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نحوه پیدایش عالم در فلسفه یونان و فلسفه اسالمی


محمدحسين ايراندوست

(تاریخ دریافت8931/04/81 :؛ تاریخ پذیرش)8931/06/51 :

چکیده
سابقه بحث «نحوه پیدایش عالم» به یونان باستان برمی گردد .این بحث بعدها تحت عنوان «حدوث و قِدَم»به عنوان یکی از مباحثث و
مسائل فلسفه و كالم اسالمى مطرح شد .فالسفه ،عمدتا طرفدار نظریه قدم زمانی عالم بودند .اما در قثرون متثارر بثا پیثدایش حکمثت
متعالیه ،نظریه ارسطویی «قدم عالم» نفی شد و با استفاده از تئوری حركت جوهری قالب جدیدی از حدوث زمانی عالم» به نام «حثدوث
تجددی» ارائه شد .این مقاله درصدد است تا به روش توصیفی به یکی از متفرعات مسئله حثدوث و قثدم عثالم ،یعنثی «نحثوه پیثدایش
عالم» پردارته و به این سئوال پاسخ دهد كه رواه عالم «حادث» باشد یا «قدیم» نحوه پیدایش آن چگونه است؟ در نحوه پیدایش عثالم
سه نظریه اصلی وجود دارد .طبق نظریه نخست« ،پیدایش عالم» امری ظاهری است .و در واقع چیثیی در عثالم حثادث نمثی شثود .بثر
اساس نظریه دوم اشیاء عالم بطور مداوم معدوم میشوند و بجای آنها اشیاء تازهای به وجود میآید .نظریه سوم از مشهور فالسفه اسالمی
است كه معتقدند عالم ثابت و الیتغیر نیست بلکه مرتب در حال «حدوث» است.

کلیدواژگان
تجدد امثال ،پیدایش عالم ،حدوث اشیاء ،فلسفه یونان.

 استاديار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران
رايانامهmohirandoost@gmail.com :
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طرح مسئله
آنچه در بررسي نخست از منابع فلسفي بدست مي آيد ،اين است که بحث «نحوه پیدايش عالم» در
فلسفه يونان باستان مطرح بوده است .قدمای فیلسوفان يونان به حدوث عالم اعتقاد داشتند و نظريه
قِدم زماني عالم پس از ارسطو شايع شد و شاگردانش به آن گررايش داشرتند( .شهرسرتاني،4631 ،
ج ،2ص .)144به عنوان مثال افالطون در رساله «محاوره تیمائوس» درباره حردوث اشریاس سرخنان
پراکنده ای دارد .تیمائوس مي گويد چون جهان ديدني و محسوس و دارای جسرم اسرت ،حرادث
مي باشد .تنها سخن درست درباره «وجود ابدی» آن است که بگويیم« :هست» اما اصطالح «بود» را
در مورد تحولي که به موازات زمان در جريان است بکار مي بريم .زمان و جهان هردو براهم پديرد
آمدند تا اگر روزی قررار شرد از برین برونرد ،هرردو براهم نرابود گردنرد ( افالطرون ،4634 ،ج،6
ص .)4164-4111مباحث اين بخش از رساله تیمائوس مويد نظريه «حدوث زماني» عالم است .اما
در آثار ارسطو مطالبي هست که بر قديم بودن عالم حکايت دارد .وی در کترا

هشرتم از «سرما

طبیعي» از قديم بودن حرکت ،سخن گفته است و حرکت را معلول يک محرک اول مي داند .قرول
به قديم بودن حرکت مالزم با قول »قِدم عرالم» اسرت .از ديردگاه ارسرطو تمرام متفکرران بره جر
افالطون ،قائل به قديم بودن زمان هستند .وقبلیت و بعديت بردون زمران معنري نردارد ( .ارسرطو،
 ،4641ص.) 621
بنابراين پیشینه بحث «نحوه پیدايش عالم» به يونان باسرتان برمري گرردد .و برا ورود فیلسروفان
اسالمي ،مانند فارابي و ابن سینا به اين بحث و دفا آنان از نظريه قدم زماني عالم ،واکرنش شرديد
متکلمین را به همراه داشت .فالسفه اسالمي ،درحکمت مشاس و اشراق ،عمدتا طرفدار نظريره قردم
زماني عالم بودند .اما در قرون متاخر با پیدايش حکمت متعالیه ،نظريه ارسطويي «قردم عرالم» نفري
شد و با استفاده از تئوری حرکت جوهری قالب جديدی از «حدوث زماني عالم» به نرام «حردوث
تجددی» ارائه شد .مالصدرا در «رساله في الحدوث» نظريره برگ يرده خرود را کره موافرگ ديردگاه
متدينین است ،چنین بیان مي کند که « مَجیع ما ِسوی ِ
حادث مو ال قدمی ذااتً و ال زماانً اال هللا»( .شریرازی،
هللا
ٌ
م
 ،4641ص)26

نحوه پیدایش عالم در فلسفه یونان و فلسفه اسالمي 48  ..........................................................................................

مسئله حدوث و قدم عالم در زمان معاصر هم از جذابیت برخوردار بوده و برخي مانند عالمره
طباطبايي (ره) نظريه حدوث عالم را پذيرفته و مجمو عالم را چی ی جدای از اج اس آن ندانسته و
از آنجا که اج ای عالم حادث زماني هستند ،مجمو هم چنین است (طباطبرايي ،4612 ،ص.)613
اما شهید مطهری بر اين باور بود که همه فالسفه اسالمي ،برخالف متکلمین ،رای بره نظريره «قردم
عالم» داده اند .و به نظرايشان ،فالسفه مي گويند محال است عالم اول داشته باشد و احتمرال نمري
دهدکه علم امروز هم خالف آن را ثابت کرده باشد (مطهری ،ج ،1ص )431
اين مقاله درصدد ارائه يکي از متفرعات مسئله حدوث و قدم عالم است .و آن نحروه پیردايش
عالم است .يعني خواه عالم «حادث» باشد يا «قديم» نحوه پیدايش آن چگونه است .که برا اسرتفاده
ازآثار شهید مطهری به طرح و تبیین و نقد سه نظريه اصلي وچند نظريه فرعي میپردازيم.
نظریه پارمنیدس
قديمي ترين نظر در خصوص «نحوه پیدايش عالم» از پارمنیدس 8است .يکي از مهم تررين مسرائل
برای فیلسوفان قديم يونان ،پاسخ گويي به اين سؤال اساسي بوده که جهان از چه تشرکیل شرده و
عنصر اصیل آن چیست؟ فالسفه پیش از پارمنیدس هرکدام عنصری را به عنوان عنصر اولیه معرفي

