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  مقدمه. 1

امروزه بيش از هر زمان ديگر ضرورت بازبيني درمورد صفات حق تعالي و مباحث 
يكي از اين . دانان معاصر موردتوجه قرار گرفته استبه آن ازسوي فالسفه و الهي مربوط

2صفات، صفت ازليت
 درمورد آن ارائه 4 و زمانمندي3خداوند است كه دو تفسير فرازماني 

بر مبناي تفسير فرازماني، خدا به نوعي خارج از زمان است؛ حال يا به اين دليل . شده است
نوعي براي او حاضرند و ها به ي زمانكه وي وجودي غيرزماني دارد يا به اين علت كه همه

اما تفسير زمانمندي، متضمن اين ديدگاه است كه وجود خدا در زماني نامتناهي باقي است؛ 
ي آينده نيز خواهد لحظهگذشته وجود داشته، اكنون هست و در لحظهيعني خدا در تمام 

شود كه هر فيلسوفي يكي از دو معناي ازليت را  اختالف در مباني فلسفي سبب مي. بود
فيلسوفاني كه پيرو مكاتب فلسفي سنتي هستند عمدتاً ازليت خدا را به معناي . بپذيرد

 معاصر معتقدند كه ازليت خدا به معناي اند، اما اغلب انديشمندان فرازماني دانسته
در اين نوشتار درصدد هستيم ديدگاه كيث وارد را پيرامون زمانمندي خدا . زمانمندي است

  .و مباحث مرتبط با آن، با تكيه بر آراي مالصدرا موردبرسي قرار دهيم
و ي فلسفه ، فيلسوف، متكلم و محقق بريتانيايي و استاد برجسته5پروفسور كيث وارد

هاي برجسته در  او كه از چهره. هاي آكسفورد و كيمبريج لندن است االهيات در دانشگاه
ي علم ي دين، رابطهي فلسفههاي متعددي در زمينه رود، پژوهش شمار ميالهيات جديد به

هاي وارد در موارد مذكور  اگرچه ديدگاه. عمل آورده استو فلسفه و الهيات تطبيقي به
ترين  ي تحرير در آورده است، همچنان مهم و آثار متعددي را به رشتهدرخور اهميت است

هاي جدي پيرامون آراي وي صورت نگرفته  اند و پژوهش هايش به فارسي ترجمه نشده كتاب
هاي مختلف سعي در  ي استداللي زمانمندي خدا و ارائهكيث وارد با دفاع از ايده. است

ي خدا با موجودات سأله درجهت تبيين ارتباط دوسويهاثبات زمانمندي خدا دارد و از اين م
در اين نوشتار درصدد هستيم ديدگاه كيث وارد پيرامون زمانمندي . گيرد زماني بهره مي
ي هاي وي و ساير مباحث مرتبط با آن را موردبررسي قرار دهيم و با عرضه خدا و استدالل

اصلي تحقيق، ي مسأله. د دست يابيماين مباحث به نظام صدرايي، به ارزيابي رأي كيث وار
توان مسائل  تر، مي طور جزئي بررسي ديدگاه كيث وارد پيرامون زمانمندي خداست اما به

  :صورت زير عنوان كرد موردبحث را به
  ؛ )فرازماني و زمانمندي(توضيح دو تفسير از ازليت . 1
ها ازنظر نظام  ي آنهاي كيث وارد بر زمانمندي خدا و ارزياب تقرير روشن استدالل. 2

  فلسفي مالصدرا؛
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ي زمانمندي خدا وارد  ها و ايراداتي كه بر مبناي آراي مالصدرا بر نظريه بررسي نقد. 3
  است؛
عنوان موجودي فرازمان با جهان و موجودات  ي چگونگي ارتباط خدا بهتبيين مسأله. 4

  .ي زمانمندي خدا زماني بر مبناي ايده
  

  ي دين معاصرداوند در فلسفهدو تفسير از ازليت خ. 2

  ):207: ، ص17 (تي دين معاصر، دو تفسير از ازليت خداوند ارائه شده اسدر فلسفه
ها   است و كل زمان6، موجود ازلي فاقد توالي زماني»فرازماني «تفسيري برپايه. 1

فيلسوفاني چون آگوستين، بوئتيوس، توماس  .طوريكسان براي ذات الهي حاضر استبه
اين تفسير از ازليت،  . ازجمله طرفداران ديدگاه فرازماني خداوند هستند7ناس و پل هلمآكوي

زمانمند خداوند از هرگونه  داراي دو قرائت مختلف است؛ براساس قرائت اول، وجود غير
دور است، اما در قرائت دوم، هرچند در وجود الهي قبليت و بعديت  و كششي به8استمرار

ي معاصر نظير النور برخي از فالسفه. ا داراي نوعي استمرار استزماني راه ندارد، ام
روح اند تا تصوير بي  تالش كردهET(11(ي همزماني  با طرح ايده10، نورمن كرتزمن9استامپ

 -  429: ، صص16(هاي امتداد زماني اصالح كنند  فرازماني خدا را ازطريق تأكيد بر ويژگي
458.( 

هاي متفاوت از  يت، تفسير ديگري نيز وجود دارد كه به نامدر مقابل تفسير نخست ازل. 2
، 13جي، آر لوكاس. شود  خوانده مي12»جاودانگي زماني«يا » زمانمندي نامتناهي«جمله 

ي اين گروه جاي  ازجمله انديشمنداني هستند كه در زمره15، ولتراسترف14سويين برن
موجود ازلي، موجودي زمانمند «: ندك گونه تعريف ميسويين برن ازليت را اين. گيرند مي

است كه مشمول توالي زماني است ولي وجودش آغاز و پايان زماني ندارد و جاودانه در زمان 
بودن او كه از مخالفان ديدگاه فرازماني خداست، اعتقاد به فرازماني). 136: ، ص20(» است

مشرب كه متألهان فلسفيداند كه در مسيحيت وجود نداشته است، بل اي مي خداوند را عقيده
اند و سبب حاكميت  بزرگ مانند آگوستين و آكويناس چنين فهمي از ازليت خداوند داشته

-35: ، صص21(اند  بر تفكر مسيحيت شده) از قرن چهاردهم ميالدي به بعد(اين برداشت 
عني بنابراين ازليت در اين ديدگاه عبارت است از استمرار نامتناهي در زمان؛ بدين م). 36

كه خداوند مانند ساير اشخاص و اعيان در طول زمان وجود دارد؛ خداوند اكنون موجود 
است و در هر مقطعي از زمان گذشته وجود داشته است و در هر مقطعي در آينده نيز وجود 

كيث وارد با طرفداري از اين ايده، معتقد است كه در ). 121: ، ص6(خواهد داشت 
صورت شد كه تمام كماالت را به داوند موجودي تلقي ميخداشناسي قرون وسطايي، خ
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با . شود بالفعل داراست، ازلي، ابدي و اليتغير است و متأثر از رخدادهاي جهان طبيعي نمي
تأكيد علوم تجربي در قرن هفدهم و هجدهم بر زمانمندي و تكامل، چنين نگرشي از خدا 

ي زمان و تغيير، شناخت خدا با مسألهاساس، براين. در دوران مدرن دستخوش تغييراتي شد
مند و زمانمند معرفي شد كه صفات او عنوان موجودي تاريخ پيوند تنگاتنگي خورد و خدا به

