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Abstract
On the basis of the the authenticity of the existence, Mulla- Sadra believes that everything ,
whether subjective or objective, is real to the extent it exists. But non- existence is nothing
and pure untruth. The question that is raised here is whether non- existence has any role in
understanding and realization of existence. If yes, then what are those roles? Although
existence is the subject matter of philosophy, and it is only existence that has real denotation,
our focus on this subject has led us to neglecting of non- existence and its functions.
Analyzing the role of non- existence in the emergence and understanding of plurality, and all
depend on an understanding of non- existence, its meaning and realizations. Mulla-Sadra
considers no authenticity for non- existence and defines it as the lack of existence, but he
implicitly considers a role for it in understanding of existence. Addressing the definition of
non-existence, its types and its applications in various areas, this paper studies the importance
of non-existence in Sadra's philosophy. Accordingly, it is argued that as there is variations in
existence, there seems to be degrees of intensity or weakness for non- existence in Sadra’s
philosophy. In a sense, in one realization of existence, there is no non- existence while in a
weak version of existence, non- existence is pervasive. Without an understanding of nonexistence, it is not possible to understand other philosophical concepts including paradox
principle, authenticity of existence, variations in existence, substantive motion, and selfevolution.
Key words: Mulla- Sadra, non- existence, compatible non- existence, opposite nonexistence, indispensableness, refusal, possibility.
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چکیده
مالصدرا برمبنای اصالت وجود معتقد است هر امری اعم از ذهنی یا عینی بهاندازۀ برخورداریاش از وجوود ،حقیقوی
است؛ ولی عدم الشیء و بطالن محض است .موضوعِ فلسفه وجود است و تنها چیزی اسوت کوه مویتووان مدودا
حقیقی برایش در نظر گرفت؛ اما توجه به وجود مستلزم توجه به عدم و نقش آن است .تحلیل نقش عدم در پیودایش
کثرت ،شناخت کثرات و تمایز موجودات ،همه به شناخت عدم ،معانی و مدادیق آن برمیگردد .مالصدرا برای عدم،
شیئیتی قائل نیست و آن را نقیض وجود و بطالن محض میداند؛ ولی بهنحوِ ضمنی به جایگاه و تأثیر عدم در هسوتی
و شناخت توجه کرده اسوت .ا یو مقالوه بوا پورداخت بوه تعریو

عودم ،اقسوام عودم و کاربردهوای آن در مباحو

وجودشناختی و معرفتشناختی ،اهمیت عدم در فلسفۀ صدرا را نشان میدهد .توا آنجوا کوه مویتووان گفوت بنوا بوه
تشکیک وجودْ تشکیک و شدت و ضع

در عدم هم در فلسفۀ صدرایی قابل طرح است؛ بهنحوی که در مرتبهای از

هستی هیچگونه عدمی مطرح نیست و در ضعی تری مرتبۀ هستی عدم به نهایت خود میرسود و اگور معوانی عودم
برای ذه کش

نشود ،تعقل فلسفی امکان ندارد؛ زیرا فهم اصل تناقض ،اصالت وجود ،تشکیک در وجوود ،حرکوت

جوهری و تکامل نفس همه مستلزم تعقل عدم و کاربرد آن در تحلیل مفاهیم فلسفی است .پس کش

مفهوم وجوود

و عدم و نحوۀ ارتباط آنها شرط الزم تفکر فلسفی است.

واژگان کلیدی :مالصدرا ،عدم ،عدم مجامع ،عدم مقابل ،وجوب ،امتناع ،امکان
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با رفع آن به فهم معنای عدم میرسیم .بوهنظورِ صودرا

مقدمه
نقیض وجود اسوت و

عدم بهمعنای نیستی و هیچ است و هیچگونوه تحدول

فالسفۀ اسالمی اعوم از فوارابی ،بووعلی ،سوهروردی،

و تغایری در آن راه ندارد .امری بسی است و عدم از

عودم پرداختوهانود؛ ولوی

ای جهت که عدم است ،دوگانه نمیشود و نمیتووان

مالصدرا با طرح بح های اصالت وجود ،تشکیک در

بی عدم یک و عدم دو ،تمایز قائل شود؛ بلکوه حتوی

عودم

نمی توان گفت عدم و عدم ،معدوم و معدوم .تمایزاتی

داده اسووت و نقووش عوودم در تفکوور فلسووفی و عووالم

هم که برای عدم در بح

در نظور

واقعیت را بهتر آشکار ساخته است.

گرفته میشود ،ناشی از اعتبار وهموی ماسوت و خوود

عدم ،در فلسفههای مختل
مالصدرا و دیگران به بح

وجود و حرکت جوهری ،شکل تازهای به بح

عدمهوای مضوا

موضوع فلسفه ازنظرِ صدرا وجوود اسوت و فقو

عوودم از ای و جهووت کووه عوودم اسووت بووا توجووه بووه

وجود در عالم هستی ،واقعیت دارد؛ ولی درک مفهووم

بسی بودنش ،ای تمایزات را برنمویتابود المالصودرا،

وجود در تضای

بوا عودم امکوان دارد؛ زیورا صور

تحقق یک شیء برای کش

مفهووم وجوود آن شویء

کفایت نمی کند .ذه مادامی که میان حضور شویء و
غیبت آن مقایسه انجام ندهد ،مفهوم وجوود را کشو

 ،1392ج 993 :1و همان 39 :1919 ،و مدباح یزدی،
 :1343تعلیقۀ .)99
از ای رو ،به طور کلی مالصدرا دو معنا برای عدم
در نظر میگیرد:

نمی کند .ذه در ابتدا مفاهیم ماهوی یا معقوالت اول

اول ،نقیض وجود :اولی معنایی که برای عدم در

میکند و بعود از مقایسوۀ مفواهیم مواهوی و

نظر گرفته می شود ،همان معنای مقابل وجود است که

عودم را پیودا

معنایی بدیهی برای عودم و منشوأ قاعودۀ مهوم امتنواع

را کش

سلب آنهوا از یکودیگر آموادگی کشو
میکند.

در ای مقاله ابتدا به مفهوم عدم پرداخته میشوود؛

اجتماع نقیضی است؛ بنابرای می توان گفت بی عدم
و وجود ،تقابل سلب و ایجاب برقرار است.

بعد از آن اقسام عدم بیان میشود و سپس کارکردها و

ذه بشر در احکام و تددیقهایی که میکنود دو

کاربردهوووای عووودم زیووور دو عنووووان کاربردهوووای

نوع حکم دارد :حکم اثباتی مانند زید ایستاده اسوت و

معرفتشوناختی و کاربردهوای وجودشوناختی مطورح

حکم سلبی مانند زید ایستاده نیست .نووع اول ،حکوم

می شود .دیدگاه هوای خواص صودرا دربوارۀ عودم در

به وجود یک نسبت در ظر

خارج است و نوع دوم،

بح های تشوکیک در وجوود و حرکوت جووهری و

رفع وجود آن نسبت ،از ظر

خارج است .به عبارت

شرور بهاختدار ذکر میشود و نشان داده میشود کوه

دیگر ،حکم به ارتفاع وجود آن نسبت است از خارج؛

صدرا به اصالت وجود معتقد است؛ ولی از توجوه بوه

یعنی در قضیۀ موجبه حکم می شود به وجوود تحقوق

عدم و جایگاه آن در عالم هستی غفلت نکرده است.

