنرردی برره ثبررات در مراتر بررارتر وارد
نساخته و سب حرکرت آنهرا نخواهرد شرد ،ولری حرکرت در مراتر عالیره در موجرودات دانری
تررأثیر گررذار اسررت و سررب حرکررت و جنبشرری زائررد در آنهررا میشررود کرره نررام آن را «حرکررت
مضرراعل» یررا «جنرربش افررقون» میگررذاریمت بررر ایررن اسرراا حرکررت در تمررامی مراترر
موجررودات امکررانی مرکرر و مضرراعل اسررت ار در اولررین مخلرروق کرره چررون بیواسررقه از
خداونررد متعررال صررادر شررده و علررتش داری ثبررات مقلررق اسررت ،تنهررا برره جهررت ضررعل
وجرودی خررویش ،دچررار عرردم جمعیررت و بیقررراری اسررت و برره جهررت علررتش دارای حرکترری
مضاعل نیستت
 .0-1اختالف بین سرمد ،دهر و زمان
اخررتال موجررودات دهررری و زمررانی آیررا اختالفرری نرروعی اسررت یررا ایررر نرروعی اگررر نرروعی
باشررد ،موجررود زمررانی بررا هرریر نگرراهی دهررری نیسررت و موجررود دهررری نیررق برره هرریر وجهرری
زمانی نیستت اما اگرر اخرتال ایرر نروعی باشرد میتروان موجرود زمرانی را بره وجهری دهرری
دیررد و موجررود دهررری را برره وجهرری زمررانیت ببررق نگرراه ایررن مقالرره اخررتال دهررری و زمررانی
نرروعی نیسررت ،بلکرره لحرراظی اسررتت تمررام موجررودات عررالم امکرران از وجهرری ثابررت و از
وجهی متغیرنرد ،از وجره ثابرت دهریانرد و از وجره متغیرر زمرانیت برا ایرن توضریح کره معلرول
نسبت به علرت خرویش دارای تفررق ،تک رر و تردر اسرت و علرت نسربت بره معلرول خرویش
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دارای جمعیررت ،وحرردت و ثبررات از اینرررو وجررود علررت در قیرراا بررا معلررول دهررری و
ایرتدریجی است و وجود معلول با توجه به تفرقش نسبت به علت ،زمانی و متدر ت
علرت بره همره مراتر معلررول خرویش احابره دارد و معلرول بررا اینکره متردر اسرت ،امررا
در همان مرتبه خود نسبت بره علرت خرویش بره وجرود جمعر حاضرر اسرتت برر ایرن اسراا
هر علتی نسبت بره معلرول خرود وجرود دهرری و ایرر تردریجی دارد و نسربت بره علرت برارتر
وجررودش زمررانی و مترردر اسررتت تنهررا علررهالعل اسررت کرره در وجررودش هرریر تفرررق و
پراکنرردگی وجررود نداشررته و چررون در رشا هرررم وجررود اسررت و علترری بررارتر از آن مت ررور
نیسررت ،برره هرریر وجرره گرفتررار تقلررقل و تفرررق نشررده و اول و آخررر او یکسرران اسررتت جررق او
همرره موجررودات جهرران هسررتی داراس اول و آخررر هسررتند و اول و آخررر آنهررا بررا یکرردیگر
متفرراوت اس رت و تنهررا موجررودس کرره اولیررت و آخریررت او هرریر تفرراوت بررا هررم نرردارد ،ذات
احرردیت اسررت کرره وجررودش سرررمدی ،ابرردی و ازلرری اسررت1ت از اینجررا برره دسررت میآیررد کرره
اخررتال سرررمد بررا دهررر و زمرران نرروعی اسررتت خداونررد وجررودش سرررمدی اسررت و وجررود
