
  

  

  

  

  

  ميرداماد استرآبادي

  

   يوسفياهللا نصرت

  
  

الدين حسيني استرآبادي  ، متخلص به اشراق، فرزند ميرشمسق١٠٤١سال ه  بيميرداماد متوف
مادرش دختر محقق كركي و به « .ايراني عصر صفويه استبزرگ  از فيلسوفان ومشهور به ميرداماد 

» ميرداماد«ميرمحمدباقر را نسبت پدر الدين ملقب به داماد بود و  همين سبب پدرش ميرشمس
  ١.گفتند مي

فكري حوزة اصفهان، بسيار مورد احترام و عالقة  ميرداماد و شيخ بهايي دو عنصر علمي و  
جهت رونق تفكر فلسفي و   درندتوانست  همين عالقه و ارتباط،به علتشاه عباس كبير بودند و 

ا از مشهد آغاز نمود ولي بخشي از عمر ميرداماد، تحصيالت ابتدايي خويش ر. ديني بكوشند
 از زماني كه ميرداماد، وارد حوزة اصفهان شد و به تربيت شاگردان .خويش را در اصفهان گذراند

 بر فقه و اصول و  وي عالوه.  پيدا كردبسياريبزرگي چون مالصدراي شيرازي پرداخت شهرت 
در .  استقبساتترين آن  گذارد، كه مهمجاي  هفلسفه ب ادب، آثار فراواني در تفسير و حتي شعر و

ت هاممباحث حدوث دهري پرداخت كه ا  مير به مباحث اصالت وجود، اصالت ماهيت و،قبسات
 . و گفتار غامضي داشت بودزبان فلسفي ميرداماد، زباني پيچيده. دهد فلسفة ميرداماد را شكل مي

  .دنميرداماد برس به دشوارگويي كهكمتر كساني در تاريخ فلسفه سراغ داريم 
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زبان ساده و قابِل ه داد كه فلسفه را ب ميرداماد، به اهِل فلسفه و القاءكنندگان آن هشدار مي  
كنيد تا از آن به  يازي نكند، اهلش را خبر بام فلسفه دست هركس بر تا. درك همگان مطرح نكنيد

 شبي در رؤيا از نده بودكردر تكفياو را گويند مالصدرا بعد از اينكه جماعتي . شوندمند  نيكي بهره
كردند و شما را تكفير نكردند با اينكه مذهب من از مذهب  ميرداماد شكوه نمود كه مردم مرا تكفير

من مطالب حكمت را چنان «: شما جدا نيست، علت چيست؟ روح ميرداماد در پاسخ گفت
تواند فهميد و تو مطالب  اهِل حكمت كسي آن را نمي ند و غيراام كه علماء از فهم آن عاجز نوشته

را  نحوي بيان نمودي كه اگر مال مكتبي كتابهاي تو را ببيند، مطالب آن هحكمت را مبتذل كردي و ب
  ٢.»فهمد و لذا تو را تكفير كردند و مرا تكفير نكردند مي

ش شيخ ا ييآموختگاري او نزد دا« :دهد  صفا از استادان ميرداماد خبر مي...ا دكتر ذبيح  
 شهيد ثاني و شيخ دالي پسر محقق كركي و ميرفخرالدين محمد ساكي استرآبادي شاگرعبدالع

 بهايي صورت گرفت و خود نيز شاگردان مشهوري تربيت كرد كه يخ پدر ش...حسين عبدا
  ٣.»ست امالصدراي شيرازي بزرگوارترين آنان

 و قضاوتهاي كرد تا از افكار مشي فكري فلسفي ميرداماد، مشي مستقالنه بود و سعي مي  
.  را خود براي خويش برگزيدمعلم ثالثحتي عنوان . طور مطلق تبعيت نكند هسفي پيشينيان بلف
نو نيست كه او در اين راه گامي گمان  كار اساسي ميرداماد در نزديك ساختن فلسفه و دين، بي«

 آغاز يافت و در اين كاري است كه از دوران كوشايي معتزليان و اشعريان و مشائيان. برداشته باشد
 كوششهاي ميرداماد در اين راه و ،همه با اين. شدت آن بس افزوده شد محيط تشيع عهد صفوي بر

 از االفق المبينوي در . رنگ اشراقي آن قابل توجه استه همچنين درآوردن حكمت مشاء ب
نجام به ، بحث اصالت وجود و اصالت ماهيت را پيش كشيد، و سراقبسات و نيز در »تناهي زمان«

  ٤.داد اصالت ماهيت تن در مي
. اشعريان برخالف معتزليان، در تفسير و تحليل مسائل ديني بر مباني عقالني، اصرار نداشتند  

 تا فلسفة مشاء را، كردغزالي طوسي، تالش وسيعي  حتي نمايندة شاخص آنها يعني ابوحامد محمد
 مسئله، بر  بيست درتهافت الفالسفه كند و در كتاب سست عقالني محض است، از بن ةكه فلسف
وي درگزارش .  چون بوعلي سينا، خرده گرفت و در سه مسئله حكم به تكفير داديفيلسوفان
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و اگر   نيز مشي فكري فيلسوفان را، عقيم معرفي كردمن االضالل المنقذاحوال فكري خويش در 
٥.ردخو پاسخهاي ابن رشد به غزالي نبود شايد فلسفه جور ديگري رقم مي

 

 ميرداماد، با حفظ مشي عقالني و تقويت فلسفه و رشد مضاعف آن، فلسفه را از پيچ و  
 و شد شيخ سهروردي در عرصة فلسفه، يعني فلسفة اشراق ظاهر پيشتر،. تابهاي آنچناني نجات داد

شيخ سهروردي تنگ نمودند و   فقها، عرصه را بر،هاي ديگري رخ داده بود و از يكسو درگيري
 مشاجرات كالمي نيز، تفكرات اشراقي را در ،از سويي . قتل او بستند و تكفيرش نمودندكمر به

سير جدالي به دوران ميرداماد  حلة فكري فلسفي و عرفاني كالمي، درچهار ِن. جدالي ديگر گرفتند
 ةريزي فلسف آموختگاري صدرالدين شيرازي از مغز فعال و پوياي ميرداماد، زمينة پايه. رسيدند

  . اليه را فراهم آوردمتع
مغزان   قشريون و سبكرااين تفكر خط پاياني بود بر جدالهاي مستمر، اگرچه خود مالصدرا   
هاي نوانديش و نوگرا در خط توسعه و اصالح   و گويا اين سنت تكفير نمودن چهره كردندتكفير

 را گان ستُر ادوار، گريبان متفكرة مستمر است و هميشه در هم و سنتييتفكرات ديني، امر
 نو و ة، انديش زمانهرجا و هر در. ردگيرد و سعي در خاموش كردن روح تحقيق و پژوهش دا مي

 جزمي بتواند سالم و زنده و پويا به راه خويش ادامه دهد ة با انديشهتفكري اصالحي در مواجه
  .وسعت تفكر ديني و رونق آن را دامن خواهد زد

