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  ١٣٩۴  پاییز ـ زمستان،١٧ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،فلسفۀ اسالمی یها آموزه

  
  
  ∗دو با زمان و نسبت آن چیستی دهر و سرمد

    ١علیرضا کهنسال  
    ٢معصومه عارفی  

  دهکیچ
فالسـفه . انـد را در مقابل زمان به کـار بـرده سرمد برخی فیلسوفان مسلمان دهر و

گاه در عباراتی مجمـل کـه قابلیـت حمـل بـه جوانـب مختلـف را دارد، ایـن دو 
سرمد،  دربارۀ متفاوت هایی تفاسیر و تبیین از این رو، .اند الح را توضیح دادهاصط

دهر و سرمد و نسبت این دو با زمان، یا بـه عبـارت . است دهر و زمان گفته شده
 همواره در معـرض چـالش و ،چگونگی تبیین عوالم هستی در قیاس با زمان دیگر

اسـالمی  در میـان فالسـفۀ. اسالمی بوده اسـت اندیشمندان مختلف تصادم آرای
 میرداماد سعی در تبیینی جامع در رابطه با دهر و سرمد و زمان ًسینا و خصوصا ابن

سـه وعـاء وجـودی متمـایز کـه حاصـل  ایـن سـه را و ها با هم داشـته و نسبت آن
 هـا آن ِدر مقابـل. انـد و ثابت به ثابت است، معرفی کرده های ثابت به متغیر نسبت

اگـر مقـارن امـور  دانـد کـه مـی افالطون، زمان را جوهری بـاقی ِتبع به فخر رازی
                                                                 

  .٢٧/٩/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١٠/١/١٣٩٣: افتیخ دریتار ∗
  .(kohansal-a@um.ac.ir) استادیار دانشگاه فردوسی مشهد. ١
  .(m.arefi1367@gmail.com) )نویسندۀ مسئول(دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد . ٢
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  قرار نگیرد، دوام بدون تغیر احوال خواهد بود که همان دهر و سرمد اسـتحادث
ّو اگر مقارن حدوث امور حادث قرار گیرد به سبب حصول این حوادث و تغیر در 

  به مقدار وجـودبا معرفی زمان نیز البرکاتابو .شود نسب این اشیا زمان حاصل می
 ای و زمانمند دانستن هر موجودی، به نحوی در پی تبیین دهـر و سـرمد بـه شـیوه

این مقاله . اند وسرمد را زمان موهوم دانسته متکلمان نیز دهر برخی. است زمانمند
  .متفاوت است بررسی این منظرهای ِدر پی

  .میرداماد، ابن سینادهر، سرمد، زمان،  :یدیلکواژگان 
  مقدمه

 از نظـر متکلمـان »زمـان«مفهوم  را در مقابل »سرمد«و  »دهر«مفهوم  مسلمان السفۀف
ّنسبت متغیـر بـه متغیـر» زمان« از نگاه فیلسوفان متقدم،. دهند قرار می » دهـر«اسـت و  ّ

علـوی عـاملی،  ؛٢٣٠ :١٣٨٣ سـبزواری،( نسبت ثابت به ثابت» سرمد«و  ّنسبت متغیر به ثابت،
  .)٣/١١٩ :١٣٧۵؛ طوسی، ٢/١۴٧ :١۴٠٧؛ رازی، ٣/١٢۵ :١۴٠٩ ؛ تفتازانی،۶٩٩/١ :١٣٨١

ّامور متغیر نسبت به مبـادی . اند سرمد و زمان، مفاهیمی نسبی به عبارت دیگر، دهر،
و امـر  از سـرمد اسـت نسبت بـه خداونـد، و امور دهری ثابت از دهر است عالی ثابت،

و این امور مفارق ظهـور باقی است  به بقای او و موجود به وجود خداوند است سرمدی
ِمبین بسا چه گونه نسبت را که سه لذا عقل .اند ّحق ثابت قدیم

 وجـود اسـت، سه نحـوۀ ّ
  .)٧ :١٣۶٧؛ داماد، ٧٢٣ :١٣٧٢؛ سبزواری، ٣١١ :١٣٧٨خوانساری، ( کند درک می
برقـرار  یءدو شـ این نسبت چگونه است و در چه شرایط و با چه اعتباراتی میـان اما
مـوارد دیگـر را نیـز  یـا گردنـد اطـالق مـی دهر و سرمد تنها بـر ایـن نـسبتآیا  شود؟ می
 چـه نـسبت و ارتبـاطی هایی دارند؟ این دو چه ویژگی گیرند؟ در صورت اخیر، می بر در

گیرند؟ ارتباط این سه  در مقابل زمان قرار می دهر و سرمد برقرار است؟ آیا هر دو ِمیان خود
  با هم چگونه است؟

موضوع دهر و سرمد را از نگاه فالسـفه بررسـی کنـیم و بـه  کوشیم میدر این مقاله 
انـد،  های باال که مجمل وانهاده شده دربارۀ آن بپردازیم و به پرسش شده مطرح نقدهای

یـا  انـد تطبیق و توافق ْهای متفاوت دربارۀ موضوع قابل که آیا تبیین پاسخ دهیم و دریابیم
  خیر؟
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   مخالفاننقد
 انـد؛ متفـاوت بیـان کـرده دربارۀ دهر و سرمد و زمان، تبیینی بندی باال ّبرخی با رد دسته

کسانی که معتقدند زمان، مقدار حرکت است و خـالق،  برای مثال از دیدگاه ابوالبرکات
این در حالی است که وجود . اند وجود خالق از زمان پرداخته ِبه تجرید ّمتحرک نیست،

 لـذا ّزمانمند متـصور نیـست؛ غیرر دارد و موجود به نام زمان قراّهر موجودی، در مدتی 
  .خداوند در دهر و سرمد است و بلکه همان دهر و سرمد است

کـه حرکـت و  اند بقای دائمی ها دهر و سرمد، از نظر آن کند که ابوالبرکات بیان می
پس اسـم را تغییـر دادنـد در حـالی کـه . با آن دو نیست دوام که از صفات زمان است،

معنایی واحـد اسـت و  ـ منتسب است ّکه به آنچه متحرک است و نیست،ـ  ولمعنای معق
 کنـد تغییـر مـی کـه زمـان اسـت، واحد اختالف نسبت به معقولی واسطۀ به ،گذاری نام

  .)٣/۴١ :١٣٧٣ابوالبرکات بغدادی، (
و نیازی هم  دهر و سرمد صحیح نیست ِوجود الهی بر اساس از نظر ابوالبرکات تبیین

از نظر او مفهوم یادشده از . شود جایگزین این موارد می ًرود؛ زیرا زمان کامال نمی به آن
در حـالی کـه  دانـد، است که زمان را مقدار حرکت مـی دهر و سرمد ناشی از دیدگاهی

 .صادق است ـ ثابتچه امور متحرک و چه  ـموجودات  وجود است و بر همۀ ِزمان مقدار
 بر او هر موجودی، ِهای خاص وجودی ا توجه به ویژگیبسا از نظر او زمان ب چه بنابراین،
  .باشد پذیر اطالق
 ِو جوهر ّمفارق از ماده، ِکه زمان را وجود است افالطون رأی دیگر در این زمینه رأی

زمان چیزی از حرکات  پس اگر در. که البته از طبایع امکانی است داند می قائم به ذات
 ّام خواهد بود و اگر حرکت و تغیر در آن واقع شـود،ّو تغیرات واقع نشود، در آن فقط دو

 اگـر زمـان بـا بنـابراین،. شـود متغیر، قبلیـات و بعـدیات حاصـل مـی ِاین امور ِاز جهت
با آنچـه در آن حرکـات و  و اگر سرمد است سنجیده شود، ّ منزه از تغیرِهای دائمی ذات

ّ ذاتش به متغیرات مقارن و اگر نسبت شود ّتغیرات است، سنجیده گردد، دهر نامیده می
  .زمان خواهد بود اعتبار شود، با آن

 .شده است که مقدار حرکت نیست ّدهر مدت سکون و زمانی دانسته ،در برخی آرا
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ّ دهر، مقدار زمان به نحو کلی، یعنی گذشته و آینده به نحو متصل است و اگـر ایـن نیز
  .)٣۵۵ـ٢/٣۵۴:  ١٣٨۵ ـ١٣٨١داماد، ( سرمد است ّمنقطع از اول و آخر باشد، مقدار دائمی غیر

 موجـودی قـائم بـه ذات و مفـارق اسـت کـه در نـسبت بـا امـور ْحاصل اینکه زمان
و سرمد و زمان به معنایی کـه  دهر به عبارت دیگر،. یابد می متفاوت مختلف، اعتباراتی

ًذاتا متحد و  پس این سه. گیرند نسبت با این موجود مفارق شکل می در متصور ماست،

 ،انـد تبیـین شـده بر اساس زمان دهر و سرمد دیگر هم در آرای. مغایرند اعتبار ِز جهتا
  .اما این زمان به نحو کلی و مجرد از حرکت در نظر گرفته شده است

و  »نسبت ثابت به متغیر دهر است« ِعبارات وی .است نظر فخر رازی ،دیدگاه دیگر
را مـبهم  »زمـان اسـت ه متغیـرنـسبت متغیـر بـ«و  »نسبت ثابت به ثابت سـرمد اسـت«

َ خود این نسب است یا ،ِعلت ابهام در این است که آیا دهر و سرمد از نظر وی. داند می ِ
َدیگر که اقتضای این نسب را می امری ّدر صورت اول، چرا در زمـان مثـل ایـن را  کند؟ ِ

 موجودی چرا زمان عیات و بعدیات ندارد؟َات، معین این قبلی جز زمان معنایی نگوییم و
َاست که اقتضای این نسب را  بایـد بیـان  در صـورت دوم، و دهر این گونه نیـست؟دارد ِ

