حدوث عالم از دیدگاه ابنسینا و حکیم سبزواری

1

دکتر مریم خوشدل روحانی
استادیار دانشگاه زنجان

چکیده
ابنسینا در بحث از مناط نیازمندی اشیا به علت ،برخالف متکلمان ،معتقد است کهه
این نیاز به امکان اشیا برمیگردد نه به حدوث زمانی آنها .او با توجه به تفهاو بهین
حدوث و امکان متعلق فعل فاعل را وجود شیء ممکن میداند .از این رو ابهنسهینا بهه
حدوث ذاتی عالم قائل است .اما حکیم سبزواری بها رویکهردی کهامالر عرفهانی نظریهه
حدوث اسمی را مطرح کرده است .از نظر او وجهود ممکنها  ،ناشهی از صهق ربهوبی
بوده و لذا مسبوق به عدم نمیباشند و هیچ حدوثی در آنها راه ندارد .از سوی دیگهر
وجود منبسط به عنوان فعل حق در عالم دارای مراتبهی چهون مرتبهه عقهل و سهس
مرتبه نف  ،مثل معلقه ،صور نوعی و جسمیه و هیوال میباشند .این مراته مسهبوق
به عدم و متأخر از مرتبه احدیت و حادث هستند .این اسهما و رسهوم بهه دلیهل اینکهه
حادثاند ،در نهایت زایل میشوند.

واژگان کلیدی
حدوث ذاتی ،حدوث اسمی ،قدم زمانی ،ماهیت ،وجود ،امکان ،ابنسینا ،سبزواری
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ابتداییترین و در عین حال عمیقترین نگاه فلسفی بشر نسبت به تغییرات جهـا
مادی ،یافتن امور ثابتی در تغییرات جها مادی اطراف خـود بـوده ا.ـت مسـلله
ثبات و وحدت در کنار «تغییر و کثـرت» بـه عنـوا مهمتـرین مسـلله فلسـفی نـ د
فال.فه یونا با.تا مطرح بوده ا.ت این مسـلله تحـت عنـوا «حـدو و قـد »
تو.ط متکلما و فال.فه نی مورد کاوشهای عقالنی قرار گرفته ا.ت
طرح مسلله حدو عالم برای فال.فه مشـا دارای اهمیـت ییـادی بـوده ا.ـت
ایشا در مواجهه با آرا گذشتگا و به خصوص متکلما بـه بیـا نیریـات خـود
پرداختهاند آنچه ای دیدگاه فیلسوف مشایی مورد .ؤال واقع مـیشـود ،ذکـر ایـن
نکته مهم ا.ت که مناط نیای به علت ،حدو شـئ نبـوده و شـئ ،فـی نفسـه ممکـن
ا.ت و این علت ا.ت که آ را ایجاد میکند مناط نیای شئ به علت  ،امکا بـوده
و احتیاج و نیای ،همیشگی و دائمی ا.ت حکیم .ب واری در مسلله حـدو و قـد
عالم به طرح نیریهای میپرداید که هماهنگ با نیریات فال.فه مشـا و مالصـدرا
نمیباشد وی بهرغم اخذ مبانی مشترک با مالصدرا در اکثر مسائل فلسفی ،نیریه
حدو ا.می را در باب حدو جها  ،مطـرح کـرده و آ را بـه خـود نسـبت داده
ا.ت آنچـه در نیریـات .ـب واری دارای اهمیـت ا.ـت ،دیـدگاه مشـترک وی بـا
مشائین در برخی ای مسائل فلسفی ا.ت که در نهایـت بـه انصـراف وی ای نیریـه
صدرایی حدو عالم منجر شده ا.ت وی هـم وـو ابـن.ـینا بـه طـرح مباحـ
حرکت در ضمن طبیعیات پرداخته ا.ت ،اما رویکرد وی به مسلله حدو عـالم بـا
صبغهای کامالً عرفانی صورت میگیرد

طرح سینوی :حدو ث ذاتی و قدم زمانی
فال.فه بر خالف متکلما معتقدند که .بب نیایمنـدی بـه علـت ،امکـا مـاهوی
اشیا میباشد و هر شئ ممکنی ـ خواه حـاد یمـانی باشـد یـا قـدیم یمـانی ـ در
وجود یا عد خـود نیایمند به علـت ا.ت ابن.ینا برای اثبات امکـا مـاهوی بــه
عنوا مالک نیایمندی اشیا به علت ،دلیلی به شکل یک قیاس اقترانی اقامه میکند:
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صغری :مفهو «ممکن» ای مفهو «حاد » عا تر میباشد و بین ممکن و حـاد
رابطه عمو و خصوص مطلق برقرار ا.ت مفهـو نیایمنـدی بـه علـت ،مفهـومی
ا.ت که هم قابل حمل بر ممکن ا.ت و هم قابل حمل بر حاد میباشد
کبری :اگر مفهو .ومی را بر دو مفهو عـا و خـاص حمـل کنـیم ،آ مفهـو
.و اوالً و بالذات بر مفهو عا و ثانیاً و بالعرض بـر مفهـو خـاص قابـل حمـل
ا.ت ابن.ینا کبرای این قیاس را نیایمند به توضیح و اثبات دانسته ا.ـت ،ای ایـن
رو در مقا اثبات آ میگوید ،امکا ندارد که محمول ج ای طریق موضوع اعم بر
اخص حمل شود و عکس آ نی که محمول بتواند ای طریق موضوع اخص بر اعـم
حمل گردد ،غیرممکن میباشد مثالً «ماشی» محمولی ا.ت که هم بر انسـا و هـم
بر حیوا حمل میشود ولی این ،حیوا ا.ت که وا.طه در عـروض «ماشـی» بـر
انسا میباشد بنابراین ،حیوا اوالً و بالذات ا.ت و انسـا ثانیـاً و بـالعرض مـا
شی ا.ت :ای طرفی عکس مطلب فوق روا نمیباشد؛ یعنی نمیتوا آنچه را کـه بـر
موضوع اخص ،اوالً و بالذات حمل مـیشـود ،بـر موضـوع اعـم حمـل نمـود مـثالً
«تعجب» اوالً و بالذات بر انسا حمل میشود ولی بر «حیوا بما هو حیوا » حمل
نمیشود
نتیجه :آنچه که اوالً و بالذات محتاج علت ا.ت ،ممکن ای جهت ممکن بود ا.ـت
و نیای حاد به علت ای جهت امکا ا.ت نه ای جهت حدو

به عبارت دیگر حاد

به جهت اینکه مسبوقیت به عد و حدو متعلق به غیر نیست بلکه به جهت واجـب
بالغیر و ممکن بود  ،متعلق به غیر میباشد و عقل انسا حکم نیای به علـت را بـر
آ حمل میکند و این در حالی ا.ت که ای حدو  ،نامی در میـا نیسـت (ابـن.ـینا،

