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  چكيده
در اين مقاله، حدوث عالم در حكمت صدرا با مطالب نهج البالغه مقايسه شده 

 ي ربارهد  اويبه اين منظور، كتب فلسفي و تفسيري صدرا مطالعه و آرا. است
 مطالب نهج البالغه در رابطه با جنين هم. آوري شده است حدوث عالم جمع

 صدرا در مورد سپس با مقايسه آراي. ار گرفته استحدوث عالم مورد بررسي قر
 با شده بيان  كه آراي، اين نتيجه به دست آمدهالبالغه نهجحدوث عالم با مطالب 

هايي   ويژگيالبالغه نهجدر :  دارديخوان هم از جهات زيادي البالغه نهجمطالب 
 ي مانند زمان داشتن، مكانمند بودن، حركت داشتن و متغير بودن براي پديده

 آن ،تواند مبنايي باشد براي تفسير حدوث جهان حادث مطرح شده است كه مي
  .  استپرداختهگونه كه مالصدرا به آن 

   البالغه نهج -4 مالصدرا     -3    حدوث زماني -2    حدوث عالم -1: هاي كليدي واژه
  

  طرح مسأله. 1
گاه دامن وي را رها نكرده و پيوسته  يكي از معضالتي كه در طول تاريخ تفكر بشر، هيچ

 حدوث و قدم عالم ي هاي فراوان شده است مسأله جدال ها و  آمدن نزاعموجب به وجود
ا يكي از چهار ي حدوث و قدم، كانت آن ر ه خاطر پيچيدگي و غموض مسألهب. است
و ) 137 :ص ،29( اي دانسته است كه عقل نظري در آن به تناقض دچار شده است مسأله

 جدلي الطرفين دانسته و گفته است كه بر هيچ يك از دو مسايلمرحوم ميرداماد آن را از 
  ). 2 :ص ،36(طرف دعوي دليل صحيحي نداريم 
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را قديم زماني و حادث ذاتي و وجود خدا را ) اهللا ماسوي(  جهاني مشاء اما فالسفه. نددان مي

  مفصالً ديدگاه متكلمين و حكما مورد بحث قرار،در بحث تاريخچه(ند دان ميقديم ذاتي 
  ).خواهد گرفت

 عارفان از يك سو و هاي كشفيِ يافتههاي وحياني اديان و  اعتقاد مالصدرا به آموزه
سو  آن داشته است تا با هم  فيلسوفان اصيل باستان از ديگر سو، وي را برآراياعتماد او به 

  . تصويري تازه از حدوث زماني جهان به دست دهد،نشان دادن دين و عرفان و فلسفه
 به عنوان ،صدرا آراي اين است كه  مقاله در صدد يافتن پاسخ آن استاي كه اين مسأله

 كه يكي از قلل متون ديني است، سازگار ،البالغه نهجدار، چه اندازه با مطالب  فيلسوفي دين
 حكمت متعاليه پيدا ي  حدوث عالم در پرتو مباني ويژهي مسألهاي كه   تازهي هاست و چهر

 بيان ي حادث  براي پديدهالبالغه نهجي كه در هاي ه است، چه مقدار با صفات و ويژگيكرد
   . قرابت داردشده است

هاي ديني از آن  يك فيلسوف با آموزه آراي است كه بررسي مقدار انطباق يادشايان 
 اين بررسي نشان  وباشندها مصون از خطا مي جهت اهميت و ضرورت دارد كه اين آموزه

ي ها  آموزه.ه اندازه در مسير خود منحرف شده استچتا  يادشدهدهد كه فيلسوف مي
اند كه هر قدر فيلسوف از آن فاصله بگيرد، به همان ميزان به خطا اني همانند شاقوليوحي

  .رفته است
در مورد هر ) ي دينيها آموزه يك فيلسوف با آرايتطبيق (چنين مطالعات تطبيقي 

 فيلسوفي ضرورت دارد، به ويژه در مورد فيلسوفي مانند مالصدرا كه مدعي است بين قرآن،
» حدوث عالم«اي مانند  مسألهاين ضرورت در مورد . مع كرده استعرفان و برهان ج

توان گفت كه عقل راه  جدلي الطرفين است و در مورد آن ميمسايل زيرا از ،مضاعف است
 عاجز مسأله يكي از دو طرفنفع  برهان صحيح و يقيني به ي برد و از اقامهبه جايي نمي

 به ويژه ،اي با متون ديني مسألهچنين مالصدرا در مورد  آراي ي  لذا مقايسه.است
از نظر  بيش از هر كتاب ديگري يقيني است و) ع( كه نسبت آن با حضرت عليالبالغه نهج

  . ضرورت داردمسايلسندي نيازي به فحص ندارد، بيش از ساير 
  

  مقدمه. 2
  اقسام حدوث تعريف و. 1. 2

 حدوث عبارت است از كه نآيكي :  دو تصوير وجود دارد، در تعريف حدوث،به طور كلي
يم كه بين مييم و كن ميي را با شيء ديگر مقايسه ئ وجود به غير، يعني وقتي شيمسبوقيت

   و روشن است كه حدوث  ناميم ء دوم را حادث ميوجود يكي قبل از وجود ديگري است، شي
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  ).348 :، ص10 ج، 32 (است نسبي و بالقياس ه اين معناب

 به عدم يئت كه حدوث عبارت است از مسبوقيت وجود شي آن اس حدوثْتعريف ديگرِ
دهري حدوث حدوث زماني، حدوث ذاتي، :  بر چهار قسم استخودش، و اين قسم از حدوث

  ).348 :همان، ص( اسميحدوث و 
 منظور از حدوث زماني عبارت است از مسبوقيت وجود شيء :حدوث زماني. 1. 1. 2

بنابراين حدوث زماني بدين . گردد حق جمع نمي كه اين عدم با وجود ال،به عدم مقابل
گردد و مسبوق   منطبق مي،اي از زمان  تدريجي دارد كه بر قطعهيست كه شيء وجودمعنا

 ،23و 33 :همان، ص( آن منطبق است  آن شيء بر ديگري از زمان كه عدمِي است به قطعه
  ).349 :، ص2 ج

 ، مجامعي كه با وجود شيءمسبوق بودن وجود شيء به عدم :حدوث ذاتي. 2. 1. 2
  مسبوق به امكان و به اين معنا كه ذات هريك از موجودات ممكنْ، استپذير  اجتماع

 از كه آنست و پس از ها  و اين امكان و ليسيت ذاتي مقدم بر وجود آناستالاقتضائيت 
، 36و60:،ص10ج،32(آغوش است هم» ليسيت ذاتي« موجود شد، باز با اين ، علتي ناحيه
  ).4: ص

 حدوث دهري از ابتكارات ميرداماد است و عبارت است از :حدوث دهري. 3. 1. 2
 تقرر دارد، از آن ، علتي مسبوق بودن ماهيت موجود و معلول شيء به عدمش كه در مرتبه

 گردد، اگرچه علت  علت آن انتزاع ميي هروي كه عدم ماهيت، با حد خاصي كه دارد، از مرتب
 و علت ماهيت قبل از استتر و برتر واجد  اي شريف علول را به گونه م ماهيتكمال وجوديِ

 – 356: ، صص2 ج، 23(نيست  شدني  جمع،ماهيت است، قبليتي كه با بعديت معلول
  ).4: ، ص36و 357