اگـر دهـر نـسبت  شود که این موجود، جوهر است یا عرض و خصوصیات آن چیست؟
ّثابت است یا متغیر؟ در صورت اول، ًذاتا باید گفته شود که دهر ّمتغیر به ثابت است، یـا  ّ

ّهای متغیر شود یا نـه؟ در صـورت اول رأی افالطـون  سبتجایز است که سبب حصول ن ّ
. ّهم صحیح است که مقتضی حصول نسبت بعض امور متغیر به هم، شیء ثابـت اسـت

ّسبب حـصول نـسبت بـین متغیـر و ثابـت قـرار  چگونه دهر ثابت را در غیر این صورت،
ّسبت متغیـر و اگـر دهـر ثابـت باشـد و سـبب نـ ّ متغیر استًازیرا این نسبت حتم دادید؟

تواند  آیا می ّاگر دهر متغیر باشد، حال .این نسبت نشود ِآید که دهر سبب نشود، الزم می
و  ّباشد یا نه؟ در صورت اول زمان کافی اسـت با متغیر ثابت سبب حصول نسبت اشیای

  قرار دادید؟ در صورت دوم چگونه دهر متغیر را سبب حصول نسبت به ثابت
اسـت کـه   جوهری بـاقیًسرمد این گونه است که زمان ذاتادهر و  نظر رازی دربارۀ

ّاگر مقارن امور حادث قرار نگیرد، فقط دوام بدون فرض تغیـر احـوال خواهـد بـود کـه 
به سبب حصول  اما اگر مقارن حدوث امور حادث قرار گیرد، .همان دهر و سرمد است

نظـر  خـالف ن بـرپـس زمـا. شود ّاین حوادث و تغیر در نسب این اشیا زمان حاصل می
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و  هـای خـارج از ذات آن اسـت در رابطـه بـا اضـافه سیال نیست و سیالن،  امریارسطو
ّر مبراسـت مـادیجوهر است و چون از تغ امکان رفع زمان نیست، چون  نخواهـد بـود، یّ

  .گیرند و دهر متضاد مفهوم زمان قرار می پس جوهر مفارق است و سرمد
 حکـم نحـو بـدیهی، بـه ه عقـلک کند رسطو وارد میاین ایراد را به ا رازی در ادامه،

 موجود بـوده اسـت و بعـد از آن یومین یش از حدوث حادث معیپ ه خداوندککند  می
ر در ذات یـتغ ِموجـب ،ّمعیـتت و یت و بعـدیـپس اگر تعاقب قبل.  خواهد بودیز باقین
 قائل یاقلچ عیه د کهیآ یالزم م ر در ذات خداوندّیتغ احوال گردد، وم به اینکء محیش

  .به آن نیست
بـه  یتعـالی بـود، ذات بـار یر در حادث نمّیوقوع تغ در صورتی که :اگر گفته شود

ر در ّیـن صـفات بـه اعتبـار وقـوع تغیـّد و اتصافش به ایگرد یّت متصف نمیت و بعدیقبل
 که ن باشدیه نسبت به زمان چنکز نباشد یچرا جا :مییگو یدر پاسخ م گر است،یء دیش

 :٢٠٠١؛ دغـیم، ٩١ــ ۵/٨٩: ١۴٠٧؛ همـو، ١۴٨ ــ٢/١۴٧: ١٣٧٣رازی، ( اسـت؟ فالطونقول ا همان
  .)١۴۶ـ١۴۴ :١٩٨١، صدرالدین شیرازی ؛٢٣٧ـ٢٣۶ :١٣٧۵؛ حسینی اردکانی، ٣٣٢ـ٣٣١

تواند جایگزین دهـر  رأی با افالطون معتقد است که زمان می بنابراین، فخر رازی هم
و ایـن  شده اسـت ًتا زمانی از دهر و سرمد بیانهایی ماهی این آرا تبیین پس در همۀ. شود
تأمل است که زمان در هر یک از  اما این مسئله قابل. هویتی مستقل از زمان ندارند دو،

ایـن  ِطبق .شود ّشود و از حرکت و تغیر تجرید می تر لحاظ می کلی ها به تدریج این تبیین
ّیابد که در رابطه بـا کـل وسیع می ای حیطه ْزمان ،آرا

موجـودات البتـه بـا  وجـود و همـۀ ِ
  .شود مطرح می های متفاوت در هر مورد، ویژگی

 زمـانی حـدوث زمـانی عـالم، در تبیین نظریـۀ آنچه گذشت، برخی متکلمان بر پایۀ
بـه  در ادامـه،. شـود جایگزین دهر در نگاه فالسفه می ًکامال را مطرح کردند که موهوم

  .پردازیم شرح مختصر این نظریه می

  موهومزمان 
هـای آن مطـرح  ایـن زمـان و ویژگـی دربـارۀ گونـاگون هـایی تعاریف و تبیـین متکلمان
فـیض کاشـانی، ( ازلی سیال ممتـد دانـسته شـده اسـت این زمان گاه عدم موهوم. اند کرده
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ــاد، ١٢١: ١٣٧۵ ــه در و  )٣١: ١٣۶٧؛ دام ــسته شــده اســت ک ــان موجــود دان ــد زم ــاه مانن گ
  .)١/١٨٢ :١۴٢٣؛ همو، ۴۶٨: ١٣٨١نراقی، ( ستهایی عرضی با آن متفاوت ا ویژگی

چگونه امر عدمی، سـیال و ممتـد  بدین صورت که  تناقض درونی دارد،لّتعریف او
امـا . اند معدوم بودن قرین هم پنداشته شده  موهوم بودن و،گویی در این تعریف. است

ز در فـرض دیگـر نیـ. موجـود دانـسته شـده اسـت ِمانند زمان  این زمان،در تعریف دوم
مـری و واقعـی اسـت، اال امـری نفـس تعاریف مطرح شده و آن این است که این زمان،

و ایــن در  )۴۶٨ :١٣٨١؛ نراقــی، ١٠٣: ١٣٧٨خوانــساری، ( هرچنــد ماننــد زمــان موجــود نباشــد
مابـازاء  در واقع،. صورتی است که بتوان منشأ انتزاع صحیحی برای این زمان ترسیم کرد

با موهوم بودن این زمان و نه معـدوم بـودن آن انگاشـته شـده نداشتن این زمان، مرادف 
هایی مانند واقعی بودن این زمان و یا سیال و ممتد بودن آن، با موجود  البته ویژگی. است

  .مری بودن آن سازگار استاال یا نفس
فـیض ( اسـت ازلی بـودن آن خورد، که در تعریف این زمان به چشم می دیگر مطلبی

لــذا بایــد منــشأ  .)۴٢ و ٣/٢٨: ١٣٧٣،  بغــدادیابوالبرکــات؛ ٣١: ١٣۶٧ ؛ دامــاد،١٢١: ١٣٧۵کاشــانی، 
بـه موجـودی  بسا معارض با این مطلب که متکلمـان انتزاع این زمان هم ازلی باشد و چه

  .ازلی جز خداوند باور ندارند
و ظرفیت  آن بین خداوند و عدم عالم، ِهای این زمان، فاصلیت یکی دیگر از ویژگی

ایـن زمـان ظـرف وجـود الهـی  ،نیز در برخـی تعـاریف. مان برای عدم عالم استاین ز
؛ ١٠٣: ١٣٧٨؛ خوانـساری، ٣١: ١٣۶٧ دامـاد،( دانسته شده و از آن تعبیر بـه ازل گردیـده اسـت

 اســت ویژگــی دیگــر ایــن زمــان انتزاعــی بــودن آن. )۴٢ و ٣/٢٨: ١٣٧٣،  بغــدادیابوالبرکــات
  .)۵۴/٢٨٧: ١۴٠۴مجلسی، (

خـورد امـا در  بـه چـشم مـی در این تعاریف تعارضـاتی ه که مالحظه شد،همان گون
 امـری زمـان موهـوم، ایـن اسـت کـه آن رسـد کـه بهتـرین تعریـف مجموع به نظـر مـی

. عالم است وعاء عدم .مری، واقعی و انتزاعی بین خداوند و حدوث عالم استاال نفس
حـدوث بـه ایـن واسـطه لغـو تبیـین  زیـرا است؛ اما در معدوم بودن این زمان جای تردید

زیـرا اشـکاالت  در اینکه این زمان مانند زمان موجود هم باشـد تردیـد اسـت؛. باشد می
آن را مانند زمـان موجـود قـرار  سیال و ممتد بودن این زمان، هم. حدوث زمانی را دارد
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این فروض در صورتی است کـه بتـوان  همۀ .خودش را در پی دارد اشکاالت  ودهد می
  .ترسیم کرد  زمان منشأ انتزاعبرای این
در . وجـود دارد متنـوع هـایی منشأ انتزاع این زمان در میـان متکلمـان دیـدگاه دربارۀ

 و برخی )١٠۵ :١٣٧٨خوانـساری، ( بقای الهی دانسته شده است ها منشأ انتزاع، برخی دیدگاه
 تنـاهی سلـسلۀکـه بعـد از  انـد کرده و این گونه تقریر وهم دانسته ساختۀ نیز این زمان را

  .)١٣٨ :١۴٠۴، التعلیقات سینا، ابن( کند زمان و مکان، وهم این زمان را انتزاع می
و حـدوث عـالم در آن   زمان موهوم وعاء عدم عـالم اسـت،بنابراین از نظر متکلمان

ای از آن است که وجود عـالم بـر  قطعه تمام حدوث، متوقف بر سپری شدن این زمان و
 ّوجود در سایر عوالم و تخلف عالم از خداونـد، ر تبیین نحوۀو دیگر د آن متوقف است

  .نیازی به دهر و سرمد نیست

  پاسخ موافقان
 مقدار مطلق وجـود اسـت و بـر ،ابوالبرکات معتقد بود که زمان همان طور که ذکر شد،

