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 مقدمه
حکمای اوناآ اسل ن اونانیلاآ،   رباره عم، به اادگارمانده از آآِ تران تحقیقی که دداراذه

ن (239 :1378)ارسلطو    آشلذا بودنلد  « عمسی-ن ری»با دوگاآ عسوم به واژه از زماآ ارسطو، 

و به تبع تقسیم م کور  (217-215 :1385 همو،) موضوع عام پسسفه عمسی، عم، انساآ بود 
شذاسی پسسفی نیز شذاخ  انسلاآ و قلوای او را در دو سلاح  ن لری و عمسلی       انساآ

تران مباحث در بلاب   البته نخستین و رااج ن(297 :1414 جمعی از محققاآ،) کرد  ریگیری می
املا   (132، 77، 75 :1352 ،؛ شرف خراسلانی 21-18 :1375 ،)گاتری  عم،، صبغه اخالقی داش 

توانسل  در بحلث    ش از چیستی عم، و پع، مطرح نبود و متاپیزا  آآ، نهااتاً میررس
 ریگیری شودن « انفعال»و « پع،»محدود مقوال  

بلار تکلرار در    350در سذ  اسالمی نیز، کاربرد عم، و مشتقا  لف ی آآ با حدود 
و اوصلاف  قرآآ کرام، در کذار مترادپا  معذاای و مصاداق آنها و متوآ رواای و احکام 

های مختسف  شد، دان رژوهاآ و عالماآ را در رشته ا  صادر میگوناگونی که دربارة هر
عسوم اسالمی، به والژه کلالم، اخلال  و پقله و عرپلاآ، از رلرداختن بله عمل، نلاگزار          

بحث مستق، از ماهی  آآ، به رغم تأثیرگ اری بر شلماری از  ساخ ن با وجود اان،  می
  رژوهشگراآ اان عرصه نبوده اسل   ر، چذداآ مورد عذاامباحث مطرح در عسوم م کو

بله والژه   « عم، بما هو عمل، »هر چه بیشتر در آثار ااشاآ پحص و جستجو شود، از و 
 آادن چیستی و ماهی  آآ، جز اشاراتی جسته و گراخته، کمتر نشانی به دس  می

های عسوم اان ذهذیل  را   ارباب هر ا  از رشتهمروری اجمالی بر مسائ، و مباحث 
کذد که ای بسا انداشمذداآ اسالمی چیستی عم، را امری بداهی و روشن نزد  تقوا  می

اذهاآ تسقی کرده و بیشتر به توضیح و تشراح احکام و صفا  و مصاداق آآ، هلر ال    
نخسلتین  اند، تا چیستی و هوا  آآن به طور مثلال از   حسب مشرب خود، مشغول بوده

مسائ، کالمی، نسب  ااماآ و عم، اس  که در نوع خود اولین بحث با محورا  عم، 
ن  متکسملاآ بله عمل، نگلاهی     (19 :1391 ،)برنجکلار  آالد   در سذ  اسالمی نیز به شمار می

شذاسانه داشتذد؛ در نتیجه ذهذی  ااشاآ از عمل، را نوعلاً پعل، طاعلا  و تلر        نجا 
ااشلاآ از   ن(166 :1ج  ،1364 ،؛ شهرستانی210-209 :2ج ،بی تا ،زمح )ابن داد  معاصی تشکی، می

همین مذ ر، مسأله خالق اعمال انساآ و نسب  آآ با قضا و قدر و جبر و اختیلار را نیلز   
  ن(138-126 :9ج  ،1407همو، ؛ 8 :4ج  ،1420 ،)پخررازی  دادند مورد بحث و بررسی قرار می

عسم اخال  اسالمی نیز، تح  تأثیر انداشه اونلانی، بله عذلواآ نخسلتین شلاخه از       
تری مورد رژوهش  شذاسانه به طور جدی از مذ ر ارزشهای پسسفه عمسی، عم، را  شاخه
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شذاسانه ناظر به عم،  یاس  مدآ به ترتیب به احکام ارزشداد و تدبیر مذزل و س قرار می
   (نFakhri: 1998) شد  ربوط میاجتماعی م -اقتصادی و عم، سیاسی

های پیسسوپاآ مسسماآ در حوزه عم، اان بود که آناآ به نوبه خود اقسام  از نوآوری 
هلای   گوناگوآ پع، را رصد کرده و به طور خاص پع، ارادی انساآ را ملورد رلژوهش  

جدی قرار دادندن اان مسلأله بله ضلمیمه ررسلش از کیفیل  پاعسیل  واجلب تعلالی،         
ها را موجب شد که معملوالً ذال، مباحلث     ها و  پاع، مفصسی از اقسام پع، بذدی تقسیم
  نذا، پاع، و پع،( :1373 ،)سجادی گردد  بذدی و طرح می الذفس طبقه عسم

شذاسللانه و  ش از هلر نحسلله داگللر، از مذ للر غاالل  عمل، بللرای صللوپیه، شللااد بللی 
گراای در  ااشاآ با طرح مسأله سسو ، نماد عم، انگارانه، حائز اهمی  بوده اس ن ارزش

روط نی، به کمال الاق ش  عم، از ش اندن از مذ ر عرپا، بی رپته ر میجهاآ اسالم به شما
عربی نیز، به سذ  بسیاری از ااشاآ، بلر اسلا     ابن ن(221-220 :تا بی ،)غزالی انسانی اس  

هلا را بله آن له بله حسلب       شذاسی خاص خود، راه رسیدآ انسلاآ  شذاسی و عم، انساآ
  ن (260باب  :تا بی ،)ابن عربی  کذد وجودی استعداد آآ را دارند، از مذ ر خود تبیین می

تلواآ   عربی به عذواآ مدوّآ عرپاآ ن ری ملی  ، از ابن«عم،» خالف رواکرد عمسگربر
وی، با آن له  « عم، شذاسی»انت ار داش  که به اان ررسش راسخی درخور دهد که آاا 

خوانی دارد اا خیرن  به طور مشخص، اگر آن ذاآ  کذد هم رباره نقش عم، ادعا میوی د
داند و بلر اسلا  االن دالدگاه بله       عربی عم، را امری عرضی می که مشهور اس ، ابن

اان سلاال مطلرح اسل  کله املر       (113 :1376 ،)ابراهیمی  انقطاع ع اب اعتقاد ااپته اس 
توانلد ملاثر باشلدس بسلیاری از      نیا چگونه میعرضی در صیرور  ذاتی انساآ در دار د

پرازهای قرآآ کرام و بسیاری از روااا  بر حضور عم، در سرای آخر  تکیه داشته و 
، لیفا  انداشمذداآ اسالمی، اعم از مفسراآ، محلدثاآ های زاادی از تأ سرپص، به تبع آآ

 3تلوپی،  2،رؤال   1،متکسماآ و حتی پیسسوپاآ و عارپلاآ بله مبلاحثی هم لوآ کتابل      

اختصاص ااپته اس ن با اعتقلاد بله عرضلی  و     7و جزای عم، 6حبط 5توزان، 4احضار،
تواآ از عهده ح، مذاقشا  م کور برآملدس راسلخ بله االن      ر اری عم، چگونه می زوال