.  حدوث اسمي از مصطلحات حكيم محقق سبزواري است:حدوث اسمي. 4. 1. 2
 عالم به معناي مفاهيم و ي ت كه همهحاصل مرام مرحوم سبزواري در حدوث اسمي اين اس

شود و از حدود وجود منبسط انتزاع   به اسما و صفات تعبير ميها آنماهياتي كه از 
آن  چه در پس عالم با جميع آن.  احديت استي ند، كالً مسبوق به عدم در مرتبهشو مي

بعد از تجلي هايي هستند كه  ند از عقول، نفوس، صور و اجسام، همگي اسما  كه عبارت،است
ا  همگي با تجلي آن بكه اين كما. اند حادث شده» مبدع« امكاني با اسم لمذات حق به عوا

  .)522: ، ص5(ند شو ميمحو » قهار«اسم 
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  حدوث عالم ي مسأله ي تاريخچه. 3
  هاي پيش از اسالم  در فلسفه. 1. 3

  ها و  رساترين زمزمههاي دور پي بگيريم، شايد  اگر بخواهيم حديث حدوث را در گذشته
هايي كه به زبان نمادين، داستان   اسطوره،هاي كهن بشنويم ها را از زبان اسطوره پيام

 از ،زبان اسطوره به دليل راز و رمزآلود بودنش. اند آفرينش و پيدايش جهان را روايت كرده
 از پابرجاييِ ،هاي ديني در اين ميان ماندگارترين يادگارهاي روزگاران ديرين است و اسطوره

 در سنت ، آن به ويژه آيين زروانيِ،براي نمونه، نگاهي به آيين زرتشت. دارندرخاصي برخو
كرانگي آن و  دهد كه چگونه حقيقت زمان و كرانمندي يا بي  نشان مي،فرهنگي خودمان

 ،2 :ص، ص9  و59 – 40: ص، ص35( مورد توجه بوده است ، آفرينشي مسألهارتباط آن با 
  ).189 و 186، 172، 170، 163، 162، 145، 143

   اسالمي درحوزه. 2. 3
 را نزد مسأله برجستگي اين  اسالم،ي  كالمي و فلسفي در حوزهمسايلنگاهي گذرا به 

 و تضارب افكار آراءسازد و يكي از محورهاي شاخص تقابل  ميانديشمندان اين حوزه آشكار 
 اشاره ر ذيل به برخي از اين نظرهاد. دهد مي به دست مسايلرا در ميان پيروان اين 

  :دشو مي
 منظور  زماني از حدوث عالم ارائه داده، تصويريمتكلمان :ديدگاه متكلمان. 1. 2. 3

نيز   نگرش متكلمان به طبيعت وي نحوه. اند نصوص دين اسالم را همين نوع حدوث دانسته
روش . ند هماهنگ استدار  با نوع برداشتي كه از نصوص دينيها آن خداشناسي ي شيوه

نمايند و سپس از حدوث زماني عالم،  ميمتكلمان چنين است كه ابتدا حدوث عالم را اثبات 
نهايت در تبيين صفات خداوند، حدوث زماني عالم را درگيرند و  ميوجود خداوند را نتيجه 

ترين  ندهاز ديدگاه ايشان، حدوث عالم يكي از ارز. انگارند ميقدرت و اختيار خداوند دليل 
ات از االهي ي  نيرومند در زمينههاي اثبات صانع است و با نفي آن يكي از استدالل مبادي

، 25( تواند فاعل داشته باشد ميگمان متكلمين بر اين است كه فعل قديم ن. رود ميان مي
دگاري داشته باشد؛ چون تواند آفري مي پس اگر جهان حادث نباشد، ن.)124 - 121 :صص

 حدوث بار بسيار ي مسأله كالمي بود كه ي همين پايه بر. نياز از خالق است  بيقديمجهان 
.  از بعد ديني برخوردار شد،نيرومندي از جريان ديني گرفت و عالوه بر بعد فلسفي و علمي

  .  تاريخي بارزي پيدا كندي  وجههمسألهاضافه شدن بار ديني سبب شد كه اين 
 توجه است، هاي معتبر كالمي مورد ه در اغلب كتابترين استداللي ك اساس مهم بر

 متناهي اي  مجموعه)ندكن ميتعبير » عالم اجسام«كه متكلمان از آن به ( جهان طبيعت
   ،نتيجه  در.اند ، همگي حادث زمانياست كه اجزاي آن به دليل حركت يا سكوني كه دارند
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  ).171 :ص ،24 (حادث زماني است اجسام يا جهان طبيعت نيز كل عالمِ

ا ند، عالم ركن مي متكلمان زمان را خارج از موجودات طبيعي تصور كه اينبا توجه به 
  منحصر به فردي  عالم را يك واقعهحدوث زمانيِو  شمرند مي موجودات طبيعي ي مجموعه

 آغاز ي  به نقطه، دورهاي  به اين معنا كه انتظار دارند در گذشته،ندكن ميتاريخي تلقي 
 عالم، به خوبي  متكلمان در اثبات حدوث زمانيِهاي مراجعه به احتجاج. لم برسيمزماني عا

  ).122: ص ،25. (سازد مياين معنا را روشن 
يا قديم، اين بود  حادث است ابر اين سؤال حكيمان كه خود زمانپاسخ متكلمان در بر

ازل و (طرفين  نزاع خارج است و خودش حادثي از حوادث نيست، بلكه از كه زمان از محل
 قديم و ازلي  نقدي قوي داشتند كه اگر زمانْ،اسخاين پ اما حكيمان بر. نامتناهي است) ابد

 چراكه زمان هم يكي از ممكنات و از موجودات ، ازلي و قديم خواهد شد جهانْي باشد، همه
  . همين عالم است

» زمان موهوم«را پيش از عالم » زمانِ«گويي نشوند،   دچار تناقضكه آنمتكلمان براي 
ه جهان در آن ظرف  زمان موهومي بوده ك، پيش از به وجود آمدن عالماند؛ يعني هتدانس

 خارجي ندارد، يو مرادشان از زمان موهوم آن است كه مصداق و مابازااست  موهوم نبوده
اشكال بزرگي كه در . است خداوند متعال اع دارد و منشأ انتزاعش همان بقايولي منشأ انتز

 حال شما .ي مجرد و ثابت است اين است كه خداوند موجود وارد استها آن ين زمينه برا
 آيا اين ؟كنيد  انتزاع مين تبدل و دگرگوني است زمان را كه عي،چگونه از اين موجود ثابت
 با كه آن؟ برخي از اين بزرگان پس از يستذات خداوند جل اسمه ن امر مستلزم دگرگوني در

پيش از عالم، » زمانِ«رو شدند، تغيير نظر دادند و گفتند كه مراد ما از  هاشكال مذكور روب
يي دارد و نه زاا متوهم آن است كه نه ماب نه موهوم و مرادشان از زماناست» زمان متوهم«

، 4(» انكار بديهيات و ضروريات عقلياين سفسطه است و «: حكيمان گفتند .منشأ انتزاعي
  ).670 - 671: صص

خالف متكلمان، اثبات وجود   برحكما: ديدگاه فيلسوفان قبل از مالصدرا. 2 .2. 3
 صفات خداوند چنين هم. نددان مين خداوند و صفات علياي او را مبتني بر حدوث زماني عالم

از . نيستند كه با محدود و منقطع انگاشتن فعل خداوند سازگار كن ميرا چنان تبيين 
تام و   واجب علي االطالق است، فاعليت او،ميع جهات از جاالهيديدگاه ايشان، چون ذات 

