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تبیین قاعده فلسفی «کل ما بالعرض ینتهی الی مابالذات»
از منظر قرآن
محمد حسین ایراندوست



(تاریخ دریافت0931/02/20 :؛ تاریخ پذیرش)0931/00/02 :

چکیده
مدلول این قاعده فلسفی چنین است که هر موجود بالعرض ضرورتا به یک موجود بالذات منتهی می گردد .حکمای اسالمی با استتفاده ا
این قاعده فلسفی مسائل مختلفی را اثبات کرده اند .چنانکه فارابی در باب اثبات «وجتوب» بترای صتفات ااتتی خداونتد ،و مالصتدرای
شیرا ی هم در اکثر مباحث فلسفی بویژه اثبات حرکت جوهری و اثبات صانع ،ا این قاعده استفاده کرده است .عرفای اسالمی نیز طبت
این قاعده ،اولیت هر شیء را بالعرض و آن را منتهی به اولیت بالذات خداوند میدانند .ا طرفی آیاتی در قرآن کریم وجود دارد کته مفتاد
آن با قاعده «کل ما بالعرض ینتهی الی مابالذات» منطب است .به گونهای که فهم دقی تر این آیات ا رهگذر این قاعده میستور استت.
این مقاله درصدد است تا به روش توصیفی -تحلیلی ضمن بررسی پیشینه این قاعده و اقوال حکماء ،جایگاه این قاعده فلستفی در آیتات
قرآن را مورد بررسی و تبیین قرار دهد.

کلیدواژگان
مابالذات ،مابالعرض ،قاعده فلسفی ،قرآن

.

 استادیار ،واحدقم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmohirandoost@gmail.com :
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بیان مسئله
قاعده فلسفی «کل مالابمعرضلالبم ال منتم هل منرل ماابعرل ن » بهه رهرورا انت های موجهود بهارضرب بهه
موجود بارذاا حکم کرده زیرا نحوه وجود عرب با همه حهاتا و اقسهاآ آن بابضیهت در وجهود
است و «موجودبارضرب» محکوآ به احکاآ عرب است .بابع بودن عَرب قوری است کهه جملگهی
برآنند و با کنون شنیده نشده است که کسی عَرب را موجودی مستقل و غیر بابع بداند (ابراهیمهی
دینانی ،0831 ،ج ،0ص.)398
اکثر متکلمین و فالسفه در بضریف عَرب آن را بابع و غیر مستقل دانستهاند .فخر رازی می گویهد:
نرضالبمهومنملوجودمفل میل غم لتما لو مال مصم م الهمدونال مدصتمالابمهلومف ل » یضنهی عَهرب عاهارا اسهت از
« َ
موجود در شیء دیگر به نحوی که آن شیء به عرب قائم و وابسته نیست .اما عرب بهه آن شهیء
کامال وابسته است و قواآ عرب بدون آن صحیح نیست (فخررازی ،0831 ،ج ،0ص.)083
شیخ اررئیس در بحث بابضیت وجودی عرب ،با بوجه به مفاد ایهن قاعهده فلسهفی موجهود را بهه
حصر عقلی بارذاا و بارضرب دانسته و مضتقداست که موجود در شیء دیگر و یا موجود بارضرب،
خودبخود ما را به موجود بارذاا میرساند( .ابن سینا ،0103 ،ص )83حکمای اسالمی با استفاده از
این قاعده فلسفی مسائل مختلفی را اثااا کردهاند .چنانکه فارابی در بها

اثاهاا «وجهو » بهرای

صفاا ذابی خداوند میگوید:
« ما ّ مأتم كوتميفمنرضلممعلممعر ن ،مصميفمنر ل ة مدل ة معرل ن ،مصميفمنإلةند مإةند معرل ن ،محل م كلوتمهل ميفم

یيغم معرل ن » .یضنی ررورا دارد که در قلمرو «علم» یهک «علهم بارهذاا» وجهود داشهته باشهد،
م
چنانچه در قلمرو «قدرا» هم باید یک قهدرا بارهذاا وجهود داشهته باشهد .و در قلمهرو «اراده»
نیزیک اراده بارذاا وجود داشته باشد با آنچه بارضرب است قائم به شیء دیگر باشهد( .سهازواری،
 ،0839ج ،1ص )038مضنای این سخن فارابی آن است که علم بارضرب و قدرا و اراده بهارضرب

باید به علم و اراده و قدرا بارذاا منت ی شود .و این دقیقا مفاد قاعده فلسهفی «کل مالابمعرضلالبم ال م
نتم ه منر ماابعر ن » است.
مالصدرای شیرازی هم در اثااا حرکت جوهری از همین قاعده اسهتفاده نمهوده اسهت همچنهین
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م م برین دریل اثااا خارق نظاآ هستی ،رزوآ انت ای ممکن به واجب ،ررورا انت ای مها بهارضرب
به مابارذاا و بطالن بسلسل است .چون موجوداا ممکن علت میخواهند و این سلسله علل باید
به علتی برسد که خود نیازمند علت نااشد ،وجود ذاا اقدس ار ی یضنی علةارضلل و واجب اروجود
ثابت میشود (جوادی آملی ،0833 ،ج ،1ص .)88
برخی محققان ادرّه دهگانه ابطال بسلسل در شرح فارسی کشفارمراد فی شرح بجرید اتعتقاد،
را به دو راه ارجاع دادهاند:
 .0رزوآ انت اء ما بارضرب به ما بارذاا
 .3محال بودن مساواا زائد و ناقص
آنگاه براهین چ ارگانه متن بجرید را به این بربیب ،بوجیه فرمودنهد کهه برههان اول و چ هارآ
ماتنی بر رزوآ انت اء ما بارضرب به ما بارذاا و برهان دوآ و سوآ ماتنی بهر امتنهاع بسهاوی زائهد و
ناقص ،میباشد (جوادی آملی ،0898 ،ج ،8-3ص .)013
عرفای اسالمی نیز از این قاعده در مااحث مختلف استفاده کردهانهد مهثال اوریهت ههر شهیء را
بارضرب و آن را منت ی به اوریت بارذاا خداوند می داند و آخریت ههر شهیء را بهارضرب و آن را
ٍ
مأبصرّ ل متضلابيل،مصآخالّل مم
نضممأصرّل مكل ّمیليمغ ّ
منت ی به آخریت بارذاا خداوند میدانند« :أن متضابيلمأصلمك میيمغ،م ّ
ك ّمیيم ٍغمآبخالّ متضابيل؛مأل ّتماابمعرضلالبم ال ّ مصأتم هليمإيلمالابمعرل ن » یضنی خداوند متضهال اولل ههر چیهزی
است .آری ،اولل بودن هر چیز به اولل بودن خداوند ،و آخر بودن هر چیز بهه آخهر بهودن خداونهد
متضال است؛ زیرا قانون فلسفی بر این است که هر «ما بارضرب» باید بهه «مابارهذاا» منت هی گهردد
(جوادی آملی ،0833 ،ص.)33
از نگاه عرفا ،موجود ،یا بارذاا «اول» است و یا بارضرب .و سخن در قوس نزول همین اسهت.
زیرا خداوند متضال اولل هر چیزی است .اولل بودن هر چیز به اولل بودن خداوند ،و آخر بهودن ههر
چیز به آخر بودن خداوند متضال است؛ زیرا قانون بر این است که هر «ما بارضرب» یضنی موجوداا
امکانی که وجودابشان بارضرب وارمجاز است باید به «مابارهذاا» یضنهی وجهود و هسهتی خداونهد
منت ی گردد ( جوادی آملی ،0839 ،ص.)010
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از طرفی آیابی در قرآن کریم وجود دارد که مفاد آن با قاعده فلسفی مورد بحث منطاق است و
با پذیرش این قاعده میبوان به مفاد این آیاا رسید .برخی مفسرین هم در رمن بفسیر این آیاا
به همین قاعده اشاره داشتهاند .اگرچه در خصوص این قاعهده فلسهفی ،مطارهب مفصهلی در کتهب
فلسفی آمده است و نیز کسانی چون دکتر دینانی در کتا