طسبلد کله    عربی را ملی  معرپتی ابن -ساال، مطالعه جدی ماهی  عم، در دستگاه پکری
داندن الزم به ذکر اس  که برای نی، به مقصود پو ،  نوشتار حاضر خود را متکف، آآ می

عربلی ملورد کلاوش و     با توجه به مجال موجود در اان تحقیق، متوآ و عباراتی از ابلن 
رردازد و آآ را موضلوع اصلسی    بررسی قرار گرپته اس  که مستقیماً به چیستی عم، می

  8شودن گر موکول میدهد، و دالل  آثار عم، بر حقیق  آآ به مجالی دا خود قرار می
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 عرضیت عمل
آملده اسل     در سذ  کالم، به واژه کالم اشعری، اعملال انسلاآ علرا بله شلمار ملی      

« العلرا الابقلی  »از سلوی داگلر    ن (204-203 :1972 ،میموآ ؛ ابن33 :1414  ،)نیشابورى مقرى 
شعار مشتر  قاطبه اشاعره، و به استثذای چذد مصدا ، رأی جمهلور معتزلله نیلز بلوده     

اسا  به پذلای عمل، حکلم     و ااشاآ بر همین (39- 37 :5ج ،1325 ،)ااجی و جرجانی اس 
آآ  حرکل   ،پالسفه نیز با بازگرداندآ عم، به پع، ن(203-201 :1972 ،میموآ )ابننمودند می

نیلز  ؛ (35 :1374  ،؛ طوسى94 :3ج ، 1412 ،الصفا )اخواآ دانستذد را عرضی پاقد ثبا  و پانی می
 ،؛ تفتلازانی 526 :1369 ،)شلیرازی   داسلتاآ بودنلد   در اص، امتذاع انتقال عرا با متکسماآ هم

 (154 :2ج  ،1409
بحلث   از معدود کسانی که در باب چیستی عم، و تأثیر آآ بر داگر مباحث معرپتی

 معتقلد  کلاپر،  عمل،  ابطال چراای توضیح نسبتاً مبسوطی دارد، پخر رازی اس ن وی در
 بلین  از واقلع  عالم در ااجاد محض به  و اس  پانی خود خودی به عم، اوالً که اس 
 در مانذلد،  ملی  بلاقی  عم، از رس  و شود می واقع آنها در عم، که اجسامی ثانیاًرودن  می

 ارزش بلی  نیلز  مل کور  اجسلام  بقلای  ااذکه عم،؛ ضمن خود نه اند، عم، مح، حقیق 
پخلر  ن (33 :28ج  ،1420 ،)پخلر رازی  سل   محکلوم بله پذا   نهاا  در نیز جسم زارا اس ،

کذد و ااذکله بقلای اعلراا بله      رازی، دلی، پذار اری عم، را عرا بودآ آآ عذواآ می
رسلد او در   به ن ر ملی  ن(210هملاآ: )  بقای جواهری وابسته اس  که موضوع ااشاآ اس 
داند که بالپاصسه رس از ااجاد مذعدم شود  ااذجا به خالف متن قبسی، عم، را معذاای نمی

داندن هم ذین روشن اس   کم مادام که موضوع عم،، باقی باشد، آآ را باقی می و دس 
 را مد ن ر داردن « عرا»که وی معذای پسسفی، نه کالمیِ 
هر کجا در قرآآ از عم، در سرای داگر سخن حسی،، طبیعی اس  که بر اسا  اان ت

: 8ج  ،1420 ،)پخلر رازی  به میاآ آمده، الجرم بااد از ظاهر لفظ عدول و آاه را تأوا، کرد 

 در تذهلا  اسل  کله   «عذلدال  حکمیِ بقای»، «عم، بقای»به عقیده پخر، مقصود از  ن(196
 ن(33 :28ج  ،هماآ)9شود دار می خداوند معذی ناحیه از عم، قبول پرا

داند، نه نفسِ عم،؛ چرا کله   را نیز متوجه ثواب و عقاب عم، می« حبط»پخر رازی 
او میلاآ عمل، و   ن (394-393 :6ج ، هملاآ )  ر ار اس  و انعدامِ مذعلدم، محلال   عم، انعدام

پضل،ِ  »بیذلد و سلعاد  اخلروی را در     وضعی  انساآ در آخر  نیز نسبتی حقیقی نمی
 مفسراآ بسیاری از ن(244 :14ج ، هماآ) کذد  مذحصر می« البشرطِ حق تعالی نسب  به عم،
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بازگردانلده   آآ عقلاب  و ثواب به عم، را حبط اا انتقال حتی رس از او، و ریش از پخر
  10اندن نکرده ای اشاره عم،، چیستی با آآ نسب  و تفسیر، اان اایچر به اما اند؛

ریش از پخر رازی، غزالی نیز با مشک، تعارا عرضی  عم، با بقای آآ رس از دنیا 
ن (583 : الف1416 ،)غزالی روبرو شده و در تفسیر آاا  مرتبط گرازی از تأوا، نیاپته اس  

خردی اس  که کسی با عسم به عرضی  و انعدام عم،، معتقد باشد  از ن ر او نهاا  بی
گیلرد   قلرار  « ثقل، »شده و معرواِ علراِ  اخروی نیز مذتق، « میزاآ»که هماآ عم، به 

البته وی به رأی خود در باب چیستی عم، تصراح نکرده و ظلاهراً   (224 : ب1416 هملو، ) 
وی در 11دالنله اسل ن   یر او از رأی مشهور تا حلدودی هلم  کذد، اما تعاب احتیاط ریشه می

کذلد و چلوآ    اسلتفاده ملی  « توزان حسذا  و سلیاا  »بحث توزان اعمال، گاه از تعبیر 
روی « ملوزوآ »و « میلزاآ »دانلد، بلاز نلاگزار بله تأوال،       حسذه و سیاه را نیز عرا می

پالسفه در باب نسب  جوهر غزالی به رأی  ن(528،  ج: 1416؛ 158 :1ج ،تا بی غزالی،)آورد  می
تواآ توقع داش  که بر هماآ اسا   و می (226 :ب1416 همو،) و عرا معتقد بوده اس 

 ن به انعدام عم، حکم کرده باشد
 

 جوهريت عمل
با اان همه تعابیر غزالی درباره عم، زمیذله برداشل  پهملی متفلاو  از پخلر رازی را      

داند که از انجلام   ثیری میمعصی  را تأ سیاه/طاع  و  نماادن او مال  حسذه/ پراهم می
کذد که  ثر قسبی تسقی میازای اان تأشود و ثواب و عقاب را مابه عم، در قسب حاص، می

؛ 162 :12ج  ؛109-108 :8ج  ،تا بی همو،) کدور  قسب اس   صفا اا ظسم / همانا نورانی /