 حادث زماني ، متكلماني فياضيت او مطلق خواهد بود و از اين جهت، اگر عالم را به شيوه
 ي  نحوه،بدين سان. و محدوديت صفات او منجر خواهد شد» االهيجود «بدانيم، به تعطيل 

منقطع خداوند تلقي كنند،  ازلي و نا كه عالم طبيعت را فعلدكن مي حكما اقتضا خداشناسيِ
د و منشأ شو ميتعبير » حدوث ذاتي«ند كه از آن به ا لكن نوعي از حدوث را براي عالم قائل
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ند و امكان نيز دان مياين اعتقاد آن است كه اين حكيمان مالك نيازمندي به علت را امكان 

.  جداشدني نيستها آناز  هرگز رويي باشد و اين سيه مي موجودات ممكن ي الزم ذات همه
 امكان و يا ي دانند، زيرا جنبهباشد، حادث ذاتي مي كه همان جهان طبيعت مي،لذا عالم را

ذات جهان طبيعت بر وجود آن » يتالاستحقاق«و » ليسيت«، »الاقتضائيت«به تعبيري 
 و  ولي امكانش از خودش است و هرچه ذاتي است، غيري مقدم است، زيرا وجودش از ناحيه

: ص ،15؛ 109: ، ص3 ج، 26 (  ديگري باشدى چه از ناحيه آن خودي باشد، مقدم است بر
417.(  

هرگز منافاتي با قديم زماني  قول به حدوث ذاتي عالم ، از نظر اين فيلسوفان مسلمان
نيازي  ، مستلزم بيبودن عالم ندارد و نبايد دچار اين توهم شد كه قول به قدم زماني عالم

لذا هميشه نيازمند به خالق اند و  ، بلكه جميع مخلوقات ذاتاً ممكنق و علت استآن از خال
ست و با اين نظر، ها آن همواره با ، كه مالك حاجت به علت است،امكانند، زيرا ا و علت
 اسالمي هم ميان قديم زماني عالم و نيازمندي آن به علت جمع نمودند و هم ي فالسفه

حلي  راه اي نيكو و را حفظ كردند و اين خود چاره» تعدم تخلف معلول از عل« اصل
رغم مقبوليتي كه در نزد اكثر فيلسوفان قبل از مالصدرا داشته  اين سخن به. پسنديده است

ترين  اصالت وجود بزرگ. سنجي فيلسوفان بعدي در امان نمانده است است، از نقد و نكته
چيزي   اصل هرطبق اصالت وجود، وجود كرد، زيرا  اين ديدگاه وارد ى ضربه را بر پيكره

 پاي ماهيت و الزم .اصالً ماهيتي در ميان نخواهد بودچيزي وجود نداشته باشد،  است و اگر
 وجودي را افاده كند و آن وجود با نظر به د كه فاعلآي مي وقتي به ميان ، امكان،آن

  ).385 و 291 :، صص17( و ماهيتي داشته باشد محدوديتش معنا
  

  وث عالم از نظر مالصدراحد. 4
حكماي پيشين بر حدوث عالم اتفاق دارند   واالهي اديان ي صدرا معتقد است كه همه

توان  مينيز حدوث زماني است و اساساً حدوث را بدون زمان ن» حدوث« از ها آنو مراد 
  متأخر اسالمي در تأويل و تفسير متون دينيي وي تعبير حدوث ذاتي را كه فالسفه. فهميد

 ددان مياي حقيقي حدوث بسيار دور پسندد و چنين معنايي را از معن مي ناند پيشنهاد كرده
: ، ص2 ج، 16 (»توان آن را مراد شرايع آسماني از حدوث عالم دانست مين«: گويد ميو 

27 .(  
آن است تا در يك تركيب متعالي، تصويري از حدوث  تالش و اهتمام صدرالمتألهين بر

ي وحياني اديان ها آموزه فيلسوفان قديم و هاي  با گفته،د كه از سوييجهان به دست ده
گرايي  هاي ظاهرانديشي متكلمان و تأويل  از كژي،خوان باشد و از ديگر سو سازگار و هم
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 فيلسوفان نخستين ى مسألهترين   صدرا با تأمل در اصلي، در واقع.كنار فيلسوفان متأخر بر
ام و با عنايت به آيات قرآني و كشفيات عرفاني و برگرفتن حركت اجس يونان، يعني تغيير و

، را به صورتي هرچه نيكوتر بيان داشته» حركت جوهري« يافت  خلق مدام، رهى نظريه
   . سود جسته استسپس از آن در تفسير حدوث جهان

 ، متنوع و متكثر است،ي خود ه به نوبه ك،حركات ظاهري اجسام در مقوالت عرضي
 ذات و جوهر شيء دستخوش تحول كه اين اما ، اصحاب انديشه بوده استقبولم همواره

اما با  ).99: ، ص3( شد مي پنداشته  با بقاي موضوع حركتتدريجي گردد، اغلب منافي
 و بيانگر حقيقت شيء  شأني از وجودكه حركت توجه به قواعد حكمت متعاليه مبني بر اين

كت با ذات متحرك به حسب تحليل ذهني و آن، غيريت حر نه امري زايد بر متحرك است
  . ديگرند  عين يك، مفهومي است، اما در وجود خارجييتحد غير در

 ريشه در  اجساماست كه حركات ظاهري و عرضيِآن  براهين حركت جوهري دال بر
جود تحول ذاتي  بدون و جسم دارند و توجيه تحوالت عرضيتحول و تجدد گوهر و ذات هر

 در گوهر موجودات طبيعي ساري است و هستي سان تحول و تجدد بدين .فتني نيستپذير
بندي اساسي به  وجود با يك تقسيم«د تا شو مياين نگرش موجب .  را فراگرفته استها آن
اي از وجود و يك صفت تحليلي تلقي   نحوهسيالن و تجددتقسيم شده، » سيال«و » ثابت«

 و 131: ، ص3 ج، 18(خيزد  مي برطبيعيهر  ذات و جوشناختيِ گردد كه از تحليل هستي
 آن است كه جميع ،وازم اين تجدد ذاتي و حركت جوهري از فروعات و ل.)282: ، ص7 ج

 كه از مراتب و ظهورات جوهرند، به تبع حركت در جوهر، تحول و تجدد ،مقوالت عرضي
 ص و وحدت، تشخ ضامنِ وجود تجددي و تدريجي موضوع حركتبا اين تحليل،. يابند مي

، 3 جهمان، ( پس حركت در جوهر منافاتي با بقاي موضوع حركت ندارد .بقاي آن است
  .)86 - 85: صص

 معروض  مقدار حركت و تجدد است، بنابراين حركت جوهري زمانْكه آنبا توجه به 
شايان توجه است . دهد  جوهري را نشان مي مقدار حركت و تجددزمان خواهد بود و زمانْ

توان آن  ميدرج است و ن مت از شؤون وجود،ن نيز مانند حركت زما،مت متعاليهبر حك كه بنا
 حركت فقطجا كه جهان ماده  را يك ظرف بيروني براي متحرك به حساب آورد و از آن

 است كه پيش از  آن سخن ايني خيزد و الزمه مي زمان از خود جهان بر بنابراين،است
معنايي   سؤال نابجا و بيسؤال از زمان خلقت جهان اين رو،  از. زماني نباشد،خلقت جهان

 اين سؤال فقط در صورتي معنا دارد كه زماني جاري و مستقل از جهان داشته باشيم .است
 هستي پذيرفته ،و جهان در يكي از ساعات و لحظات آن) همان مفهوم نيوتني از زمان(