گفتـه شـده اسـت کـه زمـان،  نقد این نظر در. نیازی به دهر و سرمد نیست این اساس،
ّنفسه یا متغیر اسـت، پـس محـال  فی طلق وجود است در حالی که زمانچگونه مقدار م

 منطبق باشد؟ّو یا ثابت است پس محال است که بر متغیر  ،است که بر ثابت منطبق باشد
 ّامر غیر قار ّقار است و به ماهیت زمان پی نبرده است که عرضی غیر ابوالبرکات واقع، در

آنچه اجزاء ندارد چگونه مقدار دارد . ثابت باشدتواند مقدار طبیعت  بالذات، چگونه می
  .هو وجود، جزئی ندارد، بلکه بسیط است و وجود بما

حمل  ِاین قول معتقد است که این قول، مجمل است و بهترین وجه ّرازی هم در رد
زیـرا  اگر مراد این باشد، باطل اسـت؛ . مقدار امتداد وجود است،آن این است که زمان

زائـد بـر  یـا :در این بقا دو فرض اسـت.  وجود استین استمرار و بقاامتداد وجود هما
در حالی که بقای هر شیء، قائم بـه اوسـت و . ذات باقی است یا زائد بر ذات او نیست

 اگر زمان به ایـن معنـا.  شیء دیگر استی هر شیء غیر از بقایبقا .معناست زیادت بی
در حـالی کـه  احـد زمـان باشـد،باشد باید به حسب تعداد موجودات در یک سـاعت و

 :١٣۶٧؛ دامـاد، ٢۴۶ :١٣٨١دوانـی، ( واحد محال است در یک دفعۀمتعدد های  اجتماع زمان
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  .)۵/٧۵: ١۴٠٧؛ رازی، ١٩٢ـ٢/١٩١ :١۴٠٩؛ تفتازانی، ١/٣٨٨ :١٣٨۵ ـ١٣٨١ ؛ همو،١١
 ِوجـود زمـان،بود کـه  او معتقد. اند نظر افالطون را نقد کرده قائالن به دهر و سرمد

ّاگـر در آن حرکــت و تغیـر واقــع شـود، قبلیــات و بعــدیات در آن  .مفـارق از مــاده دارد
ّهـای دائمـی منـزه از تغیـر اگر بـا ذات شود و حاصل می  .سـرمد اسـت سـنجیده شـود، ّ

ّاند که افالطون بین ممتد متغیر بالذات و بین آنچـه در آن امتـداد و  منتقدان متذکر شده ّ

در ّ متغیر بالذات اسـت و ّ، ممتدبه عبارت دیگر اشته است؛ّتغیر معقول نیست، فرق نگذ
ِدر واقع، قبل و بعد امتدادی بالـذات ّ، امتداد و تغیر معقول نیست و ّوجود مفارق از ماده

 امـری ْتنها در جایی که مقدار حرکت بالذات است، متصور است و بر این اساس، زمان
را که  ها او سه نحوه وجود از نظر آن در واقع،. عرضی است و جوهر قائم بالذات نیست

معناسـت،  ّمختلف که در امر مفارق از ماده بـی ِ اعتبارۀبا سه نحو اند ًکامال از هم متباین
  .کند تبیین می

معـدود بـه حرکـت  ّبه عالوه در جواب کسانی که دهر را مدت سکون یا زمان غیـر
و بعـد نیـست، معقـول مدت و زمانی که در ذاتـش قبـل  گفته شده است که دانند، می

دهـد و از حرکـت خـالی  هم در آن باشد، تجـدد حـال روی مـی اگر قبل و بعد .نیست
ّخلو از حرکت، سلب ماهیت واسطۀ بنابراین، در این رأی هم، زمان به. نیست شود و  می ّ

ّاند و دهر، مدت این سکون و زمانی که قبل  زمان، قرین و مشابه پنداشته شده سکون و

 بـاًزمانی که ماهیتـا  واسطۀ به دهر. دانسته شده است ّ در آن متصور نیست،و بعد زمانی
ّ متقـدر اسـت، تعریـف شـده ْارتباط است و سکونی که بالعرض به زمان آن متباین و بی

ّامری است که در آن امتداد و تغیر معقول نیست و زمان، ممتد  در حالی که دهر است، ّ
ِمتغیر
  .)١/١٧٢: ١۴٠۴، الشفاءسینا،  ؛ ابن٣۵۵ ـ٢/٣۵۴ :١٣٨۵ ـ١٣٨١داماد، ( بالذات است ّ

هـیچ کـدام از  و  اسـتّقـار عرضی و غیر امری است که زمان ها آن نتیجۀ این پاسخ
  .گرفته با ماهیت آن سازگار نیست های صورت تبیین

دهـر و سـرمد را الفـاظی مـبهم  وی .اسـتمطرح کرده  دیگر را فخر رازی اشکالی
مفاهیم  تر به این اشکاالت، جامع برای پاسخ در ادامه،. ل ندارندّکه معنایی محص دانسته

  .کنیم منظر قائالن به این امور بررسی می دهر، سرمد و زمان را از
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  زمان
ِذاتا متصل مانند حرکت قطعی که یمورا

ّ  ِحـسب بر که ّیا حرکت توسطیاست  ّقار غیر ً
مـشتمل بـر  ،اسـت ّقـار رغیـ به امور غیر ذات خـود، و حصول اقتضا به اختالف نسبت

دارای مقـداری  به این اعتبـار، .شوند که با هم جمع نمی است ّمتقدم و متأخریاجزای 
آن  ازای هـا بـه و اجزای آن شوند ّقار هستند که زمان است و بر این مقدار منطبق می غیر
موجـود  اند، بدون انطبـاق بـر زمـان، ّات که متغیر تدریجیحرکپس این . گیرند می قرار
زمـان  و آن هـم طـرف گیـرد ّهمان طور که تغیرات دفعی در آن صورت مـی شوند، نمی
  .)٢/٣۴٧ :١٣٨۵ ـ١٣٨١؛ داماد، ١١١ :١۴٢۶؛ همدانی درودآبادی، ٢۵٣: ١٩٨٩سینا،  ابن( است

ّتقدر حرکات، تحقق قبلیت و در واقع، ّ امتدادی متقـدر و اخـتالف ّمعیتبعدیت و  ّ

ّاگر متغیری به متغیری به  و زمان است واسطۀ هها ب حرکات و تساوی و تشابه آن  یا ّمعیتّ
زمـان بـه  .الیه هـستیم منسوب در جانب منسوب و زمان ِنیازمند قبلیت نسبت داده شود،

ّاین اعتبار، وعاء وجود متقدر سیال یا عـدم ّمتقـدر مـستمر، بـرای امـور متغیـر از ّ  ِجهـت ّ
؛ اسـفراینی، ٣١١: ١٣٧٨خوانساری،  ؛٢/٣۵۵: ١٣٨۵ ـ١٣٨١ ؛ همو،٩ و ۶ :١٣۶٧داماد، ( ّتغیرشان است

  .)١۵٧ :١۴٢٢صدرالدین شیرازی، ؛ ٧٢٢ :١٣٧٢؛ سبزواری، ١۶٨ :١٣٨٣
 زمـانی کـه عـین ّمعیـت واسـطۀ بـه ّبه نسبت معلومات متجدد الهی به هم، نیز زمان

ّتقدم و تأخر زمانی است، تفسیر شده است   .)١٣٠ :١٣٧٨، دین شیرازیصدرال( ّ
الیـه و در  ٌمنسوب اجزای زمانی، حال منسوب در قیاس با ّن نسبت متقدرای ِحسب بر
ّکل، به معیت و  قیاس با ّپـس بـرای منـسوب، معیتـی در . شـود ّمعیت مختلف مـیعدم ّ

ّبعـض دیگـر و کـل  ّالیه است که این معیت در قیاس بـا ّتقدر در اضافه به بعض منسوب

ِنیست و یا تخلفالیه  منسوب
الیه از منسوب برای بعـض دیگـر و  بوجودی بعض منسو ّ

  .)٢/٣۶٠ :١٣٨۵ ـ١٣٨١داماد، ( منسوب نیست ّکل
ّ متغیر و سیال است و از نظر وجـودی ماننـد حرکـت و هیـولی ضـعیف اسـتْزمان ّ .

. داخـل اسـت متقـدم و متـأخر اسـت، معنـای و دارای ّبنابراین در آن، آنچه متغیر است
حرکت دارای تقدم  جهت اما متحرک از .است دارای معنای متقدم و متأخر ًحرکت ذاتا
شـود کـه در آن  شیء هم گفتـه مـی گاه به انواع و اجزای از طرف دیگر،. و تأخر است
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اقـسام زمـان، . ١ :انـد از اند عبـارت اموری که در زمان حاصل بنابراین،.  قرار داردشیء
  نـد؛ا زمـانهـا و آنـات کـه اطـراف  هـا، سـال ام، مـاه مستقبل، سـاعات، ایـمانند ماضی،

در حرکت اسـت و  حرکت خود، متحرک واسطۀ متحرک به .٣ ّحرکات و آن سیال؛ .٢
ّامور حادث از جهتی که متوقف بر حرکات و متخـصص بـه  .۴ حرکت در زمان است؛ ّ

 یند؛ صـدرال۵۴/٢٣٧: ١۴٠۴؛ مجلـسی، ٣۵٧ و ٢/٨: ١٣٨۵ ــ١٣٨١دامـاد، ( ها و آنـات هـستند زمان
  .)٣/١٨١: ١٩٨١، شیرازی

، ماننـد سـکون ییا تقـدیری ّوجود چیزی زمانی نیست مگر به اعتبار تغیر حقیقپس 
در  آن متحرک باشد، حرکت فرض کنیم بدل از سکونش جسم در یک ساعت که اگر
چون سکون، محفوف به دو حرکـت  عبارت دیگر، به .شود همین مقدار زمانی واقع می

