
 

 

 
 مالصدرا فلسفی نظریات زبانی تحلیل ساختار

 
 2یکلباس فائزه 1،یانوار دیسع

 )09/04/1394: یینها رشیپذ خیتار -18/04/1393: مقاله افتیدر خیتار(

 
 چکیده

 نشان مالصدرا، فلسفی آرای بررسی در زبانی تحلیل روش کارگیری هب با مقاله این در
 وی فلسفی نظریات تمامی بر توانمی را واحدی زبانی الگوی که است شده داده

 لفظ معنایی ساختار مورد در زبانی ۀنظری دو اساس بر منظور بدین. کرد منطبق
 کند،می بیان را خویش فلسفی نظام وی که هنگامی که است شده داده نشان مشتق،
 بر که هنگامی و دارد انطباق مشتق معنایی بساطت زبانی الگوی با وی فلسفی نظریات
 مشتق معنایی ترکب زبانی الگوی از پردازد،می خویش نظریات از دفاع به قوم مبنای

 در مالصدرا فلسفی آرای بر مقاله، این در شدهارائه زبانی الگوی. ندکمی استفاده
 حرکت موضوع وجود، بودن یاعتبار اشکال به پاسخ: اندشده داده تطبیق زیر مباحث
 ۀی نخست نظر اگر کهاست هشد داده نشان نیهمچن .معقول و عاقل اتحاد جوهری

 رشی در پذم،ی بروی و سپس به سراغ مباحث فلسفمیری بساطت مشتق را بپذیزبان
 اتی مخالفت با نظری برانیهمچن.  بودمی نخواهلی دلازمندی مالصدرا نی فلسفاتیرنظ

 . می مشتق قائل باشیی ترکب معناۀی به نظردی با مالصدرا حتماًیفلسف
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 درآمد. 1
 زبانی الگوی از مالصدرا فلسفی اتنظری مامیت که شودمی داده نشان مقاله این در

 و بردپی وی فلسفی نظریات انسجام به توانمی اساس این بر. کنندمی تبعیّت واحدی
 با سازگار ۀنظری است، نکرده نظر اظهار زمینه آن در وی که ایمسئله در توانمی حتی
 بیان مشتق بانیز و معنایی ساختار نخست منظور بدین. کرد مشخص را وی فکری نظام
 در و شودمی داده نشان ساختار این با مالصدرا فلسفی نظریات ارتباط سپس و شودمی

 .شودمی مشخص وی فلسفی نظریات زبانی تحلیل الگوی نهایت
 
 تحقیق ۀپیشین. 2

 و شده مطرح صرف علم و فقه اصول کالم، منطق، در ،فلسفه در جز مشتق از بحث
 بیان مشتق معنایی ترکب یا بساطت شقّ دو از یکی از ریداجانب در زیادی هایبحث
. است نپرداخته مقاله این موضوع به محققی هیچ خاص طور به اما .]35[ است شده

 اکبراحمدی علی دکتر ۀنوشت فلسفه زبانی تحلیل کتاب در اشاراتی اجمالی نحو به گرچه
 نظریات از یکی از داری جانب پی در مقاله این. ]5[ است شده موضوع این به افرمجانی
 ساختار بررسی به تحلیلی، ۀفلسف روش به بلکه نیست، مشتق معنایی ترکب یا بساطت

 .است پرداخته مالصدرا فلسفی نظریات زبانی
 
 مشتق معنایی ساختار. 3
 ترکّب) 1 :از عبارتند که است شده مطرح اصلی هنظری دو مشتق معنایی ساختار باب در

 .مشتق مفهومی طتبسا) 2 مشتق؛ مفهومی
 
 مشتق مفهومی ترکّب ۀنظری. 1. 3
 شده تشکیل جزء چند یا دو از »مفهومی تحلیل هنگام به «مشتق ه،نظری این اساس بر

 له ثبت شخصٌ« یا و »الضرب له ثبت شئٌ «معنای به »ضارب«: مثال عنوان به است؛
 .]116ص ،1ج ،45 ؛303ص ،31 ؛264ص ،1ج ،11 ؛74ص ،10 [تاس »الضرب
 در م،ی کنفی مشتق است تعریکه لفظ» ناطق«را به » انسان« اگر مثال عنوان به

 شفا اتیاله در نایسابن که چنان ؛ شده استلی ما از دو جزء تشکفی تعرقتیحق
 نی ابر .]233ص ،3[»  له نفسٌ ناطقةءی و شنطق له ءی بالناطق شیعنیُ«: سدینو یم
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 مرکب به شمار یی از نظر معنااست مفرد ،یلفظ و یادب نظر از اگرچهاساس، مشتق 
 فصل به فیتعر دانان منطق از یا امر باعث شده است تا عدّهنی هم.]79ص ،37[ دیآ یم
 لیدل به) ناطقمانند  (فصل که چرا. آورند شمار به ناقص حدّ به فیتعر ینوع زین را

 خود معرَّف افتراق وجه و کاشترا وجه انگریب و فیتعر نیجانش تواندیم آن بودن مشتق
 .]145ص ،23: ـ  نک؛20ص ،34؛ 22-21ص ،16 [باشد

 
 مشتق مفهومی بساطت ۀنظری. 2. 3
 جزء چند یا دو به و است بسیط »مفهومی تحلیل هنگام در« مشتق ه،نظری این اساس بر

 نه و »الضرب له شئ« نه است، زننده معنای به »ضارب«: مثال عنوان به شود؛نمی تقسیم
 معنای در چکدامهی آن، مصداق نه و شئ مفهوم نه دیگر، بیان به ؛»الضرب له شخص«

 نظریه، این اساس بر .]274ص ،31 ؛407ص ،1ج ،15 ؛74ص ،10 [اندنشده اخذ مشتق
 قائلین. ]309ص ،1ج ،9[ است محدود بر حد زیادت باب از مشتق تعریف در شیء ذکر
 این ۀحیط از خارج که اندکرده ارائه خود مدعّای بر نیز دالیلی هنظری دو این از هریک به

 .]307ص ،32 ؛406ص ،1ج ،15 : ـنک[ است نوشتار
 
 مشتق مورد در نیمتکلم و فالسفه نظرات. 4

 اشاره مشتق لفظ ییمعناساختار مورد در هنظری چهار به ةیّالربوب الشواهد کتاب در مالصدرا
 بحث کند، ی و صفات الهاسما مورد در که آن از پیش نیهمچن. ]44-43ص ،42 [کندیم