 .4پارمنیدس ( )Parmenidesدر شهر الئا ( )Eleaاواخر قرن ششم پیش از میالد (کاپلستون ،4632 ،ج ،4ص  )47يا مقارن
سال ( 144ق.م) متولد شد (امیل بريه ،4641 ،ص  .)44وی اگرچه شاگرد کسنوفانس ( )xenophanesبود ،اما از او
پیروی نکرد و با آمینیاس ( )Aminiasمعاشرت داشت .بنابراين پارمنیدس شاگرد واقعي و پیرو عقايد آمینیاس بود که
بعدها آن فلسفه را به نفع فلسفه خويش ترک کرد ( .شرف الدين خراساني ،4644 ،ص)244
او نخستین فیلسوف يوناني است که افکار فلسفي را به نظم کشید .اشعار او با وزن شعر حماسي يونان ،مشتمل بر يک
مقدمه و دو بخش به نام های «راه حقیقت» و «راه گمان» مي باشد .زيرا وی انديشه های خود را نوعي الهام مي داند،
پس آنچه را مي گويد حقیقت است و ساخته پندار آدمیان نیست .بنابراين ،در بخش نخست ،يعني «راه حقیقت» ،بايد
اصول عقايد و انديشه های وی را جست وجو کرد ،اما بخش دوم ،يعني «راه گمان» ،بیانگر نظرياتي است که به نظر
پارمنیدس زايیده پندار و گمان يا عقايد آدمیان است.
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کردند؛ عناصری نظیر :آتش ،آ

و خاک و مانند آن .اما نخستین فیلسوفي است که «وجرود» را بره

عنوان آنچه که اصیل است معرفي مي کند و با اين نظريه تحولي عظریم در فلسرفه بره وجرود مري
آورد .شايد بتوان او را پايه گذار تفکر هستي شناسي در جهان غر

دانست.

تفکر فلسفي پارمنیدس نفي تفکرات فیلسوفان پیش از خود ،خصوصرا هراکلیتروس ،بره شرمار
ميرود که بر اين باور بود که حرکت و تغیّر و عدم ثبات در جهان حراکم اسرت .و پارمنیردس برر
خالف هراکلیتوس بر اين عقیده است که تغیّر و حرکت امری است موهوم و آنچه هسرت وجرود
است منهای حرکت وصیرورت.
متکلمین اسالمي غالبا در بحث وجود حرکت در عالم ،از زنون و پارمنیدس ،به عنوان مخالفران
حرکت سخن به میان آورده و آنها را صاحب استدالل در نفي حرکرت مري داننرد( .عالمره حلر ،
 4143ق ،ج ،6ص .)661 :اما در بحث «خلقت از عدم» و نحوه حدوث اشیاس از پارمنیدس حرفري
ن ده اند.
شهید مطهری ،ضمن آنکه در بحث حرکت ،نظر پارمنیدس را مطرح نموده اند .اما با توجره بره
برداشت اشتباه فالسفه يونان از «خلقرت از عردم» ،نظريره نخسرت در نحروه پیردايش عرالم را بره
«پارمنیدس» نسبت داده است .اين نظريه پارمنیدس بارها در آثار شهید مطهری مرورد تاکیرد و نقرد
قرار گرفته است .ايشان معتقد است که در فلسفه ی قديم يونان ،توجه بیشتر فیلسوفان به حرکرت
و تغییر بوده است و هراکلیتوس نماينده ی اين گونه طرز تفکر است .البته از او در اين مورد ،تنهرا
جمله هايي ذکر شده است نه برهان فلسفي ،مانند جمله ی معروف «هیچ کس در يک رودخانه دو
بار آبتني نمي کند »8که اشاره به اين است که همه چیر در عرالم در حرال تغییرر اسرت (مطهرری،
 ،4613ج ،46ص .)141 :نحله های فلسفي ديگری مانند الیائیان و همچنین طبیعیون بودند که تغییر
را يک امر عارضي مي دانستند .پارمنیدس که يک فیلسوف الیائي برود ،معتقرد برود کره «موجرود»
 .4البته جمله معروف هراکلیتوس چنین است« :تو نمي تواني دو بار در يک رودخانه فرو روی( ».امیل بريه ،پیشین،
ص)44
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الزمهاش چند چی است ،يکي ثبات و ديگر ازلي بودن و فنرا نداشرتن .او برا يرک تحلیرل فلسرفي
ميخواست استدالل کند که هرچه هست ثبات است و تغییر واقعیت ندارد( .همان)143 ،
شاگرد او که زنون الیائي که با «زنون اکبر» از او تعبیر مي کنند ،براهیني بر امتنا وقو حرکرت
اقامه مي کرده است .پارمنیدس فقط از راه تحلیل «موجود» مي خواسرت نفري حرکرت و تغییرر را
اثبات کند ،ولي زنون براهیني هم بر محال بودن تغییر اقامه مي کرده است.
به باور شهید مطهری ،فالسفهی دورهی يونان «خلقرت از عردم» را محرال مريداننرد .امرا آنهرا
برداشت درستي از ايجاد نداشتند .خلقت از عدم ،ن د همه محال است« .خلقت از عدم» به اين معنا
که عدم را وجود کرده باشند .اما ايجاد معنايش اين نیست که عدم را تبديل به وجرود کننرد .البتره
قبول داريم که «خلقت از عدم» اين تصور را برای ذهن به وجود ميآورد که عدم ،ماده شده اسرت
برای وجود و عدم تبديل شده است به وجود ،نظیر اينکه ميگويیم :اين نان از خمیر به وجود آمده
است .يعني آن ،ماده شده است برای اين .و قبول داريم که طبگ حرف پارمنیدس عردم ،تبرديل بره
وجود نميشود .ولي برخالف پندار پارمنیدس ،معنايش اين نیست که «هیچ چی ی حادث نیسرت».
اشتباه پارمنیدس اين است که خیال کرده است به دلیل اينکه عدم تبديل به وجود نمريشرود پرس
هرچی ی از ازل بوده است و تغییری هم در آن پیدا نمي شود( .مطهری ،4613 ،ج ،47ص)641 :
نقد و بررسي نظریه پارمنیدس