سرررمدی برره هرریر لحرراظی دهررری یررا زمررانی نیسررت و مررالک سرررمدیت ثبررات مقلررق و
 . 4بعضی از روايات ظهور بلكه صراحت در مطالب مذكور دارد كه به يكی از صريحترين آنها اشاره میشود:
«.....ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ -:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ ع -عَنْ قَوْلِ اللَهِ عَزَوَجَلَ هُوَ الْأَوَلُ وَ الْآخِرُ وَ قُلْتُ أَمَا الْأَوَلُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ وَ أَمَا
الْآخِرُ فَبَيِنْ لَنَا تَفْسِيرَهُ َفقَالَ إِنَهُ لَيْسَ شَيْءٌ إِلَا يَبِيدُ أَوْ يَتَغَيَرُ أَوْ يَدْخُلُهُ التَغَيُرُ وَ الزَوَالُ أَوْ يَنْتَقِلُ مِنْ لَوْنٍ إِلَى لَوْنٍ وَ مِنْ هَيْئَةٍ
إِلَى هَيْئَةٍ وَ مِنْ صِفَةٍ إِلَى صِفَةٍ وَ مِنْ زِيَادَةٍ إِلَى نُ ْقصَانٍ وَ مِنْ نُقْصَانٍ إِلَى زِيَادَةٍ إِلَا رَبَ الْعَالَمِينَ فَإِنَهُ لَمْ يَزَلْ وَ لَا يَزَالُ بِحَالَةٍ
وَاحِدَةٍ هُوَ الْأَوَلُ قَبْلَ كُلِ شَيْءٍ وَ هُوَ الْآخِرُ عَلَى مَا لَمْ يَزَلْ وَ لَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ الصِفَاتُ وَ الْأَسْمَاءُ كَمَا تَخْتَلِفُ عَلَى غَيْرِهِ مِْْلُ
الْإِنْسَانِ الَذِي يَكُونُ تُرَاباً مَرَةً وَ مَرَةً لَحْماً وَ دَماً وَ مَرَةً رُفَاتاً وَ رَمِيماً وَ كَالْبُسْرِ الَذِي يَكُونُ مَرَةً بَلَحاً وَ مَرَةً بُسْراً وَ مَرَةً رََُباً
وَ مَرَةً تَمْراً فَتَتَبَدَلُ عَلَيْهِ الْأَسْمَاءُ وَ الصِفَاتُ وَ اللَهُ جَلَ وَ عَزَ بِخِلَافِ ذَلِكَ» (محمدبنيعقوب كلینی ،الكافی ،چاپ چهارم
(تهران :دارالكتب الاسلامیه)441 /4 ،)4143 ،
در اين روايت ابنابیيعفور از معنای اولیت و آخريت خداوند سؤال میپرسد و خطاب به امام صادق علیهالسلام میگويد
معنای اولیت خدا را میفهمیم ولی معنای آخريت آن را برای ما تفسیر نمايید .امام علیهالسلام در پاسخ میفرمايند :هیچ
شیئی نیست الا اينكه (از درون و به صورت طبیعی) بهسوی تباهی پیش میرود يا تغییر میكند و يا اينكه (از برون و به
خاطر عوامل قسری) تغییر در آن راهيافته و زائل میشود يا اينكه از رنگی به رنگ ديگر و از هیئتی به هیئت ديگر و از
صفتی به صفت ديگر و از فزونی به كاهش و از كاهش به فزونی درمیآيد الا خداوند ربالعالمین كه از ازل تا ابد به
يک حالت بوده و هست .او اول است؛ چون قبل از هر شیئ بوده و آخر است بر همان حالت كه از ابتدا بوده و هیچگاه
صفات و اسماء بر او عوض نمیشود آنگونه كه بر غیر او عوض میشود مثل انسان كه گاهی شكل خاک بر خود
میگیرد و گاهی شكل گوشت و خون و گاهی پوسیده و خاكستر میشود و مثل خرماى نارس كه يکبار كرف است و
يکبار غوره و يکبار رطب شیرين و تازه و يکبار خرماى خشک.