بالعرض در زمـان  ز این جهت،شود و ا نحوی از تقدم و تأخر برای آن حاصل می است،
زیـرا محـیط  دهر وعاء زمان اسـت؛ در واقع، .و زمان مانند معلول وعاء دهر است است

  .)٣/١٨٢: ١٩٨١،  شیرازییند؛ صدرال٣٣٠ :١٣٧۶؛ داماد، ١/۶٩٩ :١٣٨١علوی عاملی، ( به آن است
وند و شـ متقدم و متأخر آن جمـع نمـی  است کهّقار و غیر ّزمان امری سیال بنابراین،

شود و مقدار  هستند، مانند حرکت قطعی ثابت می ّقار بر اساس وجود موجوداتی که غیر
 واسطۀ نسبتی که به جهت یکی از :شود به زمان از دو وجهه نظر می .گیرد ها قرار می آن

و به این واسطه هم مانند ظرفی است که این امـر متغیـر  شود آن بین امور متغیر ایجاد می
  .ارددر آن قرار د

  دهر
وا الـدهر ّتـسب ال «ِحسنای الهی شمرده شده است که حدیث نبوی دهر گاهی از اسمای

و  همچنین به معنای زمـان دراز، هـزار سـال .بر آن داللت دارد» ی تعالالدهر هو اهللاّإن ف
ابد است و ابتدا و انتهایی  گاه گفته شده است که دهر منشأ ازل و .نیز ابدی آمده است

 دهـر .به نحو ازلی و ابدی است یدهر عبارت از زمان نامتناهکه  اند  گفتهیضبع. ندارد
 :١٩٧۵؛ احمـد نگـری، ٢٣٨ :١٣٧٩سـجادی، ( شـده اسـتاطـالق بر زمان به طور مطلـق هـم 

٢/١١٨(.  
 امـور ابـدی. کنند حکما دهر را بر نسبت ابدیات به زمان اطالق می ِاما در اصطالح
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از جهتی ثابت است  شیء .ّثابت به متغیر است ِنسبت هرد به عبارت دیگر، .ّمتغیرند غیر
ّثبات گرفته شود در زمان نیست بلکه با زمان معیت  جهت اگر از .ثابت و از جهتی غیر

ّبا زمان معیت دارد در حالی که در زمان نیست بـه زمـان، از جهـت  و نسبت آنچه دارد
رات، نـه یـرات با متغیت متغّیمعن یهمچن. ّاینکه با زمان معیت دارد، دهر نام گرفته است

  .به دهر موسوم است ها ت ثبات آنیثیه از حکبل ها ر آنّیت تغیثیاز ح
ّتعابیر دیگری که از دهر شده اسـت، اثبـات ثابـت محـض بـا کـل زمـان یـا معیـت  ّ

الصـدرا هـم م. ّانطباقی در حصول و تحقق ثابت صرف نسبت به زمـان و آن اسـت غیر
موجـودات ایـن ّبـه معیـت وجـودی که را ّعلومات متجدد او نسبت علوم ثابت الهی به م

 :١۴٢٣افغـانی، حـسینی  ؛۴٠ :١۴٠٠ همـو،؛ ۴٣ :١۴٠۴، التعلیقـاتسـینا،  ابن( داند ند، دهر میا عالم
،  شـیرازییند؛ صـدرال١/٣۴۴ :١٣٨١؛ علوی عاملی، ۵۴/٢٣٧ :١۴٠۴؛ مجلسی، ٩ ـ٧ :١٣۶٧؛ داماد، ٢٢١
  .)٢۵۶ :١٣٧۵؛ حسینی اردکانی، ١٣٠ :١٣٧٨

ّتفصیل مطلب به این نحو است که امور زمانمند و حرکـات و متحرکـات، در زمـان 
انطبـاقی دارد و بـه عنـوان  ّ با زمان معیـت غیـر، آنچه خارج از این امور است.ندا حاصل

ّمصحح معیت، یا اقترانی طبیعی به زمان دارد به این نحو که مبدأ فاعلی یا حامـل محـل  ّ

طرف برقرار است و  ّ پس معیت دهری بالطبع بین این دو،ی استزمان، مانند فلک اقص
ّ طبیعی و فعلیت تقدر بین این دو وجود داردۀحسب عالق تضایف بالفعل بر  یـا اقترانـی ؛ّ

ّطبیعی به زمان ندارد مانند نفس مجرد فلک ثوابت که معیت آن طبیعـی  ها دهـری غیـر ّ
ّ اتفاق صرف از جهت فعلیت وجود،ِحسب است و بر دامـاد، ( هاسـت  برای هر دوی ایـنّ

  .)۵۴/٢٣٧ :١۴٠۴؛ مجلسی، ٢/٣۵٨ :١٣٨۵ ـ١٣٨١؛ همو، ١٠ :١٣۶٧
ّمتقدر  ّنسبت موجود به موجودات یا نسبت متقدر زمانی است یا نسبت غیربنابراین، 

ِمتقدر که نسبت ابدیات است، حال در نسبت غیر. دهری و سرمدی
 منسوب در قیـاس ّ

پـس اگـر منـسوب، . کنـد  مقارنت و مفارقـت تغییـر نمـیۀواسط الیه به  منسوبی اجزااب
 دیگـرّالیـه دارد، ایـن معیـت را بعینـه بـه  ّمعیتی در وجود، به اضافه به بعضی از منـسوب

الیـه در وجـود از  اگر بعضی از منـسوبو  مجموع دارد االیه و در قیاس ب  منسوبیاجزا
 ،ّمتغیـر پـس امـور غیـر. ًنا دارنـدّهم این تخلف را عیدیگر  یّمنسوب تخلف دارد، اجزا

ّکه مطابق جـزء متقـدم و یـا متـأخر از زمـان باشـد، نـداردرا جزئی  امـا امـور زمانمنـد . ّ
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ّی متقـدم و متـأخرااین امور، معنـ.  زمان منطبق استِ بر زمان یا بر اجزا یا آناتوقوعش ّ 
 حرکـت ۀّچـه ماننـد متحـرک کـه از ناحیـو ً چه مانند حرکت کـه ذاتـا داراسـت دارند،

 جسم از این حیث که جسم است در زمـان نیـست ولـی بـه خـاطر ، مثالرای ب؛داراست
 ١/٣٩٩ :١٣٨۵ ـ١٣٨١داماد، ( اینکه در حرکت است و حرکت در زمان است، در زمان است

  .)٣۶٠ و ٣۵٣، ٢/٣۵١و 
 مبـاین بـا متـی امـور ،زمـانی با توجه به این توضیحات باید افزود که متی امـور غیـر

امـا . ندا متی زمانیات، نسبت به زمان است از جهتی که در زمان حاصل.  استزمانمند
ّزمانی که همـان معیـت دهـری  ّزمانی، نسبت به زمان است، به معیت غیر متی امور غیر

 ،بنـابراین. ها محـیط اسـت  آنۀهم شود بلکه بر  زمان منطبق نمیِاست و بر اجزا و آنات
  .)۴٠٧ و ١/٣۶٨:همان(  متی استیازا هب

ّ معیـت ایجـاد شـده بـود، ۀواسـط هدر تعابیری که گذشت، دهر بر نفس نسبتی که ب
 ظرفیـت و ۀ دیگر هم از دهر شده اسـت کـه بـه جنبـیتعابیر و تعاریف. اطالق گشته بود

وعاء موجود بعد از عدم صریح یا : های آن توجه شده است که از این قرار است ویژگی
وق به عدم صریح است که برای ثابتات از جهتـی به عبارتی، وعاء صرف وجود که مسب

ّ حاق،حقیقت این وعاء. ند، استا که ثابت
و همه چیـز در  مر استاال  واقع و متن نفسِ

  . نفس خود استّحاق
 زیرا دهر عالم قرار و ثبـات ؛ّامتیاز کمی و سیالنی و سبق زمانی در دهر منفی است

ّدهر بسیط و مجرد از ماده است اما سب. است ّ ق دهـری ممکـن اسـت و بـرای تـصحیح ّ
متـداد و ا امتـداد و اسـتمرار و ال،در وعاء دهر. شود حدوث دهری و زمانی استفاده می

ّتقدر متـصور نیـست، نـه در خـود وعـاء و نـه در نـسبت و نـه در ّتقدر و ال و الاستمرار ّ

 و پس در دهر، امتداد به نحو وهمی و عینی. ّالیه متصور است منسوب، فقط در منسوب
 ۴۶٩ :١٣٨١نراقـی، ( ّ زیرا تغیر و سیالن وجود ندارد؛ّحدود ماضی و مستقبل متصور نیست

 ؛٣١۴ و ٣١١ :١٣٧٨؛ خوانـساری، ٢٢٢ـ٢٢١ :١۴٢٣افغانی، حسینی ؛ ٢٢٠ و ١/١٧٩ :١۴٢٣؛ همو، ۴٨۵و 
  .)١٩١ و ٩٢ :١٣٨٣؛ اسفراینی، ٣۴۵ ـ٢/٣۴۴: ١٣٨۵ ـ١٣٨١؛ همو، ٩ و ۶ :١٣۶٧داماد، 

اینکـه هنگـامی کـه بـه جـز  ثابت اسـت ئینفسه شی ه گذشت، دهر فیطور ک همان
ّشود که ذاتا متغیر است، دهر نامیده مـی زمانی نسبت داده می  ،بـه عبـارت دیگـر. شـود ً
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زمـان . دهـر در افـق زمـان اسـت. ً ذاتا از سرمد است و در قیاس با زمان دهر استدهر
؛ ۴٠ :١۴٠٠سـینا،  ؛ ابـن٣٣٠ :١٣٧۶اد، دامـ( مانند معلول دهر است و دهر مانند معلول سـرمد

 باید گفت که وجود و صفات وجودی هر یک ،توجه به این مطلب  با.)٢۵٣ :١٩٨٩، همـو
  .ستها ها در گرو ارتباط و نسبت با وعاء محیط به آن از این
 معقول زمـان در ذهـن بـا زمـان ۀیّلک شبیه نسبت صورت ،بسا نسبت دهر با زمان چه