یک نسبت و در قضیۀ سالبه ،حکم به عودم تحقوق آن

معانی عدم از دیدگاه مالصدرا
ازنظرِ مالصدرا عدم ،سلب اصل وجوود یوا کموال
وجود است و عدم است که قدوور را در موجوودات
رقوم موویزنوود المالصوودرا )119 :1931 ،و بوورای فهووم
معنای عدم ابتدا باید معنای وجود درک شود و سپس

نسوبت یووا رفووع آن مویشووود المالصوودرا ،1392 ،ج:1
)933؛ پس به طور کلی عدم یا نقیض وجود است کوه
در گزارههای وجودی ،یعنی هسوتیشوناختی بوه کوار
می رود یوا نقویض ایجواب اسوت کوه در گوزارههوای
منطقی ،یعنی معرفتشناختی ،به کار مویرود و سولب

نقش و کارکرد عدم در حوزۀ وجودشناختی و معرفتشناختی فلسفۀ مالصدرا78/

نامیده میشود .پس معنای اول عدم ،رفع یوک وجوود
است که نقطۀ مقابل وجود نامیده میشود.

صودرالمتألهی چووون قائوول بووه حرکووت جوووهری
است ،مجموعۀ عالم ماده را مسبو الوجوود بوه عودم

دوم ،فقدان کمال :معنای دیگری کوه بورای عودم

می داند و برای ای عالم جهت ثبات و بقا به وجه م

در نظر گرفته شده ،فقدان کمال است .مالصدرا عودم

الوجوه قائل نیست .موجودات مجرد را چوون احکوام

و قدوور در وجوود در نظور

وحدت در آنها غلبوه دارد از شوئون ربووبی دانسوته و

را گاهی به معنای نقو

آنها را ماسویاهلل نمی داند .به عبارت دیگور ،عوالم بوا

میگیرد که همان سلب کمال از وجود است.
وی در مشاعر میگویود :اگور وجوودی نقو

یوا

جمیع آنچه در آن است ،حواد

زموانی اسوت؛ زیورا

قدور داشت ،نه از حقیقت وجود است و نه از لووازم

هرآنچه در آن است ،مسبو الوجوود بوه عودم زموانی

یا قدور برمیگوردد بوه سولبِ

است .در اینجا عدم ،عدمِ زمانی است؛ بوه ایو معنوی

اصلِ وجود یا سلب کمال از آن وجود؛ لذا موجود یوا

که زمانی بوده که ای شیء وجود نداشوته اسوت .بوه

حقیقت وجود است یا غیر از حقیقت وجود .حقیقوت

ای نوع از عدم ،عدمِ مقابل گفته میشوود المالصودرا،

وجود که همان واجبالوجود است و غیر از حقیقوت

.)333 :1931

وجود؛ بلکه ای نق

وجود ،مانند ماهیات که از محدودیت ،تنوزل ،عودم و

عدم مقابل با وجود شویء قابول اجتمواع نیسوت؛

قدور برانگیخته میشوند ،ناتمام بودن از عدم و فقدان

بلکه بی آنها تقابل است؛ آنجا که عدم اسوت ،وجوود

است المالصدرا .)39 :1919 ،او همچنی معتقد اسوت

نیست و آنجا که وجود است ،عدم نیست .البته واضح

که عدم و قدور واقعی ،یعنی عدم شیء ،از آنچه کوه

است که در آن زمان که موجودی نبود ،امکان نداشت

شأنیت آن شیء را رقم میزند ،ایو نووع از عودم در

که در عی نبودن ،وجود داشته باشد و اکنون هوم کوه

مراتب عقول نیست المالصدرا.)122 :1923 ،

وجود دارد ،نمیشود که معدوم باشد .پس ای وجوود

معنای دوم عدم که فقدان کمالی از کماالت است،

و عدم ،با هم جمع نمیشوند و مقابل یکدیگرند؛ پس

فرع بر معنای اول عودم اسوت .در ایو معنوا از عودم

عدم زمانی را به «عدم مقابل» تعبیر میکنند المالصدرا،

عالوه بور وجوود شویء ،بوه اوصوا

و کمواالتی کوه

 ،1392ج.)233 :1

میتواند داشته باشد توجه میشود و ذه پی مویبورد

عوودم ذاتووی عبووارت اسووت از لیسوویت ذاتیووه و

که آن شیء گاهی واجد آن کمال است و گاهی فاقود

الاقتضائیت ذات؛ یعنی ذات شیء بوهخوودیِخوود نوه

آن .البته ای معنا از عدم بیشتر دربارۀ جسوم و نفوسْ

اقتضای موجودشدن دارد و نه اقتضوای معودومشودن؛

صاد است که امکوان کسوب کموال یوا فقودان آن را

پس اگر موجود شود به حکم علت خوارجی اسوت و

دارد.

اگر هم معدوم شود ،باز به حکم علت خارجی اسوت.

حال که معانی عودم روشو شود بوه اقسوام عودم
پرداخته میشود.
اقسام عدم
اول :عدم ازنظرِ جمع یا عدمِ جموع بوا وجوود بوه
عدم مقابل و عدم مجامع تقسیم میشود.

ای عودم ،یعنوی الاقتضوائیت ذاتوی ،بوا موجودبوودن
منافاتی ندارد؛ یعنی یک شیء میتواند در همان حوال
و در همان زمان که موجود است ،ازنظرِ ذات الاقتضوا
باشد .ای عدم با وجود شیء جمع میشوند بنوابرای
آن را عدم مجامع موی گوینود المالصودرا ،1392 ،ج:1
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 .)933ای معنا از عدم ،هرگز از موجود ممکو جودا

وجهی بالفعل و به وجهی بالقوه باشد .قسم اول هویچ

نمیشود و همیشه الزمۀ ذات آن است.