کذذد؛ بلر هملین    گر را خذثی مینور و ظسم ، متضادند و اثر اکدان (253 :تا ؛ بی117 :1409
کذد  را تحسی، و تبیین می« تکفیر صغیره با کبیره»و « امحای سیاه با حسذه»اسا ، غزالی 

گاه اثر عم،، نور اا ظسم ، چذداآ ناچیز اس  که بلر   ن(200، 177، 158 :11ج  ،تلا  بی همو،) 
ماند، اما همین آثار کوچ  چذان ه تداوم اابد، از اثر بزرگ املا   ادرا  عام، روشیده می

 ،تا ؛ بی253 :تا بی همو،) گرداند  مذفرد، کاراتر اس  و به تدراج قسب انساآ را رام خواش می

رلردازد، املا مهلم آآ     نمی« اثر عم،»ماهی ِ  غزالی به توضیحن (195 :11، ج109-108 :8ج 
، و «در اجسلام »جوالد، نله چلوآ پخلر رازی،      را در دروآ ملی « اثر عم،»اس  که وی 
تواند از اان ن راه دپاع کذد که اثر عم،، به بقای نفس باقی خواهد بلودن بله    تسواحاً می

 شودن  میبرای حکم  متعالیه پراهم « جوهرا  عم،»اان ترتیب، راه طرح ن راه 
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از عمل، و انتقلال آآ، اهل، حکمل  متعالیله و در رأ  ااشلاآ        12اما تحسی، غزاللی 
رسلاند و دربلارة    اپتدن صدرا طرح غزاللی را بله پرجلام ملی     صدرالمتألهین را مقبول می
 نگارد: ماهی  عم، چذین می

های زبانی ملادام کله در جامله حرکلا  و      که اپعال و اعمال بدنی و گفته بداآ»
ای از بقلا و ثبلا     به طور کسی در هیآ  دنیوی موجود باشلد، بهلره   اصوا  و

و نارااداری اسل  و هلر آن له در او، در معلرا     نوای ندارد؛ چه دنیا دار نوبه
گوالد اثلری از آآ در    کذد اا سلخذی ملی   که کاری می دگرگونی و انتقالن اما آآ

که از امور اخروی اس  و شودننن اش حاص، می ی در قسب معذویا نفس و نکته
 ن(376 :4ج ، 1366 ،شیرازی) « قابسی  بقای اخروی دارد

رژوهاآ ریش از صدرا، از جمسه غزالی، بلا تقسلیم اثلر عمل، بله      پیسسوپاآ و اخال 
لب ادبیا  حال و مسکه آشذا ناراادار و راادار و تحکیم آثار عم، در نفس با تکرار، در قا

نوآوری صدرا در اان اس  که تملااز   ن(36-35 :1374  ،؛ طوسى95 :11ج  ،تا بی ،)غزالیبودند 
کذد تا جاای کله مسکله از    حال و مسکه را در قو  و ضعف و شد  کیفی  تعراف می

 :1417 ؛378–376 :4ج  ،1366 ،)شلیرازی  اابلد   حد عرا خارج شده و ماهی  جوهری می

کم  متعالیه با تمس  به االن  اصحاب ح ن(320 : الف1425؛ 1142 :2ج  ،1418 ،؛ کاشانی320
ن راه از عهده توجیه پسسفی مسائسی ن یر احضار عم،، صحیفه اعمال، انتقلال عمل، از   

 :2ج  ،1366؛ 648 :1363 ،)شلیرازی  انلد   داواآ ظالم به م سوم، و تذاسب عم، و جزا بر آمده

صلدرائیاآ  امتداد ن راه جوهرا  عمل، نلزد    ن(457 :1423؛ 912: 1ج  ، ب1425 ،؛ کاشانی85
 ن(41 :1385 ،)حسن زاده آمسی  معاصر به اتحاد عم، و عام، و معمول انجامیده اس 

بذدی از مرور ادبیا  مسأله، بااد گف  نوع مفسراآ، متکسماآ و پالسفه  در ا  جمع
اند که عم، را خودِ پع،ِ جوارحی و جوانحی معذی کذذد، اما ادبیا  قرآنلی   تماا، داشته

نتیجله/ اثلر درونلی    »گرپته اس  که از داد ااشاآ بلا   گری به کار میآآ را در معذای دا
خوانی و مذاسب  داردن آن ه درباره عرضی  ناراالداری، زوال رل اری و    بیشتر هم« پع،

غیرقاب، انتقال بودآ عم، گفته شده، ناظر به معذای اول، و آن له دربلارة جوهرال  آآ    
عربی راجع  وصف، در بررسی عبارا  ابنبا اان  13گفته شده، ناظر به معذای دوم اس ن

  14گوادن به عم، اان نکته بااد مسحوظ باشد که وی ناظر به کدام معذا از عم، سخن می
 

 عربی و ماهیت عمل ابن
عربی عم، را عرا و عرضی  طور که در مقدمه اشاره شد، مطابق ن ر مشهور ابن هماآ
اان برداش ، البته با ظاهر عبارا  شیخ در اان باب هماهذگ اسل ن ال ، بله    داندن  می
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رل ار   اعمال، تذها در حضر  مثلال امکلاآ   تصراح شیخ، دخول عم، در میزاآ و توزان
بخشد؛ زارا عم،، در اص،، معذاای عرضی اس   اس  که به معانی صور  محسو  می

دو، اما عارضی زوال ر ار اسل ؛   ن(592 :1ج، تلا  بی ،عربی )ابن 15شود که بر عام، عارا می
پطر  و نهاد انساآ بر توحید و قول الس  بذا شده و تخطی ظاهری مجرماآ در حیا  

، «دعلوی شلر   »خواش از اان اص،، و خروج ظاهری از حکم توحید به واسطه عم،ِ 
تواند در سرای داگلر از   رود؛ طبق قاعده م کور، حتی شر  نیز می عارضی به شمار می

قیق  مشر  زوال اابد و  با زوال امر عارضی شلر ، حکلم آآ، عقلاب، نیلز زائل،      ح
سه، باالتر از آآ اعمال عالوه بر عرا اا نسلب    ن(266-265: 14ج  ،1994 همو،) 16شود می

اندن هر عمسی را آغازی و رااانی اس ، و رس از راالاآ، موجلوداتی    بودآ، جمسگی پانی
: 1تلا، جن   بلی  ،عربی ابن) 17به جاای، مثالً آخر  مذتق، شودعیذی ندارد که بر جای بماند اا 

 ن)219
ای وجود ندارد، اما برخی  به ظاهر در اعتقاد شیخ به عرضی بودآ عم، ش  و شبهه

تران ررسش اان اس  کله آالا    رسدن مهم آمیز به ن ر می ها از کالم شیخ مذاقشه برداش 
ا  معذا به کار برده اس س به ن ر را به « عروا»و « عم،»شیخ در هر سه عبار  پو  

رسد که راسخ مذفی اس ن در عبار  سوم شیخ مشخصاً از عم، به معذای اول سخن  می
کذد؛ اما در عبلار  اول از   گواد و همه خصوصیا  آآ را مطابق ن ر مشهور بیاآ می می