 ،41:   ـنک[ بحث، ذکر کرده است ۀ مشتق را به عنوان مقدمی مطرح در مورد معنایاتنظر
 .میپرداز یم هینظر چهار نیا شرح به جا نیا در ].44-43ص ،39 ؛403-402ص

 امری مشتق مفهوم هنظری این اساس بر .جرجانی شریف میرسیّد ۀنظری )الف
]. 268-267ص ،3ج ،46 [است اشتقاق مبدأ به منسوب ذات معنای به و است بسیط
 :داریم کار و سر مفهوم دو با مشتق معنای تحلیل در این بنابر

 ).مبدأ به دیّتق (= مبدأ و ذات نیب نسبت .دو ؛)موصوف (= ذات .یک
 »نسبت+  ذات = مشتق«

 ]:44ص ،8[ سدینویم یراز نیالدّقطب مطالع شرح کتاب یحواش در یجرجان
 مزبور نسبت که یوجه بر مبدأ، به نسبت با) موصوف ای (ذات از است عبارت مشتق«
 .»باشد آن از خارج مبدأ و مفهوم، در داخل
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 به دیّتق« با »ذات« از است عبارت مشتق که است نیا یجرجان اعتقاد خالصه طور به
 که »مبدأ به دیّتق«. دباش شده لیتشک مبدأ و ذات از مشتق که ستین گونه این و. »مبدأ
 »یخارج دٌیق و جزءٌ دٌیّتق «نوع از یسبزوار ریتعب به توانیم را است مأخوذ مشتق در

 ].22ص ،44 ؛42-41ص ،1ج ،39:  ـنک ؛104ص ،2ج ،20 [ستدان
 دییتأ را یجرجان دهیعق نیا یجرجان مواقف شرح بر خود یحواش در یقوشچ فاضل

 دو آن انیم و باشد مأخوذ مشتق در تواندینم مبدأ هک داردیم اظهار گونه این و کرده
 .]208ص، 1ج ،17: ـ نک [یاعتبار نیتبا نه و دارد وجود یذات نیتبا

 طیبس یلفظ مشتق ،یدوان جاللمالّ نظر اساس بر .یدوان نیالدّجالل ۀنظری) ب
 مبدأ و مشتق انیم فرق و داندیم اشتقاق مبدأ همان را مشتق یو. ]130ص ،14[ است

 ،18 [ندارد داللت زین نسبت وجود بر قمشت که است معتقد و دانسته یاعتبار را اشتقاق
 :نویسدمی طوسی نصیرالدّین خواجه االعتقاد تجرید کتاب حواشی در دوانی. ]29ص

 در. ]43ص ،42[ »عرضی و عرض اتّحاد دلیل به ،صفت عین از است عبارت مشتق«
 .است اشتقاق مبدأ همان مشتق نتیجه

 »منه مشتقٌ = مصدر = صفت = اشتقاق مبدأ = مشتق«
 مبدأ و مشتق انیم یفرق چیه که گرفت جهینت گونه این توانیم یدوان اناتیب از

 و عرض نیب که یفرق همان گر،ید عبارت به. ]269ص ،3ج ،46 [ستین آن اشتقاق
 ،12 ؛768ص ،2ج ،1 : ـنک [است برقرار زین آن مبدأ و مشتق انیم دارد، وجود یعرض
 انیب به است؛ بشرط ال مشتق و است ال بشرط مبدأ یعنی. ]299ص ،4ج ،20 ؛89ص
 حمل قابل است »ضرب« که مبدأ یول ،»ضارب دٌیز«: مانند است، حمل قابل مشتق گرید
 و فصل نیب که یفرق همان و است جنس و ماده نیب که یفرق همان نیبنابرا. ستین

 به. ]43ص ،42 ؛206ص ،1ج ،17[ دارد وجود زین آن مبدأ و مشتق انیم است، صورت
 گرفته »سواد« از »أسود« و ،»اضیب« اشتقاق مبدأ از »ضیأب« مشتقِّ لفظ ،مثال عنوان
 که است یذات ها آن یمعنا و انددهیگرد وضع اهیس و دیسف یبرا یفارس در که نداشده
 گفت توانیم پس ؛]269ص ،3ج ،46 ؛208ص ،1ج ،17[ باشد آن در یاهیس و یدیسف
. اندشده لحاظ اعتبار دو به که زندیچ کی سواد و أسود ای اضیب و ضیأب یو نظر در

  :]328ص ،4 [ندارد) ذات ای (موصوف بر یداللت مشتق که است معتقد یدوان نیهمچن

 طور به نه و عام طور به نه شودینم داخل) ذات ای (موصوف مشتق مفهوم در«
 لباس «ۀجمل در» )ضیأب (دیسف« مفهوم در ئش گرفتن نظر در با مثالً خاص،
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 نیا جمله یمعنا باشد یکل و عام نحو به شئ، از منظور اگر ،»است دیسف
 به باشد خاص یلباس شئ، از منظور اگر و »است دیسف شئ لباس« که شود یم
 یعنی (حاالت نیا یهردو و »است دیسف لباس لباس« که شودیم معنا نیا

 .»است باطل) مشتق یمعنا در خاص، حون به ای عام نحو به شئ لحاظ

 یادار یوصف عبارات باشد، داخل مشتق مفهوم در ذات اگر یدوان نظر در نیا بنابر
 یمعن أسود، ای ضیأب در اگر پس .]23ص ،32 ؛329ص ،همان [بود خواهند زائد تکرار
 ذات همان یاج که شود،یم اهیس ای دیسف راهنیپ آن د،شو داخل راهنیپ مانند یجسم

 کار به اهیس ای دیسف راهنیپ أسود، ای ضیأب ذات یجا به و ردیگیم را اهیس ای و دیسف
 و ]52ص ،13[ نشده لحاظ مشتق مفهوم در ذات جهینت در. ]208ص ،1ج ،17 [رودیم

 نحو به را یدوان ۀنظری ،االلهام شوارق کتاب در یجیاله .است طیبس مشتق یمعنا
 :]115-114ص ،2ج، 33[ کندیم انیب گونه این خالصه

 یمعنا و ندارد نسبت بر داللت ض،یأب مانند »مشتق« مفهوم ،یدوان نظر طبق بر
 در نیهمچن و شودیم ریتعب دیسف به یفارس در که است یطیبس امر آن