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همسانی اولیت و آخریت شی استت
 .0-6سلسله طولی زمان
یکرری دیگررر از نتررائ دیرردگاه مختررار ایررن اسررت کرره زمرران عررالوه بررر سلسررله عرضرری دارای
سلسررله بررولی اسررتت یعنرر چنرردین مرحلرره زمرران وجررود داردت زمرران ببررق رشی مشررهور
ایر قار و مقدار حرکت است که مختص به عالم ببیعت استت1
فالسفه کم مت
اگررر حرکررت را سرریالن وجررود دانسررتیم ،زمرران مقرردار سرریالیت وجررود خواهررد بررودت زمرران
چیقس جرق عردم قررار و عردم اجتمرات وجرودس در یر مرتبره نیسرتت بره تعبیرر دیگرر زمران
یعنر مقرردار کشررش وجررودی و ایرجمعری وجررودات کررشدار کرره مرالزم بررا سرریالن و حرکررت
اسررتت بنررابراین زمرران پیونررد وثیقرری بررا حرکررت دارد و هررر جررا حرکررت یافررت شررود زمرران نیررق
موجود است تا آنجا که حکما گفتهاند علت حرکت ،علت زمان هم هستت2
حرال کره چنرین اسررت برر اسراا دیرردگاه مخترار کره گسرتره سرریالن تمرامی مراتر عررالم
امکرران را در بررر میگیرررد ،میترروان گفررت همرره مرات ر امکررانی در زمرران متحققنررد ،منتهررا هررر
مرتبررهای در زمرران مخررتص برره خررود قرررار دارد و سلسررلهای بررولی از زمرران داریررم کرره تقرردم و
تأخر در هر ی فقم نسبت به مرتبه خودش معنا داردت
وجررود هرچرره برره ضررعل مر رود ،بررر تفرررق و ک رررت آن افررقوده شررده و حرررکتش شرردیدتر
خواهررد بررود و هررر چرره رو برره قرروت و فعلیررت رود ثبررات و جمعیررت آن افررقون گشررته و
سرریالنش کنرردتر میشررودت بررر ایررن اسرراا هررر چرره حرکررت شرری شرردیدتر و قررویتر باشررد،
زمان آن نیرق بیشرتر و سرریعتر اسرت و برالعکچ هرچره حرکرت کمترر و آهسرتهتر باشرد ،زمران
کمتررر و کنرردتر خواهررد بررودت از اینرررو هررر چرره برره مرات ر پررایین وجررود بیرراییم ،زمرران بسررم
بیشررترس پیرردا م کنررد ،چنانچرره سرریالن و ب قرررارس شرری بیشررتر م شررودت نتیجتررا معلررول،
زمرران مبسرروطتر از زمرران علررت دارد و علررت در مرراوراء زمرران معلررول خررویش اسررت ،امررا
نسبت به علت بارتر تدریج بوده و زمانی مختص به خود داردت

 1میرداماد ،قبسات84،؛ صدرالمتألهین ،حاشیه بر الهیات شفاء441 ،؛ صدرالمتألهین ،شرح هدايه اثیريه424،؛ سید محمد
حسین طباطبايی ،نهايه الحكمه ،چاپ دوم (قم :موسسه نشر اسلامی.441-441/2 ،)4123 ،
 2محمد باقر میرداماد ،مصنفات میرداماد ،به اهتمام عبدالله نورانى ،چاپ اول (تهران :انتشارات انجمن آثار و مفاخر
فرهنگى.441 ،)4481-4484 ،
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نتیجهگیري
بر اساا آنچه در مقاله گذشرت ،معلروم شرد کره هریر یر از پاسرخهایی کره بره مسرأله ربرم
ثابررت برره متغیررر داده شررده ،کررافی نیسررت و علررت پیرردایش سرریالن و بیقررراری از دل ثبررات و
قرار آن هرم در یر ایسرتگاه را توضریح نمیدهردت برر اسراا دیردگاه مخترار حرکرت و سریالن
امرری عردمی و حاصر ضرعل وجرود اسرت و از علررت بره معلرول منتقر نمیشرود ،بلکره بررر
آمررده از ض رعل و محرردودیت مرتبرره موجررودات متغیررر اسررتت از اینرررو رزم نیسررت کرره علررت
امر متغیر خود متغیرر باشرد ،بلکره بره عکرچ تغیرر از ثبرات میجوشرد و هرر علتری نسربت بره