حرکتووی نوودارد و قسووم دوم بووهنح ووِ مسووتقل یافووت

دوم ،عدم مطلق و مطلق عدم :یوک وقوت عودم

نمیشود؛ زیرا باید دستِ کم فعلیت قوه برای آن باشد

بهصورت مطلقِ نیستی لحاظ میشود؛ بدون اینکوه بوه

و قسم سوم باید مرکوب از امور بالفعول و امور بوالقوه

چیز دیگری اضافه شود و قید بخورد که بوه آن عودمِ

باشد و آنچه به اعتبارِ آن بالفعل است سبقت ذاتوی بور

مطلق گفته می شود؛ اما گاهی عدمِ یک شویء خواص

امر بالقوه دارد .قسم اول که از جمیوع وجووه بالفعول

مودنظر اسووت .عودم از ایو جهووت کوه عوودم اسووت،

است ،باید بسی باشد و قسوم سووم کوه بوه وجهوی

هیچ گونه تمایز ،تغایر و دوگانگیای نمییابد؛ اما ذه

بالفعل و به وجهی بالقوه است ،باید بهواسوطۀ غیور از

با لحاظ یک شیء و مقایسۀ وجود آن شیء با عدم آن

قوه به فعل درآید و ای خروج یوا دفعوی اسوت و یوا

شیء ،عدم را به ذات شیء اضافه مویکنود کوه بوه آن

تدریجی .خروج از قوه به فعل بهمعنویِ اعوم عوار

عدمِ مقید یا عدمِ مضا

گفتوه مویشوود؛ بوه عبوارت

همۀ مقوالت میشود؛ لویک آنچوه در اصوطالح لفو

دیگر اگر عدمِ مطلق در مقابل عدمِ ملکه قرار گیرد ،به

حرکت بر آن اطال میشود آن است که دفعی نباشد؛

ای معنا که عدمِ مطلق به ملکوهای اضوافه شوود و آن

پس حقیقت حرکت ،حدو

تودریجی یوا خوروج از

ملکه را نفی کند ،عدمِ مقید المضا ) حاصل میشوود

قوه به فعول بوه صوورت تودریجی اسوت المالصودرا،

المالصدرا ،1392 ،ج.)933 :1

 ،1392ج.)22 :9

بنابرای عدم را میتوان به عدم مطلق و عدم مقیود

تشابک وجود و عدم در حرکوت و زموان مطورح

المضا ) تقسیم کرد کوه مقسوم ،قیودی نودارد؛ ولوی

است؛ پس اگر بگوییم جزء حرکت بایود قبول و بعود

اقسام آن یا قید اطال دارد یا قید اضافه.

داشته باشد ،درست است و ای حرکت باید در زمانی

سوم ،عدم در بحث حرکت و زمان :صوحبت از

خاص «قبل» آن موجود باشد و «بعد» آن معدوم .اصالً

حرکت و زمان با عنوان تشابک وجوود

معنای اینکه شیء در زمان وجود دارد المقید به زموان

و عدم مطورح مویشوود .حرکوت و زموان در فلسوفۀ

است) ای است که چیزی وجود و عدمش با یکدیگر

مالصدرا نواظر بوه قلمورو جهوان شوناختی اسوت؛ در

متشابک و آمیخته اسوت .شویئی کوه در زموان وجوود

فلسفۀ صدرا حرکت ،فرایندی اسوت کوه در سواختار

دارد ،یعنی هر مرتبه از وجودش ،در عی اینکه وجود

طبیعی جهان مادی و از بُعد وجودشناختی آن بررسی

است ،عدم است؛ یعنی عدم مرتبۀ دیگر اسوت و ایو

می شود .حقیقت زمان از حرکت جوهر عوالم طبیعوی

اعتبار وجود و عدم تا بوینهایوت پویش مویرود و در

حاصل میشود و ای حرکت بهتدریج پدید میآیود و

یک مرز قرار نمی گیرد که بگوییم ایو جوزء ،وجوود

زمان کمیت اتدوالی و سویالی اسوت کوه مقودار ایو

است .ای است که گفته می شود در حرکت و زمان و

حرکت را نشان میدهد الهمان).

اموری از ای قبیل وجود و عدم با یکدیگر درآمیختوه

عدم در بح

از طرفی موجود به حسبِ مالحظوۀ عقول بوه سوه

و متشابک هسوتند .ذهو موا عودم را از وجوود جودا

قسم تقسیم می شود :موجود بالفعل از جمیوع وجووه،

می کند؛ ولی بعد که جدا کرد ،همان وجوود ،مجمووع

موجود بوالقوه از جمیوع وجووه و موجوودی کوه بوه

وجود و عدم اسوت و هموان عودم ،مجمووع عودم و
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وجود است و باز هم جزء آن عودم ،مجمووع عودم و

باشد و بداند کوه سوفیدی سوفیدی اسوت و سوفیدی

وجود است و هور جوزء آن وجوود ،مجمووع عودم و

غیرسفیدی نیست .حمل و سلب هر محمولی وابسوته

وجود است تا بینهایت میتوان ایو اعتبوار را انجوام

به پذیرش اصل تناقض است و اصل تناقض مبتنی بور

داد المطهری ،1933 ،ج.)143 :11

درک مفهوم عدم و کاربرد آن است .اگور ذهو ندانود

بهنظرِ مالصدرا در بح

حرکت و زموان ،نوهتنهوا

کووه وجووود سووفیدی بووا عوودم سووفیدی جمووع و رفووع

وجود و عدم توأم با یکدیگر است ،بلکه وجوود عوی

نمیشود ،تدور سفیدی امکوان نودارد و یوا یقوی بوه

عدم است .نکتهای که باقی میماند ای است کوه ایو

تحقق آن در نفس حاصل نموی شوود؛ بنوابرای اصول
تناقض امالمعار

عدم غیر از عدمِ نقیض است.

و اصل اولیۀ تحلیول عقالنوی ذهو

آدمی است .درک هر تدور و تددیقی مبتنی بر اصول
عقالنی تناقض است و صر

کارکردهای عدم در فلسفۀ مالصدرا

تدوور طورفی نقویض

عدم عالوه بر نقشوی کوه در مسوئلۀ معرفوت ایفوا

برای حکم دربارۀ عدمِ جمع و عدمِ رفع آنهوا کفایوت

میکند ،در عالم واقوع نیوز جایگواه و کوارکردی دارد؛

می کند .به عبارت دیگر یقی به هرگونه ادراک حسوی

به نحووی کوه مویتووان گفوت :عودم ،هوم در حووزۀ

مستلزم پذیرش اصل تناقض و کش

ضومنی مفهووم

وجودشناسی و هم در قلمورو معرفوتشناسوی نقوش

عدم است.

دارد .ای پژوهش ابتدا به تأثیر عدم در بح

شناخت

عالوه بر تقابل تناقض ،تقابل تضاد ،عدم و ملکه و
تقابل تضای

میپردازد.

نیز مستلزم کش

مفهوم عدم است.

اکنون با توجه با آنچه گفته شد ،در ادامه بوه بیوان
رابطۀ مفهوم عدم بوا سوایر مفواهیم فلسوفۀ صودرایی

کارکردهای معرفتشناختی عدم
پیدایش شوناخت در آدموی هماننود هور پدیودهای

پرداخته میشود.