 و »ضیأب« انیم ریتغا جهینت در. شودینم لحاظ] ذات [موصوف مشتق، مفهوم
 و است اضیب شود گرفته نظر در »ال بشرط« هک یهنگام است؛ یاعتبار »اضیب«

 جنس جنس، عتیطب که نیا مانند. است ضیأب شود اخذ »البشرط« که یهنگام
 یفرق همان نیا و] یالبشرط و ییال بشرط اعتبار [اعتبار دو با است ماده و

 فرق که دندکر الیخ که گونه آن نه و دارد وجود یعرض و عرض نیب که است
 .است تبالذا دو نیا نیب

 شده مطرح مالصدرا طرف از »نیّمتکلم جمهور «ریتعب .نیمتکلّم جمهور ۀنظری) ج
 یمفهوم مشتق است، مشتق باب در معروف اتنظری از یکی که قول نیا اساس بر. است

 :]402ص ،41 ؛207ص ،1ج ،17 [است شده لیتشک ریز جزء سه از که است مرکّب
 نسبت .سه ؛)منه مشتقٌ مصدر، صفت،  (=اشتقاق مبدأ .دو ؛)موصوف (= ذات .کی

 ).مبدأ به دیّتق (= مبدأ و ذات نیب
 »نسبت + اشتقاق مبدأ + ذات = مشتق«

 که یهنگام. دیآیم شمار به ذات »انسان« مبدأ اشتقاق است و »علم« ، مثالعنوان به
 مشتقِ شود؛یم ذات و مبدأ اشتقاق برقرار انی مینسبت و شودیم متصفذات به علم 

 .]468ص ،9ج ،36[ دیآیم دیپد» لمعا«
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 که است کرده بیان نحوی به را خود ۀنظری مالصدرا .نیصدرالمتألّه هنظری) د
 که است باور این بر وی. شودمی مشتق معنایی ترکب و بساطت ۀنظری دو هر شامل
 از اعمّ و بوده ثابت مطلق طور به آن برای اشتقاق مبدأ که است چیزی مشتق مفهوم
؛ 290، ص1 ج،38 [است »آن غیر «برای یا و »آن جزء« ،»آن خود« برای زیچی ثبوت

 :]44ص ،42؛ 403-402 ص،41
 ؛)]291ص ،1ج ،38[ است یدوان ۀنظری مشابه مورد نیا (اشتقاق مبدأ = مشتق
  ؛اشتقاق مبدأ + ذات = مشتق
 ؛]همان[ است متکلّمان ۀنظری مشابه مورد نیا (نسبت + اشتقاق مبدأ + ذات = مشتق

 دانسته مختلف مصداق سه یدارا را »ضیأب« مشتق لفظ مالصدرا مثال عنوان به
 است؛ معروض که یجسم ؛)عرض (اضیب خود: ]184ص ،40 ؛100ص ،22 [است

 .معروض و عارض از مرکب مجموع
 با را مشتق از مصداق نیا مالصدرا). است دیسف ،یدیسف (اضیب = ضیأب .کی
 .کندیم انیب »لنفسه الشئ ثبوت«: تعبار

: عبارت با را مشتق از مصداق نیا مالصدرا). است دیسف جسم، (جسم = ضیأب .دو
 و جسم ۀمجموع از یئجز یبرا یدیسف یعنی. کندیم انیب »جزئه هو لما الشئ ثبوت«
 ).است شده ثابت جسم یبرا یدیسف (است شده ثابت ،جسم یعنی اضیب

 نیا مالصدرا). است دیسف ،یدیسف یدارا جسم (یدیسف یادار جسم = ضیأب .سه
 .کندیم انیب »رهیلغ الشئ ثبوت«: عبارت با را مشتق مصداق

 آن خود که است کرده سهیمقا »یکل« مفهوم با را فوق امر سه بر مشتق اطالق یو
 ،38 [ندشویم دهینام ی عقلی کلها آن و مجموع یعی طبی آن کلروضمع و یمنطق یکل
 . ]290ص ،1ج

 کرده انی بی مشتق را به نحویی ترکب معناۀینظر یو شود،یم مالحظه چنانکه
 نی بنابرا.]305ص ،1ج ،9[ شودیم زین »آن خود« یبرا یزیچ ثبوتاست که شامل 

 مشتق را یی ترکب معناۀینظر مشتق و مبدأ اشتقاق در ظاهر، کی تفکبا یگرچه و
 یبرا ءیش ثبوت شامل که ینحو به ثبوت یمعنا در اندک یرییتغ بامطرح کرده است، 

 ترکب و ۀینظر دو هر شامل که است کرده انیب ینحو به را اش هینظر باشد، زین خودش
 . مشتق استییبساطت معنا

 ترکب و بساطت ۀی از دو نظریک به هر اسما از صفات تمایز بحث در عنوان مثال به
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 مرکّب از ذات و مبدأ ی الهیسماا مالصدرا نظر از.  خود توجه کرده استیمشتق در جا
 یرامرکب هستند، ز...  و یع چون عالم، قادر، سمی الهی حسنایاشتقاق هستند؛ و أسما

 مشتق یی ترکب معناۀنظری مشابه سخن این. اند شدهیلتشک) مبدأ(از ذات و صفت 
ذات = عالم :  شده است؛ مثالًیلتشک) مبدأ(است که بر اساس آن مشتق از ذات و صفت 

 وی نظر از دیگر طرف از ].44ص ،42 ؛206ص ،1ج ،17) [علم(مبدأ اشتقاق ) + خدا(
 چون رحمت، غضب، سمع، بصر و ی در صفات الهو اند؛بسیط معنایی دارای الهی صفات

 یی مانند قول به بساطت معنای در مورد صفات الهیه نظرینا. ، ذات اخذ نشده است...
  ].44ص ،42 ؛206ص ،1ج ،17[مشتق است 
 مبادی که صفات مفهوم و اند»مرکّب «هستند مشتق یالفاظ که اسما، مفهوم بنابراین

  ]:44ص ،42 [نویسدمی مالصدرا 1].126ص ،18 [هستند »بسیط «هستند، اشتقاق

 مرکب ]مشتق[ انیم فرق مانند عرفا عرف در یو صفات و هللا اسماء انیم فرق
 .است طیبس و
 

 گریکدیر  ب مشتقو مبدأ اشتقاق حمل. 5
 بر »مشتق« و »شتقاقا مبدأ« ،»ذات« از کی کدام حمل که است یبررس قابل امر نیا
 است، حمل ی بررسازمندی مقاله ننی در اچه آن ان،یم نیا از. است ریپذامکان گریکدی