قواعد فلسفی بصورا مستقل راجع بهه

آن سخن گفتهاند (ابراهیمی دینانی ،0831 ،ج )0اما راجع بهه جایگهاه ایهن قاعهده در قهرآن کهریم
نوشتاری در دسترس ناود و این مقاره از این ج ت از بازگی برخوردار اسهت .ایهن بحقیهق رهمن
بررسی قاعده مذکور و پیشینه آن و اقوال برخی مکابهب فلسهفی بهه بایهین آیهابی از قهرآن کهریم
میپردازد که با مفاد قاعده فلسفی «ک ماابمعرضلالبم ال منتم هل منرل ماابعرل ن » منطاق است.بدین منظور
ابتدا به مف وآ شناسی اصطالحاا پرداخته و سپس دیهدگاه حکمهت مشهاء و حکمهت متضاریهه در
خصوص این قاعده فلسفی را مطرح نموده و در پایان به بایین آیابی از قرآن می پردازد که بر ایهن
قاعده فلسفی اشاره دارد.
مفهوم شناسي
قاعده

این کلمه از نظر رغوی به مضنای اساس و ریشه است (ابهن منظهور0101 ،؛ دهخهدا0833 ،؛ عمیهد،
 )0839و با همین مضنا ،ستون های خانه را «قواعد» میگویند .چنانچه خداوند در قرآن مهیفرمایهد:
ِ
تمصإِ ْْس ِ
ِ ِ
ِ
منرس ِم ُعمنرْ َضلِ ُم (بقره )033 ،یضنی و هنگهام
ت َّ
ابع ُ َمةاَّلَابمتَل َ بَّ ْ ِماَّابمإِن َ
َصإِ ْذم َل ْالفَ ُعمإِاْلَالنه ُممنرْ َ َونع َ ما َنمنرْبَلْ َ َ
َّكمأَنْ َ
که ابراهیم و اسماعیل پایه هاى خانه کضاه را بات م بردند م گفتند :اى پروردگار ما از ما بپذیر کهه
در حقیقت بو شنواى دانای .
در مَجمع اراحرین که نخستین اثر شیضی در بوریح واژگان مشکل قرآن و حدیث است ،چنهین
آمده« :نر ونع ممجعمنر ابع مصمه من سابسممللابمفودل » (طریحی ،ج  ،8ص  )039یضنی قواعد جمع قاعده بهه
مضنای بنیان و پایه برای چیزی است که در باتی آن قرار دارد.
سپس واژه «قاعده» عالوه بر آن که در امور مادی مانند بنیانهای ساختمان به کار گرفتهه شهده،
در امور فرهنگی و علمی و مضنوی نیز کهه جناهه اساسهی و زیربنهایی دارد اسهتضمال شهده اسهت؛
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مانندقواعد اخالقی ،قواعد فق ی ،قواعد علمی ،قواعد فلسفی و ...به طورکلی به مسائل بنیهادی ههر
علمی که حکم بسیاری از مسائل دیگر به آن ها بوقف دارد ،قواعد آن علم گویند.
بالذات و بالعرض