  ).47: ، ص23(پذيرد  با نوعي بالقوگي همراه است و از رويدادهاي جهان تأثير مي
  

  ي زمانمندي خدا هاي كيث وارد پيرامون نظريه بررسي استدالل. 3

هاي  پراكنده و ضمن عنوان صورت ي زمانمندي خدا، به كيث وارد پيرامون نظريهآراء 
توان سه استدالل بر زمانمندي  ها مي آوري آن مختلف در آثار وي بيان شده است كه با جمع

  :اند از خدا بيان كرد كه عبارت
استداللي كه با تكيه بر عليت خداوند نسبت به جهان و موجودات زمانمند شكل . 1

  .شود گيرد و اين عليت، مسلتزم زمانمندبودن خدا مي مي
ي خدا با  استداللي كه بانظربه لزوم تأثير خداوند از دعاي انسان و ارتباط دوسويه. 2

  .شود شود و همين امر سبب زمانمندي خدا مي موجودات زمانمند بيان مي
ت زمانمندي خدا استداللي كه بر صفت خالقيت خداوند استوار است و منجر به اثبا. 3

  .شود مي

  عليت خدا نسبت به جهان و موجودات زمانمند. 1. 3

گيرد كه چون  ي زمانمندي خدا براساس اين مدعا شكل مي ترين استدالل بر نظريه مهم
توان تصوير معقولي از عليت موجود غيرزمانمند نسبت به موجود زمانمند ارائه كرد،  نمي

ند هيچ ارتباطي با موجودات زمانمند و جهان طبيعت ندارد بنابراين يا بايد پذيرفت كه خداو
كه مطلبي مخالف با اعتقاد تمام متألهان و فيلسوفان خداباور است، يا بايد اين مطلب را 

هاي سنتي  پذيرفت كه خدا نيز موجودي زمانمند است كه اين گزاره نيز برخالف آموزه
وارد بر اين باور است كه تنها در صورتي كيث . است) بودن خداوند بر فرازمان مبني(اديان 

توان تبيين مناسبي از نسبت علّي خدا با جهان زماني ارائه داد كه خدا را موجودي  مي
 زمانمند فرض كنيم و برخالف پندار رايج، اين مسأله با خداشناسي سنتي ناسازگار نيست

وجود  زمان را به ياي بيتواند اش زمان مي  توضيح آنكه هرچند يك موجود فرا؛)206: ، ص23(
تواند وضعيت يا حالت زمانمند را در جهان مادي ايجاد كند و بيافريند؛ زيرا  آورد، اما نمي

بنابراين اگر زماني هست كه خدا در آن، . كند چنين عملي، فعل آن فاعل را زماناً معين مي
ي آن است كه را آفريده است، پس فعل خدا، موقعيتي زماني دارد و به معنا» الف«شيء 
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: ، ص23 (توان افعال يك شخص را از وجود او جدا كرد خود خدا زمانمند است؛ زيرا نمي
  :توانيم در قالب استدالل به صورت زير مطرح كنيم اين مطلب را مي). 212
  . جهان طبيعت امري زماني است.2        . خداوند علت جهان طبيعت است. 1
  .خداوند نيز امري زماني است: نتيجه        .ي استعلت امور زماني، خود نيز زمان. 3

در استدالل فوق با تأكيد بر نسبت : ارزيابي اين استدالل با مباني مالصدرا. 1. 1. 3
. واقعي بين علت و معلول، از زمانمندي معلول، زمانمندي علت نتيجه گرفته شده است

كند بايد   را افاضه ميبخش، چون وجود معلول عنوان علت هستي صورت، خدا به دراين
ازجمله صفات خاص موجودات مادي مانند زمان، تغيير، (هاي وجود مزبور  خودش ويژگي

اين مسأله نزد مالصدرا و . ها را به معلولش بدهد را داشته باشد تا بتواند آن...) حركت و
معطي (بيان شده است » معطي شيء فاقد شيء نيست«فيلسوفان اسالمي در قالب عبارت 

ي ديگري، مرتبط با  توان از زوايه همچنين اين استدالل را مي). لشيء اليكون فاقداً لها
وجود  طبق اين قاعده، هر معلولي از هر علتي به. دانست» سنخيت علت و معلول«ي  قاعده
پس سنخيت بين . آيد و بايد ميان علت و معلول مناسبت خاصي وجود داشته باشد نمي

تري  صورت كامل كمال معلول را به، ن به اين معناست كه علتبخش و معلول آ علت هستي
تواند آن را به  دارد و اگر علتي در ذات خويش واجد نوعي از كمال وجودي نباشد، هرگز نمي

پاسخ اين مسأله براساس ديدگاه مالصدرا آن است كه ). 137: ، ص9(معلولش اعطا كند 
تر دارا باشد نه  تر و عالي صورت كامل بخش بايد كماالت وجودي معلول را به علت هستي

هاي معلول باشد؛ بنابراين مفهوم جسميت و لوازم آن،  ها و محدوديت اينكه واجد نقص
كند؛ زيرا اين  ازقبيل مكاني و زماني بودن يا حركت و تغييرپذيري، بر خداوند صدق نمي

ها  ي كماالت آن ههاي موجودات مادي هستند نه الزم ها و محدوديت ي نقص مفاهيم الزمه
ي سنخيت علت  بنابراين اگرچه ميان ديدگاه كيث وارد و مالصدرا در مسأله). 195: ، ص9(

و معلول هماهنگي وجود دارد، اما بر طبق مبناي اصالت وجود صدرايي، مفاهيمي كه 
  . ي ماهيت هستند، در ساحت باري تعالي راه ندارند الزمه

   انسان تأثيرپذيري خداوند از نيايش.2. 3

ديني و شكلي  مفهومي درون نيايش.  است16يكي از اقسام ارتباط انسان با خداوند نيايش
نحوآگاهانه و در جستجوي ارتباط با قدرتي مافوق طبيعي  از يك عمل ديني است كه به

ي زباني خاص  ي اديان ابراهيمي، رابطه نامه كلي، به نيايش، در واژه طور به. گيرد شكل مي
 دارد 17ي تصور خدا ي نيايش، بستگي به نحوه درك مسأله. شود روردگار گفته ميانسان با پ

در نظام فكري . شود وار مطرح مي وار و خداي شخص شخص كه در قالب دو تصور خداي غير
شدت موردتوجه قرار گرفته  وار به منظور تبيين مسائل فلسفي، خداي شخص كيث وارد، به



56 ز فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيرا

اعم از (شود كه در آن، صفات انساني  ز خدا اطالق ميوار به تصويري ا خداي شخص. است
ي اين صفات،  به وي نسبت داده شده باشد كه ازجمله) صفات كمالي و صفات غيركمالي

كيث وارد بر اين باور است كه توجيه مستدل و عقالني نيايش و هرگونه . زمانمندي است
وار از خداوند دارد كه  ي شخصگفتگو با خداوند، اعم از پرستش يا مناجات، نياز به تصوير

  و زماني با انسان در ارتباط است18ي شخصي متصف به زمانمندي است و در يك رابطه
اي  اند، رابطه  تو نيز ناميده- ي من ارتباط شخصي كه آن را رابطه). 203- 202: ، صص23(