 ریتغا شود، گرفته نظر در طیبس مشتق یمعنا اگر. است گریکدی بر مشتق ومبدأ اشتقاق 
 مبدأ حالت نی ذکر شد، در اکه چنان. بود خواهد یاعتبار اشتقاق مبدأ و مشتق انیم

 زیجا اشتقاق مبدأ بر مشتق حمل نیبنابرا است؛ بشرط ال مشتق، و ال بشرط اشتقاق،
 . ستین ریپذ امکان مشتق بر اشتقاق مبدأ حمل اما است،
 ذات، صورت نیا در اگرچه م،یریبگ نظر در مرکّب را مشتق یمعنا که یصورت در

 امکان با یمنافات امر نیا یول بود، خواهند یمفهوم ریتغا یدارا اشتقاق مبدأ و شتقم
 مفهوم در توانندیم امر دو رایز داشت؛ نخواهد گریکدی بر مشتق و اشتقاق مبدأ حمل

 دو حمل بر یلیدل ازمندین حالت نیا در گرچه باشند؛ متحد مصداقاً و بوده گریکدی ریمغا
 مبدأ بر مشتق حمل که است معتقد مالصدرا البته. میهست رگیکدی بر ریمغا مفهوم
 یامر نه و باشد یجوهر امور از اشتقاق مبدأ که است ریپذامکان یصورت در اشتقاق

  ].80ص، 9ج ،36؛ 26-25ص ،34 [یعرض
                                                                                                                                                                             

همچنین کسانی که صفات را . با پذیرش بسیط بودن صفات، صفات الهی را باید متحد با ذات وی به شمار آورد. 1
 .دانندتوانند صفات را بسیط بدانند، از نظر زبانی نمیعین ذات وی نمی
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  مشتقی زبانۀنظری با فلسفی اصطالحات از برخی انطباق. 6
 بساطت و ی زبانی و ضرورت، با الگو،ه اضاف، امکان، وحدتاصطالحِ چهار بخش این در

 ۀی با نظرها آن از یی که چه معناشودمی داده نشان و شودی داده میقترکب مشتق تطب
 . ترکب مشتق سازگار استۀی با نظرییبساطت و چه معنا

 
 وحدت. 1. 6

 انطباق قابل مشتق بساطت زبانی الگوی با] 357ص ،43 [یقیّه حقۀحقّ وحدت مبحث
 در]. 140ص ،27؛ 100 ص،26[ وحدت است ین ذاتاً عحقیقی واحد آن، در که است

 ترکب الگوی از، )عددی وحدت مبحثهمچون  (حقیقی غیر واحد تحلیل در مقابل،
 و است وحدت به متّصف که انددانسته واحدی را آن و شودمی استفاده مشتق معنایی
 ]. 345ص ،3:  ـنک [است وی ذات با مغایر وحدت

 )یقیّه حقۀحقّوحدت (  الوحدة ینع=  واحد  :مشتق عناییم بساطت
 )یوحدت عدد(ذاتٌ ثبت له الوحدة =  واحد  :مشتق معنایی ترکّب

 
 امکان معانی .2 .6

 ترکب زبانی الگوی اساس بر ماهوی امکان و مشتق بساطت الگوی اساس بر فقری امکان
، 2ج ،20[»  ...فامکن قرّر لشیءا« عبارت در که چنان. هستند تحلیل قابل مشتق معنایی

 اما .شودمی عارض شیء بر شیء ذات تقرّر از پس ماهوی امکان شود،می بیان] 268ص
 . استی فقر و ندارین عیء ذات شی،در امکان فقر

 )یامکان فقر (         االمکان/ الفقر عین = ممکن:    مشتق معنایی بساطت
 )ماهویامکان  (االمکان/ الفقر له بتث ذاتٌ = ممکن:      مشتق معنایی ترکّب

 
  اضافهۀمقول. 3. 6
 اضافه و ربط ین عی به معناکه ی اشراقۀاضاف شده، ارائه الگوی اساس بر نیز مبحث این در

 به که ی مقولۀاضاف و مشتق معنایی بساطت زبانی الگوی اساس بربودن به مبدأ است، 
 :  استیل مشتق قابل تحلییس ترکب معنا اسابر است، یز دو چیان اضافه و ربط میمعنا

 )ی اشراقۀاضاف (        االضافه/ الربط عین = رابط:      مشتق معنایی بساطت
 )ی مقولۀاضاف (االضافه/ الربط له ثبت ذاتٌ = رابط:        مشتق معنایی ترکّب
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 تضرور نواعا. 4. 6
. داد نشان شده طرحم زبانی گویال اساس بر توانی را مذاتی و ازلی ضرورت میان تفاوت

. یست آن شرط ن بساطت مشتق استفاده شده و وجود ذات دری از الگوازلی ضرورت در
 سیناابن که چنان.  ترکب مشتق استفاده شده استی از الگویاما در ضرورت ذات

 ]:145ص، 1ج، 2 [نویسد می

 شرط به لقمتع ای و ... ])هیازل ضرورت(= [ است االطالق یعل ای ضرورت و
  ...ای و ])هیذات ضرورت(= [ است ذات دوام ای آن شرط و است،

، 2ج ،20[»  ...فوجب فاوجب ... فامکن قرّر الشیء« مشهور عبارت در که چنان
 اما .است تحلیل قابل »الوجوب له ثبت شیء« به بالغیر واجب شود،می مشخص] 268ص

؛ 345 ص،3:  ـنک[ کرد یجاد ایکک و وجوب تفی ذات ویان متوانیدر واجب الوجود نم
 بساطت ی زبانی ضرورت وجوب واجب الوجود از الگویان بی براید و با]307ص، 1ج ،9

 .مشتق استفاده کرد
  الضرورة ینع = ازلی ضرورت:  مشتقیی معنابساطت
 ذاتٌ ثبت له الضرورة =  ی ضرورت ذات:مشتق معنایی ترکّب

 
 یفلسف مباحث طرح در مالصدرا یزبان یالگو. 7

اصالت  (هیمتعال حکمت ی نظام فلسفی مبنابر که ی هنگاممالصدرا ی فلسفاتینظر
 بر یو که ی و هنگامدارد مطابقت بساطت مشتق ی زبانی الگوبا د،یگویم سخن )وجود
 مشتق ب ترکّی زبانی الگوبا یو ریتعاب ،کندیم دفاع شیخو اتینظر از قوم یمبنا