 نـدارد و ی وجـودِتّیـ مع،ی معقول با زمان خارجِه صورتکنیز اجباشد، ّمتدرج خارج 
ّه جوهر مفارق در طول زمان و علـت اوسـت ک یا هیّست؛ اما آن صورت عقلیّعلت آن ن

 ،ریـن تنظیـغـرض از ا.  داردیت وجـودّیـه همان روح زمان و زمان جسد اوسـت، معک
  .)۶/١٩٩ :١٣٨١لی، زاده آم حسن(  استیّثبات مطلق صورت معقول و تجدد زمان خارج

 امتـداد و ، است که در واقعچنیناستداللی که در اثبات این وعاء آورده شده است 
ّالامتداد و انقسام و الانقسام و تقدر، کمیات متصل قار هستند ّ ّ   وجـود بمـا،مثـالبـرای  ؛ّ

 مقارنت ۀواسط هشود مگر بالعرض ب ّ متصف به امتداد نمی،هو عدم هو وجود و عدم بما
طور الامتداد یعنی دفعی بودن شیء،  همین. ّیزی که ممتد حقیقی یعنی زمان استبا چ

بنــابراین، بــالعرض از جهــت . موصــوف بالــذات آن، آن اســت کــه طــرف زمــان اســت
ّپـس آنچـه مـادی . شوند و این امـور از شـئون هیـولی اسـت ّمعروض به آن، متصف می

 عـدم و ملکـه اسـت کـه از دو منظور از تقابل مـذکور، تقابـل. گونه نیست نیست، این
پس این وجود و عدم، واقع در اعیان هستند نه در . قابل خالی است طرف، موضوع غیر

ــان و آن ــر وجــود و عــدم،زم ــد ب ــور زائ ــن اوصــاف، ام ــدا  و ای ــاد، ( ن ؛ همــو، ٧ :١٣۶٧دام
  .)٣٣۴ـ٢/٣٣١ :١٣٨۵ ـ١٣٨١

به قبلیـت  وجود صرف و نسبت موجودات به موجودات ی ورائیپس وعاء دهر، شی
ّگاه نیز دهر را به اعتبار موجـودات واقـع در آن بـر ثابتـات و مجـردات . ّیا معیت نیست
  .)٧٣ :١٣٨٣سبزواری، ( اند اطالق کرده

وعاء زمان، امور ابـداعی و عـدم : بر اساس آنچه ذکر شد، دهر وعاء این امور است
نفوس فلکی و افالک به عقول، : ّاین امور، امور متغیر از حیث ثبات، مبادی عالی مانند

 ، همچنـین معقـوالت.ن، جمیع ممکنات به وجود واحد ازلـی و ابـدیاییاّنظر برخی مش
 ،در واقـع. ز دهر قـرار دارنـدّیه عقل و معقول هر دو در حکرند بلیگ ی زمان قرار نمذیل
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نـد، ا  یعنی اموری که در زمان حاصلاند ّ از اموری که به نحو فیئیت به زمان منسوبغیر
  .زمانی دهری دارند ّمان، معیت غیریر امور با زسا

 واحد ۀ دهر در درجید در وعاء وجویات به حسب وجود خارجیّکه مادباید گفت 
ّ به لحاظ دهر و در نزد پروردگـار، حـصول مـواد مقـدم بـر صـور نیعنیهستند؛ 

ست و یـِ
بت بـه عت دارد وگرنه نـسیان مسبوق بودن هر حادث به ماده، اختصاص به عالم طبیجر

ات در افـق زمـان یـمادکـه م ییگـو یپس اگـر مـ .اند هم ها با ّخداوند حوادث و مواد آن
ّ چـون بـا مجـرد یّه موجود مادکست ین نیستند، مراد ای نیّ و در وعاء دهر ماداند یّماد
گونـه  نیـرا اگر ای ز؛باشد یّ و مفارق از ماده و منسلخ از آن میست نیّده شود مادیسنج

ّه تجرد و مادکال وارد خواهد شد کشن ایگمان رود ا ستند تا ی نی دو وصف نسب، بودنیّ
  .ّ و مجرد باشدیّماد ریگر غی به لحاظ جدا و اعتبار دیّ موجود مادکی

ه بـه اخـتالف اعتبـار حاصـل کـ انـد یّ و مجـرد بـودن، دو امـر نفـسیّ ماد،در واقع
رف زمـان نـسبت بـه ه در ظکّه ماده و صورت آن، که مراد همان است کگردند، بل ینم
سان و یکـباشند و هـر دو بـه  یگر میدیکگر سبقت دارند، در وعاء دهر در عرض یدیک

 مفاد ،ن معنایه و معلوم خداوند سبحان هستند و ای عالی مشهود مباد،گریدیکدر عرض 
  .» قد جمعّلک وعاء الدهر یف«: هکآن عبارت است 
  : صورت گرفته استبندی هم تقسیم در وعاء دهر

  .افئهک متۀیجمله عقول مترتبه و عرض  از؛ّعقول کلی:  ایمن اعلیدهر
  .ّنفوس کلی در این دهرند: ن اسفلدهر ایم

  .ّل معلقه یا عالم مثالُثُم: دهر ایسر اعلی
جهـت انتـساب بـه  طبایع دهری که منظور امور زمانمنـد اسـت، از: دهر ایسر اسفل

  .مبادی عالی
ها در دهر ایمـن  ّ وجود به ماهیت آنۀ اضافِسبح ّبندی، عقول کلی بر در این تقسیم

ِاما برحسب. اعلی هستند
ّ وجودشان به حق که اسـماء و صـفات فعلـی اوینـد در ۀ اضافّ

 :١٣٨۵  ـ١٣٨١، همو؛ ١٧ :١٣۶٧؛ داماد، ٣١١ :١٣٧٨؛ خوانساری، ٢٢٢ :١۴٢٣افغانی، حسینی ( سرمدند
 :١٣٨١؛ نراقــی، ٩۴ :١٣٧۵یض کاشـانی، ؛ فــ٢٣٠ :١٣٨٣، ؛ همـو٧٢٣ :١٣٧٢، سـبزواری؛ ۴٠۴ و ١/١٨٣

  .)١۶٨ :١٣٨٣؛ اسفراینی، ١/٢٢٠ :١۴٢٣؛ همو، ۴٨۴
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سـت کـه موجـود مـسبوق بـه  ا ایـنیمآور شـویاد ضروری است که ی دیگرۀ نکتاما
 بـه یّ مـسمْظرف دهر عبارت از مبدع و مخترع است و موجود مسبوق بـه ظـرف زمـان

  :ت ازس اها عبارت ف آنیا مصنوع است و تعرین ّوکم
  .مسبوق به ماده و مدت، چون عقل اول ریموجود غ: مبدع
  .کمسبوق به مدت و مسبوق به ماده، چون افال ریموجود غ: مخترع

  .موجود مسبوق به ماده و مدت، چون موجودات عالم ناسوت: ّون و مصنوعکم
 دانـسته و یه و مـسبوق بـه حـدوث دهـریـونکّ صنع را متعلق به حـوادث یا اما پاره

  .)۶٠ـ ۵٩ :١٣٧۴داماد، ( اند شمرده در ظرف زمان یانک را احداث موجود امّونکم
 دهر بین واجب و عالم و بودن عدم عالم در این وعاء کنایه از این است که ِفاصلیت

ای کـه اگـر   بـه گونـه،خداوند در واقع و خارج، ثابت است با اینکه عالم، معدوم است
گرچـه در . متنـاهی خواهـد بـود ض شود، غیرزمان در این واقع که همان دهر است، فر

ّاز انفکـاک در وجـود، ثبـوت امتـداد و تجـزی الزم . ّاین واقع، امتـداد و تجـدد نیـست
  . زمانی نیستّ زیرا این امر از خواص امور زمانمند است و وجود خداوند؛آید نمی

ّخارج در اینجا شیء موجودی مغایر با موجـودات خـارجی نیـست بلکـه حـد ذات 

 ثابت و آنّپس خارج محقق برای واجب این است که .  آن در وجود استۀو مرتبشیء 
و زمانی و مکانی است که همـان سـرمد اسـت  ذات خود و قائم به نفس غیره موجود ب

انـد کـه دهـر  زمـانی و مکـانی ّبرای مجردات و زمان و افالک، اینکه موجود بغیره غیـر
ون منـشأ آن، همـان حـدود ذاتـی و  چـ؛شـود پس انفکاک حاصل مـی. شود نامیده می

؛ همـو، ۴٨٨ ــ۴٨۴ :١٣٨١نراقـی، ( حـده نیـست ّمراتب اشیاست و متوقف بر فرض شیء علی
و واقـع بـه ایـن نحـو از  باید توجه داشت که اهمیـت تفـسیر خـارج .)٢٢٢ـ١/٢٢٠ :١۴٢٣
ها برای وجـود الهـی مـستلزم   دهر و سرمد با خداوند و ظرفیت آنِ که مغایرتروست آن
  .ها با خداوند است اوقت وجودی آنمس

ر به ین به دهر و سرمد، ارتباط موجود متغ قائالیدر پایان باید گفت که در برخی آرا
ابد ی ینو حصول م بهر ظرف زمان نوپس هر آنچه د. االطالق ظرف دهر است یثابت عل

ّون در ظرف ک حصول موجود م،گریر دیبه تعب. در ظرف دهر امر ثابت و مشخص است
ه نـاظر ظـرف دهـر، کـر اسـت؛ حـال آنییمان نسبت به ناظر در ظرف زمان در حال تغز
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 ِ وجـه،لیـن تحلیـاسـاس ا ند و بریب ی امتداد و ثابت مکیّون را هر لحظه در ک مموجود
 :١٣٧۴دامـاد، ( ابدی یّالوجود مصحح م  به واجبین به حصول بدائّوکارتباط موجودات م