گيرد و در يك نسبت و رويارويي  دوسويه است كه ميان دو شخص حاضر صورت مي
شود و بر آن باور است  كند و از آن متأثر مي ي، انسان حضور مخاطب را احساس ميطرفين

شود  كيث وارد در اين راستا با وينسان برومر همراه مي. گذارد كه بر مخاطب نيز تأثير مي
عنوان يك شخص به رابطه وارد  ي شخصي آن است كه خداوند به كه عنصر اساسي در رابطه

پذيرد  دليل است كه كيث وارد ديدگاه فرازماني خدا را نمي همين به). 184: ، ص5(شود  مي
تواند با امور زمانمند در ارتباط باشد و  و بر اين باور است كه خداوند از وراي زمان نمي

  . پذير نخواهد بود صورت، تبيين پاسخ خداوند به نيايش، امكان دراين

 وارد براي تبيين نيايش، به گرچه كيث:  ارزيابي استدالل ازنظر مالصدرا.1. 2. 3
پردازد، مالصدرا با رويكرد وجودشناختي در مابعدالطبيعه، خدا را  وار مي اثبات خداي شخص

لحاظ وجودي، متعالي، صرف و متباين از  كند كه به بذاته اثبات مي عنوان وجودي واجب به
بر تنزيه است، در  يازآنجاكه تعالي مبتن. شود ماسواست كه دراصطالح، به آن تعالي گفته مي

همتا و داراي  الوجود از هر لحاظ واحد، بي تحليل اوصاف ثبوتي مشترك انسان و خدا، واجب
خداوند در چنين حالتي، . شود اختالف كمي و كيفي نامتناهي با انسان به تصوير كشيده مي

). 48: ، ص11(نهايت و فرازمان، وجود صرف و محض است و ماهيتي ندارد  وجودي بي
اكنون . شود وار و متعالي محض اثبات مي شخص رو، در الهيات صدرايي، خدايي غير اين زا

الوجودي كه  عنوان موجودي زمانمند با واجب مسأله اين است كه چگونه نيايش انسان به
پذير خواهد بود؟ با تحليل آراي مالصدرا در اين زمينه،  متعال و منزه از زمان است، امكان

ي مفهومي جديد از نيايش و تحويل معناي حقيقت نيايش به  و با ارائهرسد ا نظر مي به
وار را شخص معرفت و سپس عشق، مبتكرانه توانسته است ارتباط ميان انسان و خداي غير

نيايش در معناي حقيقي خود كه معرفت به خداوند و عشق به اوست، با . خوبي نشان دهد به
الوجود واحد و داراي تفاوت  توان به واجب ميتعالي صرف خدا نيز سازگار است و حتي 

ي خير مطلق، معرفت يافت و او را عاشقانه نيايش  مثابه نهايت با انسان، به كيفي و كمي بي
تصور مالصدرا از عشق به خدا، با تصور وي از خداي نامتشخص منافاتي ندارد؛ زيرا . كرد

الوجود  اني كه انسان به واجبمتعلق عشق در حكمت متعاليه، خير و كمال است و لذا زم
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در اين معاشقه و عبوديت، نفس . ورزد ي خير مطلق آگاهي يابد، به او عشق مي مثابه به
شدن و تحول وجودي  اي كه فرايند دگرگون شود؛ رابطه  مي ي انسان درگير يك رابطه ناطقه
رسد و  يدر اين فرايند، نفس در دو بعد نظري و عملي به كمال م). 152: ، ص13(است 

  .وار از خدا نخواهد داشت  نيايش به اين مفهوم، نيازي به وجود تصور شخص

  صفت خالقيت خداوند. 3. 3

شود و   يكي از صفات مهم خداوند تلقي مي19»خالقيت«بر اساس ديدگاه خداشناسان، 
ها نقش مهم و اساسي دارد و هر لحظه در  بدين معني است كه خدا در نوآوري واقعيت

كيث وارد . اندركار است ها و تحقق حاالت جديد در جهان زمانمند، دست صورتپيدايش 
هاي  نحو ابداعي يا با استفاده از صورت هاي جديد به خلق حاالت و صورت«خالقيت را به 

عنوان  مطابق اين تعريف، موجودات عالم ماده به). 212: ، ص23 (كند تعريف مي» قبلي
ي ذرات اين عالم تجلي و تبلور خالقيت خدا  و همهشوند  هاي خالق محسوب مي موقعيت

ازنظر كيث وارد، خالقيت منحصر و محدود به امور كنوني يا . در جهان طبيعت هستند
آينده نيست، بلكه با گذشته، حال و آينده در ارتباط است و اين بدان معناست كه خالقيت 

رو  ازاين. ، پيوند ناگسستني داردطوركلي با زمان و نيز تمام رويدادها در هر مقطع زماني به
هاي جديد  خالقيت خدا در جهانِ زمانمند، مستلزم زمان است و بدون زمان، وقوع پديده

  : بيان است نحو زير قابل اين استدالل به. منتفي است؛ پس خداوند زمانمند است
يز شمار آيد، آنگاه آن چ خالق به) به امور مادي و عالم طبيعت نسبت(اگر چيزي . 1

  . زمانمند است
  .اگر چيزي زمانمند است، آنگاه آن چيز متغير است. 2
شمار آيد، آنگاه آن چيز  خالق به) به امور مادي و عالم طبيعت نسبت(اگر چيزي . 3

  . زمانمند است
زمانمند خالق است، پس خداوند ) به امور مادي و عالم طبيعت نسبت(خداوند : نتيجه

  .است

ي خالقيت پيوسته  اگر بخواهيم مسأله: دالل با مباني مالصدراارزيابي است. 1. 3. 3
خدا در جهان طبيعت را بدون آنكه مستلزم زمانمندي او شود ازنظر مالصدرا تبيين كنيم و 

بودن خدا و خالقيت او در جهان  تنافي جمع بين فرازماني ي عدم عبارتي، به تبيين مسأله به
صلت ماهوي عالم مادي را در ارتباط با امكان بپردازيم، مستلزم آن است كه خ طبيعت

مالصدرا بر اين . استعدادي، حركت جوهري، زمانمندي و تجدد وجودي اجسام بررسي كنيم
رسوخ فساد و زوال و حدوث در كل عالم  بر عدم ي اساطين حكمت مبني باور است كه عقيده

ي  واسطه باور است كه بهاو بر اين . منسوخ است) اعم از افالك و كواكب و صور و هيولي(
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دم در عالم، اشخاص و انواع نامتناهي ماهيات  به خالقيت مدام خداوند، هر لحظه و دم
عالم . در جريان است» لبس بعد اللبس«شدن هستند و  جسماني در حال ايجاد و تازه

آورد و خالقيت خداوند در  دست مي اجسام پيوسته اشخاص و هويات متجدد و متبدلي به
توان گفت هر قطعه از قطعات  لحاظ، مي وسازي عالم يا وجوددهي مستمر است و بدينحال ن

ازنظر . يا هر مرحله از مراحل وجودي عالم ماده حادث است و زماناً مسبوق به عدم خود
ان الماهيه اذا كانت قابلة و «: صدرا اولين شرط تحقق ماهيت موجوده، امكان ذاتي است

بر  موجودات مادي در صدورشان عالوه). 401: ، ص8(»  دوام الفيضالفاعل فياضاً ابداً، وجب
امكان مزبور، نيازمند امكاني ديگر به نام امكان استعدادي هستند؛ يعني محتاج سبق 