شهید مطهری نظريه نخست در تبیین حدوث اشیاس را به پارمنیدس منسو

نموده است .و در ايرن

باره ميگويد« :يک طرز فکر اين است که بگويیم «حدوث اشیاس» امری ظاهری است يعني در واقع
هیچ چی ی در عالم حدوث پیدا نميکند .هرچه هست از ازل بوده است و تا ابد هم براقي خواهرد
ماند( ».مطهری ،4613 ،ج ،44ص )436 :ما به نظرمان ميآيد که چی هايي حادث ميشوند ولري در
واقع چی ی حادث نميشود؛ آنچه روی ميدهد تنها جابجاشدن اشیاس اسرت .يکري از داليلري کره
برای اين مطلب ذکر شده اين است که اگر چی جديدی بخواهد به وجود بیايد الزم ميآيد «عردم»
تبديل به «وجود» بشود .عدم که تبديل به وجود نميشرود .پرس اساسرا هریچ چیر ی وجرود پیردا
نميکند .اين نظريهای است که در دنیای قديم مطرح بوده است و در دنیای جديد هم کرم و بریش
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طرفداراني دارد .فیلسوفي در يونان قديم به نام «پارمنیدس» که از فالسفهی الیايي است حتي منکرر
حرکت در خارج شده است .مي گويد هیچ چی ی در عالم حدوث پیدا نمي کند و حرکت هم يک
امر ظاهری است .اين يک نو طرز فکر در باره «حدوث اشیاس » است( .همان ،ج ،44ص)431 :
ارکان نظریه پارمنیدس در شعرفلسفي خود

در سخنان به جا مانده از پارمنیدس ،مي توان مويدات و نشانه هايي از نظريره نخسرت ديرد .شرعر
فلسفي پارمنیدس را «سیمپلیکیوس» شارح آثار ارسطو ،برای آيندگان حفظ کرده است اين شعر در
اصل يوناني است و دارای يک مقدمه و دو بخش است به نام «راه گمان يا عقیده » و«راه حقیقت».
در شعر فلسفي پارمنیدس ،هر چی ی ج آکندگي و پُری از «هستنده» نمي توانرد باشرد .وهرگونره
داوری درباره آنچه اين هستي را نفي مي کند و در اثبات نیستي مي کوشرد ،خودبره خرود پرو و
بيمعني خواهد بود .حکم عقل آن است که جهان پر از «هستنده» است و نیستي نمي توانرد باشرد،
از سوی ديگر ،عامه مردم که به حقیقت آشنا نیستند ،برخري چی هرا را هسرت و برخري را نیسرت
ميدانند و بعضي نی هر دو را باهم مي آمی ند و جهان را آمیخته ای از هستي و نیستي مي شمارند.
پارمنیدس ابتدا اصل هست (وجود) را به اثبات مي رساند و احتمال های ديگر درباره تصور نیستي
يا آمیخته ای از هستي و نیستي را نفي مي کند و سپس خصوصیات وجود را بیان مي کند« :هست،
و نا هستي (نیستي) نیست( ».شرف الدين خراساني)244 ،4644 ،
منظور از «هست» در سخن پارمنیدس ،اين است کره در جهران جر آنچره هسرت و مرا آن را
هستنده مي نامیم چی ديگر را که ضد و نقیض آن باشد ،يعني نیستي ،نمي توان تصور کررد ،پرس
همه هستي است .اعتقاد به نیستي گمراهي و کج انديشي است .پارمنیدس مي گويد« :زيررا ترو نره
ميتوانستي ناهستنده را بشناسي و نه به زبان آوری( ».همان)
آنچه که بتوان از آن سخن گفت و يا درباره آن انديشید« ،هست» است .چرا که نیسرتي و هریچ
نمي تواند متعلگ فکر باشد و نه مي توان درباره آن سخن گفت .زيررا سرخن گفرتن دربراره هریچ،
سخن نگفتن است و فکر کردن دربراره هریچ فکرر نکرردن .امرا خصوصریات «وجرود» در سرخن
پارمنیدس چنین است:
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 .4وجود علتي ندارد :خودش مي گويد« :هستنده نازايیده و تباهي ناپذير اسرت .زيررا کامرل و
جنبش ناپذير و بي انجام است ....چه پیدايشي برای آن جست وجو خواهي کرد؟ چگونه و از کجا
پرورده شده؟ اجازه نخواهم داد که بگويي يا بینديشي که از ناهستنده پديد آمرد( »...شررف الردين
خراساني ،همان)243 ،
احتماال همین استدالل بوده است که شهید مطهری بره عنروان نظريره پارمنیردس در «حردوث
اشیاس» به آن اشاره داشته و به برداشت اشتباه او از «خلقت از عدم» هشدار داده است .پارمنیدس در
اين استدالل مي گويد که اگر چی ی به وجود آيد يا بايد از وجود نشأت بگیرد يرا ازعردم .اگرر از
وجود ناشي شود ،پس ايجاد واقعي نیست .يعني به وجود آمدني در کار نیست .اما اگرر از عردم و
هیچ برآمده باشد ،در اين صورت عدم بايد قبال چی ی باشد تا وجود بتوانرد از آن ناشري شرود ،در
اين صورت آن عدم ديگرعدم نخواهد بود .با اين استدالل ،پارمنیدس نتیجه مي گیرد که وجود نره
از وجود برمي خی د و نه از عدم .بنابراين ،بايد گفت که وجود و هستي ،هست .اما مخلوق نیست.
ازلي است .در واقع چی ی در عالم حادث نمي شود .هرر چره هسرت از ازل بروده و ترا ابرد براقي
خواهد ماند .بنابراين ازلي بودن وجود نی ثابت مي شود.
 .2وجود ابدی است و انتهای زماني ندارد .خودش مريگويرد :زيررا «هسرتنده ....تبراهيناپرذير
است ...بيانجام است ...پس چگونه هستنده ميتواند فنا شرود؟» (شررفالردين خراسراني ،همران،
 )243پس اگر چی ی بخواهد وجود را از بین ببرد خودش بايد قبال وجود داشته باشد و اين يعنري
اثبات وجود.
 .6وجود واحد ،اما کامل است .خودش مي گويد« :يکپارچه ،کل ،يکتا و مسرتمر» (همران)21 ،
يعني نمي توان چی ی به آن اف ود؛ زيرا اگر وجود ،واحد نبود ،بايد به وسیله چی ی غیر از خودش
منقسم شود و چون غیراز وجودهیچ است ،وجودمنقسم به غیر نیست ،پس واحد است و هرچه که
به آن اف وده شود غیر از وجود نخواهد بود ،پس کامل است.
 .1وجود به دلیل همانندی تقسیم نمي پذيرد .خودش مي گويد« :تقسیم پذير هم نیسرت؛ زيررا
همه همانند است ».پس اقسام آن ،غیر از وجود نخواهد بود.
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نظریه دوم :خلق جدید
دومین نظريه ای که شهید مطهری در «نحوه پیدايش عالم» مطرح نموده ،نظريره «خلرگ جديرد» يرا
«تجدد امثال» است .وی مي گويد نظريه دوم درتبیین «حدوث اشیاس» اين است که اشیائي دائمرا در
عالم معدوم مي شوند و اشیاس ديگری از نو به وجود مي آيند .نظريه ای عرفا دارند که از آن کرم و
بیش اين مطلب را مي شود استنباط کرد .نظريه ی «تجردد امثرال» کره نظريره ی خاصري در میران
عرفاست شبیه مطلبي است که عرض کرديم .عرفا معتقدند که عالم دائما در حرال معردوم شردن و
موجود شدن است .اگرچه آنها هم شايد معدوم شدن واقعي را قائل نیستند ،آنچه که آنها ميگوينرد
«قبض و بسط» است يعني عالم يک حالت بسطي پیدا مي کند و دوبراره منقربض مري شرود ،مثرل
نوری که آن را پخش کنند و بگیرنرد ،پخرش کننرد و بگیرنرد (مطهرری ،4613 ،ج ،44ص.)431 :
اگرچه در اينجا شهید مطهری احتمال مي دهد که انفصال و معدوم شدن مراد عرفا نبوده است .امرا
در موارد ديگر از آثارشان تصريح مي کنند که اين نظريه مبتني بر قول بره «انفصرال» اسرت .يعنري
خلقي معدوم مي شود و خلقي موجود مي گردد( .همان ،ج ،46ص)244 :
يک معنای «خلگ» احداث چی ی از موادی است که قبال وجود داشته است .مانند خلرگ نران از
آرد .ومعنای دوم «خلگ» صفت خداوند است .زيرا او ايجاد کننده و باقي دارنده ی عالم است .پس
اگر عالم باقي باشد ،خداوند هستي آن را ادامه ميدهد .زيرا خلگ او مدام است (صلیبا ،4633 ،ص
).612