  .)۶١ـ ۶٠

  سرمد
در . شـود یه وجود آن منقطع نمک یزی چیعنی ؛ استیشگی همیانسرمد در لغت به مع

ْقل أرأی : م آمده استیرکقرآن  َ ََ ْ َعلْیمت إن جعل اهللا ُ َ ُ َّ َ َ ْ ِ ْ
َم النھُکُ َّ ًار سـرمدُ َ ْ َ َا إىلَ

ِ ْ َم القیَ ِ ْ ِامـةِ َ )؛ )٧١ /قـصص
سوب  منـی شما سرمد قـرار داد؟ سـرمدیامت برایه خداوند روز را تا قکد یدیا دیبگو آ

 یکـی: ست امـا دو طـرف داردی اول و آخر نیه داراک است یزیبه سرمد است و آن چ
ه آن را ابـد کـنـده یگر دوام وجـود در آی د؛نامند یه آن را ازل مکدوام وجود در گذشته 

لیل سرمد . طور دوام زمان و اتصال آن از شب یا روز دانسته شده است همین .نامند یم
ی تـوالی و تعاقـب اسـت مـشتق اکه به معنـ» السرد«مد از سر. ی شب دراز استابه معن

» الـسرد«ماند و این مـسمی بـه  چون زمان به سبب تعاقب اجزایش باقی می؛ شده است
؛ ٣٩٠ :١٣۶۶ ؛ صـلیبا،٧٢٢ :١٣٧٢سـبزواری، ( میم زائـد را بـرای مبالغـه بـه آن افزودنـد. است

  .)۵/١۵ :١۴١۴حسینی واسطی زبیدی، 
ید گفت که نسبت آنچه در زمـان نیـست بـه آنچـه در زمـان  اصطالح باِاما برحسب

بـه عبـارت دیگـر، نـسبت و . شـود نیست از جهتی که در زمان نیست، سرمد نامیده می
ی اّمعیتی که برخی از امور ثابت، نسبت به یکدیگر دارند و یا هر استمرار وجودی به معن

 همـان وجـود صـرف ر به نحو مطلق که بدون قیـاس بـه تجـدد اوقـات باشـد،ّسلب تغی
ــن( ســرمدی اســت ــاتســینا،  اب ــو، ؛ ۴٣ :١۴٠۴، التعلیق ــاد، ؛ ۴٢: ١۴٠٠هم ــو، ؛ ٩ و ٧ :١٣۶٧دام هم

  .)۵۴/٢٣٧ :١۴٠۴مجلسی، ؛ ۴٠٢ و ٢/٣۴۵: ١٣٨۵ ـ١٣٨١
در برخی تقریرات هم، وعاء وجود صرف ثابت حق متعـال دانـسته شـده اسـت کـه 

ّمطلقا از عروض تغیر و سبق عدم مبر ّ . علیت محض از هـر جهـت اسـتاست و صرف فً
ّی برای عدم آن تصور شود، بلکه سـرمد وعـاء وجـود یعدم برای او متصور نیست تا وعا

 زیـرا ماسـوای او ؛ سرمد و وجود سـرمدی مخـتص بـه خداونـد اسـت،در واقع. اوست
اما خداوند مـسبوق . اند اگرچه مسبوق به امتداد و الامتداد عدمی نباشند مسبوق به عدم
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؛ ۶ :١٣۶٧دامـاد، ( این تقریر، جواهر مفارق امکانی در دهر هستندطبق .  نیست عدم همبه
افغــانی، حــسینی ؛ ١٨٠ـــ١/١٧٩ :١۴٢٣؛ همــو، ۴۶٩ :١٣٨١نراقــی، ؛ ٣۴۶ـــ٢/٣۴۵ :١٣٨۵ ـــ١٣٨١همــو، 
١۴٢٢٢ :٢٣(.  

 بـه حـدود ش از اول و آخر و عدم توصـیفآنسرمد، همچنین به اعتبار، عدم انقطاع 
او وجـودی اسـت . ف در عرض ذاتش اسم خداوند تعالی اسـتاجسام و عقول و اوصا

مشهورتر، اطالق سرمدی بـر خداونـد . که ماهیت ندارد و بر حالت واحد بسیطی است
  اسم سرمد بـر او اطـالق شـده اسـت،است، اما چون در آنجا، ظرف و مظروف نیست

  .)٧٢٣ :١٣٧٢ سبزواری، ؛١١١ :١۴٢۶درودآبادی، همدانی (
شود، وجوب وجود خداوند اسـت کـه از  وجب هدایت به سرمد می آنچه م،در واقع

ِتبدل و انتقال و امکان عدم و قوه برحسب ّ ّ جمیع شئون و احوال منزه است و بـه دهـر و ّ
  .)٢/٣۵۶ :١٣٨۵ ـ١٣٨١داماد، (  محیط است،چه در آن است سرمد و هر

سته شـده علـوم او دانـ در برخی تقریرات، سرمد، نسبت خداوند به صفات، اسـما و
است و اطالق بر امری شده که ظرف وجود فعل الهی و رحمـت و فـیض منبـسط او و 

در برخی تقریرات دیگر هم نسبت برخی انوار عقلـی بـه . عالم صفات و امر الهی است
 و ٩٢ :١٣٨٣؛ اسـفراینی، ١٣٠ :١٣٧٨،  شـیرازییندصـدرال( بعض دیگر سرمد دانسته شده اسـت

  .)٣/۴ :١۴١۵ می،؛ ق١/١٧٩ :١۴٢٣؛ نراقی، ١۶٨
 از دهر و دهریـات نیـز ،ّطور که از زمان و امور زمانمند مبراست واجب تعالی همان

 سـرمد ، در واقع.)٣٠٣ :١٣٧۶داماد، ( ّمبراست و بر عرش سرمد فوق دهر و دهریات است
 خداوند اگرچه با دهر و زمان موجود اسـت ،به عبارتی. برتر از دهر و محیط به آن است

. اسـتّهـا مبر ا که بعد از وجود این دو وعاء نیز موجود است، از انتساب به آنمعناین به 
یک از موجـودات،  شود و وعاء هر  وعاءها در اوقات مختلف متفاوت نمی،به عبارت دیگر

ّ مانند وعاء الهی که سرمد است، حتی بعـد از تحقـق ؛وعاء مختص به او در هر وقت است

  .)۴٩١ و ۴٧٠ :١٣٨١؛ همو، ١/١٨٠: ١۴٢٣نراقی، ( استه  چون محیط به آن؛دو وعاء دیگر
 سرمد همان موجودیت محض و نسبتی است که بـرای موجـود محـض بـه ،بنابراین

 ِامتداد و الامتداد در خود ایـن وعـاء و نـسبت و دو طـرف. موجودات ثابت دیگر است
 در ّبه عبارت دیگر، نسبت سرمدی مباین بـا نـسبت متقـدر اسـت و. نسبت وجود ندارد
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الیـه و بـه مجمـوع، متـشابه اسـت و   منسوبی منسوب، به جمیع اجزاۀ نسبت، اضافاین
ّموجود خارج از زمان، محال است که به موجـودات، نـسبت متقـدر . شود مختلف نمی

ّداشته باشد بلکه به جمیع موجودات، نسبت سرمدی مبرا از تقدر و التقـدر دارد ّ دامـاد، ( ّ
ّ پس وجود واجب، سابق بر وجود عالم است و معیت معنا .)٢/٣۶۵  و١/٣٩۵: ١٣٨۵ ــ١٣٨١
ّ زیرا نسبتی بین او و سایر موجودات نیست تا معیت تصور شـودارد؛ند  او برتـر از زمـان .ّ

ِاست و معیت دو شیء زمـانی از  هاست پس او به نحـو غیـر  آنِ فرع زمانی بودن، زمانیّ
  .)۴٨۶ :١٣٨١نراقی، ( عالم منفک است

ر بـین ّ گـاه نـسبت غیـر متقـد:مد به سه اعتبـار لحـاظ شـده اسـتحاصل اینکه سر
 گاه ؛خود این نسبت به دو صورت لحاظ شده است. موجودات ثابت دانسته شده است

ش دانسته شده و در برخی اوقات نسبت بـین ا های وجودی نسبت موجودی با سایر جنبه
 ظرفیـت آن اسـت ۀاعتبار دیگر سرمد، جنبـ. موجودات منفک از هم دانسته شده است

 ایـن ً حتمـا،شـود شود که چون نسبت بین دو طرف برقرار می که از این طریق توجیه می
حـال ایـن ظـرف گـاه . ها باشـد د که جامع آننشو نسبت و دو طرف در ظرفی واقع می

سـماء و صـفات اظرف وجود الهی دانسته شده است که نـسبت در آن بـین خداونـد و 
 ،ایـن اسـاس بـر.  و عقول مفارق دانـسته شـده اسـتاوست و گاه ظرف وجود خداوند

 این فروض بر اساس تفاوت تقریـرات ۀهم. ظرف وجود فعل الهی نیز دانسته شده است
  شـاملتوان سرمد را به نحوی دانست که دارای مراتب مختلف باشـد تـا البته می. است

.  در تعارض باشدر آنّتغی بسا این فرض با بساطت و عدم اما چه. تمام این تقریرات باشد
 ۀواسـط هاعتبـار دیگـر سـرمد، ایـن اسـت کـه بـ. به همین دلیل تصور آن مشکل اسـت

  . خاص، اسم خداوند تعالی لحاظ شده استیهای خصوصیات و ویژگی

  فخر رازی پاسخ به اشکال
شـکی نیـست کـه وقـوع حرکـت بـا : ًاوالکـه در پاسخ به اشکال فخر رازی باید گفت 