... و) در اعراض(ي بروز آن و شرايطي همچون ماده، مدت يا احياناً محل  استعداد و زمينه
تقدم و تأخر (عدادي و مدت، مستلزم زمانمندي رو ماده مستلزم امكان است اين از. هستند
لحاظ تعدد، محدود و  شود و همين دو عامل است كه پديدارهاي عالم ماده را به مي) زماني

ها براي  ي زمان ازآنجاكه همه. نمايد لحاظ وجودي، مقيد و ازحيث زماني، موقت مي به
مدخليت زماني خاص، خداوند يكسان است، اقتضاي صفت خالقيت خدا آن است كه بدون 

  .اندركار باشد در جهان طبيعت دست
تواند جواب بهتري به  بحث درباب حركت جوهري و ماهيت چهاربعدي جسم مي

ي چگونگي اتصاف موجودي ثابت و فرازمان، به خالقيت در جهان متغير و زمانمند  مسأله
 بلكه در وجود تنها در اوصاف و اعراض، طبق اين اصل، حركت و تحول نه بر.فراهم كند

دهد؛ دليل اين امر، خصوصيت ذاتي جسم است كه زمان در تاروپودش رسوخ  جسم رخ مي
بنابراين براساس حركت جوهري، جسم با . بودن و تدرج، جزء هويت آن است نموده و زماني

). 140: ، ص10(يافتني است  تحقق) زمان همراه با طول و عرض و ارتفاع(همين چهار بعد 
درا جهان طبيعت را حادث، يعني دائماً در حال ايجادشدن و زوال مستمر جهت ص بدين

ي عدم زماني ندارد؛ يعني عالم و  ي عالم ماده، سابقه ديگر، هويت نوعيه اما ازطرف. داند مي
تعالي و اين تعلق  البته ايجاد ازلي حق. نهايت آن، از ازل تا ابد موجودند مقاطع و اجزاي بي

جمع است و آنچه  ها ندارد و با آن قابل الم، منافاتي با وجود آني آنازلي قطعات مختلف ع
ي وجود و هويت و  مصحح اين جمع است، آن است كه اخذ و اعطا و خالقيت خدا، در ناحيه

اند، اما اين انيت و هويت در مجردات، امر ثابت  انيت است و اين هويات، عين ربط به جاعل
 و زائل و حادث؛ بنابراين از خالقيت خدا در چنين و دائمي است و در ماديات، تجددي

صدرا . آيد عالمي كه تحول و سيالن و زمانمندي ذاتي آن است، زمانمندي او الزم نمي
فاالفاضة عليها من جانب المفيض ثابتة «: كند مذهب خود در ماديات را چنين تبيين مي

ت و صور االنواع علي الدوام فائضة و هي االنواع بحسب الهويا... دائمة و ان كان المفاض عليه
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حادثا زمانيا - بجميع ما فيه و معه و له-من جانب اهللا ابدالدهر و ان كان العالم الجسماني
از موجودات عالم طبيعت كه در نظام صدرايي ). 216-214: ، صص9(» مسبوقا بعدم زماني

شود و  ي انتزاع ميشوند، تدرج، زوال و حدوث و زمانمند از درجات پايين وجود محسوب مي
اين قابليت و اقتضا، امري ذاتي و اليعلل است و منافاتي ندارد كه خالقيت خدا امري 

حال موجوداتي  ي درجاتش متصف به دوام شود، اما درعين فرازمان و ثابت باشد و با همه
  .ايجاد كند كه به افتضاي ذاتشان متصف به زمان، تدرج وجودي و حدوث مستمر باشند

  

ي زمانمندي خدا از ديدگاه مالصدرا و پاسخ  هاي وارد بر ايده كالاش. 4

  ها كيث وارد به آن
ي زمانمندي خدا از ديدگاه مالصدرا مستلزم آن است كه  هاي وارد بر ايده بررسي اشكال

برخي مباني فلسفي درباب لوازم زمان و موجودات زمانمند، حركت و برخي از صفات خدا را 
به مباني صدرايي،  باتوجه. ث هستند، از حكمت متعاليه استخراج كنيمكه مرتبط با اين بح

بر  همچنين زمانمندي، عالوه. يافتن تغيير در ذات اوست زمانمندبودن خداوند، مستلزم راه
حال آنكه اين قبيل اوصاف، . تغييرپذيري، نوعي بالقوگي و نقص را براي خداوند درپي دارد

زماني مالصدرا از ازليت خداوند قرار دارد؛ زيرا او ذات ي مقابل تصور فرا درست در نقطه
ي او  داند و خداوند در انديشه خداوند را از مقيدشدن به زمان يا هر وصف ديگري برتر مي

شود، همچنين  رفتن مطرح نمي وجودآمدن و ازميان ي او به موجودي فرازمان است كه درباره
 اظهار كسر االصنام الجاهليهاو در .  استكامل مطلق و عاري از هرگونه نقص و بالقوگي

: وجه مقيد به زمان و وصف نيست هيچ الوجود، به دارد كه لميت دائمي و اّنيت ازلي واجب مي
و اما وثاقة الدليل، فألن شأن براهينها اعطاء اللميه الدائمية و االنية االزلية الواجبية الذاتية «

دانان سنتي ازجمله  بسياري از الهي). 76: ، ص13(» من غير تقييد بزمان او وصف او ذات
خصوص چنين گفته  اين آكويناس در. دانند توماس آكويناس خداوند را موجودي فرازماني مي

ي  ي زمان، الزمه گونه كه ايده ي تغييرناپذيري است، همان ي ازليت، الزمه ايده«: است
نحو اعال و  اتم تغييرناپذير است، او بهنحو اعال و  بنابراين از آنجا كه خداوند به... حركت است

 ).71: ، ص15 (»اتم ازلي است

  تالزم تغييرپذيري و نقص با زمانمندي:  اعتراض اول.1. 4

گيرد و اغلب  نفي تغيير و دگرگوني از خداوند براساس معناي فرازماني ازليت شكل مي
فرازمان است و هيچ فيلسوفان و پيروان اديان الهي بر اين باور هستند كه خدا موجودي 

دليل مالصدرا بر نفي تغييرپذيري از خدا آن است كه زمان . دهد تحولي در ذات او روي نمي
كه زمان، همراه با تغيير است و هرجا تغيير نباشد،  طوري به. و تغيير مالزم يكديگر هستند
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وج از طبق تعريف مالصدرا از حركت، هر تغييري مستلزم خر. زمان هم تحقق نخواهد يافت
نقص به سوي كمال است و موجود زمانمند از برخي جهات ناقص است كه اين مسأله با 

توان به دو صورت ترتيب  اين اعتراض را مي. صفت كمال مطلق بودن خداوند در تنافي است
  : داد

    صورت اول
  . خداوند متغير نيست. 1
  .هر موجود زمانمندي متغير است. 2

  .انمند نيستپس خداوند موجودي زم: نتيجه
  صورت دوم

  .چنين نيست كه خداوند از برخي جهات ناقص باشد؛ زيرا او كامل مطلق است. 1
  .هر موجود متغيري از برخي جهات ناقص است. 2

  .خداوند موجودي زمانمند نيست: نتيجه
كيث وارد ضمن پذيرش زمانمندي و تغييرپذيري خدا، بر اين باور است كه صفت 