 نه مستقل از آن و ه آن استوابسته ب  ماده وي اما چون چنين نيست و زمان زائيده. باشد
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توان گفت   نمي،در حقيقت. خلقت جهان پرسش نمود» زمان«توان از  مينقبل از آن، 

 جهان  اجزايي دار بودن را فقط درباره زمان. مجموع جهان در اين وقت است نه در آن وقت
  ). 200: ص، 3ج ،18(  مجموع جهاني توان گفت نه درباره مي

د و شو مي نو  آن موجود دم به دم است و هستي هر موجودي عينتجدد ،از نظر صدرا
 به وقوع ، ذات و گوهر شيءي شدني حدوثي مستقل است كه در بستر زمان، در عرصه هر نو
 بنابراين تمام شؤون و گوهر ذات. دشو ميجوهري ياد  - پيوندد و از آن به حدوث زماني مي

جا كه عالم طبيعت چيزي جز   حادث است و از آن،هر موجود طبيعي در هر لحظه
.  حادث زماني است به اين معنا عالم طبيعت هر لحظه پس، نيستها آنموجودات و شؤون 

عدم سابق و :  وجودش محفوف به دو عدم است،»آن«چيزي كه به آن اشاره شود در هر  هر
  ).298: ، ص18 و44: ص ،21(، لذا حادث زماني است عدم الحق

 آغاز زماني معين كرد و ي  نقطه،توان براي عالم مي ن،دگاهروشن است كه طبق اين دي
 حال حدوث است وست، زيرا عالم هرچه هست دائماً در ي آغاز نى  اصًال نيازي به فرض نقطه

طور تا   همين، هرچه به عقب برويم؛رسد مي معين نى به يك نقطه  حادثاتى  سلسله
  . نهايت ادامه خواهد داشت بي

 چنين المشاعر در مشعر سوم از منهج سوم كتاب ،زماني عالمصدرا در باب حدوث 
العالم بجميع ما فيه مسبوق الوجود بعدم الزماني بمعني ان الهويه من « :آورده است

زمانيا و بالجمله  سبق عدمها وجودها و وجودها عدمها سبقا و قد الهويات الشخصيه اال
و هو  بدنا اال ن او عنصريا، نفسا كان اوالشيء من االجسام و الجسمانيات الماديه فلكيا كا

 چه در عالم با تمام آن:  ترجمه.)64: ص ،20(» ثابت الوجود و الشخصيه متجدد الهويه غير
 وجودش مسبوق به عدم زماني است، به اين معنا كه هيچ هويتي از هويات آن است،

به .  دارد تقدم زمانيم آن بر وجودش و وجودش بر عدمش عدكه آن مگر ،شخصي نيست
ي باشد يا عنصري يك از اجسام و جسمانيات مادي، خواه فلك هيچ:] بايد گفت[ طور خالصه

  غيرهويت آن متجدد و وجود و شخصيت آن كه آن مگر ، يا بدن، نيستو خواه نفس باشد
  . استثابت 

صدد پاسخ  صدرا دو اشكال ذيل را بر نظر خويش مطرح كرده و در: پاسخ به دو اشكال
 .  برآمده استها آنبه 

ر در ه چيزي در عالم طبيعت در حدوث مستمر است و اين سخن كه هر: اشكال اول -
 نه به كلي دشو مي به تجدد و سيالن افراد مربوط باشد، مي مسبوق به عدم زماني ،آن

ي قديم است و اين كلي طبيع بنابر. و مواردي از اين قبيل» فرس«و » انسان« مثل ؛طبيعي
  . كافي استليت قضيه براي نقض ك
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كلي طبيعي وجود دارد، ولي وجودش عين وجود افرادش است و : لهينپاسخ صدرالمتأ

چه وجود دارد افراد  آن.  وجود داشته باشدكه در كنار افرادش به طور مستقلطور نيست  اين
 استمرار ود، وحدت و كثرت و بنابراين در وج.هم عين افرادش است» انسان«است و انسان 

 كلي نيز به تبع، حادث خواهد بود ،ندا باشد و چون افرادش حادث  تابع افرادش ميحدوثْو 
  ).288: ، ص7 ج ،18(

ها   حادثي  حادث زماني است و سلسله عالم از اجزايشما گفتيد هريك: اشكال دوم -
 حال طبق.  زماني برسد به ابتدايكه اين بدون ،يابد مينهايت ادامه  به همين صورت تا بي

قديم است، زيرا كل عالم از اجزاي آن تشكيل يافته » كل عالم«: توان گفت مياين سخن، 
 ،ض نباشدوفرهيچ آغاز زماني براي آن م و كشيده شده باشدنهايت تا بي  وقتي اجزا.است

  .  نه حادث زمانيقديم زماني است» كل عالم «،ن حسابس با ايپ
عالم همين . باشد مي وهم ي  قوهي و بافتهيك امر اعتباري » كل«: پاسخ صدرالمتألهين

 عالم هم حادث ،د حادث و مسبوق به عدم زماني باشيك از اين اجزا  و وقتي هراستاجزا 
  ).297: ، صهمان (خواهد بود 

   و حدوث عالماالهيدوام فيض . 1. 4
 ممكن است اين سؤال مطرح شود كه آيا اين تغيرها ، حدوث صدراييي  نظريهي درباره

 اسالمي در باب ي آوا با سخن مشهور فالسفه  همصدرا. ي جوهري سرآغازي داردها دوثو ح
 ي مبناي نظريه البته وي بر. پذيرد ميآغازي حوادث و تغييرات را  ، بياالهيدوام فيض 

آغازي حوادث به معناي قدم عالم نيست،  دهد كه بي مي به اين نكته توجه ،حركت جوهري
 چيزي جز ذات توان نسبت داد كه آن مي به امري ثابت و برقرار طرا فق» قديم «زيرا صفت

» حدوث« جز به داغ ،قرار است  كه ذاتاً متغير و بي،اما جهان طبيعت .باري و فيض او نيست
 اين جهان نيز ثابت نيست تا بتوان آن را قديم دانست ي د و حتي مادهشو ميدار ن نشان

المبدع و ابداعه  دوام جود...«: فرمايد ميزمينه صدرا در اين ). 288 - 282: ، صصهمان(
 دوام جود : ... ترجمه.»...جزئيها كليها و ال جزوها و ال كلها و ال اليوجب ازليه الممكنات ال

 ود و در اين حكم، فرقي بين كل و جزكن ميرا ايجاب ن  ممكنات ازليت ابداع اومبدع و
 ي  اگرچه صدرا رأي فالسفه.)306: ن، صهما( ... نيستها آني يجز ممكنات و يا كلي و

 اين عدم تناهي از باب عدم ،پذيرد مي حوادث ي  عدم تناهي سلسلهي دربارهپيشين را 
 به معنايي كه ـ با حدوث زماني و دم به دم عالم ،انقطاع فيض ربوبي است كه در عين حال

متعاليه، اوالً اساس حكمت  بر: بايد گفت). 138: ، ص2 ج، همان(  سازگار است ـگذشت
 حكمت متعاليه ؛ ثانياً)119: ، ص28( مصداق ندارد ،قديم زماني مفهومي است كه در خارج

گرفتن اسماي  د، آن را با در نظردان مي آفرينش را يك حقيقت وجودي كه آنعالوه بر 
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وميت و ربوبيت مطلق ي كه حاكي از قيي به ويژه اسماكند،  تبيين مياالهيحسناي 