وابسته به عللی است؛ بنابرای توا زموانی کوه علول و
عوامل مؤثر در شناخت حاصل نشود ،هویچ شوناختی

عدم و مفاهیم وجوب ،امکان و امتناع

پدید نمی آید .فلسفه بوهعنووان شوناخت عقالنوی کوه

مفاهیم وجوب ،امکان و امتنواع مفواهیم بودیهی و

ذه آدمی اسوت بودون

اولی هسوتند .مفهووم وجووب ،تأکود وجوود اسوت و

مقایسه ،انتزاع ،تعمیم ،تحلیول ،ترکیوب ،اسوتدالل و...

وجود آشکارتر از عدم است؛ زیرا وجود به ذات خود

حاصل نمی شود و حدول ای فعالیت هوا وابسوته بوه

شناخته میشود؛ لک عدم بهواسطۀ وجوود «بوه وجوه

حدول تدور و تددیق است .مادامی که تدوری در

ما» شناخته میشود .مفهوم امکان همان سلبِ وجووب

ذه حاصل نشود ،تددیقی امکوان نودارد و پیودایش

از دو طر ِ وجود و عدم اسوت و مفهووم امتنواع نیوز

اصل تناقض اسوت؛

همان وجوبِ سلب و عودم اسوت المالصودرا،1392 ،

مبتنی بر فعالیت های مختل

تدور و تددیق وابسته به کش

مثالً وقتی نفس با سفیدی روبوه رو مویشوود ،کشو

ج.)143 :1

سفیدی و ساخت تدور سفیدی مستلزم ای است کوه

جهات سه گانه در منطوق و فلسوفه بوه یوک معنوا

کورده

استفاده میشوند؛ با ایو تفواوت کوه منطوق عهودهدار

نفس از پیش تمایز میان خود و غیور را کشو
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فلسفی جهات نبوده و اصل وجوود بسوائ و

صدرا با ای اعتقاد که واجبالوجود ،بسی الحقیقه

مباح

مرکبات ای جهوات را بوهعنووانِ اصوول موضووعه از

است و الزمۀ بسی بودن ،سلب نقای

و اعدام اسوت

فلسفه اخذ مینمایند الجووادی آملوی)939 :1931،؛ از

میگوید :واجبتعالی ،چوون وجوود حقیقوی و دارای

ای رو ،چنانچه ای مفاهیم را در ارتباط با واقع لحاظ

جمیع صوفات کموالی اسوت ،مبورا از هرگونوه عودم،

کنویم ،سوه مفهووم واجوبالوجوود ،ممکو الوجوود و

نقدان و صفات عدمی اسوت؛ لوذا عودم در سواحت

ممتنعالوجود شکل میگیرد و اگور آنهوا را در نسوبت

واجب الوجود راه نودارد المالصودرا)144 :1919 ،؛ در

محمول و موضوع ،یعنی در منطق لحواظ کنویم ،موواد

حووالی کووه ممکنووات در معوور

زوال و نووابودیانوود

سه گانه تشکیل مویشوود .درنتیجوه وجوه منطقوی یوا

المالصدرا .)33 :1923 ،همچنی بنابر اصوالت وجوود،

فلسووفی آن تنوواظر یکایووک بووا هموودیگر دارنوود؛ پووس

شأن وجود ،ضرورت و وجوب است و وجوب ،تأکد

می توان گفت :تا مفهووم وجوود و عودم درک نشوود،

وجود است و اتم از واجوب موجوودی نیسوت؛ پوس

مفاهیم وجوب و امکوان و امتنواع تدوور نمویشوود؛

همۀ ممکنات و موجودهای ناق

و

بنابرای تدور عدم مقدم بر تدور وجوب و امکوان و

قدوراتاند ،به او محتاجاند؛ و الّا الزم میآید که هیچ

امتناع است.

موجودی در عوالم نباشود الحسوینی اردکوانی:1923 ،

که قوری نقو

.)122
کارکردهای وجودشناختی عدم

مالصدرا در پاسخ به ایو سوؤال کوه آیوا اتدوا

پیدایش کثرت در عالم هستی جز با فقدان یا عودم

واجب بالذات بوه برخوی انحوای عودم جوایز اسوت،

امکان ندارد .اگر هستی مطلق در وحدت ،بسواطت و

موویگویوود :جمهووور حکمووا معتقدنوود کووه موجووودات

کمال خود باقی بماند ،هویچ کثرتوی در عوالم هسوتی

و قدووری کوه

جسمانی و زوالپذیر بهخواطرِ نقو

پدید نمی آید .حال اگر بخواهد کثرتی در عالم هسوتی

دارند ،اتدا

پدید آید ،باید هستی واجب معلوولی را پدیود آورد و

خدا از هر زوال و نقدی مبراست؛ پس هور مرتبوهای

ای علیت و معلولیت امکان ندارد؛ مگر اینکه کماالت

که بعد از مرتبۀ واجب در سلسلۀ تشکیکی قرار دارد،

معلول و مرتبوۀ وجوودی وی متفواوت بوا کمواالت و

دارای دو اعتبار است :اول ،وجود و دوم ،نرسیدن بوه

مرتبۀ وجودی علت باشد .به عبارت دیگر باید علوت

کمال .بهاعتبارِ اول ،اتدا

واجب تعالی به وجوودات

کماالتی داشته باشد که معلوول فاقود آن باشود؛ پوس

امکانی ،واجب و بوهاعتبوارِ دوم ،ممتنوع اسوت و ایو

وجود مقید یا محدود با عدم قری است .بهبیانِ دیگور

براساسِ ای قاعده است که« :واجب الوجود بالوذات،

تا ترکیب از وجود و عودم در هسوتی مطورح نشوود،

واجب الوجود م جمیع جهات اسوت» .صودرا دلیول

کثرتی در عالم واقع پدید نمیآید .بهنظرِ صدرا ترکیب

خود را برای پاسخ به حکما با استناد به ای قاعوده در

از وجود و عدم در همۀ مراتب هسوتی تحقوق دارد و

قالب استدالل بهشرحِ زیر بیان میکند:

فق واجبالوجود است که هیچگونوه نیسوتی در وی
راه ندارد و هستی صر

و بسی است.

واجبالوجود به آنها ممتنع است؛ زیورا

مقدمۀ اول :اگور واجوبتعوالی نسوبت بوه صوفت
کمالی ،جهت امکوانی داشوته باشود ،ترکیوب در ذات
واجب ،الزم میآید.
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مقدمۀ دوم :ترکیب در ذات واجوب محوال اسوت.