كردن اين ديدگاه، از صفت  شود و براي مستدل محسوب نمي 19 نقصتغييرپذيري براي خدا
ها و  ي صورت او خالقيت را به معناي آفرينش خالقانه. گيرد خالقيت خداوند بهره مي

دليل، تغييرپذيري خداوند را  همين داند و به هاي جديد، براي خداوند كمال مي حالت
توان در قالب دو استدالل   سخن را مياين). 213: ، ص23 (كند عنوان نقص محسوب نمي به

  :بيان كرد
  استدالل اول

  .خداوند خالق است. 1
  .خالق متغير است. 2

  .خداوند متغير است: نتيجه
  استدالل دوم

  . خالقيت صفت كمالي است. 1
  .خالقيت است خداوند داراي. 2
  . خالقيت است، متغير است كسي كه داراي. 3

  .دن، داراي صفت كمالي استخداوند در عين متغير بو: نتيجه
طبق تعريفي كه مالصدرا از . توان نقد كرد اين استدالل را براساس ديدگاه صدرا مي

جهت كه انسان يا اسب يا  دهد، حركت كمال اول است براي شيء، نه ازآن حركت ارائه مي
پس حركت، وجودي است . جهت كه بالقوه است مس يا موجود ديگري است، بلكه ازآن
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: ، ص12) (ي غايت ي حركت و هم از ناحيه هم از ناحيه(ي محض و فعل محض  وهميان ق
دارد، نقصان داشته ) حركت(اين معني، مستلزم آن است كه هر چيزي كه تغيير ). 156

كه كيث  بنابراين درحالي .شود باشد و با حركت به تكامل برسد؛ پس تغيير باعث تكامل مي
دهد،  ، اما براساس تعريفي كه مالصدرا از حركت ارائه ميداند وارد تغيير را نوعي كمال مي

شود و لزوماً منجر به كمال  خود تغيير، كمال نيست، بلكه تغيير نوعي تكامل محسوب مي
  .شود نمي

   بالقوگيبا تالزم زمانمندي: اعتراض دوم. 2. 4

به   محض است و براي او نسبت21براساس مباني خداشناسي صدرايي، خداوند فعليت
مالصدرا بر اين باور . هيچ امري، حالت انتظار براي رسيدن از قوه به فعليت مطرح نيست

ي  صورت بالفعل داراست؛ زيرا الزمه است كه هر كمالي براي خداوند ممتنع نباشد، آن را به
شود و اين مسأله،  بودن خداوند مي كسب كمال، حركت از قوه به فعل است كه سبب مادي

توان در قالب استدالل زير  اين اعتراض را مي. رد حق تعالي منافات داردبودن و تج با تام
  : مطرح كرد

  .اي ندارد خداوند هيچ جهت بالقوه. 1
  .هر موجود زماني حداقل داراي يك جهت بالقوه است. 2

  . خداوند موجود زماني نيست: نتيجه
اگر خداوند فعليت : توان اشكالي بر مالصدرا وارد كرد به آراي كيث وارد مي توجه با

اگر خداوند صفت . محض باشد، صفت قدرت مطلق درمورد او معناي درستي نخواهد يافت
آيد كه خداوند  صورت فعليت محض دارا باشد، يعني قادر مطلق باشد، الزم مي قدرت را به

دهد، فعل ديگري را  در انجام افعال خود انتخابي نداشته باشد و نتواند غير آنچه انجام مي
بنابراين، . رو باشد زند، تنها با يك انتخاب روبه نجام دهد و براي افعالي كه از او سر ميا

تعريف صحيح قدرت مطلق الهي آن است كه خداوند قادر است چيزهاي نامحدود بسياري 
صورت، قدرت  دراين. تواند برخي را انجام دهد و برخي را انجام ندهد را انجام دهد كه مي

نداشته باشد و در  22داوند هنگامي معنا دارد كه قدرتش فعليت محضي خ مطلق درباره
حال كه قادر  پس خداوند درعين. رو باشد اي از احتماالت روبه ي گسترده فعل خود با دامنه

وجود اين ). 23: ، ص24 (صورت فعليت محض دارا نيست مطلق است، اما اين صفت را به
هاي متعدد و حاالت مختلف، براي   ميان گزينهدر 23شود انتخاب نحو از بالقوگي سبب مي

تواند انتخاب كند و انتخاب، مستلزم تغيير، يعني  ازآنجاكه خدا مي. پذير باشد خدا امكان
ها داراي بالقوگي است و چون  خروج از قوه به فعليت است، پس خداوند در برخي جنبه
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اين استدالل را . يز هستبالقوگي مستلزم وجود زمان است، بنابراين خداوند زمانمند ن
  :توان بدين صورت بيان كرد مي

  .ي آزاد، مستلزم انتخاب ميان حاالت مختلف است اراده. 1
  .انتخاب، مسلتزم تغيير است و معناي تغيير، حركت از قوه به فعل است. 2
  .ي آزاد مستلزم وجود تغيير است اراده. 3
  .تتغيير مستلزم حالتي از زمانمندي و بالقوگي اس. 4

چون خداوند صاحب اراده آزاد است، پس حالتي از زمانمندي و بالقوگي در او : نتيجه
  .وجود دارد

يابيم كه براي مالصدرا بحثي  ي اشكال كيث وارد بر نظام فكري مالصدرا درمي با عرضه
ازنظر . به قادر مطلق و فاعل مختار بودن خداوند مطرح بوده است مشابه، در ابواب مربوط

 فاعلي كه فعلش مسبوق به علم و اختيار باشد، قادر مختار است و فاعل قادر مختار مالصدرا
يا اينكه ذات او در فاعليتش تام است و يا اينكه در فاعليت خود ناقص : به دو گونه است

بودنش به هيچ امري وراي ذات خود محتاج نيست  فاعل قادر و مختار تام به دليل تام. است
رو، هم در فاعليتش بالفعل است و  اين اي براي انجام فعل ندارد؛ از تظرهگونه حالت من و هيچ

شود كه گمان رود چنين فاعل  هم صدور فعل از او ضرورت دارد كه اين مسأله سبب مي
منظور حفظ قدرت و اختيار تام خداوند برخي بر آن  به. تامي لزوماً قادر و مختار نيست

شود  ازنظر مالصدرا اين مسأله سبب مي. گي قائل شونداند كه براي خداوند نوعي بالقو شده
به او حالت امكان داشته باشد و  كه اوالً خداي متعالي فاعل ناقص باشد و ثانياً فعل، نسبت

مالصدرا . ثالثاً خداوند براي خروج از فاعليت بالقوه، محتاج امري وراي ذات خود باشد
 عين القوة و االمكان ولكن في الواجب عين ان القدرة فينا«: باره چنين گفته است اين در

الوجود بالذات وحده و  الفعل االختياري اليتحقق بالحقيقة اال في واجب. الفعلية و الوجوب
فالقدرة في نفوسنا عين . غيره من المختارين اليكونون اال مضطرين في صورة المختارين

سينا نيز  ابن). 304: 1381درا، مالص(» القوة علي الفعل، فال فعل باالختيار اال من الحق
تعالي بالقوه نيست تا محتاج سبب باشد، بلكه تام  شود كه فاعليت حق صراحت يادآور مي به