اصطالح «خلگ جديد» يک اصطالح عرفاني است .ومنشراس آن قررآن اسرت کره فرمرود :أم فما معیِیناا
س ِمن خ خل ٍق ج ِد ٍ
ِ
يد (سوره ق  :آيه  )44يعني  :مگر خلقت نخستین ،مرا را عراج
ِِب خْلمخل ِق خاْل َّمول بم خل ُه خم ِِف لمخب ٍ خ م م
و ناتوان کرد که نتوانیم براى بار دوم خلگ کنیم؟ نه ،ما از خلگ اول عاج نشديم ،با اينکره خلقرت
اول آفريدن از هیچ و بدون الگو است ،پس چگونه خلقت دوم که اعاده همران خلرگ اسرت مرا را
عاج م کند (موسوى همردان  ،4641 ،ج ،41ص )444 :و نیر فرمرود  :إِ خن يم مشاْخ ياُ خه ِهخب ُم خم مو مْخ ِ َِمخل ٍاق
مج ِدي ٍاد (سوره فاطر :آيه  )43يعني اگر خدا بخواهد شما را مي برد و «خلگ جديد» مي کند .اصطالح
«خلگ جديد» در عرفان عبارت از اتصالِ امدادِ وجود از حرگ تعرالي بررای همره مخلوقرات .و يرا
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عبارت از اتصالِ امدادِ وجودالرحمن است به هرواحدی از ممکنات .زيرا ممکرن الوجرود بره ذات
خود معدومست (سجادی ،4634 ،ص .)246
شیخ عبد الرزاق کاشاني (متوفي  464ه.ق) در تعريف خلگ جديد ميگويد:
«خلگ جديد ،عبارت است از اتصالِ هستي از نفس رحماني به هر ممکني به سبب معدوم بودن
ذاتي خويش ،با قطع نظر از وجود آورندهاش بصورت مستمر تا جايي که هرر لحظرهای در خلقري
دگر باشد( ».الکاشاني ،4647 ،ص  .)434توشریهیکو اي وتسرو ،8معتقرد اسرت کره عرین القضرات
همداني 5پیشتاز انديشه ی «خلگ مدام» و نظريه «خلگ جديد» است .وی مي گويد:
«بر اساس نظريه عین القضات ،در واقع هر وجود في نفسه يک ناموجود ،معدوم است .روشن
شدن يک ناموجود در پرتو «نور وجود» فقط بر مبنای نسبت متحقرگ میران آن شر و منبرع غرايي
وجود امکانپذير است و اين نسبت وجودی در هر لحظه کال متفاوت از لحظههای سرپری شرده و
نی لحظههای بعدی خواهد بود.به سخن ديگر ،کل جهران هسرتي لحظره بره لحظره خلرگ جديرد
مييابد( .».ساالری ،کیهان انديشه  4641شماره )31
اصطالح «خلگ جديد» با اصطالحات ديگری چون «خلگ مدام»« ،تجدد امثرال»« ،تبردل امثرال»،
«خلع و لبس» ،مترادف است .و همه آنها به اين معني است که فیض وجود دائمي است و به سوی
عالم ري ش ميکند .شیخ محیي الدين ابرن عربري (متروفي  22ربیرع الثراني  361قمرری)در کترا
مشهورش ،فصوص الحکم« ،نظريه خلگ جديد» را اينگونه بیان مي کند:

اَّلل يمتجلی فی کل نما مف ٍ
« مو أ َّمما أ خمه ُل الکشف فاهنم يرون َّ
س مو مال يُکرر التجلی ،مو يرون أيضا ُش ُاُوداً أم خن کال ُِِ ٍال
ان َّ
فههابِا ِاو و ه ااو ف ااا الخ مفن ااات ِفخن ااد التجل اای و الخبا م ا ِ
يعط اای خ خل ا ااً جدي اادا و ي ااهه َِ خل ا ِاقِ .
اات أ َّمم ااا يعطی ااو التجل اای االخ اار».
م م م
م
م
م م
م
م ُم
(فصوص الحکم ،ص)423
اما اهل کشف ميبینند که حگ تعالي همواره تجلري در هرر نفرس مريکنرد و تجلري او مکررر
 )Toshihiko Izutsu( .4اسالم شناس ژاپني (متوفي)4336
 .2عین القضات همداني حکیم ،شاعر ،مفسر وعارف نامي متولد  132و متوفي به سال 424
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نميشود و به چشم دل ميبینند که هر تجلي« ،خلگ جديد»ی عطرا مريکنرد .و خلقري را برا خرود
ميبَرَد .پس بردن (آن خلگ) عین فناست هنگام تجلي ،و عین بقاسرت چرون تجلري ديگرری عطرا
ميکند .تاج الدين خوارزمي يکي از شارحان فصوص در بیان اين جمله ابن عربي ميگويد:
«تجلي او مکرر نميشود ،زيرا که آنچه موجب فناست غیر آن است که موجب بقاست ،در هرر
آني فنا و بقا حاصل ميگردد ،الجرم تجلي غیر متکرر باشد»( .خوارزمي ،4631 ،ص ).111
الهیجي در شرح گلشن راز ،تکرار ناپذيری تجلي را مفاد اين سخن قرآن مي داند کره فرمرود:
«کل يوم هو في شأن» و معتقد است هر لحظه و هر نفس حگ را شئوني و ظهروری ديگرر اسرت و
تکرار در تجلي الهي واقع نیست (الهیجي ،ص .)17
نقد نظریه خلق جدید