1043هـ ،ج  ،3ص )77 -77ای بیا فوق مشـصص مـیشـود ،کـه تعلـق بـه غیـر ،دلیـل
وجوب بالغیر میباشد و با لحاظ وجوب بالغیر برای شئ ،تعلق به غیر هم برای او
قابل طرح ا.ت و ای نیر ابن.ینا این تعلق تنها در حین حدو  ،شـئ نبـوده (طبـق
نیر متکلما ) بلکه ضرورت دارد که شئ حاد  ،نه تنها در حین حدو متعلـق بـه
فاعل باشد ،بلکه باید این نیای و افتقار ،همیشگی و دائمی بوده و صـفت حـدو بـه
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طور دائم بر آ حمل شود در واقع باید گفت متکلما به ایـن دلیـل مـالک تعلـق و
وابستگی را حدو میدانند که خوا.تهاند ای قول به قد عـالم رهـایی یابنـد ،ولـی
بوعلی معتقد ا.ت که هیچ مانعی ندارد که شئ حاد  ،به لحاظ حـدو متعلـق بـه
فاعــل باشــد ولــی ایــن تعلــق بــه فاعــل فقــط در حــین حــدو نباشــد بلکــه تعلقـی
دائمیباشد صفت حدو  ،در همه اوقات بر واجب بالغیر صدق میکند و بـه همـین
دلیل ا.ت که حاد (شئ مسبوق به عد ) ،مادامی که موجود ا.ت ،متعلق به فاعل
ا.ت

1

حدوث ذاتی عالم
ابن .ینا در کتاب نجات با اختصاص فصلی به بح ای حدو ذاتی مـیپـرداید
ای نیر او ،هما گونه که شئ به لحاظ یما  ،میتواند حاد باشد ،بـه حسـب ذات
خود نی میتواند حاد باشد ای آ جایی که حاد  ،موجود بعد ای عـد ا.ـت ،و
هما طور که قبلیت و بعدیت یمـانی داریـم ،قبلیـت و بعـدیت ذاتـی نیـ داریـم ای
طرفی نی وجود برای شئ ممکن ،ذاتاً ضروری نبوده و تنها در .ایه وجـود علـت
ا.ت که شئ وجود مییابد و امر بالذات ،نی بر امری که ای (ناحیه) غیرذات ا.ـت،
تقد دارد هر معلولی در مرتبه ذات خود معدو ا.ت و در مرتبه ثانی ا.ت که ای
ناحیه علت خود موجود میشود پس هر معلولی ای آ جایی که وجود خـود را ای
ناحیه علت کسب کرده ا.ت ،حاد میباشد و این در حـالی ا.ـت کـه بـه حسـب
ذات خود موجود نبوده ا.ت ای نیر ابن.ینا حاد ذاتـی ،مـیتوانـد قـدیم یمـانی
باشد؛ ییرا معلولی که قدیم یمانی ا.ت ،به لحاظ وجود ای عد خـود ،تـلخر ذاتـی
دارد مسلله مهم این ا.ت که حاد ذاتی ،حدوثش مصتص به آنی ای یما نیسـت،
برخالف حاد یمانی ،بلکه آنچه بـه نـا حـدو ذاتـی در مـورد موجـود حـاد
شناخته میشود ،در تما یما با او همراه ا.ت (ابن.ینا ،1360 ،ص 709ـ )703

نتیجـه .صن شیخ ،آ ا.ت کـه بر حسب اعتبار عقـل ،معلول ممکن ،اگر به نحو
1ـ در مورد بح تفصیلی پیرامو دالیل امکا ماهوی ر ک به (.عیدی مهر ،1389 ،ص )78-02
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منفرد بدو لحاظ غیر در نیر گرفته شود ،وجودش مسبوق بـه الوجـود و العـد
ا.ت و بر حسب خارج (نفس االمر) وجودش مسبوق به عد (در مرتبه نفساالمر)
ا.ت و این مسبوقیت هما وی ی ا.ت که ای آ به حدو ذاتی تعبیـر مـیشـود،
پس هر ممکنالوجودی دارای حدو ذاتی ا.ت هما گونه که قبالً بیا شـد یکـی
ای مواردی که باع ایجاد اختالف بین فال.فه و متکلمـا گشـته ا.ـت ،حـدو و
قد عالم ا.ت تمامی نگرانی متکلما ای نیریه قد عالم ای آ جهت ا.ت که قـد
و ایلیت عالم را مرادف با بینیـایی ای خـالق مـیپندارنـد امـا بایـد دانسـت طـرح
حدو ذاتی تو.ط فال.فه ،و در نیـر داشـتن فـاعلیتی فـوق یمـانی بـرای خـالق
(فاعلیت وجودی) و قرار داد خلقت کل عالم در الیما بـه تبیینـی ای خلقـت عـالم
میانجامد که ضمن پا.خ گویی به اشکاالت متکلما  ،متنا.ـب بـا باورهـای دینـی
بوده ا.ت حکمای ا.المی در باب فاعلیت وجودی حق معتقدند که روش ار.ـطو
در اثبات محرک غیرمتحرک کافی نبوده و با نگرشی الهـا گرفتـه ای آیـات قـرآ ،
نگرش جدیدی را درباره خلقت عالم مطرح میکنند کـه بـا .ـنت رایـ یونـانی آ
وندا .ایگاری ندارد 1ابن.ینا ،خداوند و فاعل هستی را مصترع ،مفیض و موجد
میداند مبنای نیریه وی در ارتباط بین خلـق و خـالق نیـ نیریـه امکـا مـاهوی
ا.ت وجودات ممکن ،نسبت به وجود و عد  ،الاقتضـا بـوده و بـرای اتصـاف بـه
وجود ،محتاج علتاند تا پس ای احرای وجوب بالغیر ،موجـود شـوند وی بـا طـرح
فاعلیت الهی در تمامی هسـتی ،نگـرش مر.ـو ار.ـطویی ای فاعلیـت را کـه فقـط
محدود به تحریک و اعطای حرکت به جها ا.ت ،اقص دانسته و رونـد هـر گونـه
تغییر و تحولـی ای جانب فاعل را به ویژگی افاضه بصشی خالق بایگردانده ا.ت

9

1ـ برای بح تفصیلی پیرامو نگرش فال.فه ا.المی پیرامو «مسـلله فـیض و فاعلیـت وجـودی» ر ک بـه:
رحیمیا  ،1381،ص106 -24