ي مفهوم اختيار و قدرت  شده، ناشي از مقايسه ي مطرح او بر اين باور است كه شبهه. است
 قادر است، اما بايد عنوان موجودي مختار و ي خداوند با مفهوم آن درباب انسان به درباره

كه در  توجه داشت كه تفاوت اصلي در اين است كه اختيار و قدرت ما بالقوه است، درحالي
اذا قلنا انه قادر مختار فانما نعني به «: حق تعالي قدرت و اختيار، بالفعل و دائمي است

لعرف هو ما بالفعل كذالك لم يزل و اليزال و ال نعني ما يتعارفه الناس، فان المختار في ا
يكون بالقوة و انه محتاج الي مرجح يخرج اختياره من القوة الي الفعل، اما لداع من ذاته او 



63 مالصدرا آراي بر تكيه با خدا زمانمندي پيرامون وارد كيث ديدگاه بررسي

من خارج؛ فالمختار منا في حكم المضطر و االول تعالي في اختياره لم يدعه داع غير ذاته و 
ع آخر و لم فهو تعالي لم يجبر في فعله و انما فعله لذاته و خيرية ذاته ال لدا. خيريه ذاته

  ). 53-50: ، صص1(» يكن هناك قوتان متنازعتان كما فينا
آكويناس نيز همسو با مالصدرا بر اين باور است كه در خداوند حالت بالقوه وجود ندارد؛ 
زيرا هر تغييري عبارت از حركت امر بالقوه به سوي امر بالفعل است و چون امر بالفعل مقدم 

اي از وجود خود بالقوه باشد؛ زيرا  تواند در هيچ جنبه خداوند نميبر امر بالقوه است، بنابراين 
آكويناس بر مبناي اين . خواهد داشت) علت(صورت، خداوند احتياج به امر بالفعل  اين در

از تمايز » تحويل قوه به فعل نيازمند مبدائي است كه خود آن بالفعل باشد«اصل كه 
كند  جود فعل محض، يعني خدا استدالل ميبنياديني كه در كل خلقت معمول است، به و

  ).425: ، ص14(
  :توان به دو صورت زير بيان كرد استدالل آكويناس را مي

  : صورت اول
اي براي آن كه فعليت يابد مستلزم حالت بالفعلي است كه بر آن  هر حالت بالقوه. 1

  . مقدم باشد
  .عل استهر تغييري مستلزم حركت از امر بالقوه به سوي امر بالف. 2
اند  اي بوده است كه بالفعل شده اگر خداوند تغيير كند، آنگاه خداوند داراي امور بالقوه. 3

  ).2ي  از مقدمه(
يافتن امور  از آنجا كه فعليت(اند  اي باشد كه بالفعل شده اگر خداوند داراي امور بالقوه. 4

أخر از امري بالفعل خواهد ، آنگاه خداوند مت)هاست بالقوه مستلزم امر بالفعلي مقدم بر آن
  ). 3و 2ي  از مقدمه(بود 

از (ي تغييرات نخواهد بود  اگر خداوند تغيير كند، آنگاه نخستين علت همه: نتيجه
  ).4 و 7مقدمه 

  صورت دوم
  .اگر خداوند تغيير كند، آنگاه علت نخستين نخواهد بود. 1
  .چنين نيست كه خداوند علت نخستين نباشد. 2

  .كند تغيير نميخداوند : نتيجه
شود آكويناس وجود امور بالقوه را در خداوند  ازنظر كيث وارد، عاملي كه سبب مي

اي براي  شود؛ زيرا او بر اين باور است كه هر امر بالقوه ي اول ناشي مي نپذيرد، از مقدمه
مر ازنظر آكويناس اين ا. رسيدن به فعليت، احتياج به امر بالفعلي دارد كه بر آن مقدم باشد

صورت امر  تواند به تواند يك امر طبيعي از جنس خود امر بالقوه باشد يا مي بالفعلِ مقدم مي
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توجه آن است كه از ديدگاه آكويناس،  ي قابل نكته. بالفعل نخستين كه خداست، فرض شود
كند،  عنوان معلول اعطا مي عنوان علت، بايد آنچه را به امر بالقوه به امر بالفعل مقدم به

صورتي باشد كه آثار خارجي بر آن  صورت بالفعل دارا باشد، اما اين فعليت الزم نيست به به
كند اين است كه آتش  مثالي كه آكويناس براي فهم بهتر اين مطلب بيان مي. مترتب شود

. گرم است و گرماي آتش بايد علت داشته باشد، اما الزم نيست كه علت، خودش گرم باشد
مانند توليد آتش (ت، در اين مثال، علت به دو صورت امر طبيعي كه مشخص اس طور همان

فرض است كه در هر دو حالت، كافي است كه علت،  يا خدا قابل) در اثر اصطكاك دو سنگ
اكنون اگر فرض كنيم كه خداوند علت . صورت فعليت مفهومي دارا باشد ويژگي معلول را به

صورت فعليتي   خداوند واجد گرما باشد، بهگرماي آتش است، ازنظر آكويناس الزم نيست كه
عنوان يك چيز گرم در خداوند وجود داشته  كه آثار خارجي بر آن مترتب شود و گرما به

بنابراين آكويناس، . است 24صورت فعليت مفهومي باشد، بلكه فعليت گرما در خداوند به
صورت فعليت مفهومي   بهي امور را كند كه همه خداوند را فاقد هرگونه امر بالقوه لحاظ مي

تصور است و فعليت،  ي فعليت يك مفهوم، قابل اندازه پس فعليت خداوند به. داراست
كيث ) 25: ، ص24 (كند صورتي كه آثار خارجي بر آن مترتب شود، بر خداوند صدق نمي به

، وارد بر اين باور است كه دليل آكويناس براي فعليت خداوند آن است كه او را فاقد ماهيت
كند و از آنجا كه بالقوگي را متعلق به عالم ماده   بذاته لحاظ مي صورت وجود محض و قائم به

   ).همان (كشد تصوير مي داند، وجود محض را عاري از هرگونه بالقوگي به مي
عنوان وجود قائم بالذاتي كه  از ديدگاه كيث وارد، تصوير آكويناس از خداوند به

تصور است كه چنين مفهومي  ورت يك مفهوم انتزاعي قابلص الوجود است، تنها به صرف
بر  عالوه). همان (ي ارتباط خداوند با جهان و انسان را ندارد كارآيي الزم جهت حل مسأله

ترين اصل، بيشترين كارآيي جهت  گويد ساده كه مي 25اين اشكال، برطبق اصل سادگي
دهد كه  ي كه توماس از خدا ارائه ميتبيين وجود خدا و ارتباط آن با طبيعت را دارد، تصور

صورت بالفعل است، برخالف اصل سادگي است؛ زيرا چنين  هاي بالقوه به شامل تمام ويژگي
الوجود، عاري از هرگونه  صورت صرف بنابراين اگر خدا را به . است26خدايي بسيار پيچيده

تواند با جهان   نميصورت چنين خدايي اين صورت فعليت مطلق لحاظ كنيم، در بالقوگي و به
هاي آنان پاسخ دهد، يا حتي  ها را بشنود و به خواسته طبيعت در ارتباط باشد، دعاي انسان