 رودی به کار می مشتق در مواردیی بساطت معناۀظرین شد، ذکر چنانکه 1.است سازگار
 نهایت در که مالصدرا ی فلسفنظام اتحاد برقرار باشد؛ لذا اشتقاق و مبدأ مشتق یانکه م

 .  استترسازگار مشتق یی بساطت معناۀنظری با شود،می منتهی وجود وحدت به
 .مشتق بساطت یزبان یالگو  :وجود اصالت یمبنا بر 
 .مشتق ترکب یزبان یالگو   :قوم ینامب بر 

 است کرده اشاره مشتق بساطت ۀنظری به تنها المشاعر در مالصدرا دلیل همین به
 ۀنظری از قوم مبنای بر مالصدرا که هنگامی که است ذکر به الزم. ]22ص ،44:  ـنک[

 امر دو مفهوماً را مشتق و اشتقاق مبدأ گرچه کند،ی مشتق استفاده مییترکب معنا

                                                                                                                                                                             
 ..56ـ 31ص ، 7 : ـجهت تمایز میان آرای مالصدرا بر مبنای قوم و مبنای حکمت متعالیه، نک. 1
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 یت و در نهاید را ثابت نماها آن ی تا وحدت مصداقکوشدمی اما آورد،می شمار به متفاوت
  .دکن را اثبات یش خوینظام فلسف

 یا و مالصدرا زبانی الگوی که نیست مدعی مقاله این توجه داشت که ید باهمچنین
ه تنها در  مقالین بلکه ا1، بوده استها آن ی فلسفگیرییجه عامل و علت نتوی مخالفان

 مورد استفاده از ی زبانی و الگوی فلسفیات نظریان نشان دادن ارتباط تنگاتنگ میپ
 . طرف مالصدرا است

 
  مشتقی زبانی مالصدرا با الگوی فلسفیهاحل راه قیتطب. 8
 شده ی مالصدرا بررسی فلسفاتی ارائه شده بر نظری زبانی الگوقیتطب بخش نی ادر

 موضوع وجود، بودن یاعتبار در شده مطرح اشکال به یو پاسخ منظور نیبد. است
 .است شده یبررس  اتحاد عاقل و معقول وی جوهرحرکت

 
 وجود بودن یعتبارا به اشکال پاسخ. 1 .8

 وجود« عبارت در که است اساس این بر وجود بودن اعتباری در سهروردی دلیل ترین مهم
 به اتّصاف از شیپ »وجود« ،]293ص ،1ج ،1:  ـنک [فرعیّه ۀقاعد اساس بر ،»است موجود

 لیتحل وجود یدارا شئ به را دوم »موجود «توانیم حال. باشد وجودم دیبا »بودن وجودم«
 ادامه همچنان امر نیا و افتی دست سوم »موجود «به هیّفرع ۀقاعد اساس بر سپس و کرد

 است، گرید »موجود« تینهایب تحقّق بر متوقّف نخست، موجود تحقّق که جا آن از. ابدییم
 .]40-39ص ،1ج ،24 ؛65 -64ص ،21[ افتی اهدنخو تحقّق هرگز نخست موجود

 نظر در مرکّب را مشتق معنای استدالل، این در اشراق شیخ که است معتقد مالصدرا
 است این »است موجود وجود «از منظور که است شده معتقد دلیل بدین و است گرفته

. است کرده مطرح را تسلسل اشکال اساس همین بر و تاس وجود دارای ذات وجود، که
 اگر پس. ]303ص ،1ج ،9[ است آمده پدید ادبی بحث یک اساس بر اشکال حقیقت در

 2؛دشومی مرتفع فوق اشکال بگیریم، نظر در بسیط سهروردی، نظر خالف بر را مشتق
 بدین »است ودموج وجود،« و بود خواهد وجود عین معنای به موجود ،رتصو این در زیرا

                                                                                                                                                                             
 ۀ زبانی و نوعی تحلیل دربارۀگرچه این نظریه نیز مطرح شده است که مالصدرا و یا مخالفان وی از یک نظری. 1

اند و استداللی زبانی عرضه و هستی شناسانه سود بردهدر یک مبحث فلسفی ) های مشتقواژه(جزئی از زبان 
 .گرچه این سخن نیازمند بررسی جداگانه است. ]84-83، ص5[اند کرده

 .]320، ص1، ج9[این مطلب به معنای تأیید اصالت وجود است و نه اثبات اصالت وجود . 2
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 از مراد دیگر عبارت به ؛است موجود عین ذاتاً )اشتقاق مبدأ (وجود که بود خواهد معنا
 .دارد »هستی «که است چیزی که این نه هست، وجود که است این »است موجود وجود«
 :]308ص ،1ج ،9[ نویسندمی آملی جوادی استاد .]65ص ،6ج ،39 ؛40ص ،6ج ،9[

 یمعنا در ءیش مفهوم اخذ ۀیناح از که یاشکال مشتق، بیترک امتناع اثبات با
 .شد خواهد یمنتف شود،یم جادیا موجود لفظ

 در وی است، ذاتی امری وجود برای »بودن موجود« مالصدرا، نظر از که جا آن از
 که صورتی در. ]28ص ،44:  ـنک [است گرفته بهره مشتق بساطت زبانی الگوی از جا این

: ـ نک [است شده فلسفی یاشکال دچار مبحث، این در مشتق انستند بمرکّ با سهروردی
 : ]259ص ،1ج ،39 [نویسدمی مورد این در مالصدرا]. 41ص ،1ج ،39 ؛65ص ،21

 ءیش هر تیموجود ... ستین داخل آن در مبدأ که است طیبس یمفهوم موجود
 .است مشتق مفهوم با آن اتحاد یامعن به

 ماهیت اصالت به قائالن و مشتق بساطت زبانی الگوی از دوجو اصالت به قائالن حقیقت در
 :گفت توانمی بنابراین .]64ص ،1ج ،6:  ـنک [نمایندمی استفاده مشتق ترکب الگوی از

 )مالصدرانظر (           الوجود ینع=  موجود  :مشتق معنایی بساطت
 ) اشراقیخنظر ش(ذاتٌ ثبت له الوجود =  موجود  :مشتق معنایی ترکّب

 
 ی جوهرحرکت موضوع .2. 8

 شیء= متحرک  (کنیم تحلیل مشتق معنایی ترکب الگوی اساس بر را »متحرک« اگر
 بساطت اساس بر را آن هک صورتی در و بود خواهد موضوع نیازمند حرکت) الحرکة له ثبت