9ـ ابن.ینا درباره تفاوت دو نوع فاعلیت الهی و طبیعی ونین مـیگویـد الفالسفف االلییفیلالیافیااون فیلااعلفعبفأا ف ا
التحروفففاط ففاایعففعاونی ف االب ینیففیلااففأا ف االیلففیبارا فی ف ما ففأاال ففع االانففعلاارا ففعاالناد ف االفعبای ف االب ینف اطففالا فی ف ارلففیباا
غیرالتحروفااأح ا نحعءاالتحروکعت ( ابن.ینا ،1018 ،ص)977
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ای نیر وی ،خداوند ،هسـتی بصـش تمـامی موجـودات ا.ـت و پیـدایش معلـول،
مرهو .ه امر میباشد:
1ـ عد معلول که ناشی ای عد العله بوده و در یما خاصی میباشد
9ـ وجود معلول که در یما الحق میباشد
3ـ بعدیت وجود معلول نسبت به عد آ
آنچه منسوب به فاعل حقیقی (هستی بصش) ا.ـت عـد معلـول نیسـت و همـین
طور بعدیت وجود نسبت به عد نی که امری اعتباری ا.ت قابل انتساب بـه علـت
نمیباشد و فقط وجود معلول ا.ت که ای فاعل و علت افاضه میگردد 1مناط نیـای
شی به علت ،امکـا ا.ـت و ای ایـن جهـت فرقـی بـین موجـود دائـم یـا غیـردائم
نمیباشد ،امر ممکنالوجود به نحو دائم به مبدأ خود وابسته بوده و ایـن وابسـتگی
ذاتی آ ا.ت و به هیچ عنوا ای اشیا عالم جدا شدنی نیست
ابن .ینا با پذیرش اینکه خداوند معطی الوجود ا.ت ،معتقـد بـه حـدو ذاتـی و
قد یمانی عالم میباشد او ای طرفی قائل به نیریه فیض و ابداع ا.ت و این ابـداع
و افاضه را ای آ حق تعالی و عقول کلی میداند ای نیر وی ،علـت صـدور؛ کمـال
حق تعالی و عقول ا.ت که این علت برخا.ته ای ذات خدا.ـت نـه عقـول و نـه بـه
جهت حرکت به .مت کمال و یا وضعیتی جدید (ابن.ینا ،1273 ،ص )144

خلقت ای نیر ابن.ینا ،هما تعقل باری تعالی ای خود ا.ت و همین تعقل و علـم
خداوند به ذات خـود ا.ـت کـه همـه اشـیا را بـه وجـود مـیآورد تعقـل خداونـد،
غیرمتناهی ا.ت و صدور عالم ،علم ابدی خداونـد ای ذات خـود او.ـت خلقـت در
عین حال عطای عقل ا.ت و به این جهـت هـر موجـودی در ایـن عـالم بـه و.ـیله
وجود و عقل خود به مبدأ عالم پیو.ته ا.ت (نصر ،1372 ،ص )396 -397

ای نیر وی موجودات ابداعی موجوداتی ایلی مانند مجردات هستند که علت آنها
نسبت به این موجودات ،تقد رتبی دارد (نحوه ایجاد ایـن اشـیا خـارج ای یمـا و
غیرمسبوق به ماده قبلی ا.ت)
1ـ رالیسال ا لاالفعبأاان الااوکلارلاان

ایعلاان ا علااوکلاانععا لاالفعبأارلیبم رک :ابن.ینا1018 ،هـ ،ص.964
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در مقابل این موجودات ،موجوداتی هستند که وجود تکوینی و محـد داشـته و
دارای دو نوع عد مقابل و مجامع میباشند برخی موجودات دیگر هم مسبوق بـه
عد یمانی بوده و در آ موجود نبودهاند و بعد ای آ به وجود آمـده و ای طرفـی
مسبوق به مادهای هستند که در آ تحقق یافتهاند و آ ماده ،محل آنها شده ا.ـت
(موضوع عرض و یا ماده و محل صورت) اما موجودات دیگـری نیـ هسـتند کـه
وجودشا یمانی ا.ت ،اما مسبوق به ماده قبلی نمیباشند مانند نصستین صورت
در ماده اولیه (هیوالی اولی) در مورد ابداعی دانستن این صـورت دو قـول ا.ـت،
الف ـ برخی وجود صورت را ابـداعی دانسـته بـه دلیـل آنکـه واهـب الصـورآ را
افاضه نموده ا.ت و ای طرفی خـود صـورت دارای مـاده نمـیباشـد کـه بصواهـد
تدریجاً تحقق یابد؛ بـ قول دیگر ،تنها مجردات (عقل اول یا دو یا نفس) را ابـداعی
دانسته (به دلیل عد مسبوقیت به ماده و مدت) وی .ـسس قـول .ـومی را مطـرح
نموده که وجود ابداعی را منحصر در صادر اول (عقل اول) میدانـد؛ ییـرا در ایـن
قول ابداع منحصراً به ذاتی تعلق میگیرد که فقط علـت بـر آ تقـد داشـته باشـد
(ابن.ینا1018 ،هـ ،ص)967 -966

بر ا.اس مبانی فلسفی ابن.ینا نمیتوا کل عالم را مسبوق به مادهای دانسـت،
در ضمن اینکه اگر به معنای حدو نی عمومیت دهیم ،در این صـورت کـل عـالم،
حاد بوده و البته نه حاد به معنای حدو یمانی بلکه حدو به معنای ذاتی
ابن.ینا خود به این مطلب صراحت دارد همه وی ای همین واحد نشـات یافتـه و
این واحد ،محد هر وی ی ا.ت ،ورا که محد  ،وی ی ا.ـت کـه بعـد ای نیسـتی،
هست شده ا.ت و این خود حکایت ای بعدیتی بالذات دارد (همو ،ص )303 -309نکتـه
بسیار مهم در تفکر ابن.ینا این ا.ت که وقتی وی به تحلیل نحـوه فاعلیـت حـق و
افاضه وی میپرداید ،آ را ای وند حالت خارج نمیبیند:
1ـ فاعل نمیتواند وجود خود را افاضه کند؛ ییرا مستل

اتحاد علت و معلول ای

جهت واحد خواهد شد
9ـ معلول نمیتواند ج

وجود فاعل باشد و به من له صورت جدیدی برای فاعل
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باشد؛ ییرا اگر فاعل فعلیت جدیدی را به خود دهد ،باید ابتدا آ را داشته باشـد تـا
بتواند افاضه کند و اگر واجد آ فعلیت باشد دیگر افاضهای در کار نصواهد بود
3ـ امر افاضه شده نه عین ذات فاعل باشد و نه ج

ماده او بلکه امـری مقـار

با ذاتش باشد ،به طوری که فاعل نسبت به او جنبه قابلیت داشته و قبل ای پـذیرش
او ،ا.تعداد و قوه قبول آ را داشته باشد که این وجه نی باطـل ا.ـت؛ ییـرا اگـر
فاعل تنها قوه آ را دارا باشد ،در این صورت فعلیت آ را نـدارد و نمـیتوانـد آ
را افاضه نماید
0ـ امر افاضـه شـده (معلـول) بـا فاعـل مباینـت دارد ،اگـر وـه هـر دو در محـل
مشترکی متحقق و مقار بوده باشند ،اما باید دانست ایـن اقتـرا  ،اقترانـی صـرفاً
وجودی ا.ت بوعلی ای میا وجوه ذکر شـده ،وجـه اخیـر را پسـندیده و فاعلیـت
وجودی بین علت (حق تعـالی) و معلـول (مصلوقـات) را ای نـوع «اقتـرا وجـودی»
دانسته که علت با معلول در ضمن اینکه اقترا وجودی دارند ولـی دو امـر مبـاین
هستند به نحوی که معلول به علت وابسته ا.ت