اسل ، نله اجسلام و نله انلدامن در      « عامل، »گواد که معروا آآ  امری مجرد سخن می
ش  مصداقی از عمل، بله     دوم نیز، سخن از عروا شر  بر نفس اس  که بیعبار

زوال املر عرضلی مطلرح    « امکلاآ »رودن هم ذین در اان پقلره   معذای اول به شمار نمی
آآ، و نیز تسواحاً بر انتقال عم، به سرای آخر  صحه گ اشته، که « ضرور »اس ، نه 

توجه به ااذکله عبلار  سلوم، در    هر دو خالف احکام عم، در معذای نخس  اس ن با 
تواآ چذین احتملال داد   درنگ آآ نگاشته شده، میاص، در مقام بیاآ رأی قوم، و نقد بی

که معذای نخس ِ عم،، دغدغه شیخ نیس ن در هماآ ا  مورد اشاره به اان معذلا نیلز،   
بالپاصسه نمااد،  آآ را از زباآ قوم مطرح کرده و گرچه خود را ابتدا با ااشاآ هم ن ر می

 گیرد: نسب  به آآ موضع می
هرچذد ما بر عرا اا نسب  بودآ اعمال اجماع دارام، اخباری نبوی آمده که »

با همه ااذها در تذاقض اس ن شارع، که هماآ راستگوی صاحب عسم صحیح و 
عم، انساآ به شکسی نیکلو الا زشل ، بلا او در     »ننن صراح اس ، گواد:کشف 

های اان در شلرع از   و نمونه «منننگواد من عم، توأ میشود نننو  د میقبرش وار
آورند؛ اما  هیچ تأوا، به همه ااذها ااماآ می ط زاادی به شمار ناادن مامذاآ بیپر
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حم، اان بلر ظلاهرش عقلالً محلال     »گواذد:  اه، ن ر از مامن و غیر مامن می
 ن(341 :3، ج 1994 ،عربی )ابن « اس  و تأواسی دارد

ارا عبارا  شارع و اظهارا  قوم را در باب عم، درااپته و به در حقیق  تعشیخ 
گیلرد،   تعبد او به شراع ، ادبیاتی کله بله کلار ملی    کذدن با در ن ر گرپتن  آآ تصراح می

 اهل،  تفضلی،  و تمجیلد  و عقول به بسذدگاآ و اپکار اه، سیا  و مقام سخن که تخطاه
تواآ ادعا  می ،(341-340هماآ: )  کذد میو ااذکه خود را نیز اه، ااماآ معرپی  اس ، ااماآ

گراای شداد و خالف  کرد که وی در رأی قوم دچار ترداد جدی شده و به عس  تأوا،
 خلود  موقلف  به تصراحی عبار  اگر چه در ادامه ظواهر شراع ، از آآ عدول نموده،

و شلونده  اسل  و در نتیجله، زائل،    عرا عم، پالسفه، و متکسماآ ن ر از نکرده باشدن
 شلود، و  انداش نمیمامن، تسسیم عق، کج گواد؛ می را اان خالف نق، نار ار، اماانتقال
 تخطاله  را خلود  بسکه عقل،  کذد، کورتر نمی نق، تأوا، گرهِ با را خود پکری تذگ عقده
شود تا مگر بصلر و بصلیر  وی    می« کشف صراح»و « عسم صحیح»نمااد و تسسیم  می

مصدا  بصیر  م کور برای شیخ در ااذجا، ای بسا  )هماآ(ننیز به حقیق  گشوده گردد 
 گرپتن معذای دوم باشدن  رها کردآ معذای نخس  از عم، و بر

اما شیخ دربارة عم، تعبیر چهارمی نیز داردن به شهاد  آاا  قرآآ، خداوند نه تذهلا  
چ علامسی را، ملرد الا زآ، تبلاه     مزد عمل، نیکوکذذلدگاآ عمل،، بسکله نفلس عمل، هلی       

ی معرپلی  « صلور  »عربلی عمل، را    م تضییع، ابلن در استدالل بر اان عد18گرداندن نمی
در اان جا باالد ررسلید    ن(117: 4تا، ج  بی همو،)  19شود کذد که توسط عام، آآ انشاء می می

رل ار   شخص شلود آالا آآ املری عرضلی و زوال    چیس  تا م« صور »مقصود شیخ از 
توانلد   امری پیزاکی اا جسمانی نمی از صور ، مقصوداس  اا خیرن آن ه مسسم اس ، 

، از جمسله اعملال   گیلرد  تعراف وی اطال  دارد و همه اعمال را در بلر ملی  ؛ زارا باشد
تعسق خاطر صلوپیه و بله والژه     ن(118 هماآ:) کذد  به طور خاص ااد مینی  از و  ،باطذی
اساساً عم، را در  ای باشد که تواند قراذه به طور خاص، نیز می« عم، جوانحی»شیخ به 

بله قراذله لف لی     آاا صور  راانصراف دهدن رس « عم، جوانحی»اان باپ  معذاای به 
 املر  الا بله معذلای    گرپ س در مقاب، مادهآآ، بااد به معذای پسسفی  20«کالهیولی»متص،ِ 

احتمال نخس ، با اند  تلأمسی  که پاقد تصوار اس س  «معذی»در مقاب،  «دارای تصوار»
های ریشین شیخ کله عمل، را معذلی معرپلی کلرده در       د و دومی با گفتهشو برطرف می
با  مراد وی هماآ تمثال  برزخی و خیالی عم، باشدسشودن آاا ممکن اس   تعارا می

شلود و تذهلا گزاذله را صلور  بله       اان احتمال نیز مذتفی می 21توجه به باپ  و سیا ،
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کله کاربردهلای داگلر شلیخ از وا ه      قسمداد کلرد تواآ  می« بروز و ظهور خاص»معذای 
 کذدن نیز، آآ را تأاید می 22صور 

به هر روی، چه صور  را در ااذجا به معذای اخیر اخ  کذلیم، الا معذلای نخسل ،     
ی اقامله کلردس الادآوری    واآ دلیسی بر پذای اان صور  انشائت مسأله آآ اس  که آاا می

در « ضااع نشدآ عم،»ل به سودِ عربی تعراف م کور را در سیا  استدال شود که ابن می
باقی اس ، تا بقای « عذدال»گیردن اکم، خداوند نفرمود که عم،  نزد خداوند، به کار می

بلا عسلم   « مدا عندللهدب قدا ماعندکم ینفدد  »گف ، به قراذه  یطور که پخر رازی م آآ، هماآ
ذی بر تکسیف چذاآ که موسی )ع( در راسخ به ررسش پرعوآ مب خداوند ریوند بخورد؛ آآ

دوم، از ضااع نکردآ عم، بله   ن(317: 3 ج تلا،  بی عربی، ابن) 23های ریشین پرمود احوال ام 
نفسه وجودی مستق، و معذاای متملااز   شود که عم،، پی حکم قاعدة پرعی  استفاده می