. بود نخواهد موضوع نیازمند حرکت، )الحرکة عین= متحرک  (مکنی یل تحلقمشت معنایی
 مباحث طرح در مالصدرا زبانی الگوی اساس بر شود،می داده نشان بخش این در که نچنا

 .است برده بهره معنایی بساطت الگوی از جوهری حرکت بحث در وی فلسفی،
 حرکت ی موضوع ثابت و عامل بقا سؤال مطرح است کهین اجوهری حرکت در

ک« معنای اگر 1یست؟چ  معنا بدین کنیم، حاظل بسیط است، مشتق لفظی که را »متحرّ
                                                                                                                                                                             

موضوع : ]87، ص3، ج39:  ـنک[ت که عبارتند از مالصدرا در مجموع به این پرسش چهار پاسخ متفاوت داده اس. 1
حرکت جوهری، ماده است؛ موضوع حرکت جوهری، ماهیت است؛ موضوع حرکت جوهری، امری غیر مادی 

از این میان، سه ]. 87، ص3، ج39؛ 415-414، ص35[است؛ موضوع حرکت جوهری، خود جوهر است ) مفارق(
 ←فی کرده است، نظر اصلی او نبوده، بلکه پاسخی برنظر نخست وی که موضوعی برای حرکت جوهری معر
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ک که بود خواهد  این و است اعتبار به صرفاً دو این تفاوت و است حرکت عین متحرّ
 در »متحرِّک «معنای اگر پس است؛ جوهر در حرکت باب در مالصدرا مختار قول همان

 به جوهر و شده حرکت عین صورت آن در شود، گرفته نظر در بسیط جوهری، حرکت
 بر. بود خواهد) اشتقاق مبدأ (حرکت عین دیگر اعتباری به و) تقمش (متحرِّک اعتباری
ک جوهر« ۀجمل که گفت توانمی مشتق، از معنا این اساس  صادقی ۀجمل »است متحرّ
» متحرِّک« لفظ یحال اگر معنا. »است حرکت عین جوهر« که است معنا این به و است

ک که بگوئیم اید بیریم،را مرکّب در نظر بگ  حرکت ی است که داراشیئی نایمع به متحرّ
 جوهر در حرکت ین بنابر ا.است) مبدأ اشتقاق( از حرکت یر لزوماً غشیء یناست و ا

 جوهری حرکت موضوع که شودمی مطرح السؤ این و بود موضوع خواهد یازمندن
 صورت گرفته است و علت عدم سینا توسط ابنتحلیل ین ادانیممی که  چنانچیست؟

 . بر اساس مرکب دانستن مشتق بوده استی و از سویی حرکت جوهریرشپذ
 )مالصدرانظر (   الحرکة عین = متحرک  :  مشتقیی معنابساطت
 الحرکة له ثبت ذاتٌ = متحرک    :  مشتقیی معناترکّب

 
 اتحاد عاقل و معقول. 3 .8
 یصورت در. است انطباق قابل مشتق بساطت الگوی با صدرامال ۀنظری نیز مبحث این در
 ترکب الگوی از معقول و عاقل اتحاد مخالفان شد، خواهد داده نشان که چنان ،که

 1.اندکرده استفاده مشتق معنایی
 فرآیند آغاز در را امر دو این اتّحاد ،»معقول و عاقل اتّحاد «ۀنظری در مالصدرا

 در و ددانمی »صورت و ماده« اتّحاد نوع از دارد، انفعالی ۀجنب بیشتر نفس که شناخت،
 ،39 ؛113ص ،30 [است دانسته »رقیقت و حقیقت« اتحاد نوع از نفس، فاعلیّت ۀمرحل

 .]325-324ص ،3ج
 که (ادراک ۀگانسه مراتب از مرتبه هر در است، مادّه از مجرد که علم یو نظر از

 .]292ص ،3ج ،39 [دشومی متّحد نفس، با ،)احساس و تخیل تعقّل،: از عبارتند
: نویسدمی سفاراال معقول و عاقل اتحاد بحثم بر خود ۀحاشی در سبزواری مالهادی

                                                                                                                                                                             
و نظر ] 484، ص35[بر اشکال مطرح در مورد موضوع حرکت جوهری است ) للقوم مماشاة( مبنای قوم →

 ).35ـ32، ص 7:  ـجهت مطالعه بیشتر در این زمینه نک(آید اصلی وی قول چهارم به شمار می
، 37[ات و خودآگاهی، اتحاد عاقل و معقول مورد پذیرش هر دو گروه است الزم به ذکر است که در بحث علم به ذ. 1

 .]160، ص36[و متحد بودن عاقل و معقول در علم به ذات با نظریة بساطت مشتق سازگار است  ]329-328ص
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 که چنان .]320ص ،3ج ،19 [»العالم هو فالعلم شتقللم الحقیقی المصداق هو االشتقاق مبدأ ان«
 .است سازگار مشتق معنایی بساطت ۀنظری با نیز معقول و عاقل اتحاد ۀنظری شود،می مالحظه

  العقل ینع=  عاقل  :مشتق معنایی بساطت
 خود موضوع برای عرض حصول نوع از را نفس نزد صورت حصول سیناابن مقابل، در
  آن  موضوع تجرّد به دیگر، هایحصول با را حصول  این  تفاوت و کندمی تلقی
  که  عرضی به باشد، مجرد  عرض موضوعِ که هنگامی تنها که است معتقد او. گرداند برمی
  علم  خود  اعراض به  که  جسمانی  موضوعات برخالف .بود واهدخ  عالم  است او در حالّ

 به قائم معقولی هر که هستند معتقد مالصدرا برخالف پیروانش، و او. ]123ص ،30 [ندارند
 .]382ص ،3ج ،28 ؛61ص ،25 [باشد عاقل تواندنمی معقولی هر نتیجه در و نیست، ذات

 دانندمی عرضی امر را »علم« سیناابن چون یکسان که آن دلیل به ،شودمی مالحظه که چنان
 ،29 [دانندنمی جایز را قولمع و عاقل اتّحاد آورند،می شمار به جوهر ۀمقول از را »نفس« و

 ترکیب نتیجه در و دانندمی انضمامی را عرض و جوهر ترکیب مشائیان، زیرا ،]183ص
 توانمی حال .کنندمی قلمداد معقول با اتّحاد قابل غیر را عاقل و نپذیرفته را دو این اتّحادی