1

این تحلیـل ای فاعلیت وجـود ،نقطه افتـراق بین حکمـت بوعلی و حکمـت متعالیـه
میباشد صدرالمتللهین با تح لیـل جدیـدی کـه بـر ا.ـاس اضـافه اشـراقیه مطـرح
نموده ،ضمن حفظ نکات مثبت نیر بوعلی ،آ را کنار میگذارد

نظریه حکیم سبزواری :حدوث اسمی
حکیم .ب واری با گذر ای نیریه مشا و نیر مالصدرا در باب حدو جها  ،به
طرح نیریه حدو ا.می میپرداید برای فهم نیریه .ب واری الی ا.ت به بیـا
مصتصری ای نیریه مالصدرا در باب «حدو مستمر یمانی عالم» بسرداییم

1ـاراالفعبأاوصیراشی ئعاآخرارلیباالیسالالخرابلاذا اراوکیلاص ر اذلفابلاهذااالذیاهیاطعبفأالا کفیلاذاتاهفذاااالفعبفأااعااف ا
لصی ماذلفاالیلیبارالا ع ن ال ا ع ن اباخا اطی ااأاوکیلایأاراح ا لاالذا یلاخع لعابلااآلخفرارال کفیلاطفحااحف اهعفعاافیماالا
و أااآلخرارالیساو ن االاوکیلاالفعبأاویل االعفنیلا لاحیثا لاحیثاهیارا الایعالذا (ابن.ینا1018 ،هـ ،ص)972
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نظریه صدرالمتالهین ه مالصدرا به اثبات حدو تدریجی عالم ای طریق اثبـات
علت غایی برای اشیا میپرداید وی معتقد ا.ت هـر حرکتـی غـایتی مـیخواهـد و
وو تحرک ،طبیعت جسم ا.ت ،بنابراین حرکت ،کوشش برای ر.ـید بـه غایـت
شی میباشد ای طرفی غایت کمال شی ا.ت و متحرک برای ا.تکمال ذاتـش بـه
طرف غایتش حرکت میکند
صدرا معتقد ا.ت این ا.تکمال بهطور ناگهانی حاصل نمیشود ،بلکه شـی بـه
تدری ا.تکمال را میجوید دلیل این مطلب نی هما مبنـایی ا.ـت کـه در حرکـت
جوهری اتصاذ نموده ا.ت (الهیجی1043 ،هـ ،ص 367ـ )366باید گفت مالصدرا با طرح
حدو تدریجی یمانی که یکی ای ثمرات بحـ «حرکـت جـوهری» ا.ـت ،بـه تلقـی
جدیدی در مورد حدو عالم د.ت مییابـد وی اجـ ای عـالم را حـاد یمـانی و
حاد ذاتی دانسته و ای این نیر با فال.ـفه ،هـم عقیـده ا.ـت امـا نقطـه اخـتالف
مالصدرا با پیشینیا خود که دو گروه متکلما و فال.فه را تشـکیل مـیدهنـد ،در
این ا.ت که وی هم وو متکلما قائل به حدو یمانی ا.ـت ،امـا تلقـی وی ایـن
ا.ت که حدو عالم به نحو تدریجی و نه دفعی (نیر متکلما ) صورت میگیرد ،ای
نیر او جها د به د موجود و معدو میشود ای طرف دیگر ،اگر وه وی ماننـد
فال.فه میپذیرد که شئ ممکن دارای نسبت مساوی با وجـود و عـد ا.ـت ،ولـی
تفسیر وی ای حدو ذاتی متفاوت با آ وی ی ا.ت که فال.ـفه بـه آ قائلنـد ،وی
وجودهای مجعول را دارای نحوهای ای تلخر و حدو میداند که همـا فقـر ذاتـی
موجود ممکن ا.ت صدرا ،با طرح این مطلب که ما .وای حـق ،همـه نـوعی ربـط
هستند و هیچ گونه شلنیت و ا.تقاللی ای خود ندارند ،در واقع تقسیمبنـدی مـذکور
را دو قسمتی مینماید ای نیر وی اگر وه به لحاظ مفهو میتوا به تقسـیمبنـدی
فوق وفادار ماند ،ولی در یک دید عمیقتر ،همه ممکنات ،اعـم ای جـواهر و اعـراض
دارای وجودی تعلقی هستند که وجود رابط نا گرفتهاند (صدرالدین شیرایی1014 ،هــ،
ج  ،6ص )312

حاج مالهادی .ب واری نی که به عنوا شارح حکمت صدرایی مطرح بوده بـه

133

  610دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي (مشكوةالنور)  /سال دوازدهم  /پاييز و زمستان  / 6178شماره 04

طرح مباح پیرامو حدو عالم میپرداید وی با نگرشی متلثر ای مبانی عرفا به
بح حدو پرداخته ا.ت و ای فضای مر.ـو .ـینوی و صـدرایی خـارج شـده
ا.ت حکیم .ب واری بعد ای بیا انواع حدو به بیا حدو ا.می مـیپـرداید و
آ را ای مصترعات خود مـی دانـد طـرح حـدو ا.ـمی اگـر وـه در قـالبی بسـیار
مصتصر ا.ت ،اما باید دید ورا حکیم .ب واری به این نیر روی آورده ا.ت ؟ آیـا
این مطلب دارای .ابقهای در ن د اندیشـمندا پیشـین نبـوده ا.ـت؟ شـاید بتـوا
مقدمات ییر را مفتاحی برای ورود به نیریه حدو ا.می دانست
.ب واری در هر وی دو حیثیت مصتلف وجود را تشـصیص مـیدهـد1:ــ وجـود
عینی خارجی؛ 9ـ وجود ذهنی و ظلی ،که ماهیت واحد میتواند این دو حالت وجود
را بسذیرد
حکیم .ب واری نی تحت تلثیر فال.فه ا.المی قائل بـه تمـای وجـود و ماهیـت
ا.ت و این تمای را به طور کامل وارد هستیشنا.ی خود نموده ا.ت .ـب واری
این دو جنبه مصتلف را در هر شی مورد دقت قرار داده ا.ت و راجع به آ اظهار
نیر میکند که وجود اصل وحدت اشیا ا.ت ،در حالی که ماهیت فقط غبـار کثـرت
را بر میانگی د بنا به اعتقاد ای وتسو در نیریـه مالصـدرا و .ـب واری وجـود و
ماهیت ای نیر شناخت هستی در یک .طح و یک مرتبه هستیشنا.ی قرار ندارنـد
باید به این مطلب توجه شـود کـه بـر ا.ـاس درک اشـراقی عرفـانی کـه ای طریـق
تصوف حاصل میگردد ،این تجربه و دانش به د.ت میآید که اگر «وجود مطلـق»
تجلی نماید ،دیگـر ماهیـات آ گونـه کـه در بـادی امـر بـه نیـر مـیر.ـید ،دارای
ا.تقالل و انسجا نیستند و بستگی ییادی به تعینات نسبی و منقسم نمود وجود
واحد حقیقی دارند (ای وتسو ،1368 ،ص )74اگر ماهیت را ای نیـر قـائال بـه اصـالت
وجود مورد برر.ی قرار دهـیم ،آنـا نیـ وجـود را اصـیل و ماهیـات را «انحـا
الوجود» و «حدود الوجـودات الصاصـه» دانسـتهانـد و گـاهی نیـ ذوق عرفـانی را
دخیل نموده و به جای « البیعلاال عات ا عاشعتا ائح االیلیب» گفتهاند « الععهی ا عاشعتا ائح ا
الیلیب» کـه آ را بـه « الایأاشئا عاخالءااهللااعطأ» و یـا «الاهحاالااسععءاسعیتعیهع» تفسیـرا ا
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نمودهاند (آشتیانی ،میریا مهدی ،1379 ،ص)386