 ظهور ، بود ... و مهيا براي فعاليتهاي عقالني، علمي و آراماي  كه مرحله،در دورة صفويه  
استاد  .شدندمند  العاده بهره مرداني چون ميرداماد استرآبادي، ميرفندرسكي و شيخ بهايي، از آن فوق

  :گويد  ميباره الدين آشتياني در اين جالل
لسفه از اعاظم ميرداماد، اگرچه در علوم نقلي نيز داراي آثار نفيسي است، ولي در حكمت و ف«

اند، ازجمله حكيم مالهادي  المعلمين نموده برخي از او تعبير به ثالث. حكماي دورة اسالمي است
  ٦.»سبزواري

اي به   مشايي و تدريس آن در سطح عالي، عنايت ويژهة فلسفبربر تسلط   عالوه  ميرداماد،
نهاد و  حيي را، ارج ميهاي شيخ ي وي انديشه.  داشت اشراقةفلسف شيخ سهروردي، يعني ةفلسف

نظراني چون مطهري در متن تفكرات فلسفي خويش  ها را به تحقيق صاحب بعضي از مؤلفه
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 كه شاخص تفكرات فلسفي آن عصر ،جست از دو نحلة اشراق و مشاء گنجانيد و شايد تقريبي مي
 ا دربود كه دريچة ذهن مالصدرا را گشود ت هاي مير  و شايد همين كنجكاوي،شد شناخته مي

م پيوند زند و روش عقالني، فلسفي و  ههاي درگير را به  آن نحله٧چنگ آورده فرصتي كه ب
  . شهرت يابد»حكمت متعاليه«حدي متمايل به كالم ديني به  اشراقي و تا

 ة درس ميرداماد شتافت و اين اشارةمالصدرا به اشارة شيخ بهايي به جلس«آمده است كه   
به ي مير داشت تا شخصي چون مالصدرا گستردگي دانش فلسفبهايي نشان از عظمت و  شيخ

   ٨.»مراحل كمال عقالني نايل آيد
*  *                *  

 در.  آمده است، بسيار غامض، پيچيده و مغلق استقبساتفلسفة ميرداماد و اُمهات آنكه در   
ظهور فيلسوفي چون شد و آن دچار گويي   مشكلبهبار ديگر فلسفه  قرن نوزدهم يك اروپا نيز، در

اش را از دسترس  كرد تا فلسفه هگل به اعتراف خودش و ديگران سعي مي. فردريك هگل بود
 او وارد ةشمار در اروپا، كساني ديگر به قعر فلسف تعدادي انگشت جزو همگان دور نگه دارد 

، آورده ديگريدر علل گرايش به ما كهقول استاد مطهري ه ب. نشدند و منظور اصلي وي را درنيافتند
اما ميرداماد كه وارث فلسفة . »الحق نبايد بزرگي هگل را منكر شد هگل بزرگ است و« :است

 يهم در دخالت دادن آرا. نمود  خود را القاء ميةمشايي است گويند از خود بوعلي دشوارتر فلسف
ه از آن، كارگيري اصطالحات و كلمات خاص و تعبير پيچيد هاشراقي به درون فلسفة مشايي و ب

اي  صواب است كه فلسفه را پيچاند و در هالهه آيا ب. فلسفه را از دسترسي همگان دور نگه داشت
را، مستور كرد؟ آيا فلسفه، براي طبقة خاص است؟ اگر فلسفه  از ابهام و دشواري و غموض آن

 براي طبقة خاص است پس نقش آن در سازندگي روحي، رواني و اجتماعي انسانها چيست؟
هاست؟   چون در يك سلسله تئوريها و نظريه و بحث و چندظور از فلسفيدن چيست؟ آيا صرفاًمن

انديشه در هستي، . قطعاً فلسفه اين چنين نيست و نبايد هم باشد چرا كه آن نوعي انديشيدن است
انديشه در  انديشه در انسان و شنـاخت وجودي او يا نفس،  آفــرينش،ةانديشه در خدا و مسئل

 اين .»شدن« و »بودن«انديشه در  ي و هدفهاي آن، انديشه در غايت زندگي و در يك كالم،زندگ
الينحل  نوع انديشه در گسترة زندگي بشري، نقش اساسي دارد و اگر اين معضالت فكري بشر
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 كه در اروپا ات مهمييكي از اقدام. داشت حركت انسان چندان پشتوانة فكري نخواهد بماند قطعاً
 نزديك كردن فلسفه در محدودة زندگي اجتماعي انسان بود و حتي اين ة مسئلصورت گرفت

صورت  هاي شد و فلسفه ب هاي تازه زندگي انسان، باعث گشودن افق نزديكي بين فلسفه و
 ةستمولوژيك، فلسفي علم، فلسفة شناخت يا اپةفلسف   تاريخ،ةمثالً فلسف. تر مطرح گشت تخصصي

 به شيوة مستقل، اما بر مباني فلسفي و عقالني، بسيار متُديك مطرح  ماده، هركدامةحيات و فلسف
، و در )كانادا(ستمولوژيك يشناسي، مباحث اپ  كانتةهاي مخصوص فلسف در غرب، دانشكده. شد

مند  بهره) يسمرآمپ(ي بهاي علم تجر فلسفه از علوم و دادهو  ايجاد شد ...مريكا، آلمان، فرانسه و آ
اكنون . شداوتهاي پنداري و غيرمتناسب با علم، از متن فلسفه حذف گشت و بسياري از قض

اين باورند كه اگر با مباني علم تجربي، مخصوصاً علم فيزيك و فيزيك نظري آشنايي  بسياري بر
كساني مثل پوپر كه از سرآمدترين فيلسوفان معاصر است، . توان فيلسوف شد  نميشودحاصل ن

 از نظريات فلسفي كه در ي فلسفة علم است، اگر بسيارتخصص او در مبحث شناخت علمي و
شناسي  شناسي، فلك گيرد مثل بحث هستي  كالسيك مورد بحث و مداقه قرار ميةچارچوب فلسف

آن . شك خالي از توهم نخواهد بود استعانت و همراهي فيزيك صورت گيرد بي و از اين دست، بي
  .وردهاي علمي توأم باشداا متد علمي و دستشود كه ب ي مسئله، زماني تحكيم ميا و كبريصغر

قالب علم  دهد در  فلسفه را تشكيل ميقسمتهاي مهمامروزه بحث معرفت نفس كه يكي از   
فيزيك . طلبد اي را مي هاي متعددي تفكيك و هركدام تخصص جداگانه شناسي به شاخه روان

ث فلسفة تــاريخ به بحث اينكه سرنوشت انسان چه خواهد شد، در بح. شعب گوناگون يافت
اين وادي از ميزانها و معيارهاي عقالني سود  االجتماع نيازمند است و حتي علوم نيز در علم
شناسي  شناسي، مبحث معرفت مثالً در اين اواخر، در مدخل مباحث و تئوريهاي جامعه. جويند مي