  يك حكم كلي و صريح، به معناي اخصاتاالهي در مبحث ،اين اساس  بر.تآفريدگار اس
 در عين تجدد و تازگي لحظه به دوام جود و عدم انقطاع فيض ربوبيمطرح است و آن 

ه ، چنين حكمي از اهميت باالهيدر تبيين فعل . است) جهان طبيعت(لحظه مستفيض 
 را به آن اسفاردهم از كتاب قف مو  به نحوي كه صدرالمتألهين،سزايي برخوردار است
  :  كليت و دوام اين حكم به خوبي آشكار است، عنوان آنازاختصاص داده است و 

 ازليه قدرته و بيان انه لم ينقطع و في دوام جود المبدأ االول و: الموقف العاشر«
: ترجمه .»الينقطع فيضه عما سواه ابدا و اليتعطل عن الفعل دائما مع ان العالم متجدد كائن

  فيض او از غيرش ابداًكه آنو بيان  در دوام جود مبدأ اول و ازليت قدرت او: موقف دهم
  ولي در عين حال، عالم،گردد ميگاه متوقف ن قطع نشده و نخواهد شد و فعل او هيچ

  ).282: ، ص7 ج ،18( متجدد، كائن و فاسد است
رغم  به، آن است كه دارد طبيعت توجه ي ه كه مستقيماً به نشئ،ي حكم فوق الزمه

گاه تعطيل نبوده و   هيچنشئه در اين االهيحدوث زماني و جوهري جهان طبيعت، فيض 
  . همواره مصداق داشته است

   متكلمان و حكماهاي  حكمت متعاليه با ديدگاههاي اشتراكات و تفاوت. 2. 4
»  صديقينبرهان« به آن ميزان كه ، براي اثبات واجب الوجود،ـ در حكمت متعاليه

 :توان گفت مي رو اين از.  ندارند مبتني بر حدوث عالمهاي استدالل نقش محوري دارد،
  . تا به روش متكلماناست تر   حكمت متعاليه به روش حكما نزديكي شيوه

رأي است كه نصوص ديني بر حدوث زماني   هم،اين نكته با متكلمان ـ صدرالدين در
 با .)186: ص ،19(د كن مي صرف حدوث ذاتي كفايت ن،خصوصعالم داللت دارند و در اين 

 ي  حدوث عالم، اختالف ايشان با متكلمان در نحوهي دربارهمراجعه به مواضع اصلي بحث 
منظور متكلمان از عالم طبيعت، : دشو ميتلقي از عالم و اسناد حدوث زماني به آن آشكار 

 نامي است گيرد و عالممي بر يك كل مجموعي است كه سراسر گذشته و آينده جهان را در
مطابق اين معنا، همين كل مجموعي كه عالم ناميده شده .  گستردهى  مجموعه اينبراي

 هيچ ، عالماين درحالي است كه صدرالدين اساساً براي. است، متصف به حدوث زماني است
  . ل نيستكليت و وجود مجموعي قائ

حدوث   موجودي مستقل و ظرفي براي وقوع حوادث وـ از ديدگاه متكلمان، زمانْ
آمدن جهان در زمان است، اما از نظر صدرا، زمان در هويت جوهري  زماني به معناي پديد

آمدن جهان با زمان   پديديآن و معناي حدوث زمان اشيا است نه امري خارج و عارض بر
 . است
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 قدم جود و ازليت فاعليت او،م واجب الوـ حكماي پيش از صدرالمتألهين از فياضيت تا

فياضيت تام واجب «، »دوام جود «مالصدرا. گرفتند ميعالم و ازليت ممكنات را نتيجه 
 تأكيدآن  د و بردان مي ضروري او را مانند حكماي گذشته» فاعليتازليت «و » الوجود

 را دال بر گيرد، بلكه آن ميورزد، ولي در عين حال، ازليت ممكنات و قدم عالم را نتيجه ن مي
  . ددان ميعدم انقطاع فيض ربوبي 

  
 البالغه نهجحدوث عالم در . 5

  معناي حدوث. 1. 5
 آن به كار رفته است كه همان مسبوق بودن ، حدوث به معناي لغويِالبالغه نهجدر 

اليقال كان بعد «: فرمايد ميدر اين زمينه ) ع(حضرت امير. م آن استوجود يك شيء به عد
» خدا نبود و پديد آمد« د گفتشو مين:  ترجمه.»ي عليه الصفات المحدثاتان لم يكن فتجر

  ).364: ، ص186، خ14(د كن ميها را پيدا   پديده صفات،صورت كه در آن
 تصريح به حدوث عالم. 2. 5

 به بحث از آغاز آفرينش و نظام ،البالغه نهج هاي  در برخي از خطبه)ع(حضرت امير
رد تأييد  نيستي آن موى  اخته و حدوث عالم را به معناي سابقه خلقت پردي سابقه بديع و بي

انشأ الخلق «: فرمايد مي اول چنين ى  آغاز آفرينش در خطبهي ايشان درباره. داده است قرار
و ابتدأه ابتداء 33: ، ص1، خ14( خلقت را آغاز كرد و موجودات را بيافريد:  ترجمه.»انشاء.( 

  : ند ازا اند عبارت گفته» ابتداء«و » انشاء«ر معناي  دالبالغه نهجنچه شارحان  آ
 پس آفرينش خداوند .احداث بدون علت است» ابتداء«ه و احداث بدون ماد» انشاء «.1

  ).44: ، ص2ج ،31( يينه علت مادي دارد و نه علت غا
 كه قبل از آن  استايجادي» ابتداء«ايجاد چيزي است بدون سابقه و » انشاء« .2
 ).134-133:، صص1، ج6 و44: ، ص2ج ،31 ؛351: ، ص1، ج13(جاد نبوده است ايى سابقه
كه به  ايجادي است بدون اين» ابتداء«ايجاد بدون مثال سابق است و » انشاء« .3

  ).همان( ايجادكننده الهام شود
آفرينش بديع و   داللت بر،را به هر معنايي بپذيريم» ابتداء«و » انشاء «،به هر حال

 به اين ،ون استفاده از طرح و الگوي پيشين دارد و اسناد انشا و ابتدا به خداوندسابقه بد بي
 ).134: ، ص1، ج6(  وجودي ندارد تقدمِ ـو عال جل  ـ كه چيزي بر حقاستدليل صحيح 
ده، نموييد ا صراحت بيشتري حدوث عالم را تأ ب)ع( حضرت علي، نيز163ى  در خطبه

من اوائل االبديه بل خلق ما خلق فاقام   اصول االزليه و اللم يخلق االشياء من«: فرمايند مي
ها را از موادي ازلي و ابدي نيافريد، بلكه  پديده:  ترجمه.»صور ما صور فاحسن صورته حده و
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 را به ها آنو مرزي تعيين فرمود و   حداي ه را از نيستي به هستي آورد و براي هر پديدها آن

  ).309 - 308 :، صص163، خ14(» ردگري ك صورت زيبا صورتنيكوترين 
  :اند  عبارت فوق چنين گفتهي  دربارهالبالغه نهجشارحان 

 كه از پيش موجود باشد به وجود اي هـ خداوند آنچه را آفريده است بر طبق نمون
  ).300: ، ص3ج، 6( آغاز نيست  چيزي با او همنياورده است، زيرا هيچ