اصطالح «بارذاا» یا متوجه وجود است و یا متوجه صهفاا وجهود ،در صهورا نخسهت موجهود
مستقل و بی نیاز از شیء دیگر را بارذاا و موجود وابسته را بارضرب گویند .اما اگر این اصهطالح
متوجه صفاا وجودی باشد آنگاه مراد از بارذاا این است که چیزی خودش حقیقتاً صفتی را دارا
باشد .اما «بارضرب» بدین مضنا است که خودش حقیقتاً متصف به صفتی نااشد ،بلکه در اثر ارباها
و ابحاد با شیء دیگر به این صفت متصف است ،مثال مضروف حکما این است کهه اگهر کسهی در
کشتی نشسته است و کشتی در حال حرکت است ،در اینجا کشتی «بارذاا» حرکت دارد ،اما فهرد
نشسته «بارضرب» متصف به حرکت میشود .بنابراین حرکت برای کشهتی «بارهذاا» بهوده و بهرای
شخص نشسته در آن «بارضرب» است.
بقسیم دوبایی بارذاا و بارضرب در بسیاری از مسائل فلسفی راه دارد .مهثال «علهت» را بهه دو
قسم بارذاا و بارضرب بقسیم میکنند .نظر مال صدرا این است علت مضدله علت بارضرب اسهت و
نه بارذاا ،وری علت حقیقی علت بارذاا است (مالصدرا ،0838 ،ج  ،8صص .)388 -383
«جضل» را هم مشمول این بقسیم دوبایی میدانند .جضل در اصطالح فلسفه ،اعطای واقضیهت بهه
شیئی است و عاارا از اثر خاص علت بر مضلول که مناسب با مضنهاى آفریهدن مه باشهد .بضهد از
پذیرش این قاعده که «کل ممکن زوج برکیا ره وجود و ماهیة» مسأره جضل مطرح شده اسهت بهه
اینصورا که آیا کداآ یهک از دو جهزء «وجهود و ماهیهت» مجضهول بارهذااانهد و کهداآ مجضهول
بارضرب؟ بنابراین بقسیم دوبایی بارضرب و بارذاا متوجه مجضول است .و در این مورد سه نظریهه
مطرح شده است .اول اینکه :مجضول بارذاا ،ماهیتِ شیء ممکن است و وجود و ابصاف ،مجضهول
بارضرب اند .دوآ آنکه :وجودِ شیء ممکن ،مجضول بارذاا است و ماهیت و ابصاف آن به وجهود،
مجضول بارضرب است .و سوآ اینکه :ابصافِ ماهیهت ممکهن بهه وجهود ،مجضهول بارهذاا اسهت.
(مالصدرا ،0838 ،ج  ،0صص 111 -893؛ سازواری ،083 ،ج ،3ص.)331
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همچنین «موجود» را مشمول این بقسیم دوبایی قرار داده و می گویند :وجود ،موجهود بارهذاا
است و ماهیت ،موجود بارضرب و به باع وجود است .بنابراین حال وجود و ماهیت عینا نظیر حال
شخص است با سایه او و یا نظیر عکس شخص است در آینه (همان ،ج ،8ص .)381
دیدگاه مشائي
بفسیرمتداوری که از قاعده فلسفی مورد بحث شده ،این است که هر موجود بهارضرب رهروربا بهه
یک موجود بارذاا منت ی میگردد .برای آنکه دیدگاه حکمای مشاء نسهات بهه موجودبهارضرب و
بارذاا مشخص شود تزآ است اشاره شود که غاراا حکمای مشاء « موجودبارذاا» را بهر دو قسهم
میدانند .یکی جوهر و دیگر عَرب .به باور آن ا محموتبی که بر هر موروع حمل می شود بهر دو
قسم است:
 .0محموری که مصداق آن ،ذاا موروع باشد و مانند (زید انسان است) در این قضیه مصهداق
«انسان» ذاا موروع است و به بضایر دیگر محمول ذابی موروع است.
 .3محموری که مصداق آن ،ذاا موروع نیست .مانند (انسان سفید است) زیهرا در ایهن قضهیه
مصداق «سفید» ذاا انسان نیست .یضنی «سفید» گرچه بر انسان صدق کرده وری بر ذاا آن
حمل نشده و به بضایر دیگر محمول عَرَری موروع است.
حکمای مشاء به قسم اول «موجود بارذاا» و به قسم دوآ «موجودبارضرب» گویند .در واقع بهه
محموری که عرری مورهوع اسهت« ،موجودبهارضرب» و بهه محمهوری کهه ذابهی مورهوع اسهت
«موجودبارذاا» گویند (ارسطو ،0833 ،ص.)0133
اکنون با بوجه به مفاد قاعده فلسفی مورد بحث ،هر موجود بارضرب رروربا بهه یهک موجهود
بارذاا منت ی میگردد .یضنی محموتبی که در قسم دوآ ذکرشان به میان آمد و مصهداق آن ها ،ذاا
موروع نیست .مانند (انسان سفید است) باید منت هی بهه یهک موجهود بارهذاا شهوند یضنهی ایهن
محموتا هم در ن ایت برای موروعی موجود بارذاا باشند .و مانند قسهم نخسهت ،مصهداق آن،
ذاا موروع باشد .مثال (سفیدی ،سفید است) که در این قضیه محمول ،موجهود بارهذاا مورهوع
است.
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ابن سینا در بحث بابضیت وجودی عرب هم از مفاد این قاعده استفاده کرده و به همهین نکتهه
اشاره داشته و با بوجه به استحاره بسلسل میگوید:
«فإتمكابتمنملوضوعمجلوهالنمف لون منرضلالبميفمنرلوهال،مصمإتمملم كلنمجلوهالنمكلابتمأ يفلابميفماوضلوعمصمةجلعمنرب ل ممإىلم

ن ا نغ،مصمنس ابلمذهاببمذركمإىلم تمهناب ،مف كوتم محمابر مآخلال مف ملابمرل يفميفماوضلوع،مف كلوتميفمجلوهال،مف كلوتم
نرلوهالما لو منرضلالبماوجللودن،مصم لتما لو معرضلالب،مف كللوتمنرلوهالمهلومنمل ل ميفمنروجلود ».یضنهی :اگههر مورههوع
«جوهر» باشد ،آنگاه قواآ عرب وابسته به جوهر است .اما اگر موروع جوهر نااشد (و یک عَرب
باشد) آنگاه محتاج موروع است و نقل کالآ به همان موروع میشود و چون بسلسل محال است
باید آخر این سلسله به موجودی برسد که محتاج موروع نیست .و آن جوهر است .بنابراین جوهر
مُقولآ عرب است و هرگز به عرب وابسته نیست .و درنتیجه جهوهر در هسهتی مقهدآ بهر عهرب
است (ابن سینا ،ص.)83
در سخن دیگر از ابن سینا ،به حصر عقلی موجود یا بارذاا است یا نیست .یضنهی یها در شهیء
دیگر است یا نیست .و موجود در شیء دیگر و یا موجود بهارضرب ،خودبخهود مها را بهه موجهود
بارذاا میرساند.ابن سینا اصل دیگری از این بحث استنتاج نموده و آن بقهدآ «موجودبارهذاا» بهر
«موجودبارضرب» است.
سخن ابن سینا در خصوص ررورا انت ای هر موجود بارضرب به موجود بارذاا چنین است:
روجودمرلشيغمد م كوتمعر ن ماث مصجودمنإلنسابتمإنسابان،مصمد م كوتمعرضالبماثل مصجلودمد ل مأال
م
«إتمن

.مصمنألالوةم

نرل معرضلالبم م ل » یضنی :وجود برای هر چیزی یا یا بارذاا است مثل وجود انسان برای خودش در
قضیه «انسان انسان است» و یا وجود برای آن بارضرب است مثهل وجهود سهفیدی بهرای زیهد ،در
قضیه «زید سفید است» و اموری که بهارضرب هسهتند حهد و مهرزی ندارنهد (ابهن سهینا ،ارشهفاء،
ص.)83
ابن سینا براین باور است که نحوه وجود اشیاء چنین است گاهی موجود بارذاا است و گهاهی
بارضرب .سپس ابن سینا براساس همین قاعده فلسفی که ههر بهارضرب رهروربا بایهد بهه موجهود
بارذاا منت ی شود ،وجود جوهر را اثااا میکند .به باور بوعلی سهینا موجهود بهه حکهم عقهل یها
جوهر است یا عرب؛ اما در هرحال جوهر وجود دارد؛ زیرا هر موجودی را که در نظر بگیریم ،بهه
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حصر عقلی وجودش از دو حال خارج نیست :یا وجودش قائم بهه نفهس اسهت ،یضنهی حلهول در
شیء دیگر ندارد ،یا حلول در شیء دیگر دارد .اگر وجودش قائم بهه نفهس اسهت بهه او «جهوهر»
میگوییم و اگر وجودش در شیء دیگر حلول دارد ،نقل کالآ به آن شیء دیگر می کنیم .آن شهیء
دیگر باز یا قائم به نفس است و یا حلول در شیء دیگر دارد .اگر قائم به نفس است باز این شهیء
و آن شیء دیگر یک عرب است و یک جوهر ،یک حالّ است و یک محلّ؛ و اگر حلول در شیء
دیگر دارد باز به آن شیء دیگر نقل کالآ میکنیم .در ن ایت برابر قاعده فلسهفی مهورد بحهث ،امهر
باید منت ی بشود به امری که در شیء دیگر حلول ندارد .پس با این برهان ،ما میدانیم که جوهر در
عارم وجود دارد؛ چون آنچه وجود دارد یا قائم به ذاا است یا قائم به ذاا نیست ،و اگر قهائم بهه
ذاا نیست مستلزآ وجود یک امر قائم به ذاا است .پس جوهر قطضها وجهود دارد .حهال وجهود
عرب را باید با دریلی دیگر اثااا کنیم( .مجموعه آثار ش ید مط ری  .ج ،3ص)018 :
فارابی نیز جوهر را موجود بارذاا می داند .و در بیهان بفهاوا میهان هیهوری و مضهدوآ چنهین