می کند .عالوه بر بح

تشوکیک کوه بور عودم مبتنوی

حرکت جوهری نیز با عدم قوری اسوت؛

اگر در واجوبالوجوود جهتوی امکوانی وجوود داشوته

است ،بح

باشوود ،یعنووی صووفتی کمووالی بوورای ذات او ضووروری

زیرا حرکت تحول از قوه به فعلیت است و قوه جایی

نباشد ،پس بهناچار ترکیب در ذات پیش مویآیود؛ بوه

مطرح می شود که کمال ممکنی وجود داشته باشد کوه

عبارت دیگر ،الزمهاش ایو اسوت کوه در ذات او دو

حاصل نشده باشد .پس حرکت بهطور کلی و بهویوژه

حیثیت و جهت موجوود باشود؛ حیثیتوی کوه مفواهیم

حرکت جوهری مستلزم فقدان کمالی است کوه شویء

وجوبی از آن انتوزاع مویشوود و حیثیتوی کوه جهوت

می تواند واجد آن باشد و توا زموانی کوه ایو عودم و

امکانی از آن انتزاع میشود؛ در حالی که طبوق قاعودۀ

فقوودان مطوورح نباشوود ،حرکووت و تکاموول نیووز مطوورح

بسی الحقیقه ،تکثر جهات در ذات واجوب از جهوات

نخواهد شد.

مختل  ،محال است .بنابرای توالی ،یعنوی ترکوب در
ذات ،باطووول اسوووت المالصووودرا ،1392 ،ج 193 :1و
مدباح یزدی ،1933 ،ج ،1جزء .)22 :2

کارکردهای وجودشناختی امور عدمی
امور عدمی هم در عرفان و هم در حکمت متعالیه

بنابرای وجوب چون تأکد وجود اسوت ،عودم در

مطرح است .همان طور که معنای عودم بودون تدوور

آن راه ندارد و واجوب الوجوود چوون بسوی محوض

معنای وجود درک شدنی نیست ،تدور امور عودمی و

است ،نقای

و اعودام در او راه نودارد؛ نتیجوه اینکوه

معنای آن نیز بودون تدوور مفهووم ثبووتی آن ممکو

عدم در واجب الوجود راه ندارد؛ یعنی به هیچ لحواظ،

نیست .بدی سبب ،اول اینکه مفهوم ثبوتی تدورشده

عدم بر مددا واجب صد نمیکند و واجوب هموۀ

و دنباله اش معنای عودمی هموان امور ثبووتی بوه نظور

کماالت را دارد و هیچ معنای کمالی از او سلبشدنی

می آید .امور عدمی بر دو قسماند؛ زیرا برای بعضی در

نیست .پس مویتووان گفوت واجوب ،وجوود محوض

مقابل امر عدمی ملکات وجودی یافت میشوود؛ مثول

است؛ وجودی که عدم در آن راه ندارد.

کوری که در مقابل بینایی و اللی که با زبانداری برابر

عالوه بر کثرت در عالم هستی کوه فورع بور ورود

اسوت و شووأنیت وجوودی دارد .قسووم دیگور از امووور

عدم در هسوتی اسوت ،تشوکیک در وجوود نیوز بیوان

عدمی ای هستند کوه صوفت وجوودی در مقابول آنهوا

دیگری از نقش عدم در عالم کثرت اسوت .در بحو

نیست؛ مثل الانسان که شأنیت وجودی در آن نیسوت

مراتب هستی و تشکیک در هستی ،مرتبۀ باالتر وجود

و باز بعضی از معانی عدمی اسوم مخدووص دارنود؛

دارای کماالتی است که مرتبۀ پایی تور آن را نودارد و

مثل کوری که عدم بینایی و سکوت که عودم نطوق و

ای وجدان و فقدان کماالت هستی است کوه موجوب

سکون که عدم حرکت است و امثال آنها و بعضوی از

احاطۀ مرتبهای بر مرتبۀ دیگر میشوود؛ بوهنحووی کوه

معانی عدمی اسم مخدوصی ندارند و هرگاه بخواهند

می توان گفت :عدم کمواالت وجوود بوهتبوعِ کمواالت

به آنها اشاره کنند ،لفظی را که بر معانی ثبوتیه داللوت

وجود دارای تشکیک است و هرچه از هستی واجوب

سلب بور آن

به طر

میکند اصل قرار میدهند و سپس حر

ماده سیر کنیم ،بر عدمِ کمال و کثرات افزوده

میافزایند؛ مثل دانا را نوادان .بعضوی عوالوه بور آنکوه

میشوود و عودم نقوش بیشوتری در عوالم واقوع پیودا

سوولب نیووز ادا

اسووامی مخدوووص دارنوود ،بووا حوور
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میشوند؛ مثل نابینا و کور که هردو استعمال میشووند

شأنیت داشت صفت یا کمالی وجود دارد ،آن صفت و

المالصدرا.)231 :1912 ،

کمال معدوم است.

بنابر آنچه گفته شد ،میتوان گفوت :اموور عودمی،

از جمله دالیل عدمی بودن شرّ در اسفار ای است:

اموری هستند که نسبتی با عدم دارند و ای نسوبت را

اگر شرّ امر وجودی باشد ،یا برای خود شر اسوت یوا

میتوان در شکلهای زیر مطرح کرد:

برای غیرخود؛ اما برای خود نمیتواند شرّ باشد؛ زیورا

اول ،امور وجودی اند که باع

معدومکردن شویء

یا کمالی در شیء میشوند؛ مثل شرور.

اگر برای خودش شرّ بود ،اصالً به وجود نمیآمد؛ بوه
ای دلیل که وجود شیء هرگز اقتضای عودم خوود و

دوم ،اموری هستند که نسبتشان به وجوود و عودم

کماالتش را نمی کند .در ای حالت ،شورّ بایود هموی

یکسان است؛ مثل ماهیت که نوه مویتووان گفوت کوه

عدم باشد؛ نه آن امر موجود .همچنی اگر شورّ ،بنوابر

بالذات معدومانود و نوه مویتووان گفوت کوه بالوذات

فر

موجودبودن ،برای غیرخودش شرّ باشود ،از آن

موجودند.

جهت است که اصل تحقق غیر یا بعضی کماالت غیور

سوم ،اموری هستند که درحقیقت موجودنود؛ اموا

را معدوم میکند که در ای صورت شر ،عدم آن چیوز

نحوۀ خاصی از وجود ندارند؛ مثل هیوالی اولی؛ یعنی

یووا عوودم کمووال آن اسووت و خووود آن اموور وجووودی،

قوۀ محض و «آن» الوجود متغیر) .هیووالی اولوی کوه

فینفسه شر نیسوت المالصودرا ،1392 ،ج 33-33 :2و

به خودیِ خود فعلیتی نودارد و فعلیوتش درواقوع عودم

مالصدرا.)122-129 :1942 ،

فعلیت است و تحققش در خوارج ،در قالوب فعلیتوی
مشووخ

وی همچنی می گوید« :شر بالذات عبارت از عدم
است؛ ولی نه هر عدمی؛ بلکه عدم واصل بوه شویء و

 ،یعنووی در ضووم صووورت اسووت؛ بنووابرای

وجود مستقل و منحاز نودارد و از ایو جهوت اموری

هر عدمی واصل و پیوسته به شیء نیست؛ موثالً عودم

عدمی است« .آن» نیز وجود متحرک کشدار است کوه

شیرینی برای قوۀ شنوایی و بینایی شور نیسوت؛ بلکوه

ذه آن را انتزاع میکند و درحقیقت وجود مسوتقل و

عدم واصل به آن است که عدم کماالتی است کوه بوه

منحازی ندارد.