اس  و بقاای اان جهانی داردن شیخ به طراقی مشابه بر علدم اضلاعه عمل، االن طلور      
 در یاهکه اگر قرار بر از بین رپتن عم، باشلد، رلس چگونله اعملال سل     کذد  استدالل می

  )هماآ(هذگام توبه به حسذه تبدا، گرددس 
از داگر سو، متن شیخ انصراف به اان دارد که صور  م کور انشاء نفس اسل  نله   

توانلد   اند و قاعلدتاً ملادی نملی    بدآ، زارا آآ امری مجرد اس  و اعضا و جوارح جسم
ء کذد؛ خود لفظ انشاء که به معذای احداث اس ، با امر مجرد تذاسب دارد مجرد را انشا

ممکن اس  کسی احتملال دهلد کله ملراد شلیخ از صلور  هملاآ         ن(173 :1366 ،)صسیبا 
چیزهاای باشد که از عم، در قاللب حرکلا  و سلکذا  جلوارحی و جلوانحی ظلاهر       

شودن اما اان احتمال باط، اس ، زارا اوالً کالم شیخ ظهور در امری مذحاز و مستق،  می
آآ حرکلا  و سلکذا    طور که خود  شود؛ ثانیاً هماآ دارد که مستقیماً از نفس صادر می

تواآ تصور کرد؛ ثالثاً اساساً مجموعه  شوند، برای ظهورا  آنها نیز بقاای نمی مذقضی می
سازند که بتلواآ   ظهورا  م کور، حقیق  واحد اکپارچه و وجود مذحاز و مستقسی نمی

آآ را شیای واحد در ن ر گرپ ، چه برسد که بخواهد به صف  بقا نیز متصلف شلود،   
بذدد، حتی اگلر   ارن رابعاً آن ه از مجموعه ظهورا  م کور در نفس نقش میمگر به اعتب

 به اعتبار متصف به وحد  شود، بیشتر متذاسب با تعبیر انطباع در نفس اس ، نه انشاءن 
عربی از عم، به صور انشائی نفس و قائم بداآ، بیش از هر چیلز الادآور    تحسی، ابن

را  اسل ن مالصلدرا متفلاو  از ریشلیذیاآ،     شذاسلی اد  ن راه صدرالمتألهین در هسلتی 
داند، نه انطباعن وی  مدرکا  و معسوما  حسی و خیالی انساآ را حاص، انشاء نفس می

قیلام  »قیام حسولی صور ادراکی حسی و خیالی بله نفلس را باطل،، و بله      بر اان اسا 
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مانذد لزوم کذدن در نتیجه، بسیاری از اشکاال  وارد بر اان ن راه  آنها حکم می« صدوری
طور مح ور اجتماع متقابسین ادراکی  تأثر نفس از صفا  و آثار معسوما  خارجی، همین

 ن(32، 27-26 :1360، )شیرازیشود  در موضوع واحد، اعذی نفس دپع می
عربلی کمل     ن راه صدرا درباره ادرا ، به تبیین نسب  عم، و نفس در انداشه ابن

در ن ر بگیرام، بقای عمل،، بله معذلای بقلای      کذدن اگر عم، را صور  انشائی نفس می
صور  انشائی خواهد بود؛ صور  انشائی اگرچه حال در نفس نیس  که در حدوث و 
بقا محتاج موضوع و مح، خود باشد، اما به آآ قیام صدوری دارد و صادر در حدوث و 
س بقا محتاج مصدر خواش، اعذی نفسِ عام، اس ن در اان صور ، با عسم به بقای نفل 

و انتقال آآ به جهاآ داگر، دلیسی بر زوال و عدم انتقال صور مل کور صلادر از نفلس و    
 قائم به آآ وجود نخواهد داش ن

بذا بر آن ه گفته شد، الزم به توضیح نیس  که شیخ صور م کور را در قالب صلور  
کذلدن االن در راسلخ بله      ای که تجسم اعمال در قیام  به آآ اس ، مذحصر نمی برزخیه
کال کسی اس  که با اتخاذ چذین تفسیری موطن انشای صور را رس از جهلاآ ملاده   اش

دانسته، میاآ عرضی  و پذای عم، در دنیا و جوهرا  و بقای صلور برزخلی عمل، در    
چذد، اساساً عم،، اگر پع، نفس باشد، الجرم از سذخ نفس اس ، جمع نماادن هرآخر  

 و نفس نیز ذاتاً مجردن 
 عم،، الزمه که آنجا کذد آآ اس  که از از اان مطسب استفاده می نکته جالبی که شیخ

را، بله عسل  پقلداآ     «تر  پعل، »صرف  اس ، شیخ صور ، اعذی بروز و ظهور انشاء
 نیلز  نیل   زارا کذد؛ نی  آآ تر ، به تار  نسب  مگر کذد، صور ، عم، محسوب نمی

و در صلقع نفلس    بلاطذی  کلامالً  اگرچه ظهلوری  اس  و ظهوری )صورتی( دارد، عم،
تواند به بقلایِ نیل ِ تلر ، بلاقی      باشدن در اان حال ، تر ِ پع، نیز عمسی اس  که می

داگر آن ه بداآ امر  ریکاررداختن به با  انساآ اان اس  که حال  داگر  محسوب شود
باز هم تر  با صور  توأم اس ، اما صلورتی کله در    شده را تر  کذد؛ در اان پرا،

 نان تعسق داردجااگزپع، واقع به 
 

 یجه  نت
شذاختی  رسد که شیخ در گام نخس  به لحاظ هستی اان احتمال کامالً معقول به ن ر می

های رااج پالسلفه و متکسملاآ بقلاای بلرای      عم، را نفسِ پع، دانسته و متأثر از دادگاه
اما ااماآ و انس به ادبیا  شلراع  سلبب    ،اعمال، خوب اا بد انسانی قائ، نبوده اس 
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کم به اان نتیجه برسد که آن له در شلراع     تا از رأی خواش عدول کذد و دس  شده
نام گرپته، امری دارای بقا و دارای تأثیر جدی بر هوا  انسانی اس  که بله دار  « عم،»

 تر اس  تا عرضین  شود، و چذین چیزی به ماهی  جوهری نزدا  داگر نیز مذتق، می
وم، عم، را هم ذاآ امری عارا بر نفس به اان ترتیب، ممکن اس  شیخ در گام د

بداند، اما امری عارضی که اوالً مذشأ آآ خود نفلس اسل  و معسلوم نیسل  بتوانلد در      
گردد، بسکله هلیچ اسلتبعادی     گانه گذجانده شود که بر جوهر نفس عارا می مقوال  نُه

 ندارد که امری جوهری بسکه از سذخ نفس باشد که حلال  در آآ اسل  الا بله آآ قلائم     
های عسمی تحسی،  گرداده اس ؛ به واژه اگر اان بقا و قیام را هم وآ بقا و قیام صور 