معلررول خررویش ثابررت و معلررول نسرربت برره آن متغیررر و مترردر اسررتت قاعررده «علرره المتغیررر
متغیررر» اگررر درسررت باشررد تنهررا در حرکتهررای عرضرری کرره ناشرری از فاع هررای ببیعرری
است ،صادق خواهد بودت
همچنرین اثبررات شررد کرره حرکرت بسرران وجررود امررری تشرکیکی اسررت و خرررو وجررود از
قررار برره بیقررراری در یر منررقل رب نمرریدهرد ،بلکرره وجررود در یر رونررد ترردریجی و نقولرری
هررر چرره ضررعیفتر شررود ،از قرررار و جمعیررتش کاسررته شررده و بررر بیقررراری و پراکنرردگیاش در
بول سلسله زمان اضافه خواهد شدت
از دیگر نتائجی که در این مقاله به دست آمد میتوان به امور ذی اشاره نمود


حرکررت و تغیررر شررام تمررامی مرات ر امکررانی اسررت و گسررتره وجررود سرریال همرره
موجودات جق ذات احدی خداوند را در بر میگیردت



خداونررد ثابررت مقلررق اسررت و اول و آخررر او یکرری اسررت و لررذا وجررودش سرررمدی
اسررتت امررا سررایر موجررودات آمیررقهای از ثبررات و تغیرنررد کرره از جهررت ثبررات خررود
دهرری و از جهرت تغیرر و سیالنشرران زمانیانردت برر ایررن اسراا ثبرات و سرریالن دو
امر تشکیکی و نسبی استت



اخررتال دهررر و زمرران نرروعی نیسررت چرررا کرره هررر معلررولی نسرربت برره علررت خررود
زمررانی و مترردر اسررت و هررر علترری نسرربت برره معلررول خررویش ایررر ترردریجی و
دهری استت اما اختال سرمد با دهر و زمان نوعی استت



مرراده بررر فرررد وجررود اگرچرره مررالزم حرکررت اسررت ،امررا مررالزم بررا جسررم و عررالم
ببیعررت نیسررتت بررر ایررن اسرراا هررر مرتبرره از مراترر هسررتی امکررانی کرره دارای
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حرکرررت و تغیرررر اسرررت ،دارای مرررادهای مخرررتص بررره خرررود بررروده و مررراده دارای
سلسررلهای بررولی اسررتت تفرراوت ایررن مررواد برره قرروه و اسررتعداد اسررت کرره آن نیررق
متناظر با حرکت دارای شدت و ضعل بوده و تشکیکی استت


زمرران برره معنررای مقرردار کشررش وجررودی و ایررر جمعرری موجررودات سرریال برروده و
مررالزم بررا حرکررت و سرریالن اسررت و هررر جررا حرکررت یافررت شرود ،زمرران نیررق ثابررت
اسررتت زمرران نیررق همچررون حرکررت و مرراده دارای سلسررله بررولی اسررتت زمرران در
مرات پایینتر بسم بیشتری دارد و در مرات عالی بسم کمترت

حرکررت در مرات ر دانرری وجررود مضرراعل برروده و از قبی ر حرکررت در حرکررت یررا ترردری در
ترردری اسررتت هررر معلررولی ترردریجی برره حسر مرتبرره خررودش دارد و ترردریجی برره حسر
علرت مترردر خرود جررق معلرول اول کرره چرون علررتش امرری ثابررت اسرت ،حرررکتش بسرریم
بوده و از ناحیه علت دارای حرکت مضاعل نیستت
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کتابنامه
ابن الغیالنت حدوث العالمت چا اولت تهران موسسه مقالعات اسالمی1077 ،ت
ابن سهالن ساوی ،عمرت البصائر النصيرية فى علم المنطقت چا اولت تهران شمچ تبریقی1080 ،ت
ابنسینا ،حسین بن عبداللهت النجاة من الغرق فى بحر الضالالتت چا دومت تهران انتشارات دانشگاه
تهران1079 ،ت
ابنسینا ،حسین بن عبداللهت االشارات و التنبيهاتت چا اولت قم نشر البالاة1331 ،ت
ابنسینا ،حسین بن عبداللهت التعليقاتت بیروت مکتبة ارعالم ارسالمی 1444 ،اللت