همچنين به دليل آنكه كيث وارد انسان را موجودي خالق ). همان (با آنان همدردي كند
كامل صورت فعليت  داند كه در جهان باز، از آزادي كامل برخوردار است، اگر خداوند به مي

. )27: همان، ص (رود صورت، خالقيت انسان و آزادي او زيرسؤال مي لحاظ شود، دراين
ذكر است كه وجود بالقوگي در خداوند مستلزم تركيب در اوست؛ حال آنكه بر مبناي  قابل
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صورت كامل و بالفعل و عاري از هرگونه  الهيات سنتي، خداوند واجد تمام حاالت ممكن، به
گويد تركيب در خداوند بدين معناست  وارد درخصوص اين تعارض ميكيث . تركيب است
حال  هاي مختلف كه مجزا از يكديگر باشند، تركيب نشده است، بنابراين درعين كه از قسمت

  .كه مركب است، با نوعي بساطت همراه است
  

  ي زمانمندي خدا بر تبيين ارتباط خدا و موجودات زماني تأثير ايده. 5

اي است كه تبيين  ي زمانمندي خداست، نوع نظريه ي كه متأثر از ايدهاز ديگر مسائل
دليل تلفيق  در آراي كيث وارد به. عهده دارد ارتباط متقابل بين خدا و موجودات زماني را به

ي الگويي نوين از فعل خداوند  شناسي علمي، شاهد ارائه الهيات سنتي با مفاهيم جهان
بر صفاتي چون  سو مبتني  است، ازيك27»باال به پايين«ت از اين الگو كه بيانگر علي. هستيم

ديگر با تعميم قواعد  سوي بودن خداست و از زمانمندي، بالقوگي، تغييرپذيري و شخصي
ي مسائل فلسفي، شكل گرفته  قطعيت و احتماالت به عرصه ي علمي مانند عدم برجسته

ژه در مباحث تخصصي علم و وي ي فعل خداوند به هاي اخيري كه درباره در بحث. است
 و جان پوكينگ 28الهيات مطرح شده است، برخي نويسندگان سرشناس مانند آرتور پيكاك

عنوان مدلي مناسب براي تبيين فعل   نيز به كارايي عليت باال به پايين و اخذ آن به29هورن
  ).108: ، ص19 (اند خداوند در طبيعت توجه جدي مبذول نموده

شود،  مراتب مختلفي در نظر گرفته مي  براي هستي، سطوح و سلسلهدر الگوي موردنظر،
كند، با بسط و  هرچندكه خدا در سطحي فراتر از سطح علل و عوامل طبيعي عمل مي

ي  عنوان دهنده خداوند به. گيرد مراتب هستي، خدا نيز مشمول آن قرار مي گسترش سلسله
دهد و سطوح پايين با   انتقال مياي از اطالعات را به سطوح پايين اطالعات، مجموعه

هاي جديد و بديعي از نظم و پيچيدگي را در سطوح  تأثيرپذيرفتن از اين اطالعات، مدل
ي متقابل خدا با موجودات زماني، در  صورت، رابطه بدين. آورند وجود مي بااليي جهان به

عنوان  ي آن به اسطهو يكي علت از باال به پايين كه خدا به: شود قالب دو گونه علت مطرح مي
گذارد و ديگري عليت از  ي اطالعات، از سطح عالي به سطح نازل بر جهان تأثير مي دهنده

شود و  هاي فيزيكي موجودات جهان مي پايين به باال كه موجب تأثير خداوند از دريافت
راه ي چنين نگرشي اين است كه خدا هم الزمه. گيرد ها قرار مي صورت، در تعامل با آن بدين

  . ي جهان مؤثر واقع شود با ساير موجودات در فرايند گسترش و پيشرفت خالقانه
تر  در جريان عليت از باال به پايين، اگرچه فعل خدا، الزامي بر روابط در سطوح پايين

شود؛  است، ولي اين الزام سبب نقض و كنارنهادن قوانين طبيعي در سطوح فروتر نمي
العنان نيست، بلكه همچون رهبر پيشتاز و  اكم قادر مطلقي ح مثابه بنابراين خدا به
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صورت، قدرت  اين در). 200: ، ص23(ي موجودات است  پيوسته هم بخش گروه به الهام
ي ايجاد كشش و اشتياق  مثابه هايي كه به ها و قوه نمودن امكان خداوند عبارت است از عرضه

ناحيه خدا را نبايد قدرت برخوردار از رو، قدرت اعمالي از  همين از. در جهان طبيعت است
  . ي برانگيختن تفسير نمود مثابه زور و كنترل دانست، بلكه آن را بايد قدرتي به

ي انتقال اطالعات از خدا به سطوح  كيث وارد براي تقريب اين نوع عليت به ذهن و نحوه
آن را از آراي رسد  نظر مي پايين، از چگونگي ارتباط ذهن با بدن مدد گرفته است كه به

، در بحث حضور تلخيص الهياتآكويناس در كتاب . توماس آكويناس اقتباس كرده باشد
ي نفس بر بدن و حضور نفس در صحنه بدن را تمثيلي براي  ي اشيا، احاطه خداوند در همه

). 8. 3. 1؛ 1. 8. 1 ،15(آورد  شمار مي ي اشيا به ي الوهي و حضور آفريدگار در عرصه احاطه
. ند  ا اسالمي همچون صدرالمتألهين نيز در آثار خود به چنين تمثيلي اشاره كردهي فهفالس

گيرد تا  ها در محضر نفس كمك مي مالصدرا از حضور قواي نفس و ادراكات حاصل از آن
: ، ص11(ناقص، نشان دهد  طور ي الهي را هرچند به شايد حضور سراسري عوالم در عرصه

108 .(  
ظر كيث وارد و چگونگي عملكرد آن در ارتباط با جهان و انسان، تبيين عليت موردن

 30»ي گشوده آينده«ي  شود كه اين نوع فاعليت را در ارتباط با نظريه تر مي زماني روشن

قطعيت و تكيه بر قوانين احتماالت  بر مبناي اين نظريه كه با اتكا بر اصل عدم. لحاظ كنيم
اي است كه بسياري از آنچه قرار  گونه يعني واقعت بهاستوار شده است، آينده گشوده است؛ 

صورت دقيق، قطعي و  بيني آينده به است در آينده رخ دهد، ثابت و قطعي نيست و پيش
شود  ازنظر كيث وارد، گشودگي آينده سبب مي). 470: ، ص4(مشخص، پذيرفتني نيست 

ي جديد باشد و در ها ها و تحقق حالت اندركار ايجاد صورت كه خداوند هر لحظه دست
طريق، خالقيت خود را در جهان به  اين اي ايفا كند و از هاي جهان نقش عمده تحقق نوآوري

بر اين باور است كه گشودگي آينده، به ذهن او ). 213: ، ص23 (ي نمايش بگذارد عرصه 
به كه در جريان فرايند تكاملي (دهد كه با جهان و موجودات زماني  الهي اين امكان را مي

صورت فعاالنه با جهان وارد تعامل  نسبت زماني پيدا كند و به) اند ي هستي پا گذاشته عرصه
اين نظريه بدين معنا نيست كه ). 80: ، ص22 (هاي انسان تأثير پذيرد شود و از درخواست

 براي آينده نداشته باشد يا اينكه حوادث و 31اي هر چيزي بدون علت رخ دهد و خداوند ايده
 33كنترل ذهن الهي  براي خداوند رخ رهد، بلكه آينده همواره تحت32هاي غيرمنتظره پديده