اما مشكل فعلي اين  .م استراه افتاده است و اين نشان از تعامل منطقي علم با فلسفه و فلسفه با عل
دهند؟ چرا فلسفه از  اختيار طبقات مختلف قرار نمي تر و در زبان سادهه است چرا فلسفه را ب
د؟ چرا سبك نگارش متون فلسفي، متأثر از سبك جديد شو گري آزاد نمي دشوارگويي و غامض

ر متني در قالب زبان نيست؟ چرا هر متني كه مثالً عربي است، فلسفه است و قابل تدريس، اما اگ
هاي علميه   هست قابل تدريس در حوزه اگرسليس و روان فارسي ريخته شود، فلسفه نيست و
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همين معضل  نيست؟ اين يك معضلي است فراروي فلسفه و فيلسوفان و هم مشتاقان به فلسفه و
نشود و در  وارد شود و هم اين باعث شد تا فلسفه در زندگي هباعث شد تا كمتر به فلسفه پرداخت

 كمك كنند  ترجمه ميدانان متبحر  زبانرا كههاي فلسفي متنزه وامر. حاشية زندگي قرار بگيرد
 مترجم دانا جناب خواجوي، را اسفارمثالً كتاب گران سنگ . شاياني به فلسفه و عرفان نموده است

ي را چند الدين عرب اگر اين تبليغ و تشويق صورت گيرد محي. وارد متن جامعه خواهد نمود
؟ كساني كه به شرح و اند  شناخته او را چگونهةفتوحات مكياند؟  درصد جامعه تاكنون شناخته

شدت در معرض اين سؤال قرار دارند كه  هگمارند نيز ب عرفاني همت مي تحليل متون فلسفي و
  ٩.ها از متن آن كتاب، دشوارتر است چرا شرح بعضي

 ... مالهادي و ةمنظوم ، ميردامادقبسات ، بهمنياريلتحص ، بوعليشفاي ،اسفار ،الحكم فصوص  
را در همان سبك و سياق گذشته كه متناسب با روحيه و  آن. شدت در معرض فراموشي است هب

بايد اين كتابها به فارسي سليس .  ادبي در آن دوره بوده است، محبوس نمودند-يگوضع فرهن
آن متون، از دشواري الفاظ و كلمات و پيچش كنندگان به   مراجعهتاد شوترجمه و با شرح واضح 

  .آن نهراسند
باره تالش نمودند اگرچه اين تالش نيازمند همكاري  در اين دورة اخير دو شخصيت در اين  

 نامدارش مرحوم دازجمله استاد عالمه طباطبايي و شاگر. و همراهي بيشتر بود فتح بابي بود
اليسم، فلسفه و مسائل اساسي، مثل وحدت، ريزي اصول فلسفه و روش رئ مطهري كه در طرح

 كه ...كثرت، علم، ادراك، علوم اعتباري و حقيقي و واقعيت و هستي، علت، معلول، قوه و فعل و 
 زيبايي و باه در عبارات دشوار در متون ديگر قابل دسترسي نبود، هم اينك در اين كتاب ارزشمند ب

  .عمق مطرح شده است
 كه ،اصوالً استاد مطهري.  ديگر آن استةط استاد مطهري نمونو مبسو شرح منظومة مختصر

عالمة او در اين پنجاه سال اخير در فلسفه در سطح عالي قرار دارد و يگانه استاد مسلم بعـد از 
گويا،  زبان واضح فارسي وه حاصل عمر اوست با طرح مباحث اساسي فلسفه ب طباطبايي است و

شك يكي از احياگران تفكر فلسفي در اين دوره،   است و بي جامعه نمودهةفلسفه را وارد عرص
 ،» تاريخةفلسف «،» علمةفلسف« ،» شدنةفلسف« هم او با طرح مباحثي چون .استاد مطهري است
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شدت با  هسمتولوژيك، فلسفه را بي در مباحث اپ» خلقتةفلسف« و » انسانةفلسف «،» اخالقةفلسف«
  ١٠.علم در تماس قرار داد

 كه است در حوزة فلسفي مطرح اي است كه  شعب تازهيكي از دين نيز ةث فلسفامروزه مبح  
ترجمة فارسي در ايران، اين بحث نيز  را در خاك اروپا ساز كردند و در جان هيك و ديگران آن

  . بازار گرمي دارد
*  *  *  

ميرداماد، مالصدرا خواهيم مشاهير ما، ازجمله ابن سينا، فارابي،  پيشنهاد بنده اين است كه اگر ما مي
تري مطرح شوند الزم است دو كار   در اين دوره و در سطح وسيع...الدين، مولوي و  و محي

  :اساسي صورت گيرد
  را بايداند  كه در آن واقع شدهاي  زندگي، افكار و دورة زمانيدربارةتحقيق و پژوهش دقيق  -١

  .لمي و روز تسلط داشته باشندهم به سبك ع نويسي آن  كه به فن تذكرهانجام دهندكساني 
عرفان و   افراد دانا و آگاه به فلسفه وراهاي آنان است  انديشه  كه حاوي آراء ويآثار و مكتوبات -٢
 اما اين ترجمه و شرح در قالب زبان فارسي و بسيار روان و سليس. دهندو شرح كنند  ترجمه ...

اد خواجوي و شرح و توضيح متون فلسفي و هاي است توان در ترجمه  زيباي آن را مية نمون.باشد
  .عرفاني را در آثار با ارزش استاد مطهري يافت

ستوه  هنظران از دشواري سخن او ب دي كه صاحبامخصوصاً در بازخواني آثار ميرداماد استرآب  
حكايت  آن قسمت كه از نوآوري ميرو مطالعه و تحقيق جدي قرار گيرد   آثار او موردبايدند ا هآمد
 فيلسوفان بعد از او، ازجمله مالصدرا و ديگران مقايسه شود و يكند، از متن خارج و با آرا مي

  .كاركرد يا فونكسيون مغزي ميرداماد ايضاح گردد
*  *  *  

 حتي ادعاي آن اينجانب كه از فلسفه چيزكي در انبان دارم هرگز مدعي شناخت ميرداماد نيستم و
اما تالشم را بر پاية . بنگارمديدگاههاي او   برييز بتوان شرحرا ندارم كه با اطالعات بسيار ناچ
  .گزاردم  نظراني كه از ميرداماد چيزي فهميدند، عشق به فلسفه و مساعدت صاحب

اند  ام منابعي بوده منابع مورد استفاده.  دانشجويي استةسبك و روش بنده در نوشتن اين مقال  
ما هرچه را كه  و .اند كوشيدهفكار فلسفي ميرداماد كه اغلب راقم آن در جهت شناخت و تحليل ا
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اما مبحث . اغلب اين منابع در پايان اين مقال خواهد آمد. اصل تالش اين بزرگان بودح نوشتيم
باشد تا روح بلند ميرداماد ما  .بود كه ابتكار ميرداماد استحدوث دهري مورد انتخاب بنده، مسئله 

  .ل دوستداران حكمت ميرداماد افتداين راه مساعدت كند و مقبو را در
  

  11حدوث دهري
طراح اين . حدوث و قدم عالم، از دوران يونان باستان، تاكنون مباحث مختلفي صورت گرفت در