 بوده و تا ابد ادامه داشته كه ازليكرده است خلق نـ خداوند سبحان اشيا را از چيزي 
 :ص ،8 (چه را بايد بسازد  ، بلكه اشيا را از الشيء ايجاد كرد، سپس از اشيا ساخت آنباشد
  ).455 :، ص2 ج ،33  و274

 :ص، 6 ج، 2( دكن مي رد اند ل به هيوالي قديمئ نظر كساني را كه قا)ع(ـ قول حضرت
256.( 

آيد آن است كه خلقت اشيا به صورت ابداع و اختراع  برميچه از اقوال فوق محصل آن
توان  ميدر تأييد اين مطلب . يست جز ذات او ناالهيي براي صنع ي هيچ مبدكه اين ؛است
 در ؛اند يا آن مواد و امثله قديم:  اگر خلق مسبوق به ماده يا مثالي باشد، دو حالت داردگفت

 كه تسلسل در مواد و امثله را به دنبال ،ديم نيستند يا ق،آيد مي تعدد قدما الزم ،اين صورت
 براي آن حد خاصي ،را خلق كرده) هم ماده و هم صورت(چيز  بنابراين خداوند همه. دارد
 ،27و 4: ، ص2ج، 12؛ 24: ، ص10ج ،13( صورت خاصي عطا كرده است ،داده و به آن قرار
 ).321 :، ص1ج

» قد«تها القدمه و حم» منذ «منعتها«: فرمايد  مي186ي  ر خطبه د)ع(حضرت امير
- رد ميها آناند، پس ازلي بودن گوييم حتماً پديد آمده مي؛ »لوال التكمله«االزليه و جنبتها 

 ،14( كامل نيستند ،شدند، پس در تمام جهات چنين بودند كامل مي گوييم اگرشود و مي
  ).363 :، ص186خ

   : اشاره فرموده است، نقصان مخلوقاتدوث وبه ح ،به شرح ذيل ،در عبارات فوق) ع(امام
 ، مخلوقاتى بارهدر) كه براي ابتدا و آغاز زمان وضع شده است(» منذ« استعمال لفظ -

  .  استها آنزمان و ابتدا داشتن  صحيح و دليل بر
بر خلقت ) كه داللت بر تقريب زمان گذشته به زمان حال دارد(» قد«دخول لفظ  -

 :، ص11ج، 13؛ 158 :، ص4ج، 6(  داردها آنر غيرازلي و حادث بودن مخلوقات داللت ب
  .)341 :، ص1ج، 7 و 76 :، ص13ج ،2؛ 1407

   موجود حادثهاي ويژگي. 3. 5
شود كه زمان و مكان قبل از عبارت ذيل استفاده مي: زمان و مكان داشتن. 1. 3. 5

ي است كه حادث و آفريده هاي موجوداتاست، بلكه از ويژگي   وجود نداشته،آفرينش از
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و ان يعود بعد فناء الدنيا وحده الشيء «. رود مي نيز از بين ها آناند و با از بين رفتن  شده

. زمان ال حين و مكان و ال معه كما كان قبل ابتدائها، كذلك يكون بعد فنائها، بالوقت و ال
و همانا پس از : ه ترجم.»الساعات االوقات و زالت السنون و عدمت عند ذلك االجال و

گونه كه  نيست همان ماند، تنهاي تنها و چيزي با او مي  تنها خداي سبحان،نابودي جهان
در آن . نياز وقت و بي  نه زماني و نه مكاني؛ بي، چيزي با او نبود،قبل از آفرينش جهان

  .)367 :، ص186: ، خ14( دشو ميها نابود  ها و ساعت آيد و سال ها به سر  مهلت،هنگام
يابي   در تحليل عدم راه)ع(حضرت امير: دستخوش حركت و سكون بودن .2. 3. 5

 و هال تجري عليه السكون و الحرك«: فرمايند ميحركت و سكون در ذات ازلي حق تعالي 
كيف يجري عليه ما هو اجراه و يعود فيه ما هو ابداه و يحدث فيه ما هو احدثه اذا لتفاوتت 

 من االزل معناه و لكان له ورا اذ وجد له اما، و ال للتمس التمام تنعذاته و لتجزأ كنهه و ال م
 و سكون در او راه ندارد، زيرا او خود حركت و سكون را حركت : ترجمه.»...اذ لزمه النقصان

يا خود از او اثر بگذارد؟  چه را كه خود آفريده است در چگونه ممكن است آن. آفريد
كند و  ها تغيير مي  چنين شود، ذاتش چون ديگر پديدهپذيرد؟ اگر خويش اثر هاي پديده

) به فرض محال(كه  ميتواند ازلي باشد و هنگا ميپذيرد و ديگر ناصل وجودش تجزيه مي
 دليل روشن غاز و انجامين آ پس سرآمدي نيز خواهد داشت و ا،آغازي براي او تصور شود
: ، خهمان(ديگر داشتن است و نياز به خالقي دليل مخلوق بودن نقص، نقصان و ضعف و 

  .)363 :، ص189
 ، كه اتصاف خداوند به حركت و سكون اين استآيد ميچه از بيان نوراني فوق بر آن

...  واالهيپذيري ذات و نفي ازليت   تجزيهثر، تغيير در ذات،ؤ تقدم اثر بر مازم باطلي چونلو
ازليت موجودي است كه به آن بنابراين يكي از لوازم حركت و سكون نفي . را به دنبال دارد

پس هر موجودي كه داراي حركت و سكون باشد، حادث و پديده و . متصف شده است
  .)87 - 83 :، صص11 ج، 13 و 162 – 161 :، صص4 ج، 6(بود  داراي آغاز خواهد
 تغيير ذات  اتصاف خداوند به حركت و سكون را يكي از لوازم باطل)ع(حضرت امير

 ي  حركت و سكون به معناي تغيير است و تغيير و دگرگوني نشانهد، زيرادان مي االهي
 همواره دستخوش تغييرات و ،عين حال حدوث است، زيرا اگر موجودي ازلي باشد و در

ند ا  يعني بايد تغييرات را كه امور حادث؛حوادث گردد، جمع ميان حدوث و قدم خواهد شد
  .)127 :، ص1 ج، 34  و23 :، ص25 ج، 10 (بدانيم و اين يك تناقض آشكار استازلي 

گذرا  حركت، تغيير و دگرگوني در امر حادث، ناپايداري و: فناپذير بودن. 3. 3. 5
: فرمايد مي به نابودي امر حادث اشاره كرده، )ع(حضرت امير.  آن را به دنبال داردبودن

: ، خ14( »آورتر از آفرينش آغازين آن نيست آمدن، شگفت نابودي جهان پس از پديد«
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 فان  وفانيه «:كندگونه توصيف مي جاي ديگر، دنيا و جهان مادي را اين  در).367 :، ص186

، 14( پذيرد ميكند فنا  فاني و زودگذر است و هركس درآن زندگي مي: ترجمه .»من عليها
  ). 213 :، ص111: خ

 شما در دنيا پشت سر:  ترجمه.»الدنيا تطوي من خلفكم و...« :فرمايد مي 27 ى در نامه
  ).511 :، ص27: ، نامههمان(شدن است  هم پيچيده حال در

 به اين توان حدوث عالم را نتيجه گرفت، مي ، موجود حادثهاي با توجه به ويژگي
يعني ؛ندا هاي حادث ند، چون متصف به ويژگيا  حادثصورت كه موجودات عالم طبيعت 

. رود فرسودگي و فنا پيش مي ه سمت بها آني  و تغييرند و مادهداراي مكان، حركت، زمان 
  . يم كه مجموع جهان مادي جز همين موجودات عالم طبيعت نيستدان مي ،از طرف ديگر