میگوید« :نرفالقمانيمنهل وىلمصمنملض ص مأ ّتمنهل وىلماض ص معرضالبماوجودمعرل ن .مصمنملضل ص معرل ن ماوجلودمعرضلالب،م
إذم كوتمصجود ميفمنرض معلل منروجل منرل قم لابلمإنّل ما ا ّلوةميفمنرض ل » (فهارابی ،ابونصهر ،اتعمهال ارفلسهفیه،
دارارمناهل ،ص.)898
بر این اساس مضدوآ بارضرب میبواند یکی از اقساآ موجود بارذاا باشد .و اراته مهراد موجهود
بارضرب به قرائت مشائیان است .مثال فارابی همان هیهوری اسهت .چنانچهه مضهدوآ بارهذاا هرگهز
نمیبواند موجود بارذاا باشد بن ا می بواند به بضایری موجود بارضرب باشد.
دیدگاه صدرائي
صدرارمتار ین در مش وربرین اثر فلسهفی خهود بارهها از قاعهده «کل مالابمعرضلالبم هل منرل ماابعرل ن »
استفاده کردهاست .مثال در بحث حرکت ،برای اثااا بجدد و سهیالن ذابهی در طایضهت و حرکهت
جوهری از این قاعده استفاده برده و او منشاء هرگونه بجدد و حرکت و بغییر عَرَری در این عهارم
را منت ی به یک بغییر ذابی کرده است .یضنی حرکت بارضرب را به حرکت و بجدد بارهذاا منت هی
نموده است .سخن وی چنین است:

« ن ولمهابه ابمإذنمملم كنمهابه ابمصجودمأاالمیأن منر ج دمصمن ن يفابغمر نت -مفمنمأ نمحالتمنمل ج دن م
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سونغمكابنتمسلسل مصنح مأصمسالس مصماممحا مجت دمنرسلسلل نيمعلل مأتماالنتللمنر لالبمصمنربضل منرل م
فالضوهابمسلسل مأخالىمهيمر سلتم لتمنفليفمنةالكل مفلإتمجتل دمنر لالبمصمنربضل مرل يفمأالالنم لتمنةالكل مجضلالم
صجللودنمف ل مصضللهمأتمجت ل دمنمل ج ل دن ماس ل مإىلمأاللالم كللوتمح ل مصمذنت ل ما ب ر ل مس ل ابر ميفمذن للابمصم
ح هللابمصمهلليمنر ب ض ل م م للتمألتمنر لونهالمنرض ل ل مهلليمفللوقمنر للتمصمنة ل ص م» (مالصهههدرا ،ج،8
ص.)33

یضنی :اگر در بحث حرکت ،وجودی که شأن آن بجدد و سهیالن و بغییراسهت ،بحقهق نداشهته
باشد ،آنگاه این همه بغییراا و حرکاا و بجدد از کجا حاصل شده اسهت؟ اعهم از آنکهه سلسهله
بغییر و حرکت ها را واحد یا متضدد فرب کنیم .پس اگر در امر بجدد و سیالن یک موجود بارذاا
نداشته باشیم ،آنگاه نمی بوانیم موجود بارضرب حرکت و سیالن را داشته باشیم .اکنون اگهر بجهدد
و حرکت رامحمول فرب کنیم که مصداق آن ،ذاا موروع باشد .و به بضایر دیگر محمهول ذابهی
موروع باشد آنگاه موروع ،موجودبارذاا حرکت است .چگونه ممکن است موجودبارذاا ،بهرای
حرکت بحقق نداشته باشد اما سلسله حرکاا بارضرب در طایضت وجود داشته باشد .بغییر و بجددِ
همه این متجدداا بارضرب رروربا باید منت ی به یک حقیقهت و ذابهی باشهد کهه نفهس باهدل و
سیالن و بجدد است .و آن طایضت اجساآ متحرک است.
بنابراین در بحث حرکت جوهری استفاده مالصدرا از قاعهده «کل مالابمعرضلالبم هل منرل ماابعرل ن »
انکارناپذیراست .همچنین در بحث ررورا ارجاع هر حرکت قسری به حرکت طایضهی از همهین
قاعده استفاده می کند:

«أاللابمإذنمكابنللتمدسللال مفللرتمنر ابسللالمنرضلل منملضل مصمنملضل معلل معرضللالبمصمرل ركم للاصلمنر سللالمصمنةالكل م للتم
ا ض ماض مصمأ يفابم ما مانمنن هابغمنر ونسالمإىلمنر ب ض » (همو ،ج ،8ص.)38

یضنی :اگر حرکت قسری باشد ،آنگاه قاسر یا فاعل حرکت قسری باید به منزره علت مضده برای
این حرکت قسری باشد .زیرا «قاسر» علت بارضرب حرکت قسری است و در زمره مضداا است و
مضداا علت بارضرب هستند و برابر قاعهده «کل مالابمعرضلالبم هل منرل ماابعرل ن » بایهد همهه حرکهاا
قسری به طایضت منت ی شوند .به بضایر دیگر علت بارضرب به علت بارذاا حرکت منت ی شود.
جایگاه این قاعده در بسیاری از مسائل فلسفی در اسفار مالصدرا بسیار با منزرت و رفیع بوده و
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ایشان این قاعده را در موارد متضدد مطرح کرده است .همچنین در برخی مهوارد رهمن طهرح ایهن
قاعده ،آیابی از قرآن کریم ذکر نموده و جایگاه این قاعده عقلی را در آیاا قرآن مشهخص نمهوده
است .مثال در اسفار (همو ،ج ،8ص )03و نیز در رساره حدوث (همو ،ص )89مجموعهه آیهابی از
سوره واقضه هماهنگ با مفاد این قاعده فلسفی ذکر کرده است .در رساره حهدوث قهدری مفصهلتر
میگوید:

«أكث للالما للابم اّونل ل مف للابعالمك للابألبمر للرص دمصمنر ل ّلانةعمرل ل ّلاةصعمصمنربّ للابغمررا ل ل مفل س للتمه لليمعل للالماوجل ل م
نلل-متضللابىل-ممكمللابمأیللابةمإر ل م
ألهنللابمنملضل ّ ن ماللنمجهل متسللبّبهاب؛مصمنملض لليمرلوجللودميفمنرك ل ّمهللوم ّم
عة ل ،م ّ
ِ
مال ُلنم
ا ور ل :مأَمفَل َلالأَْلُ ْمماللابمنُُْللو َمت*مأَمأَنْل لُ ْم َ
مال ُلنمن ْ للابر ُو َمت،مأَمفَل َلالأَْلُ ْمماللابم َُْال لُلو َمت*مأَمأَنْل لُ ْممتَل ْاَة ُعونَل ُمأَ ْ َْ
ملْلُ ُونَل ُمأَ ْ َْ
َّ ِ
مال ُلنمنرْ ُمْ ِشل ُلأ َتم؛مفأیللابةمإىلمأ ّتماللابم سل ّلمون م
لجَالَ ابمأَ ْ َْ
لوةص َمت*مأَمأَنْلُ ْممأَنْ َشلأُْْْ َ
میل َ
لابةمنرَّل ِ متُل ُ
نرانةعُللو َمت،مأَمفَل َلالأَْلُ ُممنرَّل َ
منراوة،مفهلومنر ّلو -مسلب ابن ممعسل د ن ماضل م
فابعالمر يفمإّ مابابیالمنةالكاب
؛مصمأاابمفابع ّ
مصمحمالكمنملو ّند ّ
ّ
لابمفال م
االئك
ّ
منملسدال نمر .صمنر لطمف مابمدعمو منشأمالنمجهل مأخل مالابمعرضلالبماكلابتمالابمعرل ّمن م،مكم ّ
يفماوضض م».م

یضنی :اکثر مردآ بین علت بارذاا و علت بارضرب دچار خلط و اشتااه می شهوند .مهثال پهدر را
برای اوتد خویش و زارع را برای زراعت و بنّا را برای بنا و ساختمان ،علت می دانند .در حاریکهه
اینها علت حقیقی نیستند .بلکه مضداا هستند .یضنی از ج ت ساایت زراعت و سهاختمان علیهت
بارضرب دارند .و هستی بخش و علت بارذاا همه این مضلور ا ،خداسهت .همهانطور کهه در قهرآن
(این مغارطه و اشتااه میان علت بارذاا و بارضرب مورد هشهدار واقهع شهده و خطها

بهه مهردآ)

میگوید:
«آیا آنچه را که به صورا نطفه فرو م ریزید دیده اید؟آیا شهما آن را خلهق مه کنیهد یها مها
آفریننده ایم .آیا آنچه را کشت م کنید مالحظه کردهاید آیا شما آن را زراعت م کنید یا ماییم کهه
زراعت م کنیم .آیا آن آبش را که برم افروزید مالحظه کردهاید .آیا شهما چهو

درخهت آن را

پدیدار کردهاید یا ما پدیدآورندهایم» (قرآن ،واقضه .)33-83 ،در اینجا قرآن کریم به این نکته اشهاره
میکند که آنچه را مردآ فاعل و علت بارذاا مینامند ،چیزی جهز مااشهر حرکهاا و جابجاکننهده
مواد نیستند .و در واقع فاعل حقیقی خدای قیوآ است که از طریهق اسهتخداآ بضهم مالئکهه ایهن
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افضال انجاآ می شود.مالصدرا در پایان میگوید منشاء مغارطه و خطا و اشتااه این اسهت کهه مهردآ
«مابارضرب» را به جای «مابارذاا» اخذ نمودهاند.
مالصدرا در اسفار نیز در فصل ششم از مرحله هفتم ،ابتدا بقسیم دوبایی از علت را ذکر کهرده
و علت را به دو قسم «بارذاا» و «بارضرب» بقسیم نموده و علت حقیقی را که ماهدء وجهود اسهت
«علت بارذاا» و علت مُضدل را علت بارضرب مضرفی میکند .و از آنجها کهه «کل مالابمعرضلالبم هل منرل م
اابعرل ن » بنابراین علت مضد نسات به مستضدره یک علیت بارضرب دارد اما نسات به اسهتضداد یهک
علیت بارذاا دارد .مثال آ

باران نسات به رویهش گیاههان و ایجهاد سهازههها روی خهاک علیهت

بارضرب دارد اما نسات به استضداد ذابی وجود خود مثال «خیس کردن» و «رطوبت» علیهت بارهذاا
دارد.
در ادره ابطال بسلسل هم مکررا از این قاعده اسهتفاده نمهوده و در اثاهاا ذابهی بهودن صهفاا
واجب اروجود هم مانند استاد خویش این قاعده را بستر کار خویش ساخته است .استادش مرحوآ
میرداماد ،در اثااا ذابی بودن صفاا واجب گاهی همین قاعده را مطرح نموده مثال وی که قائل به
ذابی بودن صفت اراده است ،بر این امر دتیلی ذکر می کند که باختصار چنین است:
 .0امری که کمال موجود بماهو موجود است به ذاا خداوند نیز صادق است و واجب اروجود
در مقاآ ذاا خویش واجد آن است .خداونهد در مقهاآ ذاا خهویش دارای صهفت اراده و
اختیار است ،همان گونه که واجد سایر صفاا کماری نیهز هسهت .بنهابراین صهفت اراده و
اختیار نیز صفت ذابی خداوند مانند سایر صفاا مثل علم و ...است و از این ج ت بفاوبی
میان صفاا خداوند نیست (میرداماد)838 ،0833 ،
 .3اشیاء ممکن ،همان گونه که در موجود شدن نیازمند واجب اروجود هستند ،در سایر صهفاا
کماری نیز چنیناند .از این رو ،اراده داشتن ممکناا و ارادۀ فضلی نشان دهنده و اثااا کنندۀ
ارادۀ ذابی و اراده در مقاآ ذاا است (میرداماد )031 ،0838 ،در نتیجه خداوند در مقاآ ذاا
خویش واجد صفت اراده است و اراده صفت ذابی اوست ،نه صفتی فضلهی و زائهدبر ذاا.
زیرا در عرصه هستی باید «ک ماابمعرضالبم ا ّ منتم ه منر مالابمعرل ن » وجودی بارذاا موجهود
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باشد با دیگر موجوداا که وجودشان بارغیر است یافت شوند .همچنین باید اختیهار و اراده
ای بارذاا وجود داشته باشد با برخی موجوداا کهه دارای اراده و اختیهار بارغیرنهد اراده و
اختیار غیرذابی آن ا به اراده و اختیار ذابی منت ی شود.
آیات قرآن کریم
یکی از مجموعه آیابی که متناسب و مطابق با قاعده «کل ما بارضرب ینت هی ارهی مابارهذاا» اسهت
بخش ایی از آیاا  83با  33سوره واقضه است.این آیاا چنین است:
ما ُلنمن َْلابرِ ُو َمت  .یضنی :آیا آنچه را که به صورا نطفه فرو مه ریزیهد،
ماابمنُُْو َتم.مأَأَنْ لُ ْم َ
ملْلُ ُونَل ُمأَ ْ َْ
أَفَلَالأَْلُ ْم َ
دیدهاید؟ آیا شما آن را خلق م کنید یا ما آفرینندهایم
واژه «نُُْلوتَ» مضارع بوده و از مصدر (اِمناء) است و امناء به مضناى ریختن نطفه است (طااطاایی،
 ،0833ج ،09ص333؛ مغنیه ،ج  ،3ص ) 333که منظور ریختن در رحم زنان است ،و مضنهاى آیهه
این است که :به من خار دهید در خلقت انسانها شما پدران و مهادران غیهر از ریخهتن نطفهه چهه
نقش دارید؟ آیا علت واقضی هستید؟ یا نه وسپس میگوید :آیا شما آن نطفه را به صورا انسهان
مثل خهود در مه آوریهد ،یا خارق آن ماییم و باهدیل ش بهه صهورا بشهر بهه دسهت مها صهورا
م گیرد؟ برخی مفسران « َلْلُ ُونَل مُ» را به مضنای بقدیر و صورا بخشی نطفه دانستهاند .آیا شمایید که
مقدار و اندازه هر جزء سلولهای جنسی و اجزاء نطفه و سپس اجزاء انسان را اندازه مهیگیریهد و
به آن صورا جوهری انسان می بخشید؟ (ارزمخشری ،0113 ،ذیل آیهه) .و برخهی « َلْلُ ُونَل مُ» را بهه
مضنای صورا بخشی به ماده نطفه دانسته و مراد آن است که چه کسی به مهاده بهی ارزش «نطفهه»
صورا انسان می بخشد؟ (ارقرطای ،0831 ،ذیل آیه).
ني» بیانگر این است که علیت خداوند که یک علیهت بارهذاا
ابما ُلن ِمََسلبُودِ َم
مال ْ
در آیه بضد عاارا « َص َ
است مغلو علیت دیگر موجوداا نمیشود .با در نظر گرفتن این که کلمه ساق به مضناى غلاهه و
مساوق به مضناى مغلو