به باور شهید مطهری ،نظريه ی «خلگ جديرد» عرفرا ،متکري برر پرذيرش «انفصرال» اسرت .معنري
«انفصال» آن است که لحظه به لحظه جهان نو مي شود در حالي که بین اين «نو» و آن «کهنه» هریچ
رابطه ی اتّحادی نیست .بلکه به معني قبض و بسط متعدد است .وی معتقد است کره عرفرا برراين
ادعای خود استدالل نمي کنند بلکه مي گويند چنین کشف کرده ايرم (مطهرری ،4613 ،ج ،46ص:
.)244
نقد شهیدمطهری متوجه قول «انفصال» است .وی مي گويد بنابر حرکت جروهری ايرن نظريره
درست نیست ،چون الزمه ی حرکت جوهری اين است که يک وجود سریّال متّصرلي باشرد .بنرابر
حرکت جوهری ،ش متحرک که حرکت مي کند در جوهر يا در عرض معیّني متّصف مي شود بره
وجود عرضش ،اين مؤيد نظريه ی وجود سیّال است ،نه اينکه معردوم شرده و موجرود گرردد .در
حرکت جوهری «موجود و معدوم شدن» در کار نیست .زيرا موضو حرکت و مافیه الحرکر يرک
چی است و اختالف آنها به اعتبار ال بشرط و بشرط ال است .مثل بیاض و ابیض .پس نقرد نظريره
خلگ جديد از نگاه شهیدمطهری ،متوجه اصل نظريه نیست بلکه متوجه قول به «انفصال» اسرت .ترا
قبل از صدر المتألّهین کسي نمي گفت عالم آنا فآنا تجديد مي شود ،چون به حرکت جوهری قائرل
نبودند ،مي گفتند صورتها باقي است ماننرد صرورت سرن

و خورشرید و فلرک ،و ممکرن اسرت
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میلیونها سال باقي باشند.اعراض متغیرند نه جوهر .پس نظريه ی عرفا در ن د حکمرای قرديم هریچ
درست نیست ولي به عقیده ی مال صدرا عالم آنا فآنا موجود مي شود .اين نظريه صحیح است امرا
نه به معني تجديد انفصالي (مطهری ،همان ،ج ،46ص)243 :
شهید مطهری همان نقدی که به نظريه خلگ جديرد عرفرا وارد مري دانسرت نسربت بره صردر
المتألّهین هم وارد دانسته است .وی در مواردی که مالصدرا بحرث حرکرت جروهری خرود را برا
نظريه خلگ جديد عرفا قابل انطباق دانسته ،مورد نقرد قررار داده اسرت .مرثال در جلرد دوم اسرفار
فصلي گشوده تحت عنوان« :فی أن حنو وجود اْلجسام الطبیعیة لیس اال فلی سبیل التجادد واالن ضاات واوادوث
االستمرار» .و سخنان قدمای فالسفه از ارسطو تا حکمرای اسرکندريه را نقرل کررده وخواسرته از آن
کلمات تأيیدی برای مدعای خود بیاورد .و نی دو قسمت از کلمرات محیري الردين عربري را نقرل
کرده ،که تبیین نظريه خلگ جديد است .شهید مطهری اين انطباق اقوال را نقرد کررده و نره سرخن
قدمای فالسفه را و نه نظريه خلگ جديد عرفا را سازگار با حرکت جوهری نمري دانرد( .مطهرری،
همان ،ج ،46ص)244-224:
همچنین وقتي مالصدرا در اسفار از تصرريحات و تنبیهراتي برر حرکرت جروهری در کلمرات
فالسفه و عرفا از جمله ارسطو ،زنون اکبر و محیي الدين آورده و از هر سه عباراتي نقل مري کنرد.
شهید مطهری به همه اين اقوال و تحلیل هرای مالصردرا انتقراد کررده (همران ،ج ،44ص )444 :و
ميگويد:
جمله هايي که به ارسطو نسبت مي دهد ،از دو جهت ضرعیف اسرت .يکري از جنبره ی سرند،
چون عبارت ارسطو را از اثولوجیا نقل مي کند که قدما آن را از ارسطو مي دانستند و امروزه مسلّم
شده است که اين کتا
با

از ارسطو نیست و بلکه از «فلوطین» است .خرود مرحروم آخونرد هرم در

اعاده ی معدوم مي گويد :اثولوجیا منسو

به ارسطوست ،گويي خودش هم ترديد دارد که از

ارسطو باشد.
از نظر مضمون هم عبارت مورد استناد ضعیف است چون ايشان کلمه ی «سیَالن» را بر حرکت
جوهری حمل کرده است و حال آنکه کامال روشن است که مراد حرکت ،جوهری نیست .افلوطین
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در اثولوجیا گفته است که عالَم ،حکم يک موجود زنده را دارد و يک نفس و قروه ی مردبر برر آن
حکومت مي کند مثل بدن انسان که نفس بر آن حکومت مي کند .اگرر ايرن نفرس وجرود نداشرته
باشد ،طبیعت بدن انسان بر گسیختگي و از هم پاشیدگي است .افلوطین از اين از هم پاشیدگي بره
سیالن تعبیر کرده و گفته است اگر نفسي بر عالم حکومت نمي کرد ،نظام عالم بر قرار نبود و عالم
از هم مي پاشید .مرحوم آخوند مي گويد مقصود از «سیالن» در اينجا حرکت جوهری است .ايشان
از کلمات زنون اکبر هم جمالتي نقل مي کند که هیچ داللتي برر حرکرت جروهری نردارد (همران،
ج ،44ص.)443 :
همچنین جمله ای از محیي الدين نقل مي کند .اين جمله از جمالت منسو