 شذاسی ادرا ، مدد بگیرامن کذیم، و از ادبیا  صدراایِ تحسی، هستی
آن ه عرضی و پانی و غیر قاب، انتقال اس ، عم، به معذای پع، و انفعال اس  کله  

ای از  ج وحلدتی نلدارد؛ بسکله مجموعله    شود و در عالم خار نوعاً به جوارح مربوط می
شلودن املا آن له بلاقی      حرکا  و سکذا  اس  که به اعتبار معتبر امر واحد تسقلی ملی  

شود، عم، به معذای دوم، رش  صحذه و حقیق  آآ،  ماند و به سرای داگر مذتق، می می
بردن عم، حقیقی، هماآ تغییر و تحول نفلس اسل     ای اس  که نفس از عم، می و بهره
ماند و به شک، نفس تغییر ااپته، و همراه بلا   ه امری از سذخ نفس اس ؛ با آآ باقی میک

 شودن  ها و تمثال  برزخی قائم به نفس به سرای داگر مذتق، می تولید صور 
 
 

 ها نوشت پی
 
ا َلُب کاِتُبون. 1 اِلحاِت َ  ُهَو ُمْؤِمٌن َفال ُکْفرلَن ِلَسْعِيِب َ  ِإنَّ  ن(21/94)  َفَمْن َیْعَمْل ِمَن للصَّ

ُب َعَمَهُكْم َ  َرُسوُلُب َ  ن 2 ٍة َخْيرًل َیَره( 9/105)  لْلُمْؤِمُنونَ  ُقِل لْعَمُهول َفَسَيَرى للهَّ  ن(99/7)  َفَمْن َیْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ
ُب ِقما َیْعَمُهوَن َخبير  ن3 َك َأْعماَلُهْم ِإنَّ ُهْم َرقُّ َينَّ ا َلُيَوفِّ  ن(11/111) َ  ِإنَّ ُکالًّ َلمَّ
 ن(3/30) َعِمَهْت ِمْن ُسوء َیْوَم َتِجُد ُکلُّ َنْفٍس ما َعِمَهْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضرًل َ  ما ن4
ٍة ِمْن َخْرَدٍل  ن5   ِقنا حاِسبين  َأَتْينا ِقها َ  َکفى َ  َنَضُع لْلَمولزیَن لْلِقْسَط ِلَيْوِم لْلِقياَمِة َفال ُتْظَهُم َنْفٌس َشْيئًا َ  ِإْن کاَن ِمْثقاَل َحبَّ
 ن(21/47)
ُب  ن6 ُهْم َکِرُهول ما َأْنَزَل للهَّ  ن(47/5) َفَأْحَبَط َأْعماَلهمذِلَك ِقَأنَّ
ُقول ِقآیاِتنا َ  ِلقاِء لْلِْخَرِة َحِبَطْت َأْعماُلُهْم َهْل ُیْجَزْ َن ِإالَّ ما کاُنول َیْعَمُهونن 7 ذیَن َکذَّ  ن(7/147)  َ  للَّ
 تواند ما را در دسلتیابی بله   ثیر آآ بر هوا  انساآ نیز میأبرای نمونه، بررسی عم، از مذ ر نقش و تن 8

بااد  مقصود ااری نمااد و نشاآ دهد آاا عم، با عرضی  تذاسبی دارد اا خیرن بدان مذ ور بااد مشخصاً
به اان بحث ررداخته شود که نسب  عم، انساآ با حقیق  و هوا  وی چیس س آاا عم، پرد تغییری 
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پرد، مستسزم  ثیرگ اری عم، بر حقیق أکذدس اگر بسه، کیفی  آآ چگونه اس س ت در دروآ وی ااجاد می

عربی جاای بلرای االن تغییررل اری وجلود      ر ارش تغییرر اری حقیق  انساآ اس ن آاا در انداشه ابن
داردس آاا حقیق  و هوا  انساآ امری ثاب ، ذاتی و ازلی و از بدو تولد معین و قطعی اس ، و اعملال  

 آاد و الخن انساآ دخسی در تعیین آآ نداردس در اان صور  عم، چیس  و به چه کار می
کذد که عم، کاپر هیچ بقاای نخواهد داش ؛ زارا بقا مشروط بله قبلول    و بر همین اسا  حکم می ن 9

 اس  و قبول مشروط به ااماآ؛ و اان اس  معذای احباط و اضالل عم، )هماآ(ن
 ،؛ زمخشری208 :2تا، ج  بی ،؛ طوسی371 :1، ج 2008 ،؛ طبرانی207، 2 :1412 ،)طبری بذگراد به  ن 10
 ن(505 :1، ج 1415 ،؛ آلوسی137 :1، 1418 ،؛ بیضاوی552 :2، ج 1372 ،؛ طبرسی259 :1، ج 1407
 جوه لالحتماالت في کالم للعرب   طر  للتوسع فيها کثير، فمتي ینحصدر ذلدك فدالتوقي فدي »برای نمونه:   ن11

 (583 :الف1416 ،)غزالی  «حدیث قوزن لألعمال...للتأ یل أسهم؛ مثالب: إذل قان لك أن لألعمال ال توزن،    رد لل
بر ارباب ن ر روشیده نیس  که وی در اان برداش  از عم،، به مانذد بسلیاری از مواضلع داگلر،     ن 12
ب  جهب: إن لالیمان ليبدد  »کذد:  دار کالم اه، بی  اس ، که خود نیز گاه به آآ اذعاآ میوام قال عهّي کرم للهَّ

ل للعبد للصالحات نمت فزلدت حتى یبيض للقهب کهب،   إن للنفا  ليبد  نكتة سودلء فإذل لنتهك لمعة یضاء، فإذل عم
  للحرمات نمت   زلدت حتى یسود للقهب کهب فيطبع عهيب فذلك هو للختم،   تدال قولدب تعدالى: َّلَکدالَّ َقدْل رلَن َعهدى

ِقِهْم( لْلیة  ن(109 :8ج  ،2،20تا، ج  بی ، غزالی) « ُقُهو
ی برخی صدرارژوهاآ معاصر گردآ نهاد که عرضی دانسلتن عمل، را   أتواآ به ر بر اان اسا  نمی ن 13

 ن(92-91: 5تا، ج  بی ،)جوادی آمسی اندن بذگراد به  و اعتبار دانسته خسط تکوان
عم، را مذحصلر در معذلای دوم دانسلته،     برخی پالسفه به اان دوگانگی معذاای واقف بوده، اساساً ن14

 (؛280 :1929 ،؛ ابوحیلاآ توحیلدی  130 :تلا  بلی ، )کذدی اند  کرده می برای معذای نخس  از وا ه پع، استفاده
 اگرچه مرادشاآ آثار بیرونی و پیزاکی پع، بوده اس ، نه آثار نفسانین

. فألحقب للشارع قالمكيدل     رد في للخبر للنبوي من تقسيم للعقل في للناس قالقفيز   للقفيزین   لألکثر   لألقل ن15
 ية   حسية   خيالية  إن کان معنى فهو صاحب للكشي ألتم لألعم لألجهى.   قد عرفناك قبل إن للحضرلت ثالث عقه