:  حدوث مخلوقاتي استدالل بر وجود و قدم حق تعالي به واسطه. 4. 3. 5
الدال علي قدمه بحدوث خلقه و بحدوث « :فرمايد مي 185 ي در خطبه) ع(حضرت علي

با حدوث آفرينش، ازلي بودن خود را ثابت كرده، با پيدايش انواع : ترجمه» دهخلقه علي وجو
  ).357 :، ص185: ، خهمان( ها، وجود خود را اثبات فرمود پديده

همان استدالل متكلمان بر وجود » بحدوث خلقه علي وجوده«:  كه فرمود)ع(گفتار امام
به محدث و آفريننده استدالل  اه آنخداوند است كه تنها به حادث بودن موجودات و نياز 

در . اي استآورنده ند و هر حادثي را محدثي و پديدا  همگي اجسام حادث كهاند  گفتهكرده،
 :، ص152 :، خ6( دوم از نظر آنان بديهي است و نخست آن استداللي و جزو جز،اين قضيه

آن است كه » هالدال علي قدمه بحدوث خلق«: كه فرمود) ع(استدالل در گفتار امام). 172
 صادر از قدرت حق تعالي بوده و منتهي به اويند و اگر خود او نيز  حادثْ موجوداتي همه

  نفس خويش باشد و اين بالضروره باطل استى آيد كه پديدآورنده ميحادث باشد، الزم 
   :بنابراين حدوث آفرينش را دليل بر دو امر دانسته است ).173 :، ص152: ، خهمان(

  .  بر اصل وجود هستي خداوند-ب؛ م بودن ذات حق تعاليقدي -الف
 اشاره االهي به دوام فيض ، به طور صريح،البالغه نهج در: االهيدوام فيض . 5. 3. 5

 مأثوره ى كه در ادعيه نشده است، ولي از ضروريات عقلي و از مسلمات نقلي است، چنان
  . شده استبه آن تصريح» يا قديم المن«و » يا دائم الفضل«مانند 
 ترديـد  حـل  م،البالغـه  نهـج  با توجه به اين عبارت از     االهيممكن است استمرار فيض       

معلـوم و    ال عالم اذ «: فرمايد ميواقع شود كه حضرت در مورد علم، ربوبيت و قدرت خداوند            
 گاه كه معلومي وجود نداشت،      خدا عالم بود آن   :  ترجمه .»مقدور ال مربوب و قادر اذ    ال رب اذ 

 :، ص 152: خ ،14(گاه كه مقدوري نبود       نبود و توانا بود آن     اي  هگاه كه پديد   رنده بوده آن  پرو
 .»وان اهللا يعـود بعـد فنـاء الـدنيا وحـده الشـي معـه               «: فرمايد مي 186 ى  در خطبه  و) 281
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ماند، تنهاي تنها كه چيـزي       مي تنها خداي سبحان باقي      ،همانا پس از نابودي جهان    : ترجمه

 :، ص 186: ، خ همـان (  چيـزي بـا او نبـوده       ،گونه كه قبل از آفـرينش جهـان        آنبا او نيست،    
به تقـدم ذاتـي حـق تعـالي بـر همگـي           به اين اشكال بايد گفت اين عبارت        در پاسخ   ). 367

در يابيم كه    مين اين تقدم در نظر گرفته شود، در       چو مخلوقات و معلوالت خود اشاره دارد و      
تعالي موجود نبـوده     وب و مقدوري جز ذات مقدس باري       هيچ معلوم و مرب    ،ذات حق ى    مرتبه

علم  ، به عبارت ديگر   . را بايد متأخر از ذات حق بدانيم       است، بلكه وجود هر موجود و معلومي      
و  چنـين اراده، افاضـه     مهـ . قديم است و مخلـوق حـادث       خلقت قديم است و معلوم متجدد؛    

 ج، ،6( ارزاق حادث و متجددنـد   و ازلي و قديم است، لكن مرادات و مفاضات     رزاقيت مستمرْ 
چـه در روايــات   ايــن آن بنـابر . )306 :،ص7 ج،18  و72: ص، 17؛ 54 :ص ،22 ؛234 :،ص3

خداونـد هميـشه بـوده و       : ترجمه،  »كان اهللا و لم يكن معه شئ      « كه  اينآمده است مبني بر     
اه  منظـور آن اسـت كـه بـا ذات پـاكش همـر              ،)121 :ص ،1 ج ،30(چيزي با او نبوده است      

 خداوند منـسلخ    ى  بارهجا كان و نظاير آن در      اين در.  ذات متأخر است   ي  نبوده، بلكه از مرتبه   
  ولي اشيا  ، اشيا هست  ي   همه ى  مرتبه كند، يعني خداوند در   از زمان است و مرتبه را بيان مي       

: تگفـ ،  »كان اهللا ولم يكن معـه شـئ       «:  او نيستند و لهذا وقتي به عارفي گفتند        ي  در مرتبه 
  و 450 :ص ،10 ج ،32 ؛331 :ص ،1 ج ،18 ؛127 :ص ،1 ج،6(طـور اسـت       ن هم همين  اال

  ).112 :ص، 11
  

   حدوث عالمي  دربارهالبالغه نهج مالصدرا با آراي ي  مقايسه.6
 كند كه عـالم حـادث زمـاني اسـت          تصريح مي  ،البالغه  نهجتوافقي آشكار با     مالصدرا در 

ها را از   پديده ]خداوند متعال [ :فرمايدمي )ع(طوركه حضرت علي   ، همان )27 :ص ،2 ج ،16(
 اي حد و  ها را از نيستي به هستي آورد و براي هر پديده          آن موادي ازلي و ابدي نيافريد، بلكه     

 حضرت صـحت اسـتعمال      جنين  هم). 309 - 308: صص ،163: ،خ14( مرزي تعيين فرمود  
 مخلوقـات و صـحت اسـتعمال        زمـاني داشـتن    ي دليل بر ابتدا   ، مخلوقات ي  بارهدر را »منذ«
  ).363 :ص ،186: خ همان،( دانندها مي را دليل بر حادث بودن آن» قد«

دهد با داند، تصويري كه از حدوث آن ارائه ميهرچند مالصدرا عالم را حادث زماني مي
مالصدرا بر اساس حركت .  تفاوت بسياري دارد،متكلميناز سوي شده  حدوث زماني ارائه

 را بعد چهارم عالم است، زمان  مقدار حركت جوهريكه زمانْ وجه به اينبا ت جوهري و
 زماني ، پيش از خلقت عالم مادياينبنابر.  نه يك ظرف مستقل از اجسام،داندمادي مي

 ،18( معناست  در زمان و سؤال از زمان خلقت آن بينبوده است و سخن از خلقت مادي
 و هر لحظه ، نه در زمانا زمان حادث است، عالم مادي باز نظر صدرا ).200 :ص ،3ج
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اين تصويري كه صدرا از حدوث زماني عالم ). 298 :ص همان،( حدوث زماني جوهري دارد

ي موجود حادث   درباره)ع( كه حضرت علي سازگار استهاييدهد با ويژگيارائه مي
با از  اند وتهمكان قبل از آفرينش وجود نداش زمان و: فرمايند، زيرا حضرت ميفرمايند مي

  ).367 :ص ،186: خ ،14( شوندنابود مي ها نيز  آن،بين رفتن عالم مادي
 يك حركت جوهري است و هر حركتي هر لحظه در از نظر مالصدرا، كل عالم مادي