طبیعووت و نوووع شوویء اختدوواص دارد» المالصوودرا،

سووه معنووای فووو  ،واجوود مدووادیقی هسووتند کووه

)23 :1932؛ به عبارت دیگر ،شرّ حقیقی ،ذات نودارد؛
بلکه عدم شیء یا عدم کمال شیء است.

بهتفکیک به هرکدام پرداخته میشود.

موجوداتی که منشأ عودمانود و موجوب شورور در
اشیاء دیگر میشوند ،دو نوعاند :اینها یا سبب مبای اند

رابطۀ عدم با شرور
بهطور کلی ،شور یوا بالوذات اسوت یوا بوالعر

؛

یا سبب مواصل.

منظور از شر بالذات ،معدومِ مطلوق اسوت کوه موا در

سبب مواصل ،عبارت است از سبب یا موجبی کوه

عالم واقع ،معدومِ مطلوق ،یعنوی شور بالوذات نوداریم

لحظۀ اتدال به آن شیء موجوب شورّبودن و عودم در

المالصودرا ،1392 ،ج .)33 :2اموووری کووه بووهنووامِ شوور

آن شیء میشود .سوبب مبوای نیوز عبوارت اسوت از

شناخته می شوند ،درحقیقت شرور بالعر

هسوتند و

از ای جهت اموور عودمی هسوتند کوه در جوایی کوه

آنچه در شیئی اثر میگذارد؛ اما رابطۀ اتدالی بی ایو
دو وجود ندارد .به عبارت دیگر ،سبب مواصل یعنوی
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یک وقت هست که آن سببی کوه موجوب شورّبودن و

شرط شیئیت؛ یعنی نه به شرط ال و مجرد اسوت و نوه

عدم می شود متدل به آن شیء است؛ مثول آتوش کوه

به شرط شیء و مخلوط المالصدرا.)123 :1931 ،

به قسمتی از بدن میرسد که بهسببِ اتدالش بوا ایو

مالصدرا ماهیات امکانیه را امور عدمیوه مویدانود؛

محل ای اثر را ایجاد کرده است و سبب مبای یعنوی

البته در مفهوم سلبی با مفاد کلمۀ «ال» و نوه در معنوای

یک چیز هست که سببش درواقع سوببیت بعیود دارد؛

اعتبارات ذهنیه و معقوالت ثانیه ،بلکه بهمعنای خلوّ از

مثل سایه انداخت ابر روی گیاهی که مانع رویش ایو

وجود و عدم و استعداد پذیرش هستی.
صدرا با ای نگرش تحلیلی به ماهیات موی نگورد،

گیاه شود المطهری ،1933 ،ج.)334 :3
مالصدرا وجود شرور را فق در عالم مواده جوایز

تعدد و تکثر آنها را در مظاهر و مرایا مویبینود؛ نوه در

میداند .او دلیل وجود ظلم و شر در دنیا و نبوودن آن

فعل و تجلی الهی؛ زیرا فعل او پرتوی یگانه است کوه

در آخرت را وجوود حرکوات و اسوتعدادات در عوالم

بوودان ،هویووت ماهیووات بوودون جعوول و تووأثیر آشووکار

دنیا میداند المالصدرا .)139 ،1912 ،وی در ای بواره

میشود .خالصه اینکه انسان میتواند با عمول ،رفتوار،

مینویسد« :شرّ جز بدانچه که بالقوه در طبیعت انسوان

تزکیووه و تدووفیۀ بوواط  ،خووود را از ورطووۀ غفلووت و

است ملحق نمیگردد و ای امر بهخاطرِ مادۀ جسمانی

پوچی ،یعنی مخلوطشدن بوا اموور عودمی برهانود یوا

است؛ زیرا وجود آن وجودی ناق

و آموادۀ پوذیرش

هرگونه غفلت و عدم را از خود طرد کند و به کشو

تباهی و انقسام و تکثر و حدول اضوداد و دگرگوونی

رموز حکمت و کمال روحانی دست یابد المالصودرا،

احوال و صور می باشد؛ لذا هرچه کوه از مواده دورتور

.)23 :1931

باشد شرّش کمتر است» المالصدرا ،1392 ،ج.)39 :2

وی امکان ذاتی را به عودم نزدیوکتور مویدانود و
اظهار میکند:

رابطۀ عدم با ماهیات

مفهوم امکان ذاتی سلب ضرورت وجود و عدم از

دومی مددا از امور عدمی ماهیات هستند.
مالصدرا در اسفار میگوید« :ماهیت م حی

هی

ذات م حی

هی هی است؛ اما بالقوه بیش از هیووال

لیس وت اال هووی و انهووا الموجوووده و ال معدومووه و»...

بووه عوودم شووبیه اسووت؛ زیوورا قوووه عبووارت اسووت از

المالصدرا ،1392 ،ج .)141 :1به عبارت دیگر ،ماهیت

خالی بودن شیء از چیزی که جایز اسوت آن چیوز در

با توجه به اینکه نسوبتش بوه وجوود و عودم یکسوان

آن شیء جریان پیدا کند و امکان ذاتی عبارت است از

است ،از یک سو با توجه با اینکه ذاتاً اقتضای عودم را

عاری بودن شیء به حسبِ مالحظۀ ذاتوش مو حیو

ندارد ،عدم نیست؛ از طر

دیگر ،با توجوه بوه اینکوه

هی هوی از شویئی کوه درواقوع متلوبس بوه آن اسوت

ذاتاً اقتضای وجود را نودارد ،اموری عودمی محسووب

المالصدرا.)111 :1923 ،

می شود .به بیانِ دیگر ،ماهیت با نظر بوه ذاتوش واجود

رابطۀ عدم با ماده و زمان

چیزی نیست؛ با چیزی هم که خارج از نفوس ذاتوش
باشد مقایسه نمیشود .ماهیت در ای لحاظ و در ایو
مرتبه نه ملحوظ به نحو شرط الئیوت اسوت و نوه بوه

اموری که زیر عنوان معنای سوم قورار مویگیرنود،
اموری هستند کوه از نحووۀ خاصوی از وجوود انتوزاع
می شوند؛ یعنوی اول اینکوه دارای وجوود مشوخ

و

منحازی نیستند و دوم اینکوه بوا توجوه بوه اینکوه بوه
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نحوی از وجود انتوزاع مویشووند ،نمویتووان آنهوا را

با هیوال تفاوت دارد .مالصدرا تفاوت هیوال و عودم را

معدوم نیز دانست .بنوابرای زیور اموور عودمی جوای

ای گونه تبیی میکند« :عدم بما هو عدم به هیچ وجوه

میگیرند که مدادیق آن ماده و زمان است.