 شدند و و پاسخگويي متكلمان ض بزرگ بودند كه باعث تحريك و تحرييمباحث، فيلسوفان
ان داغ و شوريده در فرازي از گاهي آنچن. جدال مستمر و طوالني در اين مبحث صورت گرفت

.  چهرة فكري و سيماي نظري كالم و فلسفه را دچار تحول اساسي نمودبود كه به سبب آن،تاريخ 
 هاي متناقض،  متكلمان و فيلسوفان يعني بين آراء و انديشهميانمثالً در دورة اسالمي اين جدال، 

 فيلسوفان ازجمله فلسفة كردن و تخطئهمتهم  ه كه ب، تفكر كالميانگيز  جنجالدانشمندغزالي آن  
 هم از حالت جمودانديشي و ، تا چهرة تفكر دينيكرد ايجاد اي زمينهابن سينا اقدام ورزيد و 

هاي  بر انديشهرا هاي فلسفي  نگري كالمي و فقهي خارج گردد و هم سيادت و سلطة انديشه جزم
هاي  طهارت نگاه به دين را، از آلودگيقولي آن شادابي، خلوص و ه كالمي ديني، مرتفع نمايد و ب

 اساسي ة مشايي كه در بيست مسئله قابل رد و تشكيك است و در سه مسئلةتفكر يوناني و فلسف
  .نجات بخشد  انجامد،  كه به كفر مي،ازجمله حدوث عالم يا قدم آن

هاي ديني و علمي در جهان  اين خصوص، در درون حوزه هاي درگيري در گونه صحنه اين  
لحاظ بازنگري در ه  تكامل را بيشود و نوع وضوح ديده مي هاسالم و حتي در عالم مسيحيت ب

خصوص حدوث  متكلمان در .وجود آورد ههاي فلسفي و كالمي ب هاي فيلسوفان و تئوري داده
 اي ه خاص و در مرحلي يعني در زمان؛عالم عقيده داشتند كه عالم به لحاظ زماني حادث شده است

  .  هستند كه زماني هيچ چيزي وجود نداشتمعتقد چنينهم.  تكوين يافته استعالم خاص،
 يعني ؛خداوند ارادة محض بود و او وجود مطلق بود و هستي خارج از او، وجود نداشت  

حال بايد پرسيد كه اگر عالم، زماني نبود و هستي وجود نداشت، . دانستند قدمت عالم را، منتفي مي
تواند وجود داشته باشد؟ سؤال ديگر اينكه،  مياست ك واقعيت و حقيقت  يبه منزلةوقت عدم  آن
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معرفي » جواد«آيا فيض الهي، يك فيض مستمر نيست؟ يعني وقتي يكي از صفات مهم خداوند را، 
 هميشگي و ي يا امرهكنيم، آيا اين فيض زماني بود  تعبير مي»االطالق فياض علي«كنيم و او را  مي

  دائمي و ازلي است؟
 .اند ايجاد كرده همين مشكل را فيلسوفان شوند و با مشكلي اساسي مواجه ميقطعاً متكلمان   

 و او، ردگويند خدا جداي از عالم وجود، وجود دارد و جز او هيچ موجودي وجود ندا ميمتكلمان 
زعم حكيم و فيلسوف، اظهار ه باين مطلب اما  .وجود آورد هپس از مدتي، هستي را از عدم، ب

دانند، اما خلقت را، دفعي  حكيمان، خداوند را، خالق مي. اساس است  و بيسست بسيار ينظر
هاي متنوع و طبقات هستي، بستري  بستر توليد اشياء و گونه. كنند  تلقي نميمعددانند يا در يك  نمي

دارد و اين فيض مغايرت ادث زماني كه حدوث زماني، با فيض الهي حازلي است و قديم است نه 
دانند كه در بودش نيازمند به علت   مي»ممكن «كنند و  تلقي مي»حدوث ذاتي«اري را فيلسوفان ج

  و يعني استقالل وجودي ندارد؛ در ذاِت خويش محتاج به علت است»ممكن«اما،  .فاعلي است
 به معناي نه اقتضاي وجود و نه عدم، بلكه امكان ،اين در ذات. براي تحقق، آمادگي وجودي دارد

به تعبير استاد عالمه . ه استماند اين البته نكتة ظريفي است كه از ديد متكلمان دور. د داردوجو
هر وجود ممكن مسبوق به عدم ذاتي است و هرچه مسبوق به عدم ذاتي است «:  آمليةزاد حسن

ارتباط نيست كه  قولي از پاسكال بي با و اين ١٢.»پس ممكنات حادث ذاتي هستند. حادث است
 گسترة هستي و تنوع .»گاه نيست كه خلق نكند خداوند هميشه در حال خلقت است و هيچ«: گويد

 حتي يك .دهد را نشان مي امر خلقت  بودن استمرار و هميشگي،ها و تكرر آن در عالم در پديده
زاده در قرآن به يوم، تعبير  ظهور و بروز آن به تعبير استاد عالمه حسن. لحظه از خلقت، خالي نبود

  . استشده
 تعبير كنيم، اين »دار زمان«آفريند، اگر حدوث را به  خداوند حكيم هر لحظه صورتي نو مي  

 حتي يك لحظه در يآن ماللي و كسلشود و  معنا مي استمرار خلقت نو به نو به تعبير مولوي، بي
ء آيد چون در عمق اشيا اگر اين پديدة نوشدن به چشم سر نمي. گردد گسترة هستي مشاهده نمي

  .دليل برغفلت ماست .كند  كه حكيم متآلهي از آن به حركت جوهري، تعبير مي،گيرد صورت مي
  : گويد  ميگلشن رازباره شبستري در  در اين
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  را از همه عالم تـو داري كه آن    اريــجهان را نيست مرگ اختي
  :گويد و مولوي مي

  لرود مال تا ز نو ديدن فرو مي    هر زمان نو صورتي و نو جمـال
  دن اندر بقـاــخبـر از نو ش بي    ود دنيـا و مـاــش هر نفس نو مي

  دــنمايد در جسـ مستمري مي    رسد عمرهمچون جوي نو نو مي
 يرا، فيض يابد، بلكه آن كه ذهن پويا و سيال مولوي، جهان را راكد و متوقف شده در زمان نمي

  .كند جاري و سيال و متحرك تفسير مي
مناط احتياج شي «حدوث ذاتي مطرح است، همان در ة استدالل حكيمان عنوان مقدم هآنچه ب  

كرد، اگر در جهان چيزي بوده باشد  گفتيم كه غزالي استدالل مي. »علت امكان است، نه حدوثه ب
نياز علت است، و اين با اصل توحيد  كه هميشه بوده است، آن چيز اگر قديم باشد، حتماً بي

يم است و والغير، غير از خداوند همه چيز حادث است و نياز به چون خداوند قد .داردمنافات 
  . داردعلت فاعلي

 محتاج علت است، ،لحاظ ذاتيه  كه، وجود بكرديمقبالً اشاره . علت نخست، خداوند است  
بايد در غير از نيز  علت فاعلي را ،وث، چون هستي اشياء فاقد توانايي علت فاعلي استدنه در ح