مرحــو آملــی در تحلیلــی کــه در مــورد دیــدگاه مرحــو حــاجی .ــب واری و
مالصدرا در مورد حـدو ا.ـمی و تـدریجی ارائـه مـیدهـد ،بـه ذکـر ایـن نکـات
میپرداید که در نیر .ب واری ماهیات ای حدود وجود منبسط و تعینات آ انت اع
میشوند ،اما وجودات اشیا خارج ای صقع ربوبی نبوده و به عنوا تن الت وجود
حق و تجلیات و رشحات و اظالل آ میباشند و فرق آنها به تشکیک و نه به تباین
ا.ت ولی در حدو طبیعی عالم که نیر صدرا ا.ت ،وجود متلخر میباشـد و نـه
ماهیت ،ای آ حیـ کـه ماهیـت ا.ـت عقـول مفارقـه نیـ ای حکـم حـاد بـود
خارجاند؛ ییرا آنها ملحق به صقع ربوبی بوده و به جهت غلبه احکا وجـود در آ
جا ،گویی به وجود حق تعالی و نه به ایجاد وی ،موجـود مـیباشـند مالصـدرا در
مورد ما.وای عقول معتقد ا.ـت کـه بنـابر حرکـت جـوهری ،نفـوس و اجسـا و
اعراض آنها حاد به حدو طبیعیاند و عقول به جهت اینکه ای عالم ماده خارجند
محکو به حدو نمیباشند ،امـا نـ د .ـب واری همـه عـالم ای عقـول و نفـوس و
اجسا و اعراض ،محکو به حدوثند (آملی ،1368 ،ص)034

باید گفت که .ب واری وجـود را بـه معنـای «بـود» و عـد را معنـای «نبـود» و
ماهیت را «نمود بود» مینامد بـه بیـا دیگـر نمـود بـود ،یعنـی آ .ـوی برونـی
وجود ،وجود یک جهت درونی دارد که عبارت ای هستی و وجود و تحقق و عینیـت
ا.ت ولی آ جهت برونی وجود که در آنجا وجـود تمـا مـیشـود ،نمـود وجـود
ا.ت ،این حدود و محدودیتهایی که قالب هستی را مشصص میکند ،ماهیت ا.ت
وجود وقتی در هر مرتبهای ای مراتب خودش تعین پیدا میکند ،آ گاه ماهیت پیـدا
مــیشــود (.ــب واری ،1362 ،ص76؛ حــائری ی ـ دی ،1361 ،ص949ـ ـ  )943آشــکار ا.ــت
که حاجی .ب واری نی هم وو ا.الف مشایی بـه ایـن دو نکتـه معتقدا.ـت کـه:
1ـ هر یک ای موجودات دارای دو حیـ وجـود ذهنـی و وجـود عینـی مـیباشـند؛
9ـ وی قائل به تمای مابعدالطبیعی بین وجود و ماهیت در هر موجود میباشد
اصطهالح حدوث اسمهی ه مرحو میریا مهـدی آشتیانی معتقـد ا.ت اگر وـه
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نامگذاری حدو به این ا.م ای اصطالحات .ب واری ا.ت ،اما توجـه و تفطـن بـه
این حدو  ،اختصاص به وی ندارد وعرفا بـه ایـن نکتـه متـذکر شـدهانـد حـدو
ا.می ا.ا.اً مطلبی عرفانی و مربوط به عرفـا نیـری مـیباشـد (آشـتیانی،1334 ،

ص.)89
مرحو .ب واری در بیانی که درباره مراتب وجود مطرح میکند به ذکر مراتب
شش گانه وجود عرفا پرداخته که مصتصراً ونین ا.ـت :نـ د عرفـا و صـوفیه کـه

فاعلیــت را شـل خــدا و حــق را فاعــل بــالتجلی مــیداننــد ،وجــود دارای مراتــب
ششگانه ا.ت1 :ـ مرتبـه احـدیت کـه مرتبـه ذات ا.ـت؛  -9مرتبـه واحـدیت کـه
الحضره اال.مائیه ا.ت؛  -3مرتبه ارواح مجرده و حضرت جبروت که عالم عقـول
کلیه ا.ت؛ -0مرتبه نفـوس .ـماویه و حضـرت ملکـوت کـه میـاهر عـالم مثالنـد؛
 -7مرتبه عالم نا.وت و حضرت الملک؛  -6مرتبه کو جامع کل و حضـرة خلیفـه
و مرآة الحضرة االلهیه و مجلی المرتبه الواحدیه ا.ـت؛ ییـرا میهـر ذات بـه جمیـع
ا.ما حسنا ،انسا کامل ا.ت (.ب واری ،1361 ،ص  )179همـا طـور کـه مشـاهده
میشود ،بیا حاجی در مورد مراتب وجود ،دقیقاً همانند بیا عرفا در ایـن مـورد
میباشد مرحو میریا مهدی آشتیانی در بیا حقیقت وجود و اعتباراتی که ارباب
بصیرت و درایت در این باره داشتهاند ،میفرماید :ایشا نییر همـا اعتبـاراتی را
که در ماهیت ملحوظ نموده ای قبیل ال به شرط قسمی و مقسمی و به شرطال و بـه
شرط شی در حقیقت وجود نی اعتبار فرمـودهانـد (آشـتیانی ،1334 ،ص )60مرحـو
.ب واری با تمسک به قاعده معروف «کل ممکن یوج ترکیبی لـه ماهیـه و وجـود»
بر این نکته تلکید دارد که عالم ممکنات دارای ماهیت و وجود مـیباشـد او معتقـد
ا.ت وجود ممکنات ،ای صقع ربوبی نشات گرفته ا.ت ،ای این رو مسبوق به عـد
نبوده و هیچ حدوثی در آنها راه ندارد ای طرف دیگر وجود منبسـط کـه فعـل حـق
ا.ت ،در عالم دارای مراتبی ای مرتبه عقل و .سس مرتبه نفس ،مثـل معلقـه ،صـور
نوعی و جسمیه و هیوال.ت و این ا.امی یعنی عقل و نفس ،نـا هـایی هسـتند کـه
مسبوق به عد و تلخر ای مرتبـه احـدیت مـیباشـند و ای آ جـایی کـه متـلخر ای
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مقا احدیت هستند ،حاد اند؛ یعنی مسبوق به عد خود در مرتبه احـدیتانـد ،ایـن
ا.ما به دلیل این که حاد اند در نهایت ،یائل میشوند ،همـا طـوری کـه هـر وـه
قدیم ا.ت عدمش محال ا.ت (.ب واری ،1362 ،ص  )83-89وی در ادامه با تو.ـل بـه
شواهد قرآنی و بیا معصو  ،دالیل خود را این گونه بیا میکند که در بیا قرا
که میفرماید :الاهحاالااسععءاسعیتعیهعاانتااراآاعئکاا عاانزلااهلل اایعا لاسفابعلا ؛ «بتهای مورد
پر.تش (الت و ع ی) نا هایی هستند که خدا .لطا و شاهد و گواهی بـرای آنهـا
نفر.تاده ا.ت و این کاری ا.ت که شما و پدرانتا مـیکنیـد» (نجـم )93 ،اگـر وـه
ضمیر «هی» به اصنا دورا جاهلی برمیگردد ،اما ماهیت نی اصنا عقول ج یی
و وهمیاند در واقع بنابه نیر وی ماهیـات ماننـد بـتهـایی هسـتند کـه مـا خیـال
میکنیم در مقابل حق هستند این ماهیات دارای هـیچ ا.ـتقاللی در مقابـل خداونـد
نیستند
برخی ای معاصرا به طرح اشکاالتی در یمینـه حـدو ا.ـمی پرداختـهانـد کـه
عبارتند ای1 :ـ حدو و قد ای صفات وجودند در حـالی کـه بـه حـدو ا.ـمی ای
صفات ماهیات میشود؛ 9ـ بنا به تعریف ماهیت من حی هی هی لیست االهـی کـه
در این صورت القدیمه و الحادثه نی بر آ اطالق میشود ،وگونـه ا.ـت کـه یـک
مرتبه ماهیت ،حاد به حدو ا.می میگردد؟ مگر اینکـه بگـوییم حـدو ا.ـمی،
عبارت ای تقد وجود صرف ومطلق بر وجود مقید یا تقد وجود واجبی بر وجـود
امکانی ا.ت که به حدو .رمدی یا حدو

ذاتی برمیگردد (انصاری شیرایی،1383،

ص )066شارحا منیومه نی در شرح بیا حاجی به تعارضاتی در بیـا وی پـی
برده و می گویند ،وی با شاهد آورد ای قرآ کـریم « الاهفحاالااسفععءاسفعیتعیهعاانفتاارا

آاعئکاا عاانزلااهللاایعا لاسابعل» (نجم )93 ،در نیر دارد که بگوید با توجه به مرجع ضمیر
«هی» که بت (الت و ع ی) بوده ،این ماهیات نی همانند ایشـانند هـیچ .ـلطنتی در
ایشا نیست و ای امـور اعتبـاری مـی باشـند و ای طـرف دیگـر بـا کـال حضـرت
علی کـه مـیفرمایـد « :راحکفااالتعییفزاای ی ف اصففت الاای ینف ابزلف ا» بـرای حـدو
موضوعی باقی نمیماند و ایشا با توجه به ایـن مطلـب نفـی موضـوع مـینمایـد

137

  617دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي (مشكوةالنور)  /سال دوازدهم  /پاييز و زمستان  / 6178شماره 04

حاصل دعوی در حاد ا.می به دو مسلله بای میگردد1 :ـ وجود امکانی ای صقع
ربوبی ا.ت؛ 9ـ ماهیت در حد نفس خود دارای هیچ شیئیتی نیست تا بتواند حـاد
یا قدیم باشد ای نیر مرحو آملی دعوی اول ملخوذ ای کـال حضـرت

علـی

« راحکااالتعییزاای ی اصفت الاای ین ابزل » و دعوی دو ملخوذ ای کال الهـی «الااهفحاالا
اسععءاسعیتعیهعاانتااراآاعئکااانزلااهللاایعا لاسابعل» ا.ت (آملی ،1368 ،ص)030

هما طور که بیا شد در مقا واحدیت ا.ت که ا.ما و صفات و بـه دنبـال آ ،
ماهیات پیدا میشوند اگر بصواهیم فرق بین ا.م و صفت را بیا کنـیم ،مـثالً علـم،
قدرت و حیات صفت میباشند و ا.م هما ذات با علم و یا با قدرت ا.ت ،در مقا
واحدیت که کثرت رخ میدهد مثالً علم غیر ای قدرت و عالم غیر ای قادر ا.ـت ایـن
کثرت ،کثرت مفهومی ا.ت نه مصداقی ،به این معنا که تما صـفات مصـداقاً عـین
یکدیگر و همه عین ذاتند اعیا ثابته که همه ماهیات ممکنه هستند ،ای لـوای همـین
ا.ما و صفاتند این اعیا ثابته معلو حق تعالی و موجودٌبه وجود حق میباشـند
ای نیر حکیم .ب واری ماهیات در مقا غیب الغیوب و در مقا دو کـه تعـین اول
و مقا ادنی میباشـد« ،نیسـت» هسـتند وی وجـود ممکنـات را ای آ حـق تعـالی
دانسته ا.ت این مطلب به این گونه نیست که وجـود ممکنـات را خـدا بدانـد ،بلکـه
وجودات ممکنات بنابر اصطالحات عرفا پرتو و تجلی او و ربـط محـض هسـتند و
اصالً بدو حقتعالی نمیتوانند وجود خارجی پیدا کننـد و حتـی معرفـت بـه آنهـا
بدو حق ممکن نیست این وجودات ،عطای حق تعالی بوده و در قیامت بـه هنگـا
تجلی خداوند به ا.م «القاهر» محو میشوند اما ماهیات که هما اعیا ثابته عرفا
هستند به نیر ایشا نی ای لوای ا.ما و صفات الهی میباشند ذکر ایـن نکتـه در
این جا ضروری ا.ت که گروه صدرا نی معتقد ا.ت که همه جهـا عـین ربـط و
تعلق نسبت به حق ا.ت اما .ب واری در بیانی کامالً عرفانی بـه ذکـر ایـن مطلـب
پرداخته ،به نحوی که تفاوتهای آشکاری در این دو نیر به وشم میخورد
شایا ذکر ا.ت که میا نیریات عرفـا و فیلسـوفا دربـاره حقیقـت وجـود و
تفسیر کثرات تفاوتهای عمدهای مالحیه میشود ای نیـر برخـی معاصـرا  ،رأی
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مصتار عرفا در وجود ،مصـالف آرای محققـا ای فال.ـفه ا.ـت محققـا ای حکمـا
برای مفهو وجود ،مصـداق قائلنـد و وجـود را حقیقـت واحـد مقـول بـه تشـکیک
میدانند و برای وجود با حفظ وحدت اصلی ،مراتب مقول به تشکیک قائـل بـوده و
قائل به تشکیک خاصی می باشند اما محققا ای عرفا ،وجود را اصیل و متحقق در
اعیا و اصل واحد و .نخ فارد میدانند ،ولی اصل حقیقت وجود را ،دارای مراتـب
مقول به تشکیک نمی دانند ،بلکه حقیقت وجود را واحد مـیداننـد و ای آ بـه واحـد
شصصی تعبیر نمودهاند (آشتیانی1379 ،الف ،ص  )117مرحو جـالل الـدین آشـتیانی
در بح صدور کثیر ای واحد ،این مطلب را این گونه طرح میکنـد :مسـلله صـدور
کثیر ای واحد به وحدت حقـه حقیقـه اطالقیـه و بسـیط ای جمیـع جهـات ،ای امهـات
مباح الهی ا.ت بین عرفا و حکما و محققا ای متکلما  ،در اینکه صادر نصسـت
ای مبدأ باید واحد باشد ،اتفاق نیر ا.ت ،ولی عرفا صادر نصسـت را وجـود عـا و
وجود منبسط و فیض مقدس میدانند و ارباب تحقیق ،صادر اول را عقل مـیداننـد
و عرفای عیا  ،عقل را نصستین تعین یا قیدی میدانند که وجود مطلق ،مقید به قید
اطالق ،آ را قبول می کند و ای وجود مطلق و عقل اول تعبیـر بـه حقیقـت محمدیـه
کردهاند آشتیانی تلکید مینماید که احادیـ عقـل کـه در اصـول کـافی آمـده نیـ
برخی صراحتاً به عقل و برخـی مـالی بـا عقـل اول و برخـی بـا ذکـر تنبیهـات و
شواهد ،به عقل اول تطبیق میشود بنابراین اعتقاد ،نصستین صادر ای غیب هسـتی
که القاب و ا.مای مصتلـف دارد ،امـری بـدو .ـابقه در احادیـ مسـلمه ،مقبـول
فال.فه و عرفا نمیباشد در این مسلله در بسـیاری ای مـوارد ،آشـتیانی بـه شـیخ
یونانی افلوطین ا.تناد نموده و ونین بیا میدارد :فلوطین در مباح ربوبیـات ــ
بنابر آنچه که ای قدمای حکما در د.ترس ما.ت ـ در بین آنا بینییر و یا دارای
م ایای خاصی ا.ت و کلمات او بعد ای قرو متمادی هم وو الماس میدرخشـد
(همو ،1384 ،ص)034