به ارسطو و زنون

روشنتر است ولي مراد او هم حرکت جوهری نیست بلکه چی ی شبیه به آن است .عرفا به «تجردد
امثال» قائلند که معنايش اين است که عالم آنا فآنا نو مي شود ولي نه به سربک حرکرت جروهری.
حرکت ،تجدد اتصالي است يعني میان مراتب نو و کهنه ،يک وحدت اتصالي حکمفرماست .حرف
عرفا بر اساس وحدت اتصالي نیست ،بلکه بر اين اساس است که آنرا فآنرا و دائمرا تجلیرات حرگ
تعالي بر عالم فرو مي ري د و عالم دائما معدوم شده ،نو مي شود.
آنها که مي گويند هر زمان دنیا نو مي شود مرادشان تجدد امثال است و همچنان که در کلمرات
محیي الدين به آن تصريح شده است ،از اين جهت فرقي میان دنیرا و آخررت نیسرت .ولري طبرگ
نظريه ی حکما حرکت اختصاص به عالم مادی دارد و عالم غیرمادی نمري توانرد حرکرت داشرته
باشد و لذا حکما در مورد عالم غیب و عالم آخرت ،قائل به حرکت نیستند .پس جملره ی محیري
الدين هم تأيیدی بر حرف ايشان نیست( .همان ،ج ،44ص.)443 :
شهیدمطهری در کتا

«نقدی بر مارکسیسم» هم بر اين نقد پافشراری دارد و مري گويرد :يرک

معنای تکامل اين است که شیئي حرکت ميکند و وجود ناقصِ آن ،تبديل به وجود کامل ميشرود.
مثل بچه که ب رگ ميشود .تکامل واقعي همین است .يک نو تکامرل ديگرر داريرم کره معنرايش
جانشین شدن کامل است به جای ناقص ،نه اينکه ناقص متحول به اين کامل شده باشد ،بلکه يرک
وجود مباين با اين کامل دارد ،و آن ازبین رفته و کامل به جای آن قرار گرفته است .فرق میان ايرن
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دو نو تکامل شبیه فرقي است که میان حرف عرفا و فالسفه در مورد حرکت در عالم ،وجود دارد
هر دو گروه قائل به تغییر هستند و ميگويند در هر لحظه عالم نو ميشود ،ولري حررف عرفرا ايرن
است که عالم در هر لحظه معدوم ميشود و از نو موجود ميشرود (تجردد امثرال) .معنرای حررف
عرفا معدوم شدن و موجود شدن است ،نه اينکه قبلي به بعدی متبدل مريشرود .فالسرفه برا منطرگ
خودشان اين حرف را قبول نداشته ميخواهند حرف عرفا را موافگ نظر خودشران توجیره کننرد ،و
ميگويند  :تغییر در عالم به صورت حرکت است ،يعني يک اتصال واقعي میان مراتب وجرود دارد
و مرتبه قبلي متحول ميشود به مرتبه بعدی ،و يک استمرار واقعي در کار اسرت( .مطهرری ،نقردی
بر مارکسیسم ،ج)243 ،4
پرسش دوم تحقیگ اين بود که آيا طبگ باور شهید مطهری ،نظريه «تجدد امثرال» برر نظريره دوم
قابل انطباق است؟ جوا

اين پرسش منفي است .زيرا آنچه از کالم عرفا برمي آيد با آنچره ايشران

در نظريه دوم «حدوث اشیاس» گفته اند اندکي متفاوت است .زيرا اوال عرفا در مقام تبیین «حردوث
اشیاس» اين نظر را مطرح نکرده اند و اينگونه نبوده کره در بحرث دو سرويه متکلمرین و حکمرا در
حدوث يا قدم عالم ،وارد شوند و اين نظريه را بیان کنندکه «عالم حادث است» بره ايرن نحرو کره
اشیائي دائما در عالم معدوم مي شوند و اشیاس ديگری از نو به وجود مي آيند.
ثانیا خلگ جديد و تجدد امثال در زبان عرفا با تعابیر خاص آمده است .آنها در تبیین رابطه برین
حگ و خلگ اين ادعا را بیان کرده اند .ادعای اصلي عرفا اين است که ،موجودات مَظهرِ اَسماس حرگ
هستند و اسماس حگ دائم فعالند .و اين يعني «خلگ مدام» .به نظر آنان ،مخلوق در هیچ لحظره قرائم
به خود نیست .او فقط يک بار به آفرينش نیازمند نیست ،بلکه اين نیاز دم به دم وجود دارد و خردا
هر لحظه در کار خلگ است .اسم منشيس ،مدام در حال انشاس و اسم مفني دائم در حال افنرا اسرت.
اتصالِ اين هستي حگ تعالي به هرواحدی از ممکنات« ،خلگ جديد» است.
البته نقد شهید مطهری بر مالصدرا در انطباق حرکت جروهری برر نظريره «تجرددامثال» وارد و
دقیگ است زيرا ،تجدّد امثال ،اعرم از حرکرت جروهری نیسرت .تجردّد امثرال عرام اسرت ،و همره
مخلوقات ،اعم از مادی ،مجرد ،جوهر و عرض را يکسان مشمول تجردّد و تبردّل مري شرمارد ،امرا
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حرکت جوهری مختص به عالم مادی است که بالذات جرواهر مرادی و برالتبع اعرراض را در برر
ميگیرد.
نظریه سوم  :پیدایش عالم در فلسفه اسالمي
سومین نظريه ای که شهیدمطهری در تبیین «نحوه پیدايش عالم» مطرح مي کند ديدگاه حکماسرت.
اين ديدگاه را تحت عنوان «نظامِ شدن در عالم » ارائه داده اند( .مطهرری ،4613 ،ج ،44ص.)431 :
اصطالح «حدوث» در اين نظريه ،همان «حدوث ذاتي» است .حکما مي گويند هر ممکن الوجودی
وجودش مسبوق به عدم ذاتي است .اين عدم« ،عدم مجامع» است يعني قابل جمع با وجود اسرت.
شي س درهمان حالي که موجود است ،لیسیّت ذاتي دارد .معنای حدوث چی ی ج مسبوقیّت وجود
به عدم يا تأخّر وجود از عدم ،نیست و يکي از معاني «عدم» هم ال اقتضائیّت و لیسیّت ذاتي ماهیّت
است که از آن به «امکان ذاتي» و «عدم مجامع» تعبیر مي شود و اين عدم بر وجرود ماهیّرت تقردّم
دارد .اين مسبوقیت وجود به عدم را فالسفه «حدوث ذاتي» گفته اند .اما مسبوقیت وجودشريس بره
«عدم زماني» را که در واقع «عدم مقابل» است ،به «حدوث زماني» مشخص کرده اند .بنرابراين هرر
حادث زماني حادث ذاتي هم هست ولي ضرورت ندارد که هر حرادث ذاتري حرادث زمراني هرم
باشد( .همان ،ج ،47ص .)663 :در هرحال مباني حکما در اين نظريه چنین است:
 .1عالم در حرکت و تغییر است :عالم يک حالت ثابت و تغییرناپذير ندارد .اين طرور نیسرت
که درختان ،حیوانات ،زمین و خورشید در وضعي که دارند میخکو