ابنسینا ،حسین بن عبداللهت الحدودت چا دومت قاهره الهیلة الم ریة1989 ،ت
ابنسینا ،حسین بن عبداللهت الهيات شفاءت قم مکتبة آیة الله المرعشی 1444 ،بت
ابنسینا ،حسین بن عبداللهت رسائل ابن سينا .قم انتشارات بیدار1133 ،ت
ابنسینا ،حسین بن عبداللهت طبيعيات شفاءت قم مکتبة آیة الله المرعشی 1131 ،ت
ابنسینا ،حسین بن عبداللهت مباحثاتت چا اولت قم انتشارات بیدار1071 ،ت
بغدادی ،ابوالبرکاتت المعتبر فى الحكمةت چا دومت اصفهان دانشگاه اصفهان1070 ،ت
بهمنیار ،ابوالحسنبنمرزبانت التحصيلت چا دومت تهران دانشگاه تهران1071 ،ت
رازی ،قق الدین و باانویت الهيات المحاكمات مع تعليقات الباغنوىت چا اولت تهران میرا
مکتوب1081 ،ت
سبقواری ،مالهادیت شرح منظومةت ت حیح حسن حسنزاده آملیتچا اولت تهران نشر ناب-1019 ،
1079ت
سهروردی ،شهابالدینت حكمة االشراقت چا دومت تهران موسسه مقالعات و تحقیقات فرهنگی،
1070ت
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سهروردی ،شهابالدینت مجموعه مصنفات شيخ اشراقت چا دومت تهران موسسه مقالعات و تحقیقات
فرهنگی1071 ،ت
سهروردی ،شهابالدینت هياكل النورت چا اولت تهران نشر نققه1079 ،ت
شهرزوری ،شمچالدینت شرح حكمة االشراقت چا اولت تهران موسسه مقالعات و تحقیقات فرهنگی،
1071ت
شهرزوری ،شمچالدین .رسائل الشجرة االلهية فى علوم الحقايق الربانيةت چا اولت تهران موسسه
حکمت و فلسفه ایران1080 ،ت
صدرالمتألهین ،محمدبنابراهیمت شرح هدايه اثيريه ،چا اول ،بیروت موسسه تاریخ عربی1111 ،ت
صدرالمتألهین ،محمدبنابراهیمت الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعةت چا سومت بیروت دار
احیاءالترا 1891 ،ت
صدرالمتألهین ،محمدبنابراهیمت الشواهد الربوبية فى المناهج السلوكيةت چا دومت مشهد المرکق
الجامعی للنشر1334 ،ت
صدرالمتألهین ،محمدبنابراهیمت حاشيه بر الهيات شفاءت قم انتشارات بیدار ،بیتات
صدرالمتألهین ،محمدبنابراهیمت رسالة فى الحدوثت چا اولت تهران بنیاد حکمت اسالمی صدرا،
1339ت
صدرالمتألهین ،محمدبنابراهیمت سه رسائل فلسفىت چا سومت قم دفتر تبلیغات اسالمی1087 ،ت
بباببایی ،سید محمد حسینت نهايه الحكمهت چا دومت قم موسسه نشر اسالمی1117 ،ت
بوس  ،ن یرالدینت شرح االشارات و التنبيهاتت چا اولت قم نشر البالاة1071 ،ت
فارابی ،ابو ن رت االعمال الفلسفيةت چا اولت بیروت دار المناه 1110 ،ت
فخر رازی ،محمدت شرح الفخر الرازى على االشارات(شرحى االشارات)ت قم مکتبة آیة الله المرعشی،
1131ت
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فیض کاشانی ،مالمحسنت اصول المعارفت چا سومت قم دفتر تبلیغات اسالمی1071 ،ت
کلینی ،محمدبنیعقوبت الكافى .چا چهارمت تهران دارالکت ارسالمیه1137 ،ت
کمالی ،محمد مهدی و محمد محسن کمال ت «گستره وجود سیال در قلمرو هستی»ت حكمت اسالمي
 ،4شماره هفتم01-9 )1099( ،ت
میرداماد ،محمد باقرت قبساتت به تحقیق دکتر مهدی محقق و دیگرانتچا دومتتهران انتشارات دانشگاه
تهران1017 ،ت
میرداماد ،محمد باقرت مصنفات ميردامادت به اهتمام عبدالله نورانیت چا اولت تهران انتشارات انجمن
آثار و مفاخر فرهنگی1391-1391 ،ت
میرداماد ،محمد باقرت نبراس الضياء و تسواء السواء فى شرح باب البداء و اثبات جدوى الدعاءت چا
اولت قم-تهران انتشارات هجرت و میرا مکتوب1071 ،ت