قیصری در مقدمه خود بر فصوص الحکم ،پس ای بیا نیریه متللهـا ای حکمـا
بنابر نیر عرفای محقق میگوید در اینکه حقیقت حقه حـق بـه حسـب نفـس ذات و
حقیقت ،بسیط الوجود من جمیع الجهـات و الحیثیـات ا.ـت ،ای آ جهـت کـه واحـد
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ا.ـت ،ای آ حقیقـت در مقـا تجلـی و ظهــور فعلـی بـیش ای یـک موجـود صــادر
نمی شود آ موجود واحد ن د حکمای الهی ،عقل اول و قلم اعلی ا.ت و نـ د اهـل
تحقیق ،وجود عا مفاض بر اعیا کائنات ا.ت( ،ای عقل اول تا هیـوالی اولـی) کـه
ای آ به تجلی.اری ،رق منشور ،حقیقت محمدیه و علویه ،رحمـت وا.ـعه ،تجلـی
فعلی ،اراده فعلی ،مشیت ،حق مصلوق به ،اضافه اشراقی حق ،وجود عـا و وجـود
کلی و مطلق تعبیر نمودهاند به حکم قاعده الواحد فعل و اثر بالذات حق یک موجود
ا.ت و این وجود باید ای جمیع حدود عدمیه مبرا و من ه باشد ،وجود منبسـط کـه
فعل اطالقی حق ا.ت ،ای جمیع حدود ماهوی و عدمی بری و واجد جمیع کماالت و
فعلیات وجودات ا.ت نسبت این فعل اطالقی بـه ممکنـات ،نسـبت مطلـق بـه مقیـد
ا.ت ای آنجایی که اطالق در این مقا هما اطالق و احاطه و .ریا خارجیسـت،
وجودات امکانی ای تجلیات ایـن وجـود وحـدانیانـد و فعـل اطالقـی حـق و وجـود
منبسط عین ظهور و تدلی و تجلی حق ا.ت و یصری در نهایت در مورد نیریهای
که برای جمع بین قول عرفا و حکما ،عقل اول را وجـود اجمـالی وجـود منبسـط و
وجود منبسط را تفصیل عقل اول میداند ونین اظهار مـی دارد :حـق آ ا.ـت کـه
وجود منبسط در مقا ذات و ای آنجایی که بالذات مرتبط به حق ا.ـت ،مقـد بـر
عقل ا.ت و عقل تلخر رتبی ای فیض مقدس دارد (قیصری ،1379 ،ص )164-172

ا.تاد جالل الدین آشتیانی .سس در شرح این عبارات اظهار مـیدارد کـه برخـی
مانند صدرالمتالهین برای جمع بین قول عرفا و حکما ،عقـل اول را وجـود اجمـالی
وجود منبسط ،و وجود منبسط را تفصیل عقل اول دانستهانـد آشـتیانی در نهایـت
معتقد ا.ت که وجود منبسط در مقا ذات مقد بر عقل ا.ت و عقل تلخر رتبـی ای
فیض مقد.ی دارد این مسلله اقتضا میکند که صـادر نصسـتین ای حـق ای جمیـع
حدود عدمی مبرا باشد ،مگر آ حدی که الیمه معلولیت و مجعولیت ا.ـت ،ای ایـن
رو رتبه فیض حق بر مقا و مرتبه تعلق به ماهیات تقـد دارد (آشـتیانی ،جـاللالـدین،
 ،1379ص )164

به نیر میر.د مرحو .ب واری تحت تلثیر ونین نیر یاتی ای محققین عرفا بـه
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طرح حدو ا.می میپرداید قول حق را هما قول کاملتـرین عرفـا مـیدانـد کـه
حقیقت وجود را واحد شصصی دانستهاند و کثرات امکانیه را شؤو و تجلی واحـد
مطلق میدانند (آشتیانی ،1384،ص74ـ. )71ب واری در بح

حدو ا.ـمی بـه طـور

کلی ای نیر حکما که برای مفهو وجود ،مصداق قائلنـد و وجـود را حقیقـت واحـد
مقول به تشکیک میدانند ،عدول نموده و بـه قـول عرفـا روی آورده ا.ـت نتیجـه
بیا .ب واری این ا.ت که وجود اشیا ،مربوط بـه حـق تعـالی و ملـک او.ـت و
ماهیات به تنهایی هیچ وی ی نمیباشند