 ّ با قـارّ قارئیطور مانند وقوع شی  ثابت با زمان نیست و همینّقارزمان، مانند وقوع جسم 
پـس . ت متغیر و ثابت محال نیـستّاین فرق معقول و محصل است و معی. دیگر نیست

 آن تعبیـر شـود و ِچون اختالف معانی متقرر شد، بایـد در هـر معنـا بـه عبـارت مناسـب
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  .ت غیر از داللت عبارات بر معانی نیس، از تحصیلمقصود
 نـسبت بـین اشـیا و هـم بـر ِها هم بر خـود ن به آندهر و سرمد در کاربرد قائال: ًثانیا

بـر اسـاس ایـن . وعاء و ظرف وجودی که این نسب در آن قرار دارد، لحاظ شده اسـت
بر تفاوت تقریراتی که در رابطه با   حاضر در این وعاءها، بنای بین اشیا و اشیاهای تنسب

. شـود  اعتبارات ماهوی هم در این وعاءها وارد میً، حتماموجودات این ظروف گذشت
 باید گفت که تعبیری که از دهر به نسبت بین متغیر و ثابت شده اسـت، ،از طرف دیگر

 ر و ثابـت ازّن این مطلب است کـه ایـن نـسبت بـین متغیـّبا توضیحاتی که گذشت، مبی
ی ثابت است و نیز دهـر کـه  این نسبت، نسبت،در واقع. شود  ثبات متغیر برقرار میِجهت

توجه به این توضیحات، دهـر و سـرمد بـا  با. وعاء این نسبت است، وجودی ثابت است
. انـد  متفـاوتً کامال،ا متغیر است و وعاء نسب و موجودات متغیر نیز هستًزمان که ذات

  .ندا ن سه وعاء متفاوت وجودیّبه عبارت دیگر، دهر، سرمد و زمان مبی
ّ است صاحب تقدم و تقدم فیدارزمان، مق: اًثالث ّه متقـدم از آن بـا متـأخر کـذاته  یّ ّ

 از آن ی از آن فائت و بعـضیه بعضکر است یّتش متعلق به امر متغیشود و ماه یجمع نم
پـس زمـان توسـط .  نیـستیّجز امر ماده جی است بیه تدرک ین امریچن. الحق است

ّت، متعلق به ماده است و مفارق نیست و چگونه غکحر ن است در حالی که اگر یر از ایّ
شـود در زمـان طوفـان واقـع شـده  ید آنچه اکنون واقع مـیال نباشد بای و سیزمان منقض
ّا تقدم و تأخر نباشدیان اشیباشد و در م   ؟ّ

ّه متقدم و متأخر بالذات باشد باک نباشد یزیبالجمله اگر در موجودات چ چ ید در هیّ
ّز تقدم و تأخر بالعرض یچ ّ و متجـدد یّگاه متقـض هر. ء زمان استی و آن شافت نشودیّ

ّه به مجردات تعلق گکلذاته باشد محال است  باشـد،  یّرا تجدد در عالم قدس نمـی ز؛ردیّ
  .ه خود از مفارقات باشدک آنیچه جا

ّ تصور نموده و در آن ادعایآنچه راز ّت و تقـدم و ّیـرده اسـت و از معکـ بـداهت یّ

ِمعیت را ی ز؛حسب زمان باطل استا به ی با اشیّتأخر واجب تعال ا جز ی اشبا یواجب تعالّ
. استر و حدوث ّیت و تغکّ منزه از زمان و حریومیت قّیآن معنیست و ت ّی نوع معکی

 ی اسـت و بـرایر زمـانیت غّیآن مع. ع موجودات نسبت واحد استی به جمینسبت بار
 ۀهـا در مرتبـ  آنۀا همـیـباشد، پس گو ی نمی تعالیّات تجدد و تعاقب نسبت به باریزمان
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 یندصـدرال( انـد دهیـائنـات در زمـان صـادر گردک اما مبدعات بـدون زمـان و ، از اوواحد
  .)٢٣٧ :١٣٧۵حسینی اردکانی، ؛ ٣/١۴۶: ١٩٨١همو، ؛ ٢٧٣ :١۴٢٢، شیرازی

  گیری نتیجه
بر اساس مبنای حکما، باید گفت که دهر، سرمد و زمـان، اصـطالحاتی هـستند کـه از 

 این اعتبـارات، سـرانجام بـه ایـن نکتـه خـتم ۀاما هم. اند تلف اعتبار شدههای مخ لحاظ
 آن، از محـدودیت رۀاند که گست شود که در واقع این سه اصطالح، سه وعاء وجودی می

  .وجودی تا عدم محدودیت وجودی است
 ر وّیابند که گاه متقد های مختلف می  اشیا و موجودات با هم نسبت،در این ظروف

پس گاه تمرکـز . هاستی وجودی این وعاءها ر است و متناسب با ویژگیّتقداه غیر مگ
 و هاست که دهر و سرمد به معنای خـاص اسـتهای حاصل در این وعاء بر خود نسبت

های کلی آن است، فـارغ از اشـیاء و نـسبی کـه در آن  گاه تمرکز بر خود وعاء و ویژگی
 و نـدگاه نامحدود ودی، محدود وگاه این وعاء وج طور که گفته شد، همان. موجودند

محـدودیت ۀ بنـابراین بـه واسـط. انـد گونـه به تبع، اشیا و موجودات واقع در آن نیـز ایـن
  .یابد ها راه میی اعتبارات ماهوی هم در این وعاءوجود

 ّموجودات واقع در آن، تفکیک عقلی و اعتباری است واال البته تفکیک بین وعاء و
بـه عبـارت دیگـر، وعـاء، برخاسـته از وجـود موجـودات و . ددو از هم ممتاز نیـستن این

هایی در موجودات مختص به هر وعاء البته تفاوت تقریر. هاست های وجودی آن ویژگی
هـا  دلیـل وجـود ایـن وعاء،در واقـع. کند  مبنا اختالل ایجاد نمیِوجود دارد که در اصل

کنـد کـه   را تبیـین مـیهـا های آن عقل ویژگی هاست و واقع و خارج و ادراک عقلی آن
  .قابل خلط نیست
 بـه حـسب وجـودش یتوان تبیین کرد که هر موجود هم میدین نحو این مطلب را ب

م آن را در ظـرف ینـک ی را بررسـیّ موجـود مـادیکگاه ما   هرً مثال؛ استی ظرفیدارا
ء ی شـیشش ذاتک نشانگر یّء مادی به شیگونه انتساب زمان  هر.میابی یان مکزمان و م

انـد،  ّ عامهیه الفاظ موضوع بر معانکاساس  ینپس بر ا.  به زمانمند بودن آن استیّماد
لذا . میشود، بدان یّء در آن محقق و مستقر میء را عبارت از آنچه شیم ظرف شیتوان یم
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 ی داراًه مـثالکـگـاه   اسـت و هـری ظرفی دارااش ی وجودۀ به حسب مرتبی موجودهر
  . مخصوص به خود استید ظرف وجوی نباشد دارایّشش مادک

امـا .  سه امتدادنـدیری سه ظرف و به تعبی دارایبر این اساس، موجودات عالم هست
 دون خود احاطه و اشراف ۀ بر مرتبیکگرند و هر یدیکن سه عالم در طول یه اکاز آنجا 

  .موجودات تعریف کردان ید زمان، دهر و سرمد را به عنوان روابط و نسب میدارد، لذا با
 زمـان ۀی عرضـۀ از حدود سلسلیّات در حدیّ از مادیکه هر کسان همان گونه  نیبد

 یجـه مـسبوق بـه عـدم واقعـی و در نتاند گر موجود شدهی دیّموجود نبوده و بعد در حد
ز موجودات در هر مرتبه، مسبوق ی سرمد، دهر و زمان نی طولۀباشند، در سلسل ی میزمان

 موجودات زمانمنـد مـسبوق بـه عـدم یعنیـ  سک برعنه  ـ باالترندۀ در مرتبیبه عدم واقع
  .)٣٧ـ٣۵: ١٣٧۶؛ علوی، ۶۵ ـ ۶۴: ١٣٧۶، داماد( باشند ی می سرمدیواقع

چیـز را در   زیرا هـر؛اما باید توجه داشت که وهم، از درک دهر و سرمد عاجز است
  .دهد چیز متی قرار می داند و برای هر زمان می
ست که دهر همان سرمد است کـه در ارتبـاط و ا آید این  دیگری که به نظر میۀنکت

بسا برخی  کند، چه مطلبی که این مسئله را تأیید می. نسبت با زمان، دهر نام گرفته است
به نحو مشترک دانسته اسـت و یـا را ها ی باشد که برخی موجودات این وعاءهایاز تقریر

  .ر که بین موجودات هر دو وعاء استّهمان نسبت غیر متقد
به این مطلـب بـه .  مؤید این مطلب استهم در وعاء دهر گرفته صورت ِبندی تقسیم
 مـستقل یا اگر چند دهر خود مرتبـهکه آید   به نظر میً ابتدائا؛توان نگریست دو نحو می

 ًسرمد با زمان، واقعا) یّعل (ۀ فرض وجود آن به سبب رابطیان زمان و سرمد است، ولیم
ات یرا اگـر سـرمدیـانـد؛ ز را در افق زمـان گفتـهه دهر کن روست ی است و از ایضرور
.  به دهر نبـودیازیگر نیات نداشتند، دی با زمانیچ نسبتیگر بودند و هیدیک متالزم ًصرفا

ی و معلـولی ّ علـۀ رابطـّمکمـل اتصال سرمد و زمان است و به نوعی ۀ دهر حلق،بنابراین
ن است که در این صـورت رسد ای اما سؤالی که بعد به ذهن می. میان این دو وعاء است

های وجودی مجـزا در مقابـل زمـان و سـرمد قـرار  ی مستقل با ویژگییآیا دیگر دهر وعا
کنـد،   دیگری که ایـن مطلـب را تقویـت مـیۀشود؟ نکت بندی لغو نمی گیرد و تقسیم می