 و اين خروج »خروج تدريجي شيء از قوه به فعل« آمده استدر بحث حركت . آن جست
  .تدريجي به علت فاعل نيازمند است

فعليت، كمال وجودي براي متحرك است و اين كمال «:  جوادي آملي...ا به تحقيق آيت  
تواند بدون مبدأ  نميوجودي در متحرك وجود ندارد و شيء متحرك كه فاقد كمال وجودي است 

 كه استپس هر متحركي در رسيدن به فعليت محتاج به غيرخود . فاعلي حركت واجد آن گردد
گردد، پس هر متحركي در رسيدن به فعليت محتاج به غير خود  را علت فاعلي، واجد آن مي آن

ي ء متحرك، شيء ديگر نامند و اگر علت حركتي شي  مي»علت فاعلي حركت«را   كه آناست
باشد كه خود متحرك است، آن شيء نيز نيازمند به محركي ديگر خواهد بود و چون تسلسل علت 

  ١٣.شود ، پس وجود محرك غيرمتحرك ثابت مياست باطل ،فاعلي
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در برهان حدوث، حدوث شيء و حادث سبب احتياج آن به علت دانسته «: و هم او گويد  
وجود آيد و چون  هدارد توسط علت ديگري بشود، به اين دليل كه هر حادث و هرچه آغاز  مي

دارد توسط علت ديگري  حادث و هرچه آغاز مي تسلسل در علل محال است، به اين بيان كه هر
شود كه  پس سلسلة حوادث به موجودي ختم مي. وجود آيد و چون تسلسل در علل محال است هب

ي حدوث زماني عالم بودند، اين پاسخ ابن سينا به متكلمان كه مدع ١٤.»حادث نبوده و قديم است
اگر . »آيد اگر هرچه خالي از حوادث نيست، حادث باشد، حدوث خداوند سبحان الزم مي«كه  بود

هيچ چيز وجود « آيا ت؟عالم حادث باشد به اين معناست كه زماني هيچ چيزي وجود نداش
ا خلق كرد پس  اگر خداوند عالم ر»؟يك واقعيت ذهني است يا يك تصور ذهني است«نداشت؟ 

وجودي نيز  بشود و وجودي الهي تعلق گرفت كه ةيعني اراد. خود نوعي در معرض حوادث بود
 هرچند صنعت ذاتي نيست وليكن قائم به ذات -ارادة حادث  و؛قبل از آن، عدم وجود داشت. شد

اي كه  ذات به پندار آنان محل آن است و ذات محل اين حوادث است به مفاد قاعده است و
انكار ها را   حادث خواهد بود و اگر اهل كالم الزمة بين حدوث ذات و حدوث اراده-اند ذيرفتهپ

حادث بودن اصل جسم نيز مخدوش خواهد بود و   استدالل آنها برهستند،قائم به آن كه  نمايند
  ١٥.گردد  راه اثبات از طريق آن نيز مسدود ميوارد شد،حدوث اصل جسم خدشه به چون 
وارد داليل و براهين كالمي بر حدوث زماني عالم خدشة سنگين فيلسوفان به  ،اساين اس بر  
اوج اين كشاكش و درگيري كالمي و فلسفي از قرن پنجم بود و حل نهايي آن در زماني . اند كرده

هاي اين بحث را بر ذهن وقاد مالصدرا شيرازي گشود  فيلسوف بزرگ اسالمي، زمينه، كه ميرداماد
گيري از تجارب فيلسوفان قبل از خويش و تتبعات و تأمالت فلسفي در منابع ديني  رهو صدرا با به

 و استعداد شگرف خويش، موفق به حل قضيه شده است و در ابداع ؛و ازجمله قرآن و احاديث
  . دادرا سامان   اثبات معاد جسماني، آن- حركت جوهريه و اصالت وجودنظرية
ماني، ذاتي و حدوث دهري كه از كشفيات و حال قدري در زمينة حدوث، حدوث ز  

 است و بارها در حوزة گرم آمده قبسات اثر وي يعني ترين در مهم ابداعات جناب ميرداماد است و
 و استادانو پرحرارت اصفهان و نزد مالصدر و شاگردان نامدار ديگر، القاء شده است، به استعانت 

  .كنيم ل مطرح مينظران و شارحان اين فن، مسائلي به اجما صاحب



 

  

1287   آباديميرداماد استر
  

  حدوث

 يعني حادث شدن چيزي، در عرف به معناي خلق و پديدار گشتن چيزي كه از »حدوث«معني 
. شود هاي فكري گوناگون، معاني ديگري مستفاد مي حوزه  اين معنا درازاما . قبل وجود نداشت

ه به ذاتي و در فاما در عرف فلس. گردد مثالً حدوث، در عرف كالم به همان معناي زماني اطالق مي
حركت جوهري، اشاره به نوع خاص حدوث به  مالصدرا، ةدر فلسف  ميرداماد به دهري وةفلسف

  .تابد يك از اين دو شاخص را، برنمي دارد كه هيچ
حدوث اين است كه وجود يك شيء و  «:گونه است اما تعريف اكثر فيلسوفان از حدوث اين  

  .»مسبوق به عدم در يك زماني باشد
  . اين موضوع كه عدم چيست؟ توضيح داددربارةبايد قدري حال 
 .پذير هم نيست چيزي كه واقع نباشد، تعريف.  نداردمعينييعني اعتبار . »عدم امر ذهني است«  

 يعني ماهيتي فرعي در ذهن .تصور كنداين خاصيت ذهن آدمي است كه چيزي را كه واقع نباشد 
حدوث را گفتيم كه . توان در نبود آن شيء تعريف كرد  ميم يك شيء رادِقپس . از آن ايجاد نمايد

حال اينكه اين چه نوع حدوثي است، به تعريف و . يعني پديداري چيزي كه قبالً نبوده است
اند كه همان مفهوم   گفته»حدوث يك شيء را، بودن وجودش بعد از عدم«. داردنياز توضيح بيشتر 
تقدم عدم بر وجود . همان شيء است نه شيء ديگرعدم يك شيء در اينجا، عدم . پيدايش است

 فيلسوفان از حدوث و قدم، با تلقي رتلقي و پندا. رساند يك شيء همان مفهوم حادث را مي
اگر در عرف چيزي را حادث گويند، . اضافي يا نسبي كه در عرف رايج است، تفاوت اساسي دارد

اما در عرف فلسفه، . شود مطرح مي خص،يعني امري كه نسبت به امر ديگر، از لحاظ يك زمان مش
  .شود، نه نسبي صورت مطلق ادا مي ه حدوث و قدم بةمسئل
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  حدوث ذاتي                
  حدوث و قدم ذاتي         
  قدم ذاتي                 

  ه،تقسيم فالسف
  حدوث زماني            :حدوث و قدم را

  وث و قدم زماني دح         
  قدم زماني                 

  
 