شده باشند و همه بره همران

حالي که هستند باقي بمانند (مطهری ،4613 ،ج ،44ص .)434 :عالم دائما تغییرر مري کنرد و دائمرا
ِ
یت» است.
نوآوری مي کند .اشیائي را مي بَرد و اشیائي را مي آورد .واين معنای « ُخُییِی مو ُُی ُ
 .2حادث از کتم عدم به وجود نیامده است :حکما معتقدند ،امری که حادث مري شرود صرد
درصد از کتم عدم به وجود نیامده است يعني اين طور نیست ،که يک شيس هیچ سابقه ای نداشرته
باشد و منقطع و بريده از همه ی چی های ديگر ،يکمرتبه از عدم به وجود آمده باشد .هر حادثي را
که نگاه کنیم مي بینیم که چی ی بوده است که تبديل به اين امر حادث شده است .فرزند انسران در
اصل يک نطفه بوده که بعد اين نطفه موادی را جذ

کرده و متحول شده تا به اينجا رسیده اسرت.
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پس ما نظامي در اين عالم مي بینیم که مي توانیم نام آن را «نظامِ شدن» بگذاريم .يعني اينکه چی ی
چی ديگری مي شود و يا چی ی از چی ديگری به وجود مي آيد.
 .3هر حادثی در آینده با گذشته ای خاص خود ارتباط دارد :حکما مي گويند نه تنها اشیائي
که پديد مي آيند از اشیاس ديگر به وجود آمده اند ،بلکه عالوه بر اين مي بینیم که هر ماده ای قابرل
متبدل شدن به هر صورتي نیست .هر چی ی امکان تبديل شدن به يک شري س بالخصروص را دارد.
اگر چی ی حادث مي شود از يک راه معین است که به وجود مي آيد ،يعني هر آينده ای با گذشرته
ی مخصوص خودش ارتباط دارد و هر گذشته ای با يک آينده ی مخصوص به خود ارتبراط دارد:
«گندم از گندم برويد جو ز جو»( .مطهری ،4613 ،ج ،44ص)434 :
پس حادث به چی ی نیاز دارد که از آن به وجود بیايد ،آن را اصطالحا «ماده» مي گوينرد .ولري
هر ماده ای زمینه برای هر حادثي نیست بلکه شأنیت حدوث يک حادث معین را دارد .در هر مراده
ای امکان حدوث حادثي معین هست .در نطفه ی انسان امکان حدوث يک موجود انسراني وجرود
دارد و در نطفه ی گوسفند امکان حدوث يک گوسفند( .همان ،ج ،44ص)433 :
اين سومین نظريه ای بود که در تبیین «نحوه پیدايش عالم» از سوی شهید مطهرری ارائره شرد.
پرسش سوم تحقیگ اين بود که آيا آراس فالسفه در تبیین حدوث اشیاس به همرین سره نظرر محردود
است؟ پاسخ اين پرسش هم منفي است چون نظرات ديگری هم در تبیین نحوه پیدايش اشیاس ارائه
شده است .مثال نظريه محمدباقر استرآبادی ،مشرهور بره «میردامراد»( ،متروفي )4717تحرت عنروان
«حدوث دهری» مي تواند به عنوان نظريه مستقل و جديدی برای تبیین پیدايش اشریاس ذکرر شرود.
البته شهید مطهری در آثار خود به اين نظر به نحو مشرروح اشراره داشرته انرد .میردامراد کره قرول
فالسفه و قول متکلمین را نپذيرفته بود .برای «حدوث» سه آوند (وعاس) معرفي مي کنرد .اول آونرد
«زمان» که متقدرّ و سیّال است .و موجودات آن از جنس تقردّر و انقسرام و امترداد هسرتند .و ايرن
ظرفي است که متکلمین «حدوث» اشیاس را در آن مي ديدند .ايرن آونردی اسرت بررای موجرودات
متغیر و متحرک .دوم آوند «دهر» که خارج از چارچو