 1.است تطبیق قابل مشتق دانستن مرکب با تنها فلسفی دیدگاه این که گفت
 ) مخالفان اتحاد عاقل و معقولۀینظر(  ثبت له العقل ذاتٌ=  عاقل  :مشتق معنایی ترکّب
 

 نتیجه. 9
 مشتق معنایی تبساط زبانی الگوی با مالصدرا فلسفی نظریات شد، داده نشان که چنان

 مالصدرا ۀنظری سه در الگو این. مشتق ترکب زبانی الگوی با وی رقیب نظریات و سازگارترند
 فلسفی نظریات سایر به را آن توانمی و است مشاهده قابل است شده مطرح مقاله این در که
 انامک حقه، وحدت اصطالحات از وی ۀاستفاد که شد داده نشان همچنین .داد تسرّی نیز وی

 .هستند مشتق بساطت زبانی الگوی بر منطبق نیز ازلی ضرورت و اشراقی ۀاضاف فقری،
 دو  وی مخالفان و مالصدرا فلسفی نظریات که داشت توجه باید اساس این بر
 ثبت شیءٌ« را عاقل که سیناابن نظر ،مثال عنوان به. ندا انطباق قابل مختلف زبانی مبنای

 که مواردی در تنها. است منطبق مشتق ترکب الگوی با ستا کرده تفسیر »العقل له
 پیش از خود مخالفان با کند،می ثابت قوم مبنای بر را خویش فلسفی نظریات مالصدرا

 .است برخوردار واحدی زبانی فرض
                                                                                                                                                                             

 اثبات عدم اتحاد  اتحاد عاقل و معقول وجود دارد، اما برایۀگرچه با مرکب دانستن مشتق نیز امکان اثبات نظری. 1
 .ترکب مشتق قائل بود ۀنظریعاقل و معقول، حتما الزم است تا به 

 بر
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 که کسانی گفت توانمی فلسفی مباحث و مشتق زبانی مبحث ارتباط ۀنحو مورد در
 فلسفی مباحث سراغ به سپس و پذیرندمی را مشتق بساطت زبانی ۀنظری نخست

 بسیط با زیرا. نیستند برهان ۀاقام نیازمند مالصدرا فلسفی نظام پذیرش در ،روند می
 فرض پیش را مشتق و اشتقاق مبدأ میان اتحاد عمالً بحث، مورد مشتق دانستن
 اما. کنندنمی پیدا طرح ۀمینز ایشان برای فلسفی اشکاالت از بسیاری لذا و اند گرفته
 پذیرش برای تا است الزم پذیرند،می را مشتق ترکب زبانی ۀنظری نخست که کسانی

 اشتقاق مبدأ و مشتق حمل برای و نندک مراجعه فلسفی دالیل به مالصدرا فلسفی نظام
 1.نندک برهان ۀاقام یکدیگر بر

 کنیم می مشاهده برویم، فلسفی ثمباح سراغ به نخست مقاله، این مانند که صورتی در اما
 است ذکر به الزم. است سازگارتر مشتق بساطت زبانی الگوی با مالصدرا، فلسفی نظریات که
 حرکت و معقول و عاقل اتحاد همچون مباحثی در مالصدرا نظریات با مخالفت برای که

 .بود مشتق معنایی ترکب زبانی ۀنظری به قائل باید حتماً آن، مانند و جوهری
 

 منابع فهرست
 تهران، ،یاسالم ۀفلسف در فلسفي کلي قواعد ).1380(غالمحسین دینانی، ابراهیمی .]1[

 .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه
 ،)المحاکمات و الخواجه شرح مع( التنبیهات و االشارات ).1375 (عبدهللا بن حسین سینا،ابن .]2[

 .البالغة نشر قم،
 سعید و قنواتی االب: تصحیح ،الشفاء الهیات). ق1404 (ـــــــــــــــــــــــــــــ .]3[

 .المرعشی هللا آیة مکتبة قم، زاید،
 .البالغ مؤسسة بیروت، ،المشاعر شرح ).ق1428 (احمد شیخ احسائی، .]4[
 .خردورزان انتشارات تهران، ،فلسفه زبانی تحلیل). 1382 (اکبر علی افرمجانی، احمدی .]5[
 باب در: اول بخش (حکمت ۀمنظوم شرح ).1390 (منافیان محمد سید و رضا کبری،ا .]6[

 .صادق امام دانشگاه تهران، ،)عدم و وجود
و علل طرح نظریات فلسفی ها  زمینه «).1394 (نیاحسین جلیل سید و سعید انواری، .]7[

 .1394 بهار ،79 ۀشمار صدرا، ۀخردنام ،»الصدراناسازگار در آثار م
 ،10388 ۀشمار خطی ۀنسخ ،مطالع شرح بر حاشیه ).تابی (شریف سیدمیر جرجانی، .]8[

 .اسالمی شورای مجلس ۀکتابخان

                                                                                                                                                                             
گیرند را با قضایای تحلیلی و قضایایی که بر مشتق شکل میبساطت توان قضایایی که بر اساس الگوی زبانی می. 1

 .دگیرند را با قضایای تحلیلی مقایسه کراساس الگوی زبانی ترکب مشتق شکل می
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 تهران، ،)اربعه اسفار متعالیه حکمت شرح (مختوم رحیق ).1368 (عبدهللا آملی، جوادی .]9[
 .الزهرا انتشارات

 دفتر قم، ،االصول کفایة ).ق1415 ()خراسانی آخوند (حسین بن کاظم محمد خراسانی، .]10[
 .هعلمیّ ۀحوز اسالمی انتشارات

 .انصاریان انتشارات قم، ،االصول فی محاضرات ).ق1417 (ابوالقاسم خوئی، .]11[
 ،)ورالغر شواکل ظلمات لکشف (النور هیاکل اشراق ).1382 (منصور الدین غیاث دشتکی، .]12[

 .مکتوب میراث تهران، اوجبی، علی: تصحیح
: تصحیح ،المختاره الرسائل ،االخالص سورة تفسیر ).تابی (محمد الدین جالل دوانی، .]13[

 .المؤمنین امیر االمام مکتبة اصفهان، تویسرکانی، سیداحمد
: تحقیق ائل،رس سبع ،الجدیدة الواجب اثبات رسالة ).1381 (ــــــــــــــــــــــــــ .]14[