هیچگونه تحدلی حتوی تحدول ابهوام نودارد و هویچ

ال ) هیوال القوۀ محض) ،از جمله مباح
با عدم ،بح

مورتب

فعلیتی حتی فعلیت قوۀ اشیابودن را نودارد؛ بورخال

هیوالی اولی است .هیوالی اولی یا مادۀ

هیوووال؛ زیوورا ایو نوووع از تحدوول و فعلیووت را دارد»

نخستی  ،از اقسام اولیۀ جوهری است که موبهم اسوت

المالصدرا .)113 ،1923 ،از همی روی ،هیووال اموری

و هیچ فعلیتی جز عدم فعلیت ندارد و تنها خاصویتش

عدمی و منسوب به عدم شمرده میشود؛ نه عدم .البته

آن است که قوۀ محض است و میتواند فعلیوتهوای

گفتنی است که هیوال در پرتو صورت که بالفعل است

را بپووذیرد .از آن رو کووه فعلیووت مسوواو بووا

میتواند وجود داشته باشد وگرنوه هیووالی محوض و

مختلو

وجود است ،هیوالی اولی همافق با عدم اسوت .حوال

بدون صورت ،در جهان خارج تحقق ندارد.

ممک است ای سؤال پیش بیاید :بوا توجوه بوه آنکوه

به طور کلی مالصدرا معتقد اسوت ،خداونود منبوع

هیوال قوۀ اشیا است و هیچ فعلیتوی نودارد جوز عودم

فیض ،نور ،جود ،کرامت و رحمت اسوت المالصودرا،

فعلیت ،پس ای هیوال چگونه موجود میشود؟ ازنظور

 193 :1914و مالصوودرا ،1934 ،ج .)3 :9ظلمووت در

مالصدرا یک شیء برای اینکه تحقوق و شویئیت پیودا

عالم از جوهری است بهنامِ هیوال که اصل دنیا و منبوع

کند ،باید فعلیت داشته باشد و هور فعلیتوی بایود یوک

شوورور بووه آن برموویگووردد المالصوودرا133 :1932 ،و

قوۀ پذیرنده داشته باشد که خود آن قوه نیز از جهتوی

مالصدرا)234 :1919 ،؛ بنابرای ماده منبع شر و عودم

فعلیت دارد .ای سیر نزولی تا هیوالی اولی که چیزی

و غیبووت اسووت المالصوودرا )34 :1919 ،و هوور شوور و

جز عدم فعلیت نیست ،اداموه پیودا موی کنود .در ایو

فسادی از عالقه به ماده است .پس منبع شر ،هیووال و

دیدگاه هیوالی اولی انتزاع ذه است و میتوان آن را

منبووع هیوووال ،امکووان اسووت المالصوودرا 131 :1933 ،و

امری عدمی که تحقق واقعوی نودارد ،در نظور گرفوت

مالصدرا.)933 :1322 ،

هیووال بیوان

ب) وجووود متغیوور الآن) ،یکووی از مدووادیق امووور

می کند که« :هیوال عبارت از محض قابلیت تلوبس بوه

عدمی که ذه به آن نحوهای از وجود میبخشد« ،آن»

صور الاستعداد پذیرش صور و اشکال مختل ) اسوت

است .ازنظر مالصدرا ذات عالم ماده حرکت جووهری

و هیچ جسمی از عالم اجسام خالی از هیووال نیسوت»

دارد و معیار سنجش حرکت ،زمان اسوت .عوالم مواده

المالصدرا ،1392 ،ج« .)92 :2هیوالی اولوی حقیقوتش

دائماً در حال سیالن ،اضطراب و ناآرامی است .زموان

قوۀ شیء و قوۀ بر شیء است .شیء نخستی عبوارت

کمیت اتدالی و سیالی است که مقدار ای حرکوت را

است از صورتی که هیوال بدان قائم و برپاست؛ ماننود

تشکیل می دهود؛ بنوابرای حقیقوت زموان از حرکوت

قیام امکان به ممک و فقر به فقیر» المالصودرا:1911 ،

جوهر عالم طبیعی حاصل میشود .ای هویت اتدالی

.)133

یعنی زمان که بهتعبیورِ مالصودرا وجوودی در نهایوتِ

المالصدرا .)122 :1923 ،وی در تعریو

مالک نزدیکی هیووال بوا عودم ،قووۀ محوضبوودن
هیوالست؛ اما در هر حال ،عدمْ بطالن محض است و

ضع

و نقدان دارد ،متجدد و متدرّم بالذات اسوت؛

بهطوری که در ذه انقسامپذیر است و ذه میتواند
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کنود.

مسئلۀ عدم برای تحقوق کثورت در جهوان هسوتی

برای آن اجزایی منفدول و جودا از هوم فور

ازنظر مالصدرا طبیعت ،دو نوع امتداد و کشوش دارد:

ضروری است؛ زیرا اگور نقدوان و کاسوتی در اصول

امتداد و کشش زمانی و امتداد مکانی .هریوک از ایو

هستی مطرح نشود ،کثرتی حاصل نمیشود .بنابه اصل

دو امتداد ،مقدار و کمّیتی متدلالوذات دارد .مقودار و

علت و معلول هر معلولی فاقد کماالتی از علت خوود

کمّیت زمان ،تدریجیالحدول و قابل انقسام وهمی به

است؛ زیرا فر

ِ علّیت با تفاوت در کماالت دو شیء

اجزایی است که نسبت به یکدیگر تقدم و تأخر ذاتوی

مطرح میشود؛ پس کثرت مستلزم فقدان کمال اسوت.

دارند؛ همچنان که کمیوت مکوانی یوا جسوم تعلیموی

می توان گفت الزمۀ کثرت نیستی و عدم کمال اسوت.

مقدار جوهر جسوم اسوت ،ازنظور مالصودرا زموان و

تحقق عالم اجسام و نفوس که جسمانیاند نیز با عدم

تحلیلی موجودات مادی است کوه

تحقق کمالی که امکان حدول آنها وجود دارد توالزم

 ،موجود میشوند و وجوودی

دارد و بنابه حرکت جوهری ،عوالم اجسوام و نفووس

حرکت از عوار

بهواسطۀ وجود معرو

مستقل و منحاز از معورو
عوار

خوود ندارنود؛ بورخال

به واسطۀ عدم کمال و میل به کسوب آن کموال ،دارای

وجودی اشیا مانند رنگ ،طعم و ...که مستقل

حرکت و تکامل هستند؛ پس میتووان گفوت حرکوت

خود وجود دارند المالصودرا ،1392 ،ج:1

عالم اجسام و تغییرات ناشی از تفکر و اراده در آدمی

از معرو

 .)131با توجه به ماهیت حرکت ،هر جزئی از ماده در

نیز بهواسطۀ فقدان کمال یا همان عدم مضا

است.