تقدّر و انقسام و امتداد و زمران اسرت .در

اين «وعاس» وجود صريح مسبوق به عدم صريح است اين ظرفي است برای موجرودات ثابرت و ال
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يتغیر .سوم آوند «سرمد» نام دارد .و آن ظرفي است که مربوط به وجود بحت و محض اسرت .کره
از هر عدم و تغیری من ه است .موجود دراين موطن ،صرف فعلیت محضه از همره جهرات اسرت.
میرداماد ،وعاس «دهر» را رفیعتر از «زمان» و نی «سرمد» را رفیعتر از «دهر» مي دانرد .پرس «حردوث
دهری» يک حدوث فرازماني است .و لذا «عدم زماني» يرک شريس در عرالم ،مسرتل م عردمِ آن در
موطن «دهر» نیست .مي شود چی ی در آوندِ زمان معدوم باشد ولي در آونردِ دهرر موجرود باشرد.
حتي عدمِ شيس در تمام زمانها مستل م عدمِ آن در دهر نیست .خداوند با همه صفاتش در «سررمد»
وجود دارد (نه در زمان و نه در دهر) و موجودات ثابت در «دهر» وجرود دارنرد .و نحروه حردوث
موجودات متغیر هم در موطن «زمان» است( .میرداماد ،4643 ،ص  446و ص.)442-443
البته نظريه «حدوث اسمي» مالهادی سب واری هم اگرچه از نظر اصطالح جديد است اما بنا بر
مسلک عرفاست .و بقول شهید مطهری فقط اصطالح «حدوث اسمي» از مال هادی سب واری است
نه اينکه خود مطلرب از او باشرد( .مطهرری ،4613 ،ج ،47ص .)631 :و برخري شرارحان منظومره
معتقدند توجه به اين حدوث اختصاص به مرحوم سب واری ندارد و حدوث اسمي مطلبي عرفراني
و مربوط به عرفان نظری است (آشتیاني ،ص .)12خصوصا آنکه اگر با رويکرد فلسفي به « حدوث
اسمي» توجه شود ،آنگاه همان «حدوث ذاتي» حکمای اسالمي است.
صدرالمتالهین قرائت جديدی از حدوث عالم را ارائه داده اسرت .وی اجر ای عرالم را حرادث
زماني و حادث ذاتي مي داند .اما اختالف مالصدرا با متکلمان در نظريه حدوث زماني اين است که
گرچه همچون متکلمان قائل به حدوث زماني است ،اما با اين تلقي کره حردوث عرالم ،تردريجي
است و نه دفعي (نظر متکلمان) و اين يعني حدوث و زوال تدريجي عرالم .اخرتالف مالصردرا برا
فالسفه در نظريه حدوث ذاتي اين است که گرچه مانند فالسفه ميپذيرد کره شريس ممکرن دارای
نسبت مساوی باوجود و عدم است،ولي تفسیر وی از حدوث ذاتي متفاوت با آن چی ی اسرت کره
فالسفه به آن قائل اند.او وجودهای مجعول را دارای نحوه ای از تأخر و حدوث ميدانرد کره همران
فقر ذاتي موجود ممکن است .مالصدرا برای «عدم» دو حیثیت قائل است :اول عدمي کره مقارنرت
زماني آن با وجود محال است .و دوم عدمي که مقارنت آن با وجود محال نیسرت .فررض نخسرت
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«حدوث زماني» و فرض دوم«حدوث ذاتي» است .مثال حادثره امرروز نسربت بره ديرروز «حرادث
زماني» است .زيرا اثبات وجود برای آن به لحاظ غیر (يعني علت) است .اما وجود به لحاظ ذات از
آن سلب مي شود .يعني ثبوت وجود برای ممکرن بعرد از سرلب وجرود از آن اسرت .زيررا آنچره
مابالغیر است متاخر از مابالذات است (صدرا ،االسفاراالربعه ،ج ،1ص .)213پس وجود ممکرن بره
لحاظ ذاتش مسبوق به عدم و حادث ذاتي است .در اينجا وجود و عدم مقارنت زماني دارند .زيررا
عدم به علت زمان سابگ نمي باشد بلکه به لحاظ ذات شيس است که برا وجرود آن شريس مقارنرت
دارد .به تعبیر ديگری هم مي توان مقارنت زماني وجود و عدم را در حادث ذاتي اثبات کررد .زيررا
حدوث عبارت است از مسبوق بودن چی ی نسبت به وجرود چیر ديگرر .مثرل مسربوقیت وجرود
معلول به وجود علت .که گرچه به لحاظ مرتبه بر وجود معلول مقدم اسرت امرا از نظرر زمراني برا
معلول مقارن است چون وجود معلول وابسته به وجود علت است (صدرا ،همان )214-213
نتیجه
 .4پیشینه بحث نحوه «حدوث اشیاس» بره فلسرفه يونران باسرتان برمريگرردد .پارمنیردس نخسرتین
فیلسوفي است که مخالف «حدوث اشیاس» است و «وجود» را اصیل وازلي ،معرفري مري کنرد و بره
دلیل اينکه عدم تبديل به وجود نمي شود نتیجه مي گیرد که هرچی ی از ازل بوده و تغییری هم در
آن پیدا نشده و در واقع چی ی در عالم حادث نمي شود .هر چه هست از ازل بوده و ترا ابرد براقي
خواهد ماند.
 .2پارمنیدس چون «خلقت از عدم» را محال مي دانست ،به اين نظريره ترن داد کره چیر ی در
عالم حادث نمي شود .اما برداشت آنها از مسئله «خلقت از عدم» ،غلط است .زيرا ايجراد معنرايش
اين نیست که عدم را تبديل به وجود کنند.
 .6متکلمین اسالمي غالبا در بحث وجود حرکرت در عرالم ،از زنرون و پارمنیردس ،بره عنروان
مخالفان حرکت سخن به میان آورده .اما در بحث نحوه حدوث اشیاس از پارمنیدس حرفي ن ده اند.
 .1شهید مطهری معتقد است نخستین نظريه در نحوه حدوث اشریاس از پارمنیردس اسرت و در
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سخنان به جا مانده از شعر فلسفي پارمنیدس ،مي توان مويدات و نشرانه هرايي از نظريره نخسرت
ديد.
 .4نظريه دوم در تبیین حدوث اشیاس «خلگ جديد» است .که از سوی عرفا بیان شده ومنشاس آن
قرآن است .و در عرفان عبارت از اتصالِ امدادِ وجود از حرگ تعرالي بررای همره مخلوقرات .زيررا
ممکن الوجود به ذات خود معدومست.
 .3نقد نظريه «خلگ جديد» از نگاه شهیدمطهری ،متوجه اصل نظريه نیست بلکه متوجه قول بره
«انفصال» است .و انفصال نادرست است زيرا الزمه ی حرکت جوهری اين است کره يرک وجرود
سیّال متّصل تحقگ يابد ،نه اينکه دائما معدوم شود و ديگری موجود گردد .پس اين نظريره صرحیح
است اما نه به معني تجديد انفصالي.
 .4آنچه از کالم عرفا در نظريه «خلگ جديد» برمي آيرد برا آنچره شرهیدمطهری در نظريره دوم
«حدوث اشیاس» گفته اند اندکي متفاوت است .زيرا عرفا در مقام تبیین «حدوث و قردم عرالم» ايرن
نظريه را مطرح نکرده اند .ونی تجدد امثال در زبان عرفا با تعابیر خاص آمده است .آنهرا در تبیرین
رابطه بین حگ و خلگ اين ادعا را بیان کرده اند .ادعای اصلي عرفا اين است که ،موجرودات مَظهررِ
اَسماس حگ هستند و اسماس حگ دائم فعالند .و اين يعني «خلگ مدام» .مخلوق در هیچ لحظه قائم بره
خود نیست .فقط يک بار به آفرينش نیازمند نیست ،بلکه اين نیاز دم به دم وجرود دارد و خردا هرر
لحظه در کار خلگ است.
 .1آراس فالسفه در تبیین حدوث اشیاس به اين سه نظر محدود نیست .نظريره «حردوث دهرری»
میرداماد مي تواند به عنوان نظريه مستقل و جديدی برای تبیین پیدايش اشیاس ذکرر شرود .چنانچره
«حدوث اسمي» مالهادی سب واری و «حدوث مستمر زماني» مالصدرا هم قابل ذکر است.
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