للخيالية هي للتي تنزل للمعاني إلى للصور للمحسوسة أعني تجهيها فيها إذ ال نعقهها إال هكذل   من هذه للحضرة قسم 
ب من ذلك .   أمدا للمدوز ن  للشارع للعقل کيال تكون للعقل أظهره لب للحق في صورة للمكيل أعني للعقول لما أرلد للهَّ

ب قالموز ن فقال َ  َنَضُع لْلَمولِزیَن لْلِقْسَط ِلَيْوِم لْلِقياَمِة    فاألعمال   هي أیضا معان عرضية تعرض لهعامل. فألحقها للهَّ
ٍة فأدخل للعمل في للميزلن فكان موز نا   لكن في هذه للحضرة للمثالية للتي ال تدرك للمعاني  قال َفَمْن َیْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ

  إال في صورة للمحسوس
  عرضت عولرض لبعض للناس أخرجتهم، في للظاهر، عن حكم توحيدهم قما لدعوه من لأللوهة في للشدرکاء،  .16

فاثبتوه   زلد ل. فقام لهم للشرکاء مقام لألسباب لهمؤمنين.   کل عارض زلئل،   حكمب یز ل قز للب،   یرجدع للحكدم 
 إلى لألصل.

فني   ال ققاء لها   إنب ليس لها عين موجدودة قعدد ذهاقهدا   ال قد ثبت أن جميع لألعمال کهها أعرلض   إنها ت  ن17
  توصي قاالنتقال

ا ال ُنضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمال َّل .18 اِلحاِت ِإنَّ ذیَن آَمُنول َ  َعِمُهول للصَّ ي ال ُأضيُع 18/30ِإنَّ للَّ ُهْم َأنِّ ( َفاْسَتجاَب َلُهْم َرقُّ
 (3/95َّل   ٍر َأْ  ُأْنثىَعَمَل عاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذکَ 
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دب سديئات للتائدب   .19 ب ال یضديعب؛ ألندب ال قدد أن یبددل للهَّ فإن کان خيرل فال یضيع أجره؛   إن لم یكن خيرل فإن للهَّ

حسنات؛ فإن لم یكن للعمل غير مضيع   إال ففي أي أمر یقع للتبدیل؟ ألن لألعمال صور أنشأها للعامل، ال قل أنشأها 
ب! فإنب لل  عامل   للعبد محل ظهور ذلك للعمل، کالهيولى لما یقبهب من فتح للصور فيها.للهَّ

ب! فإنب للعامل  ألن لألعمال صور أنشأها للعامل؛ .20   للعبد محل ظهور ذلك للعمل، کالهيولي لمدا   ال! قل أنشأها للهَّ
 یقبهب من فتح للصور فيها.

کذلد؛ تبلدا،،    سیاا  به حسذا  اسلتذاد ملی   شیخ در مقام اثبا  عدم تضییع عم،، به تبدا، شدآ ن 21
 محتاج موضوع اس  و اان موضوع الجرم خودِ سیاه اس ، نه تمث، برزخی آآن

 ن(32: 2 تا، ج بی ،عربی )ابن « پأخر صورة ظهر پیها اإلنساآ، الصورة اآلدمیة»برای نمونه:  ن22
ه گف  دانش آآ ب ع( موسیپرعوآ( گف  کار و بار گروهاآ ریش چیس س ): »)52، آاه 20سوره  ن 23

  )میبلدى  «ن س  در نسختى، خداوند من پرو نگ ارد ]هیچ چیز[ نله پراملوش کذلد   ا نزدا  خداوند من
 عربی اان عسم را به لوح محفوظ برگردانده اس ن ( ابن117 :6، ج 1371

 
 منابع

 
  قرآآ کرامن 

 وارااش السبع المثانی روح المعانی پی تفسیر القرآآ الع یم و ،آلوسی، محمود بن عبدال ،
  ن1415 ،لبذاآ ،بیرو  جسد، دار الکتب العسمیه، مذشورا  محمد عسی بیضوآ، 16اول، 

     ،قلاهره  ،للمكتبدة للبحاریدة، 1المقابسلا  ، المقابسلا  ابوحیاآ توحیدی، عسی بلن محملد ،
 نم1929

   ،61شن ، هلا  مقلاال  و بررسلی  عربی،  ، ع اب دائم از دادگاه ابن1376ابراهیمی، حسن :
 ن105-124

  اللدان،   احمد شمس  ، واراستهالفص، پی المس، و االهواء و الذح،حزم، عسی بن احمد،  ابن
دارالکتب العسمیه، مذشورا  محمد  ،ن بیرو 2الفص، پی المس، و األهواء و الذح،، از 2جن 

 تان بی ،لبذاآ عسی بیضوآ،

  ،جسد، دار احیاء  14)عثماآ احیى(،  املكية الفتوحات ابن عربی، محیی الدان محمد بن عسی
 من1994 ،بیرو  ، التراث العربى

  ——— ،لبذاآ دار الصادر،  ،بیرو  ،جسد 4، 1)اربع مجسدا (، وارااش  الفتوحات املكية، 
 تان بی

   مصلر  ،قلاهره  ،مكتبة للثقافة للدینيدةجسد،  1، وارااش اول، نيداللة احلائر ِِمیموآ، موسی،  ابن، 
 نم1972

  دلر لالسدالمية،جسلد،   4، والرااش اول،  رسائ، اخواآ الصفاء و خلالآ الوپلاء  الصفا،  اخواآ 
 ن 1412  ،لبذاآ ،بیرو 
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   ،تهلراآ  جسد، طلرح نلو،   1محمدحسن لطفی، وارااش دوم،   ، ترجمهمابعدالطبیعهارسطو، 

 شن1378 ،ااراآ

  ——— ، نو،جسد، طرح  1محمدحسن لطفی، وارااش اول،   ، ترجمهاخال  نیکوماخو 
 نش1385 ،ااراآ، تهراآ

  8، والرااش اول،  شلرح المواقلف  عضدالدان و میر سید شراف جرجلانی،   ااجی، قاضی 
  ن1325 ،ااراآ، قم ، جسد، الشراف الرضی

   ،قلم  جسلد، کتلاب طله،    1، 17، وارااش آشذاای با پر  و م اهب اسالمیبرنجکار، رضا،  
 شن1391 ،ااراآ

   ،جسلد، دار احیلاء    5، والرااش اول،  التذزا، و أسرار التأوا،أنوار بیضاوی، عبدال بن عمر
  ن1418، لبذاآ ،بیرو  ، التراث العربى

   ،جسلد، الشلراف    5عبدالرحمن عمیره،   ، اپس ، نوشتهشرح المقاصدتفتازانی، سعد الدان
  ن1409 ،ااراآ ،قم ، الرضی

  مشلهد   ة،يبحوو  االالو    جممع ال، وارااش اول، شرح املصطلحات الفلسفية، مجعی از حمققان
  ن1414 ،ااراآ ،مقد 