است (مغنیه ،ج ،3ص .)333ومضنای ن ایی این عاارا چنین است که مها

در عروب وجود به یک موجود و یا مهر
نم خوریم .سپس در چند آیه بضد میگوید:

بهر یهک مخلهوق زنهده از عوامهل ویرانگهر شکسهت
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منران ِةعُو َمت  .یضنی :آیا آنچه را کشت م کنید مالحظه کهردهایهد؟
ما ُن َّ
ماابم َْ ُالُو َتم.مأَأَنْلُ ْممتَل ْاَةعُونَ ُمأَ ْ َْ
أَفَلَالأَْلُ ْم َ
آیا شما آن را زراعت م کنید یا ماییم که زراعت م کنیم؟
از اینجا به بضد با بایین علیت خدا و بفاوا آن با علیت موجهوداا دیگهر بهه اثاهاا ربوبیهت
پروردگار و اثااا خارق میپردازد .از این آیه به بضد سه با از م مترین حوایج زندگی مردآ را اشاره
میکند .یک مسئله زراعت است که با آن قوا خود را فراهم مه کننهد ،دوآ آ

اسهت کهه آن را

م نوشند ،و سوآ آبش است که با آن گرآ م شوند و بسیارى از حوایج خود را به وسیله آن فراهم
م سازند ( طااطاایی ،همان ،ص.)338

کلمه «حرث» مصدر فضل «ا ََ ْح ُالُو َمت» به مضناى کار کردن در زمین یضن شهخم و پاشهیدن بهذر

است .آیا این شمایید که آن را م رویانید و رشد م دهید به حدى که دانه بدهد؟ (یا کار شما بن ها
افشاندن بخم است) .رمیر «ها» در جمله «بزرعونه» به بذر و یا به زراعت بر م گردد ،و قاال کلمه
بذر و نیز کلمه زراعت ذکر نشده بود ،با رمیر به آن برگردد ،ور از زمینه کالآ مضلوآ است که به

منران ِةعُلو َمت» و یا این که ما افشانده شما را م رویانیم و نمو م دهیم ،بها بهه
ما ُلن َّ
زراعت برمیگردد« .أ ْ َْ
حدى که کامل شود ،و دانه دهد (همان ،ص.)331

رنمأح كممدةعتمصمر ل م
رذا برخی مفسرین ذیل آیه روایتی را از پیامار (ص) ذکر میکنندکه « :م و ّ

حال لت» ( فیم کاشانی ،ج ،8ص  .)033یضنی هیچ یکی از شما نگویهد :مهن زراعهت کهردآ ،بلکهه
بگوید کشت کردآ زیرا زارع حقیقی خداست .یضنی علت بارضرب هرگز فضل علهت بارهذاا را بهه
خود استناد ندهد .زراعت کار علیت بارذاا است امها حراثهت (شهخم زدن) و کاشهتن بهذر ،کهار
کشاورز و علت بارضرب است .کشهاورز کهه از مضهداا کشهت و زرع اسهت ،علیهتش نسهات بهه
مستضدره (زراعت و ایجاد گیاه) بارضرب است اما نسات به استضداد (حراثت) بارذاا است .برخهی
مفسران عاارا «بحرثون» را به مضنای «تب ةصتمحب » یضنی دانه فشانی و فضهل کاشهت دانهه در خهاک
دانسته اما عاارا «بزرعونه» را مضادل «ت ب ونل » و «نرانةعلوت» را به مضنای «نمل ب لوت» میداننهد( .بیضهاوی،

ج ،8صُ « )391ا بلت» ماداء وجود نااا است و علت حقیقهی و بارهذاا ناهاا و گیهاه اسهت امها
کشاورز صرفا دانه افشانی میکند و اگرچه نسات به این فضل خود علیت دارد اما نسهات بهه فضهل
«منات» علیت مُضدله و بارضرب دارد.
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اما علت سلب زراعت از کشاورز چیست؟ چرا در این آیه زراعت را از مردآ نفه کهرده و بهه
خدا نسات داده ،با این که دخارت مردآ و اساا

طایضه در رویهش و نمهو زرع کهامال مشه ود و

بجربی و غیر قابل انکار است .در پاسخ م گوییم در اینجا خداوند خواسته است به زبان ساده و با
مثال بجربی و محسوس این قاعده عاآ را در عارم هستی بایین کند که هر موجهود بهارضرب ن ایتها
به یک موجود مستقل و بارذاا و بی نیاز منت ی میشود .چون زمینه گفتار این نیست کهه بخواههد
باثیر عوامل طایض را انکار کند ،بلکه م خواهد بفرماید :آیا باثیر این اساا
از خدا است؟ و اثااا کند که اگر اساا
داده ،و همچنین خود اساا

از خود آن ا است و یا

طایض ساایت و باثیرى دارند ،خدا این موهات را به آن ا

را خهدا آفریهده ،و نیهز اسهاا

و عهوامل کهه ایهن اسهاا

را پدیهد

م آورند ،هم خودشان و هم اثرشان آفریده خدا هستند ،و باتخره سر نخ بمام اثرها و موثرها بهه
خدا منت

م گردد.