گیرد و این مطلب در برخـی  تعاریف دهر است که در ارتباط و نسبت با زمان شکل می
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  .ن به تفسیر زمانی دهر و سرمد است نظر قائالۀکنند تقویت بسیار ،وجوه
گانـه در طـول  ن عوالم سـهیست که ا امطلب دیگری که باید به آن توجه داشت این

مـل اسـت کها و اقـوا و ا ط بر آنی عوالم و محۀ عالم سرمد فوق همیعنی؛ هم قرار دارند
ط بـر آن یزمـان و محـ و عالم دهر فـوق عـالم ،ث وجودی موجودات از حۀنسبت به هم

ه کـمل از موجودات عالم زمان است و در انتها، عـالم زمـان کاست و موجودات آن، ا
 موجـودات ۀتـر از همـ تر و نـاقص فی عوالم و موجودات آن ضعۀحوادث آن مادون هم

 در وعـاء دهـر یه موجـودات زمـانکـست یـنا ان بدان معنین بیالبته ا. گر استیعوالم د
ّن اعم از مجرد و مادکودات مم موجۀه همکستند بلین نحـو ثبـوت و ه ی در وعاء دهر بـّ

 طوره ب یه و موجودات زمانیومی حوادث یت موجود هستند، منتهیّمکر و بدون ّیعدم تغ
 واجد عـالم ،یه عالم اعلکخالصه آن. نندک یدا میمم در وعاء زمان وجود پکر و متیمتغ

 باشـد یتوانـد واجـد اعلـ یفل نمـ اسـیعنی. ّس آن تحقق نداردک عیز هست ولیاسفل ن
  .)١٣٠ و ٧۴ـ٧٣  مقدمه،:١٣۶٧ داماد،(

ن به تفسیر زمانی دهر و سرمد، گرچه در برخی وجوه غیر دقیق اسـت نقدهای قائال
بـسا بتـوان  آورد کـه چـه ای را به ذهن مـی اما ایده.  استّن قابل رداهای مخالف و با پاسخ

. د که دهر و سرمد بر آن قابل اطـالق باشـدزمان را مرحله به مرحله به نحوی تجرید کر
ها و  های آن ها و ویژگیجامعی که سازگار با موجودات وعاء تبیین ،البته برای این مسئله

البتـه . ها باشد، نیاز استبه نحو کلی در توافق با خود وعاءهای بین موجودات و  نسبت
ها این مطلب را بیشتر به ای وعاء ها و صرافت مرحلهمعلولی بین وعاءو ی ّشاید نسبت عل

  .ذهن نزدیک کند
وهم و امری موهـوم اختراع  اگر آن را .در مورد زمان موهوم هم فروضی وجود دارد

ن به دهر بدانیم، در واقع اثری در خارج ندارد و همان، عدم صرف است که برخی قائال
 ِ و موجوداالمری اگر امر نفس کنند و توجیه میچنین ن معتقدند و حدوث دهری را داب

هـایی  بر تبیـین هایی عرضی بدانیم، بنا واقعی مانند زمان موجود مگر با تفاوت در ویژگی
االمری اما نه ماننـد  اما اگر آن را امر نفس. که گذشت، قابل یکی دانستن با دهر نیست

البتـه ایـن در صـورتی . بسا در برخی وجوه به دهر شباهت یابـد زمان موجود بدانیم، چه
  .توان منشأ انتزاعی برای آن ترسیم کرداست که ب
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  یشناس تابک
، یتبـة االعـالم االسـالمکروت، میـ، بیق عبدالرحمن بـدوی، تحقالتعلیقات، ، حسین بن عبداهللانایس ابن .١

  .ق ١۴٠۴
  .م ١٩٨٩، هیئة المصریقاهره، الهدوم، چاپ ، الحدود، همو .٢
  .ق ١۴٠۴،  النجفیمرعشیال اهللاة آیةم، مکتبقتحقیق سعید زاید و همکاران، ، )الطبیعیات( الشفاء، همو .٣
  .ق ١۴٠٠، داری، قم، بسینا رسائل ابن، همو .۴
ْ بغدادی، هبةاهللا بن علی بن ملکااتکالبرابو .۵  ،اصفهان، دانشگاه اصـفهاندوم، چاپ ، هالمعتبر فی الحکم ،َ

  .ش ١٣٧٣
 بیـروت،دوم، چاپ ،  العلماءب بدستورّجامع العلوم فی اصطالحات الفنون الملق، عبدالنبی، یاحمد نگر .۶

  .م ١٩٧۵
، یف الرضـیره، قـم، الـشریق عبدالرحمن عمیق و تعلی، مقدمه و تحقالمقاصد شرحین، ، سعدالدیتفتازان .٧

  .ق ١۴٠٩
  .ش ١٣٨١ قم، دفتر تبلیغات اسالمی،دوم، چاپ ، هزار و یک کلمه،  حسن،یزاده آمل حسن .٨
، مقدمـه و )یرازی مالصـدرا شـۀیـر شـرح هدایـتحر( کـوانمـرآت االحسینی اردکانی، احمد بن محمد،  .٩

  .ش ١٣٧۵، تهران، میراث مکتوب، ی نورانق عبداهللایح و تعلیتصح
خ محمـد ی شـِریق عماره و تحری، تحقالتعلیقات علی شرح العقائد العضدیة، الدین ، جمالیافغانحسینی  . ١٠

  .ق ١۴٢٣نا،  ، بیجا عبده، بی
  . ق١۴١۴  الفکر،، بیروت، دارعروس من جواهر القاموستاج ال مرتضی،سیدمحمد، یدی زبی واسطینیحس . ١١
، قـم، مـؤتمر یح رضا اسـتادی، تصحالحاشیة علی حاشیة الخفری علی شرح التجریدجمال، ی، خوانسار .١٢

  .ش ١٣٧٨، یالمحقق الخوانسار
، تهران، دانشگاه تهـراندوم، چاپ  و همکاران، محقق ی، به اهتمام مهدالقبساتمحمدباقر، یرداماد، م . ١٣

  .ش ١٣۶٧
 مطالعـات ۀسـسؤ، تهـران، می اوجبـی علـِقیـ، مقدمـه و تحقیمان و شرحه کشف الحقائقتقویم اال، همـو .١۴

  .ش ١٣٧۶ ،یاسالم
  .ش١٣٨۵ ـ١٣٨١، فرهنگی، تهران، انجمن آثار و مفاخر ی نوران، به اهتمام عبداهللامصنفات میرداماد، همو .١۵
ق حامـد یـح و تحقی، تـصح اثبات جدوی الدعاءنبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و، همو .١۶

  .ش ١٣٧۴ توب،کراث می تهران، هجرت و م ـ، قمی اصفهانیناج
  .م ٢٠٠١ ناشرون،و تبة لبنان ک، بیروت، مموسوعة مصطلحات االمام فخرالدین الرازی م، سمیح،یدغ .١٧
  .ش ١٣٨١، توبک مراثی، تهران، میانکسریق تویق و تعلیم و تحقی، تقدسبع رسائل، الدین ، جاللیدوان .١٨
 ، تحقیـق حجـازی سـقا، بیـروت، دارلهیالمطالب العالیة من العلم اال،  محمد بن عمررازی، فخرالدین .١٩

  .ق ١۴٠٧ ،یتاب العربکال
ســسة ؤ ســقا، تهــران، میاحمــد علــو  یحجــاز محمــد قیــ، مقدمــه و تحقهشــرح عیــون الحکمــ، همــو .٢٠

  .ش ١٣٧٣ ، الصادق
، قـم، یضیـم فیرکـح ی، تـصح فـی المفتـتح و المختـتمحکـمال سـرارا، ، مالهادی بـن مهـدییسبزوار .٢١

  .ش ١٣٨٣ ،ینیمطبوعات د
  .ش ١٣٧٢ ، تهران، دانشگاه تهران،یبی حبیق نجفقلی، تحقسماء الحسنیالشرح ا، همو .٢٢
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  . ش١٣٧٩ تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،، فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا، جعفر، یسجاد .٢٣
بیـروت، سوم، چاپ ، هربعسفار العقلیة االالحکمة المتعالیة فی اال، براهیمصدرالدین شیرازی، محمد بن ا .٢۴

  .م ١٩٨١،  العربیاء التراثیدار اح
  صـدرا،یمت اسـالمکاد حیان، تهران، بنین موسویدحسیق سیح و تحقی، تصحرسالة فی الحدوث، همو .٢۵

  .ش ١٣٧٨
  .ق ١۴٢٢، یخ العربیسسة التارؤار، بیروت، مک فوالدیح محمدمصطفی، تصحهثیریشرح الهدایة اال، همو .٢۶
  .ش ١٣۶۶  تهران، حکمت،،بیدی صانعی درهترجمۀ منوچهر ، فرهنگ فلسفیصلیبا، جمیل،  .٢٧
 ،ه، قـم، البالغـشرح االشارات و التنبیهات مع المحاکمات،  محمد بن محمـدنیرالدینصخواجه ، یطوس .٢٨

  .ش ١٣٧۵
 ۀسـسؤ، تهـران، می اصـفهانی نـاجق حامـدیـ، تحقشرح کتاب القبـساتن، یالعابد نی، احمد بن زیعلو .٢٩

  .ش ١٣٧۶ ،یمطالعات اسالم
یـددمحمد، یسیر، می عاملیعلو .٣٠ ، تهـران، انجمـن آثـار و یق حامـد نـاجیـح و تحقی، تـصحعالقة التجر

  .ش ١٣٨١ ،یمفاخر فرهنگ
ن یالد جاللیدسۀ ح و مقدمیق و تصحی، تعلالمعارف اصول، مرتضی  بن شاهمحسنمحمد، یاشانکض یف . ٣١

  .ش ١٣٧۵ ،یغات اسالمیقم، دفتر تبلسوم، چاپ ، یانیآشت
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