   ،نتا بی ،ااراآ، قم ، مرکز نشر اسرا،5، ج تفسیر موضوعی قرآآ کرامجوادی آمسی، عبدال  

   ،وارااش دوم،  سرح العیوآ پی شرح العیوآ -عیوآ مسائ، الذفسحسن زاده آمسی، حسن ،
 شن1385 ،ااراآ ،تهراآ جسد، امیرکبیر، 1

   ،الکشاف عن حقائق غلوامض التذزال، و عیلوآ األقاوال، پلى      زمخشری، محمود بن عمر
 ن 1407 ،لبذاآ ،بیرو  جسد، دار الکتاب العربی، 4، وارااش سوم، وجوه التأوا،

  جسلد، دانشلگاه تهلراآ،    3، والرااش سلوم،    پرهذگ معارف اسالمىجعفر،  سجادی، سید 
 شن1373 ،ااراآ ،تهراآ

  االراآ  ،تهلراآ  ، انتشارا  دانشگاه مسی،از سقراط تا ارسطوالدان،  شرف خراسانی، شرف، 
 شن1352

  وارااش سوم، الشراف الرضیالمس، و الذح،محمد بن عبد الکرام،   شهرستانی، أبو الفتح ، ، 
 شن1364 ،ااراآ ،قم

  جلالل   ، واراسلته الشواهد الربوبية فی املناهج السولويية ، شیرازی، صدرالمتالهین محمد قوام 
 شن1360 ،ااراآمشهد،  ، لسذشر الجامعى المرکزجسد،  1، دوم، وارااش الدان آشتیانی

 ———،  سسله  اجسلد، م  1محملد خواجلوی، والرااش اول،      ، واراسلته مفاتیح الغیلب
 شن1363 ،ااراآ ،تهراآ ، مطالعا  و تحقیقا  پرهذگى

  ——— ،ماسسله  جسلد،   4محمد خواجوی، والرااش اول،    ، واراستهشرح اصول کاپی
 شن1366 ،ااراآ ،تهراآ ، مطالعا  و تحقیقا  پرهذگى
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  ——— ،ن1417 ،ااراآ ،تهراآ ، نشورات احلکمةجسد،  1وارااش اول،  ،ةياحلشر  

  شن1369، ااراآ، تهراآ ، وارااش سوم، انتشارا  حکم  درة التاج،الدان،  شیرازی، قطب 

   ،،شن1366 ،ااراآ ،تهراآ جسد، حکم ، 1، وارااش اول، پرهذگ پسسفیصسیبا، جمی 

   ،از 1احمد حبیب علامسی، جن    ، واراستهالتبیاآ پی تفسیر القرآآطوسی، محمد بن حسن ،
 بی تان ،لبذاآ، بیرو  ، دار احیاء التراث العربی،1التبیاآ پی تفسیر القرآآ

  وارااش چهارم، انتشارا  پرهذلگ و ارشلاد اسلالمى   آغاز و انجام، نصیر الدان،  طوسى ، ، 
 شن1374 ،ااراآ ،تهراآ

   ،6، وارااش اول، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآآ الع یم )الطبرانى(طبرانی، سسیماآ بن احمد 
 من2008 ،اردآ، اربد جسد، دار الکتب الثقاپی،

   ،جسلد، ناصلر    10، والرااش سلوم،   مجمع البیاآ پی تفسیر القرآآطبرسی، پض، بن حسن
 شن1372، ااراآ، تهراآ خسرو،

  املعرفوة، جسد، دار  30، وارااش اول، جامع البیاآ پی تفسیر القرآآی، محمد بن جرار، طبر 
  ن1412 ،لبذاآ ،بیرو 

   ،جسلد، دار   16، والرااش اول،  األربعین پی أصول اللدان غزالی، ابوحامد محمد بن محمد
  ن1409، لبذاآ ،بیرو  ،الکتب العسمیه، مذشورا  محمد عسی بیضوآ

  ——— ،وارااش اول، دار الفکر، مجموعة رسائ، اإلمام الغزالی در، التأوا، قانوآ،  الف ، 
  ن1416 ،لبذاآ ،بیرو 

  ——— ،وارااش اول، دار الفکلر،  مجموعة رسائ، اإلمام الغزالی در ،اللدنية الرالالة،  ب ، 
  ن1416 ،لبذاآ ،بیرو 

  ——— ،ام الغزاللی مجموعلة رسلائ، اإلمل    در ،اآلخورة  علوم كشف يف الفاخرة الّدّرة،  ج  ،
  ن1416 ،لبذاآ ،بیرو  وارااش اول، دار الفکر،

  ——— ،،بی تان ،قاهره دارالمعارف، ،1میزاآ العم،سسیماآ دنیا،   ، واراستهمیزاآ العم 

  ——— ،بی ، لبذاآ ،بیرو  جسد، دار الکتاب العربی، 16، وارااش اول، احیاء عسوم الدان
 تان

  ،جسلد،   9والرااش اول،  ،  املطالب العالية  ن العلم اإلهلي پخررازی، ابوعبدال محمد بن عمر
  ن1407 لبذاآ، ،بیرو 

  ——— ،جسد، دار احیاء التراث العربلی،  32، وارااش سوم، )تفسیر کبیر( مفاتیح الغیب 
 ن1420، لبذاآ ،بیرو 

   ،بیلدار، قلم   ،جسلد  2، وارااش اول،  عسم الیقین پی أصول الدانکاشانی، مالمحسن پیض، 
   ن1418ااراآ: 

 



 1396راایز و زمستاآ ، 32جاواداآ خرد، شماره 
 

 

20 

 
  ———، االراآ  ،قلم ، وارااش دوم، دار الکتاب االسالمی،  قرة العيون يف املعارف و احلكم ،

  ن1423

  ——— ،ن1425 ،ااراآ ،قم وارااش اول، بیدار، ،انوار احلکمة،  الف  

  ——— ،جسلد، دار السلوح    2والرااش اول،   ، الشايف يف العقائد و األخ ق و األحكوام ، ب
  ن1425 ،جا بی المحفوظ،

     ، رسلاا، الکذلدی   ، والرااش دوم،  رسلاا، الکذلدی الفسسلفیه   کذدی، اعقوب بلن اسلحا
 بی تان ،مصر، قاهره ، دار الفکر العربی،1الفسسفیه

   جسلد،   1حسن پتحلی،    ، ترجمهطالس تا ارسطو اوناآ از  پالسفهگاتری، دبسیون کین سین
 شن1375 ،ااراآ ،تهراآ پکر روز،

  عسلی اصلغر حکمل ،      واراسته ،كشف األالرار و عدة األبراررشیدالدان،  ابوالفض،،  میبدى
 شن1371 ، ااراآ ، تهراآ جسد، امیرکبیر، 10وارااش رذجم، 

  قم ، جسد، ابو جعفر نیشابورى مقرى 1، وارااش اول، الحدود، ابو جعفر،  نیشابورى مقرى، 
  ن1414، ااراآ
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