ما ُلنمنرْ ُمْ ِشلُو َمت .یضنی :آیا آن آبش را که برم افروزیهد
لجَالتَل َهابمأَ ْ َْ
وةص َتم.مأَأَنْلُ ْممأَنْ َشلأْ ُْْ َ
می َ
أفأَفَلَالأَْلُ ُممنرَّ َابةمنرَِّ متُ ُ
مالحظه کردهاید؟ آیا شما چو درخت آن را پدیدار کردهاید یا ما پدیدآورندهایم؟
لوةص َمت» در اصل (بورئون) مضارع از با
کلمه «تُ ُ

افضال ((ایراء)) است ،و ایراء بهه مضنهاى روشهن

کردن آبش و اظ ار آن است( .ارطارسی ،ج  ،9ص  )883و مضنهاى آیهه روشهن اسهت مه خواههد
بفرماید آیا این آبش که شما روشن م کنید هستی بخش آن شما بودیهد یها مها؟ وسهپس یکهی از
نشانههای هستی آبش را بیان میکند و آن ایجاد چو

درخت برای آبش است و رذا میپرسد آیها

خود شما چوبش را پدید آورده درختش را ایجاد کردهاید و یا پدید آورندهاش ما بودیم؟
مجموعه دیگری از آیاا قرآن که می بواند بیانگر این قاعده فلسفی باشد صفاا کماری وجهود
است که در قرآن بوصیف دوگانهای وجود دارد .یک وصف اشهتراکی و یهک وصهف اختصاصهی
مشاهده میشود .یضنی هم برای ممکناا و انسان و هم برای خداوند ذکر شده است وری در ن ایت
آن صفت را در اختصاص خدا میداند .شایسته است به عنوان نمونه به دو صفت م م اشاره شود:
عزت

ِ
در آیه  01سوره فاطر آمده است« :انم َكلاب َتم ِال ل ُ منرْضِ َّلاَمفَلِلَّل ِمنرْضِ َّلاُ َِ
ِ ِ
منرالابرِ ُهم
لل َمصنرْ َض َمل ُ َّ
ممج لضلابمإِرَْل م َ ْ
َْ
ُ
ا َلض ُ منرْ َكل ُلممنر َّّ ُ
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َل ْالفَلضُل مُ» یضنی هر کس عزا م خواهد ،عزا یکسره از آن خداست سخنان پاکیزه بهه سهوى او بهات
م رود و کار شایسته به آن رفضت م بخشد.
لل» همان ش ادا به بوحید و رسارت و وتیهت اسهت کهه در روایهاا مصهادیق آن،
«نرْ َكلِ ُممنر َِّّ ُم
اذکارى چون ت اره ات اهلل و ساحان اهلل و  ...مطرح شده است .و برخی گفتهاند« :نركلممنر لمك مذكلالم
انمتكبتمصتسب همص ل مصدالنغ مدالآتمصدعابغمصنس فابة» (ارزمخشری ،0113 ،ذیل آیه).
لل» و عمل صارح علت بحصیل عهزا اسهت .امها علهت
این آیه بخوبی نشان میدهد که «نرْ َكلِ ُممنر َِّّ ُم
بارضرب .زیرا در عاارا «فَلِلَّ ِمنرْضَِّاُ َِ
ممج لضاب» علت بارذاا را خدا دانسته است .همچنین در آیه  3سهوره
منافقون عزا را فقط مختص به خدا نشمرده و فرمود« :صَِِّ
ني» یضنی یک مضنهای
للمنرْضِ َّلاُ َمصرَِال ُسلورِِ َمصرِْل ُم ْلأِاِ َم
َ
از عزا به صورا یک وصف مشترک ،برای خدا و رسول خدا و مهومنین اسهت .امها در آیهه 01
سوره فاطر و آیه  089سوره نساء و آیه  38سوره یهونس بهه صهراحت فرمهود «إِ َّتمنرْضِ َّلاَ َِِّ
ملل َِ
ممج لضلاب» .و
عزا را منحصرا مختص پروردگار می داند .آیا این دوگانگی را چگونه مهی بهوان مهتالئم بها ههم
بضایر نمود؟ با استفاده از قاعده «ک ماابمعرضالبم هل منرل ماابعرل ن » میبوان گفت هر دو صحیح است.
هم عزا وصف مشترک برای مومنان و رسورخداست و هم عزا مخهتص پروردگهار اسهت .امها
عزبی که مشترک میان مومنان و رسولخداست عزا بارضرب اسهت ورهی عزبهی کهه مخهتص بهه
خداست و هیچکس درآن س یم نیست عزا بارذاا است .و در بحصیل عزا هم رسهول خهدا و
مومنان علیت بارضرب و باضی دارند.
قوت

در قرآن برخی موجوداا و اشخاص با وصف قوا ذکر شده است .مثال در آیه  33سوره قصهص
فرمود:

ِ ِ
ِ
ما َفابِ َل ُمرََلُللوغ ِ
اللبَ ِمأ ِ
ُصيلمنرْ ُل َّلوِم» یضنههی
وسل مفَلبَل َل َ
معمرْضُ ْ
مالابمإِ َّت َ
معلَلْ ِه ْم َمصآتَلْلَلاب ُمال َلنمنرْ ُكُللوِد َ
«إِ َّتمدَل ُابةص َتم َكلاب َتمال ْلنمدَ ل ْلو ُ
ما َ
ُ
قارون از قوآ موس بود و بر آنان ستم کرد و از گنجینه ها آن قدر به او داده بهودیم کهه کلیهدهاى

آن ا بر گروه صاحب قوا و نیرومند ،سنگین م آمد .بنهابراین مهردآ نیرومنهد متصهف بهه وصهف
َتمنرْ ُ َّوَ َِِّ
ملل َِ
«قوا» شدهاند .اما در آیه  038سوره بقره «قوا» را مختص خذا میخواند« :أ َّ
ممج لضاب»
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این دوگانگی بوصیف نیز با استفاده از قاعهده «کل مالابمعرضلالبم هل منرل ماابعرل ن » کهامال بها ههم
متالئم و سازگارند .و میبوان گفت هر دو صحیح است .هم «قوا» وصف مشترک برای مهردان و
زنان نیرومند است و هم قوا مختص پروردگار است .اما قوبی که مشترک میان انسان ای نیرومنهد
است ،قوا بارضرب است وری قوبی که مختص به خداست و هیچکس درآن س یم نیست بارذاا
است.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش حارر به شرح زیر میباشد:


قاعده فلسفی «ک ماابمعرضالبم ال منتم هل منرل ماابعرل ن » به ررورا انت ای موجهود بهارضرب
به موجود بارذاا حکم کرده وبرخی با بوجه به مفاد این قاعده فلسفی موجود را به حصهر
عقلی بارذاا و بارضرب دانسته و با استفاده از این قاعده فلسفی مسهائل مختلفهی از جملهه
ذابی بودن صفاا خداوند ،استحاره بسلسل ،اثااا صهانع ،اثاهاا حرکهت جهوهری و ...را
اثااا کردهاند.