   :اند  به سه قسمت تقسيم نمودهحال حدوث زماني را نيز
  حدوث تدريجي -١
  فعيدحدوث  -٢  
  حدوث زماني -٣  

  :الثه آمده استثدر تعريف حدوث 
كه منقسم  طوري ه ب،آن  يعني در امتداد يك زمان و منطبق بر؛ گويند»تدريجي«حركت قطعيه را  -١

  ؛به تقسيم آن باشد
  شود؛اپذيري ن اينكه يك چيز واحد به تمام در يك آن تقسيم -٢
آن  طور انطباق بر هأ و منتها ولي نه بداينكه چيزي واحد به تمامه در يك زمان و محدود بين مب -٣

   ؛هر چيزي از اجزاي زمان واقع شود تامه دره و منقسم به انقسام آن، بلكه حصول آن ب
  : كنيمجستجوحال بايد در تعريف عدم 

  عدم مقابل       
  :پذير است سيمو گونه تقدعدم نيز به 

  عدم مجامع                    
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  ١٦.مقصود از عدم مقابل و عدم غيرقابل جمع، همان عدم زماني است«
عني عدمي كه با وجودش و غيرقابل جمع است و عدم مجامع يعني عدمي كه با يعدم مقابل «

  ١٧».وجود شيء قابل جمع است
مربوط آن شيء  نيست، به خود  نظر شيء يا كسي مطلق »نبود« يا »بود«در عدم زماني به   
در . شود  امكان زماني نيز ميبه تعبير مالصدرا يك امكان ذاتي نيز دارد كه - شيءهرحال . است

 از يك علت ،يعني اين امكان ذاتي. است  ولي علت از غير،الوجود، امكان، امكان ذاتي است ممكن
ر د يعني امكان تحقق، ؛دباي ء وجود مي تحقق مهيا گردد، آن شيزمينةهرگاه . گيرد فاعلي الهام مي

 در ذات اوست، اگر علت غير از ذات او، در تحقق ياد »شدن «مثل بذري كه. ذات او نهفته است
چون . در اينجا امكانش بر وجودش تقدم دارد. گردد  ميقمحقَكند، آن دخالت  يا بالندگي هشد

همة اين چند و چون در ظرف . تاسمتكي امكان ذاتي است، اما وجود به دخالت علت فاعلي 
  .گردد  ميقمحقَعقل مطرح است، اما در عين وجود 

 »حدوث ذاتي« را اصطالحاً ، يعني امكان ذاتي،مسبوقيت وجود شيء به عدم مجامع«  
 ، حادث ذاتي هم هست ولي ضرورت ندارد كه هر حادث ذاتي،البته هر حادث زماني. اند ناميده

  ١٨.»حادث زماني هم باشد
حدوث ذاتي عبارت از «: گونه تعريف نموده است الصدراي شيرازي، حدوث ذاتي را اينم  

بلكه مستند به غيرخودش   اين است كه وجود شيء به ذات خود، مستند به ذات خودش نباشد،
باشد، خواه اين استناد مخصوص به زمان معيني باشد و يا در هر زماني استمرار داشته باشد و يا 

  ١٩.»زمان و حركت بيرون باشد، اين همان حدوث ذاتي استاينكه از مرز 
 معني »زمان ديگر« زمان را به كند و مي نيز مالصدرا به عدم قدمت زمان اشاره ،م زمانيدِقدر   

  .دهد نمي
وقتي كه خالق عالم را  «:ه است حدوث عالم، متذكر شدسه اشكال را در قبساتميرداماد، در   

حادث پس از عدم بدانيم، تخلف از جاعل تام الزم آيد و اگر جاعل جاعل موجب تام و عالم را 
  .»آيد كه عالم در ازل معدوم بوده باشد ، تام ازلي باشد الزم ميبما هو جاعلٌ
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  شرح كالم

يعني يك ذات .  است و اين فاعل بودن او، مأخوذ از ذات اوستلم، بالواسطه فاعل عالمخالق عا
هاي مختلف، هرگز از يك ذات جوشنده و   اشياء در گونهدرپي و متوالي در حال صدور پي

 اينكه، هيچ دليلي بر تر زبان سادهه ب. اثر، تعطيل كند صادركننده بعيد است كه مدتي را در خلق و
ه از صنع و خلق دست كشيده ظاالطالق است، يك لح اين مدعا نيست كه خداوند كه فياض علي

اي را در  هيچ لحظه يعني، . در حال خلق كردن است خداوند هميشه:به تعبير پاسكال. باشد
ور بوده   غوطه»عدم«توان از عالم سراغ گرفت كه در  هيچ زماني نمي. سكوت و سكون نبوده است

جا را  وجود همه. جا وجود است همه. عالم سراسر وجود است . تصوير ذهني است،باشد و عدم
 درپي در  وجودها، پي.ده و هميشگي دارددهنده فيضي مستمر وگستر زيرا وجود؛كرده است پر

اند، و زمان مقدار حركت است و حركت در متن اشياء نهفته است،   در زمان جاري،اند حال تكوين
 متكلمان ةبر رد اين نظري  اما تصور ميرداماد،. حركت در ذات اشياء است سيال است و جوشنده،

بلكه وي از فيض . نيستناظر صدراست، حركت جوهريه كه ابداع مال وث زماني عالم، بردبر ح
 در عالم ناسوت و در اشياء، »شدن«اين امر . مطلق و خلق هميشگي، استدالل و رديه آورده است

  .شود كه هريك تعريف خاص خويش را دارد صورت دفعي، زماني و تدريجي حاصل مي هب
كه  اليحدر اند، دثگفتارمان به اينكه خداوند ازلي و مجهوالتش حا«:  اشكال دومة خالص-٢

آيد كه از جوادالحق، جود و بخشش تعطيل شده باشد و اين  دانيم الزم مي خداوند را جواد مي
  .نامعقول است

  
  شرح كالم ميرداماد

 جواد، كه صنعت خداوند است، ضيق و خلق مستمر و هميشگي را مستفاد ةميرداماد از كلم
  هميشگي است كه چون صفت خداوند،دگيدهنده و اين دهن  جواد، يعني بخشنده،. گردد مي

را به  توان آن  كه، نسبي بودن خلقت، منتفي است يعني نميشويم ميمطلق است و از آن متوجه 
  . كه اگر چنين تصوري كنيم، برخالف معني مطلق اراده نموديممنتسب دانستزمان واحد 
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  اشكال سوم -٣
، چون طبيعت كميت زياده و نقصان جانب ازل، كميت آن متناهي است ادث، ازحزمان اگر «

تر و بيشتر خلق شود و نيز  رسد، از آنچه خلق شده، مخلوقي طوالني نظر مي لذا ممتنع به. پذيرد مي
كه از حركات موجود در جهت بيافريد اي  از قدرت الهي مانعي ندارد كه حركات آسماني محدثه

. هم فرق داشته باشد ر تندي و كندي باازلي دور بيشتري داشته باشد، و حركاتي ايجاد كند كه د
گيرد كه اين ازمنه  انتهايي در نظر مي پس ناگزير وهم آدمي از خالق تا اولين مخلوق يك امتداد بي