  ).213: ، ص23 (زند است و آينده را براساس اهدافي كه در ذهن دارد رقم مي
شباهت به فاعليت بالقصد متكلمان نيست؛ زيرا غايت و  نوع عليتي كه بيان گرديد، بي

شود و خداوند براي اينكه به اين غايت  تش فرض ميهدف خداوند از افعالش در بيرون از ذا
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ي باور به اين نوع عليت، خدا فاقد  درنتيجه. و هدف برسد موجودات را ايجاد كرده است
ها، به برقراي ارتباط زمانمند با موجودات زماني  آوردن آن دست كماالتي است و براي به

ات اوست و درنتيجه، مستكمل بغير صورت فعل خدا داراي غايتي غير ذ اين در. احتياج دارد
رو با غناي ذاتي و كمال وجودي حق متعال سازگار نيست و منجر به نقص و  است؛ ازاين

ان «: خصوص چنين است اين سخن مالصدرا در. شود تركيب و محدوديت در فاعل الهي مي
فما كان فاعل يفعل فعالً لغرض غير ذاته فهو فقير مستفيض يحتاج الي ما يستكمل به 

توان چنين  بنابراين نمي ).279: ، ص9(» يستكمل به يجب ان يكون اشرف و اعلي منه
» العالي اليلتفت الي السافل«ي  جهت است كه قاعده همين به. فاعليتي را به خدا نسبت داد

ذكر است كه هرچند مالصدرا غرض  قابل). 150: ، ص1(ي فالسفه موجود است  در السنه
، اما اين باور با غرض فعلي براي خدا منافاتي ندارد؛ بدين معني كه كند فاعلي را نفي مي

طوركه مبدأ و رأس نظام فاعلي عالم است و رأس  عالم را غايتي است و باري تعالي همان
لحاظ عليت فاعليش،  واجب متعال به«: الغايات آن نيز هست نظام غايي جهان و غاية

لحاظ عليت غاييش، براي جميع عالم، و اينكه  بهاالوائل است و  ي اشياء اول به همه نسبت
االواخر  اند، آخر ي اشياء، او را به طبع يا به اراده قصد نموده اي است كه همه غايت و فايده

  ). 279: ، ص9(» است؛ چرا كه او خير محض و معشوق حقيقي است
وجودات زماني را به نظام فكري كيث وارد، اين ايده قابليت تبيين ارتباط خدا با م توجه با

. توان با ارتباط او با جهان سازگار دانست به سافل را نمي توجه خدا نسبت ندارد، چراكه عدم
نهادن بين  ي صدرايي ازطريق تفاوت توان در فلسفه در اينجاست كه پاسخ اين مسأله را مي

د، اما گرد حكمت خداوند با حكمت انسان يافت؛ زيرا حكمت در انسان به غرض فاعلي بازمي
ديگر، خداوند موجودات را براي  عبارت به. حكمت در خداوند به غرض فعلي بازگشت دارد

هاست خلق كرده و اقتضاي وجوددهي و حكمت او نيز  رساندن آن كمال مقصدي كه همان به
معناي اين سخن آن . ها را به غايات متناسب با ماهيت و ذاتشان برساند همين است كه آن

كند، چيزي است كه خودش غرض دارد و به سوي آن غرض در   ايجاد مياست كه آنچه او
بنابراين ارتباط خدا با موجودات در نظام صدرايي، ازطريق آفرينش اشياء و . حركت است

ها در ذاتشان و توجه دروني اشياء به سمت آن كماالت و همچنين با  جعل كماالت آن
ي غرض فعلي  مالصدرا در مسأله. شود  ميشان تبيين ايصال اشيا به غايات ذاتي و طبيعي

خدا، مسأله را از منظري باالتر بررسي كرده و غرض بالذات حق را صرفاً ذات خود او دانسته 
ي او به  حال، چون اراده. و هرگونه التفات به غير كمال مطلق را نقص محسوب نموده است

جهت حب به  ريده، بهسمت كمال مطلق، يعني ذات خودش متمايل است، اگر چيزي را آف
  .ذات بوده است
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  گيري نتيجه. 6

به جهان زمانمند، دعا و صفت خالقيت خدا، ازجمله اموري هستند كه عليت خدا نسبت
گونه خداشناسي كه اين. پردازد ها به اثبات زمانمندي خدا مي كيث وارد با استفاده از آن

ي خداست، منجر به فاعليت وارگبر زمانمندي، تغييرپذيري و بالقوگي و شخصمبتني
شناسي علمي مانند ي تلفيق اين فاعليت با مفاهيم جهانشود كه درسايه بالقصد خدا مي

ي خدا با موجودات زمانمند ميسر سويهامكان، تبيين ارتباط دو... قطعيت، احتماالت وعدم
شود و  ها مي نهاي فيزيكي انسا ي متقابل، خدا متأثر از درخواست رابطه ايندر. شده است

ي اين ديدگاه از ارائه. گيرد ي او در ارتباط با موجودات زماني دستخوش تغيير قرار ميتجربه
ها زمانمندي، نقص و  ي آنشويم كه ازجمله به نظام حكمت صدرايي، با اشكاالتي مواجه مي

همچنين . وارگي و نيز قبول محدوديت در قدرت مطلق خداوند استبالقوگي، شخص
به  به مباني حكمت متعاليه، فاعليت بالقصد خدا موردنقد واقع نشده است؛ زيرا باتوجه جهباتو

كمال و غناي ذاتي، خداوند التفات و نيازي به موجودي سافل ندارد و غايت و هدف خداوند 
  . از انجام افعالش، عين ذات اوست

اف به زمان منزه در نظام فكري مالصدرا با براهين قاطع، ذات خداوند از هرگونه اتص
بنابراين خدا در . ي زمانمندي، تغيير، نقص و بالقوگي استدانسته شده است؛ زيرا الزمه

. فرازمان است؛ يعني در زمان يا بعد زماني خاصي قرار نگرفته استي مالصدرا انديشه
توان گفت كه در زمان  همچنين خداوند موجودي اليتغير است كه هرگز درمورد او نمي

بنابراين خداوند . ز صفت خاصي برخوردار است اما در زماني ديگر، آن صفت را نداردخاصي ا
رهگذر، قدرت ايناز. شود طوركلي، عوامل بيروني متأثر نميهرگز از رفتارها و باورها و به

بنابراين در نظام صدرايي، . گيرد وارگي او نيز موردتأكيد قرار ميمطلق خدا و غيرشخص
بدون آنكه در اوصاف او تغييري ايجاد شود يا سبب محدوديت و نقص ، برخالف كيث وارد

اين ارتباط، . در او گردد، ارتباط خدا با موجودات و جهان زمانمند ميسر شده است
اي بين ثبات و فعليت محض با امور  ي حركت جوهري و قول به وجود واسطهدرسايه

باشد،  ني كه متعلق جعل ميي وجود سيالعنوان نحوه سيالني و هويات تدريجي به
التحقق، يعني وجودي كه عين حركت و تجدد اين وجود متصل تدريجي. پذير است امكان

عنوان موجودي فرازمان و موجودات زمانمند و  است، همان امر ذووجهين رابط بين خدا به
  .متغير است
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