یافتههای پژوهش
باید گفت آنچه را که ای نیر ابن.ینا در باب حدو عالم مـیتـوا دریافـت ،در
وند نکته مهم گنجانده شده ا.ت ای نیر او خداوند؛ هستی بصش بـه تمـامی امـور
میباشد و مالک نیایمندی شی به علت ،امکا آ ا.ـت علـت ،هسـتی بصـش بـه
معلول ا.ت و علیت مساوی با ایجاد ا.ت و در این مطلب فرقی بین موجـود دائـم
و غیردائم نیست و وابستگی دائمی امر ممکنالوجود به مبـدأ آ بـه هـیچ وجـه ای
اشیا عالم ،جداشدنی نیست موجوداتی که حاد یمانی هستند به حسب ذات خود
نی میتوانند حاد باشند حاد  ،موجود بعد ای عد بوده و وجود نی برای شـئ
ممکنالوجود ،ذاتاً ضروری نبوده و هر معلولی در مرتبه ذات خود معدو ا.ـت و
در مرتبه ثانی ای ناحیه علت خود موجود میشود پس هر معلولی ای آ جایی کـه
وجود خود را ای ناحیه علت کسب کرده ا.ت حاد ا.ت و این در حالی ا.ت کـه
به حسب ذات خود موجود نبوده ا.ت ای نیـر وی حـاد ذاتـی ،مـیتوانـد قـدیم
یمانی باشد؛ ییرا قدیم یمانی ،نی به لحاظ وجود ای عد خود ،تلخر ذاتی دارد
ای طرفی حکیم .ب واری به عنوا شارح حکمت صدرایی و وفادار به برخـی ای
مطالب مشائیا با الها ای عارفا به طرح نیریه حدو ا.می میپرداید
وی هم وو بوعلی ،عـالم ممکنـات را دارای ماهیـت و وجـود دانسـته ،ولـی ای
طرف دیگر همانند عرفا ،وجود ممکنات را ،ناشی ای صقع ربـوبی دانسـته و معتقـد
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ا.ت ممکنات مسبوق به عد نبوده و هیچ حـدوثی در آنهـا راه نـدارد وی معتقـد
ا.ت وجود منبسط که فعـل حـق ا.ـت ،در عـالم دارای مراتبـی ای مرتبـه عقـل و
.سس مرتبه نفس ،مثل معلقه ،صور نـوعی و جسـمیه و هیوال.ـت و ایـن ا.ـامی
یعنی عقل و نفس ،ا.مها و نا هایی هستند که مسبوق بـه عـد و تـلخر ای مرتبـه
احدیت میباشند ،ای این رو حادثند این ا.ما و ر.و به دلیل اینکه حـاد انـد ،در
نهایت ،یائل میشوند ،هما طوری که هر وه قدیم ا.ت عـدمش محـال ا.ـت وی
همه عالم ای عقول و نفوس و اجسا و اعراض را حاد به حدو ا.می می داند
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مناب و مآخذ
 آشتیانی ،جالل الدین ،شرح مقدمه قیصری ،قم ،مرک انتشارات دفتر تبلیغـات
ا.المی ،واپ .و  1379 ،الف
 همو ،نقد تهافت الفالسفه ،قم ،مرک انتشارات دفتر تبلیغات ا.المی1384،الف
 همو ،مقدمه الشواهد الربوبیه فی المناهج السهلوکیه صهدرالدین شهیرازی،
مشهد ،المرک المجامعی النشر و مؤ.سه التاریخ العربی1364،الف
 آشتیانی ،میریا مهدی مدرس ،تعلیقه بر شهرح منظومهه حکمهت سهبزواری،
تهرا  ،مؤ.سه مطالعات ا.المی1379 ،ب
 همو ،اساس التوحید در قاعهده الواحهد و وحهد وجهود ،تهـرا  ،انتشـارات
دانشگاه تهرا 1334،ب
 آملی ،محمد تقی ،تعلیقه شرح غررالفرائد یا شرح منظومه حکمهت ،تصـحیح
مهدی محقق و توشیهیکو ای وتسو ،تهرا  ،دانشگاه تهرا 1368 ،
 ابن.ینا ،حسین ،النجاه من الغرق فی البحر الضهالال  ،ویـرایش محمـد تقـی
دانش پژوه ،تهرا  ،دانشگاه تهرا 1360 ،
 همو ،االشارا و التنبیها  ،شرح خواجـه نصـیرالدین طو.ـی ،تهـرا  ،دفتـر
نشر کتاب1043 ،هـ
 همو ،المبدأ و المعاد ،تحقیق عبداهلل نورانی ،تهرا  ،مؤ.سه مطالعـات ا.ـالمی
دانشگاه مک گیل1363 ،
 همو ،الهیا شفا ،تحقیق حسن حسن یاده آملـی ،قـم ،مرکـ انتشـارات دفتـر
تبلیغات ا.المی1018 ،هـ
 همو ،التعلیقا  ،تحقیق عبدالرحمن بدوی ،مصر ،بینا1273 ،
 انصاری شیرایی ،یحیی ،دروس شرح منظومه ،قم ،بو.تا کتاب1383 ،

 ای وتسو ،توشیهیکو ،بنیاد حکمت سبزواری یا تحلیل تازه از فلسهفه حها
مال هادی سبزواری ترجمه .ید جالل الدین مجتبوی ،تهرا  ،مؤ.سه انتشارات و
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واپ دانشگاه تهرا 1368 ،
 بهشتی ،احمد ،صن و ابداع (شرح االشارات و التنبیهات نمـط پـنجم) ،تهـرا ،
دانشگاه تهرا 1372 ،
 حائری ی دی ،مهدی ،هرم هستی ،تحلیلی از مبادی هستیشناسی تطبیقهی،
تهرا  ،مطالعات و تحقیقات فرهنگی1361 ،
 رحیمیا . ،ـعید ،فیض و فاعلیت وجودی از فلوطین تا صهدرالمتألهین ،قـم،
بو.تا کتاب1381 ،
. ب واری ،هادی ،شرح المنظومه ،قم ،انتشارات عالمه1362 ،
 همو ،اسرار الحکم ،مقدمه ابوالحسـن شـعرانی ،تهـرا  ،کتابفروشـی ا.ـالمیه،
1361
. عیدی مهر ،محمد« ،حدوث ذاتی و نیازمندی به علت» ،فصلنامه نامه مفیـد،
شماره 1389 ،32

 صدرالدین شیرایی ،محمد بن ابراهیم ،الحکمه المتعالیه فی االسهفار العقلیهه
االربعه ،بیروت ،دار احیا الترا العربی1014،هـ
 طو.ی ،خواجه نصیرالدین ،شرح االشارا و التنبیها البنسینا ،شرح قطب
الدین رایی ،بیجا ،دفتر نشر کتاب1043 ،هـ
 الهیجی ،محمد ،شرح رساله المشاعر ،تصـحیح .ـید جـالل الـدین آشـتیانی،
بیجا ،مرک نشر1043 ،هـ
 قیصری ،داود بن محمود ،مقدمه فصوص الحکم ،شرح جالل الـدین آشـتیانی،
قم ،مرک انتشارات دفتر تبلیغات ا.المی ،واپ .و 1379 ،
 مطهری ،مرتضی ،حرکت و زمان در فلسفه اسالمی ،تهرا  ،حکمت1362 ،
 نصر ،حسین ،نظر متفکران اسالمی درباره طبیعت ،ترجمه احمد آرا  ،تهرا ،
انتشارات خواریمی ،واپ .و 1372 ،
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