كه به محض ورود متحرك در يك حد، حد قبلي فاني  طوري  فنا است، به حال حدوث و
دنيا پشت سر شما در حال : فرمايندكه مي) ع(ت اميراين نظريه با اين كالم حضر. شودمي

 است، زيرا به محض ورود پذير ، كامالً انطباق)511 :ص ،27نامه همان،(پيچيده شدن است 
به اين . ودش در هم پيچيده مي  نابود و، قبلي بودي  فعلي، دنيايي كه در لحظهي در لحظه

طور  ، همان)213 :ص ،111خ همان، (باشدهاي عالم مادي ميگي فاني شدن از ويژ،ترتيب
  .)363 :،ص189همان،خ(كه دستخوش حركت و سكون بودن از خصوصيات امر حادث است

  
  خالصه و نتيجه. 7

 شكل جديدي به ، معلوم شد كه حدوث در حكمت متعاليه،چه گفته شد با توجه به آن
. ه متمايز شده استكرد متكلمان و حكماي گذشت خود گرفته و به نحو كامالً بارزي از روي
لم گيري از قواعد حكمت متعاليه، حدوث زماني عا صدرا با استمداد از آيات و روايات و بهره

ايشان تعبير حدوث ذاتي حكما . پذيرد مي نظر متكلمان است چه مد را در معنايي غير از آن
مكتب، در اين . را از معناي حقيقي حدوث و مراد شرايع آسماني بسيار دور دانسته است

پديدآمدن جهان با «حدوث به معناي پديد آمدن جهان در زمان نيست، بلكه به معناي 
 حركت جوهري و بلكه عين آن است و لذا بدون ي اين معنا از حدوث، الزمه. است» زمان

 يك پايان است و اين به جوهري يك آغاز و در همان حال، ييرهر تغ. دشو ميآن فهميده ن
جهان را . ي جديد است كه عيناً زايل شدن جوهري ديگر استمعناي حادث شدن جوهر

هاي متوالي تشبيه  ها و زوال نهايت تغيرات جوهري و حدوث اي از بيتوان به مجموعه مي
 نه  است اعتبارياي ه مجموع اين مجموعه.نيز محصول اين توالي است» زمان«كرد و 

د و چون اين مجموعه حقيقي نيست،  آن در كنار هم حضور بالفعل ندارنحقيقي، زيرا اجزاي
بنابراين صفت حادث را .  نخواهد بود ـ نه حدوث و نه قدم ـمتصف به هيچ حكم حقيقي

- جهان، و در نتيجه، نه به كل جهان اجزاي جهان در هر لحظه نسبت دادبايد به تك تك
  . نه يك جهان حادثهاي حادث خواهيم داشت

و آفرينش جهان مادي را بديع، كند  مي تأييد  نيز حدوث زماني عالم راالبالغه نهج
توان نظر حكما در  ميلذا . ددان ميسابقه و بدون استفاده از ماده، طرح و الگوي پيشين  بي
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 عالم طبيعت را فعل ازلي و غير منقطع حكما.  دانستالبالغه نهجرا خالف  حدوث  ي مسأله

ه به كه با توج اند، حال آن ديم دانستهها را از هيوالي ق خداوند تلقي كرده و آفرينش پديده
اند، بلكه از نيستي به  ها از مواد ازلي و ابدي آفريده نشده  پديده بايد گفتالبالغه نهجمطالب 

  . اند وجود آمده
 بيشتر به ديدگاه متكلمان ، حدوث عالمي درباره البالغه نهجديدگاه شارحين  اگرچه

رسيم كه در پذيرش  ميا نظر متكلمان به اين نتيجه  بالبالغه نهج ي  مقايسه، ازداردگرايش 
 اگرچه موافقت و هماهنگي وجود دارد؛ البالغه نهج بين آنان واصل حدوث زماني عالم، 

 البالغه نهجخالف  برداشت متكلمان از زمان به عنوان ظرف مستقلي براي وقوع حوادث، بر
  . شمارد مي حادث ي  پديدههاي ي حدوث و از ابعاد و ويژگي يدهياست كه زمان را زا
 با ديدگاه صدرالمتألهين از قرابت ، حدوث عالمي درباره البالغه نهج مطالب ،بدين ترتيب

 مادي هاي زمان را به عنوان ابعادي از پديده مالصدرا حركت و. بيشتري برخوردار است
لحظه براي  به دم و لحظه به ها، حدوثي دم د و سپس با استفاده از اين ويژگيكن مياثبات 
ي مانند هاي در كالم امير سخن نيز ويژگي. دشو مي متغير و متجدد قايل  هر موجودهستيِ

 حادث مطرح شده ي بودن براي پديده مند بودن، حركت داشتن و متغير زمان داشتن، مكان
گونه كه مالصدرا به آن دست   آن،تواند مبنايي باشد براي تفسير حدوث جهان مياست كه 
در  ،ي صدرا تبيين شده فلسفه اي كه در روشن است كه حركت جوهري به گونه. زده است
بلكه به طوركلي به زمان داشتن، به حركت  به آن پرداخته نشده است، البالغه نهجمطالب 

  . هر امر حادث اشاره شده است متغير بودنِ،داشتن، و بالتبع
  : استالبالغه نهج با  موافق،جهات زير  در،مالصدرا در اثبات حدوث براي جهان

  . ددان مي يعني هستي آن را مسبوق به نيستي ، عالم را حادثالبالغه نهج اوالً
 حدوث عالم را زماني دانسته است، زيرا از جمله صفاتي كه براي مخلوقات مادي ثانياًَ

بيان كرده و دال بر حدوث و نقصانشان دانسته است، داشتن ابتدا و آغاز زماني است و 
 از ها آناند و با از بين رفتن   ويژگي موجوداتي است كه حادث و آفريده شدهه زمانك اين

  . رود ميبين 
هاي حادث ياد   از حركت و زمان و تغيير و فناپذيري به عنوان صفات پديدهثالثاً

  .دكن مي
 ضمن پذيرش حدوث طور كه گفته شد، مالصدرا همان ،هي دوام فيض اال در باب

 جود، فياضيت تام واجب الوجود و ازليت فاعليت او را مانند حكماي زماني عالم، دوام
 مانند حكما ازليت ،ورزد، ولي در عين حال ميآن تأكيد  داند و بر گذشته ضروري مي

  . داند عدم انقطاع فيض ربوبي مي گيرد، بلكه آن را دال برممكنات و قدم عالم را نتيجه نمي
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 االهي دوام و استمرار فيض ي بارهاني عالم، در ضمن تصريح به حدوث زمالبالغه نهج

طور كه  ، هماناالهي با دوام فيض البالغه نهجتنافي برخي از عبارات . سخني نگفته است
  . همگي مخلوقات و معلومات است  و دليل بر تقدم ذاتي حق برشدني حلگذشت، 

اي  چندان تكيه اثبات واجب الوجود، ي  در زمينهكه حكمت متعاليه اين و آخرين نكته
گونه كه متكلمين از حدوث عالم به عنوان   مبتني بر حدوث عالم ندارد، آنهاي بر استدالل

از حدوث  البالغه نهجاما در . اند ترين مبادي اثبات صانع و صفات او بهره جسته يكي از ارزنده
 آمده ق اثبات واجب الوجود در كنار طرق ديگر، سخن به ميانعالم به عنوان يكي از طر

  . است
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