  . يستآن مطابق است و آن عدم محض ن ار و حركات مفروضه برودرا 
زاء مساوي و متفاوت را به اج شود آن كه بيشتر مي حالي  در؛چون بعضي از آن مساوي نخواهد بود

و ناگزير برايش حركتي است  است كه نامتناهي بوده »قديم ممتدي«تقسيم كرد و اين همان زمان 
كه فرض ما حدوث آن بوده  حالي  در؛آيد در اينجا قدم خلق الزم مي. اي بايد بوده باشد ماده و

  ٢٠.است
  

  حدوث دهري

 ة سابق، نموده است و در قبل اين بحثرا مطرح اي است كه ميرداماد، آن حدوث دهري، مقوله
 چرا ، به تحقيق استاد مطهري، اين بحث تداوم نيافت،از ميرداماد نيز بعد. چنيني نداشت اين

  ميردامادراولي آن . توان تلقي نمود را مطرح نكرد، خود يك دليل آشكار بر رد آن مي مالصدرا، آن
  .داشته استسفه چه تعبيري  فلننزد محققا  دهـر،ةحال ببينيم، كلم. طرح كرد

  ظرف وجود طوليه چيست؟.  طوليه استةدهر چيست؟ آن ظرف وجود سلسل  
علت را در عرض   در وجود عرضي،. وجود طولي است وجود يا وجود عرضي است، يا وجود،

 »پدر بودن«زيد از جهت وجود نيازمند به علت . كنند، علت زيد، پدر اوست  ميجستجواشياء 
  .است

كند مورد هدف   وجود معلولي، عالوه بر علت پدر، علل واقعي كه كمي پنهان جلوه مياما در  
 طوليه به ذات صدوركنندة هر وجود ةدر سلسل. يعني عليت اصلي، ذات خداوند است. است

كه خود . خواند كه از زمان، فراتر است دهر مي   طوليه را،ةخواهيم رسيد كه ميرداماد، ظرف سلسل
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كدامين بستر  پس هرچيز و در كجا و در. گفتيم كه عدم، وجود ندارد. يابد ي ميزمان در آن معن
حدوث، حدوث . كنيد، در دهر بجوييد  ميجستجوگويد، آنچه را شما  ميرداماد مي. گيرد شكل مي

  :گونه ترسيم نمود توان اين پس مي. دهري است، نه حدوث زماني
  

  متكلمين      زماني           
  غلب فيلسوفانا      ذاتي        حدوث 

  ميرداماد استرآبادي      دهري           
نفسه معدوم  حادث في«: كنند گونه تعريف مي حدوث را اين خصوص اشعريان، ه ب،متكلمان  

و قدم، آن است كه » .باشد تأخير غيرش نميه و وجودش جز ب است و وجود و عدمش برابرند،
  .وجودش غير از او وابسته نيست، يعني قائم به ذات است

ه اما خواص از حدوث اين مراد خواهند كه شيء ب«: گويد  چنين ميالتاج ة درالدين در  قطب  
را حدوث، حدوث ذاتي گويند، مقابل اين  ديگري نياز داشته باشد خواه دائمي يا غيردائمي و اين

  ٢١.»را قدم ذاتي خوانند
  : بوعلي آمده استالهيات شفايهمين خصوص در  در  

جود و (طور معني كنيم كه وجود بعد از عدم باشد تمام معاليل  ا ايناگر اصطالح حدوث ر«
ولي اگر در معني حدوث . حادث خواهند بود و جز  علت اولي قديمي نخواهد بود) غيرمجرد

يعني وجود معلول بعد از عدم در يك زماني بوده باشد تمام معاليل حادث . سبق زماني اخذ شود
  ٢٢.»اند حركت مسبوق  كه با زمان و تغيير وهستند مادي نبوده، بلكه فقط سلسله معلوالت

  : اكنون بپردازيم به ديدگاه ميرداماد در معني حدوث  
را ابداع گويند و داراي   آن،گونه سابقة زماني نداشته باشد اگر مفهوم حدوث اين باشد كه هيچ«

  .»ني گويندرا، حدوث زما اگر در مفهوم حدوث، قبليت زماني باشد آن .حدوث ذاتي است
دانسته ديگري را فاقد زمان   و،زمانه يكي را وابسته ب حدوث زماني و ذاتي، در تعريف ميرداماد،

دخالت ماده را، چگونه تعريف  زمان و بي حال بايد اين پرسش مطرح باشد كه، حدوث بي. است
  كنيم؟
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ياجي به زمان وحدت ، نيازي به ماده باشد ولي احت»حدوث«اگر در «: گويد ميرداماد در پاسخ مي
  .»توان نام برد و از ابداعيات، اجرام فلكي را مي. را ابداع گويند نباشد آن

حدوث دهري از نظر ميرداماد، تنها در عالم ماده قضاوت نشده است، بلكه سراسر هستي و   
گنجد، در درون حدوث  حدوث ذاتي مي شود و همه آنچه را در شامل مي  را»خلقت و آفرينش«

  .گيرد رار ميدهري ق
  

  وجه حدوث دهري ميرداماد استدالل بر

 ، اعم از ماده و غيرماده،موجودات.  هستي از خداست، يعني از ذات الهي جوشيده استةهم
خداوند هستي مطلق است، انقسامي .  الهي نيستندةحد رتب نسبت به خدا از تأخر برخوردارند و در

لحاظ عقالني توجيه ه ذات او، اين انقسام را ب درتوان   يعني نمي؛لحاظ ماهيتي در او نيسته ب
لحاظ ه متأخر اوست و ب  همه خلقت، بلكه در فعل خداوند كه در خارج تحقق يافته است، آن. نمود

جمع ) موجودات(و تأخر ) خدا(توان بين اين تقدم  يعني نمي. همه تقدم دارد خدا بر تأخر، تقدم و
از نظر ميرداماد، چون اين تقدم و تأخر زماني  .مكن استنمود، لذا اين انقسام تقدم و تأخر م

تجزيه هست، پس انفكاك او دهري  تا داراي حدود و اقسام باشد، بلكه منزه از تقسيم و«نيست، 
  .» انجام خواهد گرفت٢٣بود و اين تقدم و تأخر در وعاء دهر

 متأخر از عدمش »دهر«  و»واقع«گونه استنباط نمود كه چون عالم امكان در  توان اين حال مي  
  ٢٤.، پس آن وجود مسبوق به عدم دهري بودهاستوجودش  و عدم او در متن دهر سابق بر

  .»هستندحادث به حدوث دهري «تأخراند و  ههستي وجود دارد محكوم ب  آنچه در قلمروةهم
  :دهد گونه ادامه مي باره، يعني اثبات حدوث دهري اين ميرداماد، در اين

 علت يافت شده و با او معيت ةست كه معلول در رتب ااش اين  سرمدي باشد، الزمهاگر صادر اول«
حسب رتبة عقلي و ماهوي مطرح ه اينجا جريان تقدم ب  زيرا درد؛واقعي داشته باش) همراهي(