 .مکتوب میراث تهران، رکانی،تویس احمد
 .حاذق انتشارات قم، ،)االصول کفایة بر شرح (الفصول تحریر ).1366 (جواد محمد تهرانی، ذهنی .]15[
 دکترا، ۀنامپایان جاهد، محسن: تصحیح ،األنوار مطالع شرح ).1384 (الدین قطب رازی، .]16[

 نجفقلی: راهنما استادان تهران، دانشگاه الهیات ۀددانشک اسالمی، کالم و فلسفه ۀرشت
 .قراملکی فرامرز احد و حبیبی

 صدرالدّین الربوبیّه شواهد بر کبیر شرح (االلوهیّه مشاهد ).1387 (غالمحسین رضانژاد، .]17[
 .اشراق آیت قم، ،)شیرازی

: یحتصح. ی شعران ابوالحسنی با مقدمه و حواش،الحکم اسرار ).1351 (مالهادی سبزواری، .]18[
 .اسالمی کتابفروشی تهران، یانجی، میمابراه

 العقلیة االسفار فی المتعالیة الحکمة( االسفار بر حاشیه ).ق1410 (ـــــــــــــــــــ .]19[
 .العربی التراث إحیاء دار بیروت، ،)األربعة

 .ناب نشر تهران، طالبی، ودمسع: تحقیق ،المنظومة شرح). ق1422( ـــــــــــــــــــ .]20[
 جلد ، اشراقیخفات ش مصنّۀ مجموعاالشراق، حکمة ).1380 (ینالد شهابی،هروردس .]21[

 .ی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسان، تهران، کربنی هانرۀ و مقدمیحدوم، تصح
 تهران، شاهجوئی، محمدامین: ویرایش نمود، و بود ۀرسال ).1390 (محمود شهابی، .]22[

 .ایران ۀفلسف و حکمت ژوهشیپ ۀمؤسس
 .خیام کتابفروشی تهران، خرد، رهبر). 1364( ـــــــــــــــ .]23[
 فنا، فاطمه: کوشش به ،سبزواری حکیم ۀمنظوم شرح هایدرس ).1383 (رضی شیرازی، .]24[

 .حکمت انتشارات تهران،
 ،قم ،مفید ۀنام ،»معقول و عاقل و عقل اتّحاد ۀمسأل در تأمالتی «).1377 (علی شیروانی، .]25[

 .76-55صص ،15 ۀشمار
 .سالمیالا نشرال مؤسسة قم، ،الحکمة بدایة ،)ق1417 (حسین محمد باطبائی،ط .]26[
 .سالمیالا نشرال مؤسسة قم، ،الحکمة نهایة ،)ق1404 (ــــــــــــــــــــــــ .]27[
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 .البالغة نشر قم، ،)المحاکمات مع (تالتنبیها و االشارات شرح ).1375 (نصیرالدین خواجه طوسی، .]28[
 معارف و الهیات ۀدانشکد ،»معلوم با عالم اتّحاد ۀدربار «).1380 (ناصر مؤمنی، عرب .]29[

 .208-177صص ،52و 51 ۀشمار ،مشهد دانشگاه اسالمی
 ،متین تهران، ،»معقول و عاقل اتّحاد ۀنظری پیشینه به نگاهی «).1380 (بیوک علیزاده، .]30[

 .128-109صص ،12و 11 ۀشمار
 قم، اسالمی، مدارک و اطالعات مرکز محقّقان از جمعی ).1389 (فقه اصول ۀنامفرهنگ .]31[

 .اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه
 هللا آیة بحث تقریرات (الفقه اصول فی المحاضرات ).ق1422 (اسحاق محمد فیاض، .]32[

 .وئیالخ االمام آثار احیاء ۀمؤسس قم، ،)خوئی العظمی
. الکالم تجرید شرح فی االلهام شوارق ).ق1426 ()فیاض (علی بن عبدالرزاق الهیجی، .]33[

 .الصادق االمام مؤسسة انتشارات قم، زاده،اسدعلی اکبر: تصحیح
 ی علوم عقلیات مشتقّات در بستر ادبیببساطت و ترک «).1378 (مصطفی داماد، محقّق .]34[

 .27-20صص ،16 ۀشمار تهران، ، صدراۀخردنام ،»یاسالم
 تهران،، 11ج ، آثارۀمجموع حرکت، مبحث اسفار هایدرس ).1388 (ی مرتضی، مطهر.]35[

 .صدرا انتشارات
 . صدراانتشارات ،، تهران8 آثار، جۀ مجموعشفا، الهیات درسهای ،)1380 (ــــــــــــــــ .]36[
 . صدراانتشارات ،تهران، 9ج آثار، ۀ مجموعمنظومه، مبسوط شرح ).1377 (ــــــــــــــــ .]37[
 ۀمجموع ،الخالّن لبعض المسائل أجوبة ).1389 (ازیشیر ابراهیم بن محمد مالصدرا، .]38[

 .صدرا اسالمی حکمت بنیاد انتشارات تهران، اصفهانی، ناجی حامد: تصحیح ،یرسائل فلسف
 االسفار فی المتعالیة کمةالح ( األسفار ).ق1410 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .]39[

 .العربی التراث إحیاء دار بیروت، ،)األربعة العقلیة
 قطب االشراق حکمة شرح بر تعلیقات ).ق1314 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .]40[

 .ق1314 سنگی، چاپ ،شیرازی الدین
 رسائل ۀمجموع ،ةی شواهد الربوبۀرسال). 1389( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .]41[

 .صدرا اسالمی حکمت بنیاد انتشارات تهران، اصفهانی، ناجی حامد: تصحیح، 1ج ،یفلسف
 ،السلوکیة المناهج فی الربوبیة الشواهد ).1360 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .]42[

 .للنشر الجامعی المرکز شهد،م آشتیانی، الدین جالل: تصحیح
 الدینجالل سید: تصحیح ،المعاد و المبدأ ).1354 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .]43[

 .یران اۀ انجمن حکمت و فلسفتهران، آشتیانی،
 ،)الدولهعمادمیرزا ۀترجم با( المشاعر ).1363 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .]44[

 .طهوری ۀکتابخان تهران، بن،کر هانری: تصحیح
 .یاسالم انتشارات دفتر قم، ،األصول فوائد ).ق1417 (حسینمحمد نائینی، .]45[
 بیروت، ،)العلماء دستور (الفنون اصطالحات فی العلوم جامع ).ق1395 (احمد نگری، .]46[

 .للمطبوعات االعلمی مؤسسة
                                                                                                                                                                             