در نگاه مشائی نحوه وجود اشیاء دو گونهه اسهت .گهاهی موجهود بارهذاا اسهت و گهاهی
بارضرب و براساس همین قاعده فلسفی که هر بارضرب رهروربا بایهد بهه موجهود بارهذاا
منت ی شود ،وجود جوهر را اثااا می کند.



در نگاه صدرایی آیاا متضددی از قرآن کهریم مفهاد قاعهده «کل مالابمعرضلالبم ال منتم هل منرل م

اابعرل ن » را بایید و باکید میکند و بر محور آن فاعلیت و علیت در ج ان هسهتی را بایهین
میکند .و غاراا آیاا  83با  33سوره واقضه را در متون خود ذکر کردهاند.


در بوصیف «عزا» برای خدا و مومنان آیاا قرآن به دو صورا «اختصاصی» و «اشتراکی»

عزا را به دیگران استناد داده است .این دوگهانگی بوصهیف بها اسهتفاده از قاعهده «کل مالابم

عرضمالبم ه منر ماابعر ن » کامال با هم متالئم و سازگارند.


در بوصیف «قوا» برای همه انسانهای نیرومند و خداوند متضال ،آیاا قرآن به دو صورا
«اختصاصی» و «اشتراکی» قوا را به دیگران استناد داده است .این بوصیف دوگانهه نیهز بها
استفاده از قاعده «ک ماابمعرضالبم ه منر ماابعر ن » کامال با هم متالئم و سازگار هستند.

تبیین قاعده فلسفي «کل ما بالعرض ینتهي الي مابالذات» از منظر قرآن993  ................................................................

منابع و مآخذ
ارقرآن ارکریم.
 .0ابراهیمی دینانی ،غالمحسین ،)0831( ،قواعد کلی فلسفی ،ب ران ،پژوهشگاه علوآ انسانی.
 .3ابن منظور ،محمدبن مکرآ ،)0101( ،رسان ارضر  ،دارصادر ،بیروا،
 .8ابنسینا ،حسین بن عاداهلل ،)0838( ،اشاراا و بنای اا ،قم ،نشراراالغه.
 .1ابنسینا ،حسین بن عاداهلل ،)0111( ،ارتضلیقاا ،بهه کوشهش عاهداررحمن بهدوی ،قهم ،مکتهب
اتعالآ اتسالمی.
 .8ابنسینا ،حسین بن عاداهلل ،)0103( ،اإلر یاا من کتا

ارشفاء .به کوشش حسنزاده آملی ،قهم،

مکتب اتعالآ اتسالمی.
 .3ارسطو ،)0833( ،متافیزیک ،برجمه شرف اردین خراسانی ،ب ران ،انتشاراا حکمت.
 .3بیضاوی ،عاداهلل بن عمر ،)0103( ،أنهوار ارتنزیهل و أسهرار ارتأویهل ،داراحیهاء ارتهراث ارضربهی،
بیروا.
 .3جوادی آملی ،عاداهلل ،)0833( ،اسرارارصاله ،قم.
 .9جوادی آملی ،عاداهلل ،)0833( ،اد

فنای مقربان ،به بحقیق محمدصفایی ،نشرب ار.

 .01جوادی آملی ،عاداهلل ،)0839( ،رازهای نماز ،به بحقیق حسین شفیضی ،نشرب ار.
 .00جوادی آملی ،عاداهلل ،)0898( ،رحیق مختوآ ،بنظیم حمیدپارسانیا ،نشر اسراء ،قم.
 .03دهخدا ،علی اکار ،)0833( ،رغت نامه ،ب ران ،انتشاراا دانشگاه ب ران،
 .08ارزمخشری ،محمود ،)0113( ،ارکشاف ،دارارکتب ارضربی ،بیروا.
 .01سازواری ،هادی بن م دی ،)0839( ،شرح ارمنظومه ،شرح حسن زاده آملی ،نشر نا  ،ب ران.
 .08شیرازی ،صدراردین محمد ،)0838( ،ارحکمه ارمتضاریهه فهی اتسهفار اتربضهه ،ب هران ،شهرکت
دارارمضارف اتسالمیه.
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 .03شیرازی ،صدراردین محمد ،رساره ارحدوث ،ب ران ،بنیاد حکمت اسالم صدرا
 .03طااطاایی ،محمدحسین ،)0833( ،ارمیزان ،برجمه سید محمد باقر موسوى همهدان  ،انتشهاراا
جامضه مدرسین حوزه علمیه ،قم.
 .03ارطااطاایی ،سید محمد حسهین ،)0103( ،ارمیهزان فهی بفسهیرارقرآن ،دفتهر انتشهاراا اسهالم
جامضهى مدرسین حوزه علمیه قم.
 .09طارسی ،فضل بن حسن ،)0831( ،برجمه مجمع ارایان فی بفسیر ارقرآن ،بحقیهق ررها سهتوده،
ب ران ،فراهانی.
 .31ارطارس  ،فضل بن حسن ،)0833( ،مجمع ارایان ف بفسهیر ارقهرآن ،انتشهاراا ناصهر خسهرو،
ب ران.
 .30طریحی ،فخراردین ،)0838( ،مجمع اراحرین ،ناشر مربضوی.
 .33عمید ،حسن ،)0839( ،فرهنگ عمید ،انتشاراا راه رشد.
 .38فارابی ،ابونصر ،اتعمال ارفلسفیه ،انتشاراا دارارمناهل ،بی با
 .31فخر رازی ،محمدبن عمر ،)0831( ،ارمااحث ارمشرقیه ،ناشر بیدار ،قم.
 .38فیم کاشانی ،محمد بن شاه ،بفسیر ارصاف ،
 .33قرطای ،محمد بن احمد ،)0831( ،ارجامع اتحکاآ ارقرآن ،ب ران ،انتشاراا ناصر خسرو.
 .33کلین  ،محمد بن یضقو  ،)0838( ،کافی ،دار ارکتب اإلسالمیه ،ب ران.
 .33مط ری ،مربضی ( ،)0833اسالآ و مقتضیاا زمان ،قم ،انتشاراا صدرا
 .39مط ری ،مربضی ( ،)0839مجموعه آثار ،قم ،انتشاراا صدرا
 .81مط ری ،مربضی )0833( ،جاذبه و دافضه علی علیه ارسالآ ،قم ،انتشاراا صدرا.
 .80مغنیه ،محمدجواد ،بفسیر ارکاشف،
 .83مکارآ شیرازی ،ناصر ،)0831( ،بفسیر نمونه ،ب ران ،دارارکتب اتسالمیه،
 .88میرداماد ،باقر ،)0833( ،ارقاساا .به کوشش م دی محقق .ب ران :دانشگاه ب ران.
 .81میرداماد ،باقر ،)0838( ،مجموعه مصنفاا .به کوشش عاهداهلل نهورانی .ب هران :انجمهن آثهار و
مفاخر فرهنگی.