 پس اگر موجود كه از او صادر شده، سرمدي .براي اينكه ذات واجب از ماهيت منزه است. نيست
دم دهر نباشد، حتماً در مرتبة خارج و واقع با او بوده و از لحاظ رتبة خارج از مسبوقي به ع باشد و

 جز واجب، ،وانگهي اگر چيزي.  از علت تأخر نخواهد داشت،پس معلول. او متأخر نخواهد بود
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. سرمدي باشد و در رتبة خارجي از او متآخر نخواهد بود پس معلول از علت تأخر نخواهد داشت
قطعاً .  جز واجب، سرمدي باشد و در رتبة خارج مسبوق به عدم دهري نباشدوانگهي اگر چيزي

پس هيچ چيز صالح نيست كه سرمدي و با پروردگار معيت در . استاز لوازم ذات خويش باطل 
پس ناگزير از آن رتبه خارج متأخر بوده و در آن مرتبه موجود .  خارج و متن واقع داشته باشدةرتب

قهراً وجودش كه متأخر است، مسبوق به عدم خواهد بود و چون عدم . نيست يعني معدوم است
 و از اين استاين وجود، انفكاكي  سابق و وجود الحق جمع نخواهند شد، پس تقدم آن عدم بر

  ٢٥.استنظر كه مقداري زماني نيست، پس دهر 
  : گوهر كالم ميرداماد در اين استدالل اين است كه  

  ؛ستپذير ني ذات واجب ماهيت -١
  ؛متآخر از علت است) معلول(از طرفي آنچه صادر شده است  -٢
  ؛آنچه در خارج محقق گشت در مقام امكان قرار دارد -٣
  ؛لحاظ وجودي در معيت با ذات الهي نيسته هيچ چيز ب -٤
  .در آن مرتبه معدوم است -٥
  
  ها نوشت پي

  .۳۰۶، ص ۵/ ۱جلد تاريخ ادبيات ايران، اهللا،  صفا، ذبيح. ۱
  .۳۷۴ بهرام مقدادي، ص ة، ترجم۴ جلد تاريخ ادبيات ايران، براون، ادوارد، .۲
  .۳۰۷، ص ۵/ ۱تاريخ ادبيات ايران، جلد . ۳
  .۳۰۷، ص ۵/ ۱همان، جلد . ۴
  .در كتاب تهافت التهافه آن پاسخها آورده شد. ۵
  .۱۳ جلد اول، ص آثار حكماي الهي ايران،الدين،  آشتياني، جالل. ۶
ها و اشتغاالت، به  يرازي به مدت ده سال خود را در روستاي كهك قم منزوي كرد تا دور از جنجالمالصدراي ش. ۷

مطالعه و غور و تنظيم افكار فلسفي خويش بپردازد و در همين فاصله بود كه موفق به ابداع تفكر جوهريه شد و اسفار 
  ).نويسنده(را پديد آورد 

  .۲۵، ص ه و روش رئاليسمشرحي به اصول فلسفشريعتي، محمدباقر، . ۸
تر از شرح جناب  تر و روان  را كه جناب خواجوي ترجمه نموده است خيلي آساناسفارگفتم، كتاب  به دوستي مي. ۹

  .رود در مي جوادي آملي اسفار مثل ماهي ليز از كف دست به... ا جوادي آملي است، كه با شرح آيت
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دانشگاهي سعي وافري نمودند تا فلسفه را به زبان روز و در هاي  الزم به توضيح است در اين خصوص چهره. ۱۰
هايي چون دكتر نصر، دكتر سروش، دكتر داوري، دكتر احمدي، دكتر دنياني  در ايران چهره. قالب نو و تازه مطرح كنند

  .هاي بليغ نمودند و دكتر اعواني و افراد فراوان ديگر كه در حلقة انجمن حكمت ايران كوشش
درواقع بستري وراي زمان است كه از اين اصطالح جناب ميرداماد در جهت القاي تفكرات : ريحدوث ده. ۱۱

قبل از ميرداماد، كسي از اين اصطالح در جهت حدوث عالم با آن تعبير ويژه، بهره . فلسفي خويش سود گرفته است
  .نگرفته بود

  .۴۱۳ -۴۱۴ ص دروس اتحاد عاقل و معقول، آملي، ةزاد حسن. ۱۲
  .۱۶۹، ص تبيين براهين اثبات خداوادي آملي، عبداهللا، ج. ۱۳
  .۱۷همان، ص . ۱۴
  .۱۷۳همان، ص . ۱۵
  .۳۳۵، ص ۱۰، جلد مجموعه آثارمطهري، مرتضي، . ۱۶
  .۳۳۵همان، ص . ۱۷
  .۳۳۶همان، . ۱۸
  .۲۰۰، ترجمة محمد خواجوي، ص ۳، جلد اسفار، صدرالدين، )مالصدرا(شيرازي . ۱۹
صورت تلخيص آمده، از تحقيق و نگارش دكتر واعظ جوادي،  د استرآبادي كه در سه بند بهگفتار جاذب ميرداما. ۲۰

  .اقتباس شده است و شرح كالم از ماستحدوث و قدم كتاب 
  .۲۹ -۳۰، ص ۲ جلد  التاج،ةدر. ۲۱
  .۵۲۶ابوعلي سينا، الهيات شفا، ص . ۲۲
  .يعني در بستر دهر كه وراي زمان است. ۲۳
  .۱۵۹ ص  و قدم،حدوثواعظ آملي، . ۲۴
  . ۱۵۹ -۱۶۰، ص حدوث و قدم؛ واعظ آملي، ۶۱، ص قبساتاسترآبادي، ميرداماد، . ۲۵
  

  منابع
  .  جلد اول،آثار حكماي الهي ايرانالدين،   آشتياني، جالل-
  . ، ترجمة مقدادي۴ جلد ، ايراناتتاريخ ادبي براون، ادوارد، -
  . )واعظ آملي دكتر اثر،  و قدمحدوثبرگفته از كتاب  (الهيات شفا بوعلي سينا، -
  . حاد عاقل و معقولتا آملي، سيدجواد، ةزاد  حسن-
  . حدوث و قدم جوادي، واعظ، -
  . فنيايش فيلسو ديناني، -
  . شرحي بر اصول فلسفه و روش رئاليسم شريعتي سبزواري، محمدباقر، -
  . اجويخو  محمدة ترجم،۳جلد  ،اسفار اربعه، )مالصدرا( شيرازي، صدرالدين -
  . جلد اول،تاريخ ادبيات ايران، ...ا  صفا، ذبيح-
   .اصول فلسفه و روش رئاليسم،  مطهريو مرتضيعالمه طباطبايي  -
  .تهافت الفالسفه غزالي، ابوحامد، -
  . ه مقدم،اصول فلسفه و روش رئاليسم مطهري، مرتضي، -
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   .شرح مبسوط منظومه مطهري، مرتضي، -
  .گرايي ش به ماديعلل گراي مطهري، مرتضي، -
   .۱۰، جلد مجموعه آثار مطهري، مرتضي، -