هرلحظه موجود است و لحظۀ قبل و بعد آن بهنحووی

عالوه بر عالم هستی ،عالم شناخت و معرفت نیوز

معدوم است و معنای اینکه شیء مقید به زمان اسوت،

بدون درک عدم ،امکان حدول و تکامل نودارد؛ زیورا

ای است که وجود و عدمش بوا یکودیگر متشوابک و

درک هر تدوری مستلزم تمایز یک شویء از غیور آن

آمیختووه اسووت و هرلحظووه وجووودش در عووی اینکووه

شیء است و غیر آن شیء ،همان عدم شویء اسوت و

موجود است ،آمیخته با نوعی عدم است؛ از ای روی،

بوا نظور بوه وجوود و

اصل تناقض بهعنوانِ امالمعار

مویشوود؛ پوس عودم در تحقوق واقوع و

برخی وجود خارجی زمان را بهسببِ نهایوت ضوع

عدم کشو

هممرز اعدام دانستهاند الفیض کاشانی.)134 :1923 ،

شناخت واقع نقشی بنیادی دارد و زمانی انسان تعقول

از هرلحظووه وجووود شوویء در زمووان ،مفهوووم «آن»

فلسفی را آغاز می کند که در مقابل وجود ،عدم را هم

انتزاع می شود .تدرج در حدو  ،منافی وجوود شویءِ

تدور کند و به تحلیل رابطۀ آنها بپردازد؛ پوس تعقول

ممتدِ واحدِ موجود در زمان نیست؛ بلکه منافی وجوود

فلسفی بدون کش

عدم ،امکان ندارد .بنابرای بعد از

تمام یا بعضی از آن شیء در «آن» است و الزم نیست

تحلیلِ عدم در حوزۀ وجودشناختی و معرفتشناختی،

که برای هر حادثی ابتدا «آنی» بوده باشد کوه تموام یوا

میتوان گفت عدمِ کمال ،امری وجودی است و خوودِ

جزئووی از وی ،در «آن» موجووود گووردد المالصوودرا،

مفهومِ عدم را اگر دربارۀ دیگر مفاهیم فلسفۀ صدرایی

 ،1392ج.)23 :9

تحلیل کنیم ،در حوزۀ معرفتشناسی قرار مویگیورد و
اگوور از آن بُعوود کووه نوواظر بووه جهووان خووارج اسووت و

نتیجهگیری

به نحوی حکایت از وجود و مظاهر مختلو

آن دارد،

تحلیل شود ،در حوزۀ وجودشناسی قرار میگیرد.

 /93متافیزیک ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار و تابستان 1932

 -------ال ،)1919رسووالۀ الحشوور ،ترجمووۀ محموود

فهرست منابع
جوادی آملی ،عبدالوه ال ،)1931رحیوق مختووم ،ج ،3

 -------ال ،)1911رسووالۀ فووی الحوودو

قم :اسراء.

حسووینی اردکووانی ،احموودب محموود ال ،)1923موورآت
االکوان تحریر شرح هدایوۀ مالصودرا ،چوا

اول،

فیض کاشانی ال ،)1923اصول المعوار  ،بوا تعلیوق و
تدحیح سید جاللالدی آشتیانی ،چا

سوم ،قوم:

ترجمه و تعلیق محمد خواجوی ،تهران :مولی.
 ------ال ،)1934رسالۀ سه اصل ،ج ،9به تدوحیحعلوم معقول و منقول تهران.
 ------ال ،)1923سه رسوالۀ فلسوفی ،بوا مقدموه وتدحیح و تعلیق سید جواللالودی آشوتیانی ،قوم:

دفتر تبلیغات اسالمی.

مدباح یزدی ،محمدتقی ال ،)1343تعلیقۀ علی النهایوۀ
اول ،قم :مؤسسۀ در راه حق.

 --------------ال ،)1933شووورح اسوووفار ،ج،1جزء دوم ،قم :انتشارات مؤسسۀ آموزشی پژوهشی
مطهووری ،مرتضوویال ،)1933مجموعووه آثووار ،ج 3و،11

قم.
 -------ال ،)1322شرح الهدایۀ االثیریه ،چوا

اول،

بیروت :مؤسسۀ التاریخ العربی.
محمد جعفر ب محمد صاد الهیجی ،چا

اول،

قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حووزۀ علمیوۀ

تهران :صدرا.
مالصوودرا ال ،)1914اسووراراایات ،بووا مقدمووه و شوورح
محمد خواجوی ،تهران :انجم حکمت و فلسفه.

 -----ال ،)1392الحکمووۀ المتعالیووه فووی االسووفاراالربعووه ،ج1و2و9و1و2و ،3چووا

مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیوۀ

 -------ال ،)1931شرح رسالۀ المشاعر ،به تدوحیح

امام خمینی.

چهووارم ،قووم:

 ------ال ،)1932الشووواهد الربوبیووه ،بووا مقدمووه وتدحیح سید جاللالدی آشتیانی ،چا

سوم ،قوم:

 ------ال ،)1933مبدأ و معواد ،بوه تدوحیح سویدجالل الدی آشوتیانی ،چوا

اول ،تهوران :انجمو

حکمت و فلسفۀ ایران.
اول ،قم :انتشارات مکتبۀ المدطفوی.

 ------ال ،)1923مجموعووووه رسووووائل فلسووووفیصدرالمتألهی  ،به تدحیح محمد ناجی اصوفهانی،

بوستان کتاب.
 ------ال ،)1919المشاعر ،به اهتمام هوانری کورب ،

تهران :حکمت.
 -------ال ،)1919مفوواتیح الغیووب ،بووا مقدمووه و

دوم ،تهران :طهوری.

 -------ال ،)1931ایقاظ النائمی  ،چا

قم.

 -------ال ،)1942مجموعۀ الرسائل التسوعه ،چوا

طلیعۀ نور.

چا

العووالم ،بووا

و اهتمام دکتر سیدحسوی ندور ،تهوران :دانشوگاه

تهران :انتشارات علمی فرهنگی.

الحکمۀ،1343 ،چا

خواجوی ،تهران :مولی.

اول ،تهران:

انجم اسالمی حکمت و فلسفۀ ایران.

 ------ال ،)1912تفسیر قرآن کریم التفسیر آیوۀ نوور

تدووحیح محموود خواجوووی ،چووا

اول ،تهووران:

انجم اسالمی حکمت و فلسفه ایران.

 -------ال ،)1912منطق نوی مشتمل بور اللمعوات

یا بیان مراتب آفرینش و تفسویر سوورۀ یوس) ،بوا

المشرقیه فی الفنون المنطقیوه ،چوا

ترجمه و تدحیح محمد خواجوی ،تهران :مولی.

آگاه.

اول ،تهوران:

