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بیان مسئله

نسبی از دیدگاه فارابی دربارۀ  ، تالش فراوانی در ترسیم »هوحدت فلسف«میرداماد با اثرپذیرِی

هـای وی بـا پیگیـری بنیاد. به کار بسته اسـت» حدوث دهری«ای تاریخی برای نظرّیۀ سابقه

این نگره در آثار اندیشه پیشین، حریممفهومِی بـه»قـدموحـدوث«مسـئلۀدررانزاعمنداِن

فالسفۀ پیش از خـود در است؛ اّما در نهایت، با اشاره به ناکامِیکردهتفسیرخوددیدگاهنفع

مسـئلۀ پیـدایش جهـان، نظرّیـۀ  را نتیجـۀ ابـداع خـویش و » حـدوث دهـری«تبیین برهانِی

).٢١٤: ب١٣٨١میرداماد، . نک(داند بزرگترین ثمرۀ حکمت یمانی می

قان بر این باورند که محتوای ایـن نگـره و حّتـی اصـطالح آن در عیندر
ّ

حال، برخی محق

پیش از میرداماد رواج داشته استک/ های فلسفیمیان چهره این مّدعا با در نظر گرفتِن. المِی

حاکم بر اندیشۀ فلسفی میرداماد، دسترسی وسیع او به آثـار گذشـتگان و نیـز  دیدگاه تاریخِی

ت و امانت وی در نقل آراء و عبارات دیگران، 
ّ
چنـین تری اسـت، زیـرادرخور بررسی دقیقدق

صحت آ بـه نـوعی ن، نقش میرداماد را در ابداع نظرّیۀ حدوث دهریمّدعایی به فرض اثباِت

.اقتباس یا انتحال فرو خواهد کاست

تن از دانشمندان پیش از میردامـاد نسـبت داده شـده کـه بـه نظرّیۀ حدوث دهری به پنج 

الـدین غیالنــی، فرید)ق٣١٣. د(زکرّیــای رازی محّمـد بـن : انــد ازترتیـب تـاریخی عبارت

مسـعودی بن ، محّمد)ق٥٧٠پس از . د( ، خواجـه نصـیرالدین )ق٥٨٢پـس از . د(مسعوِد

بـه ۀ حـدوث دهـریانتسـاب نظرّیـ). ق٩٠٨. د(الدین دوانـی و جالل) ق٦٧٢. د(طوسی 

محّمداسـماعیل خواجـویی و توسـط ، بـاردوانی، بـرای نخسـتینالدین جالل
ّ

رسـالۀدر مال

ه را در دفاع از نظرّیۀ حدوث دهری در وی این رسال.استشدهمطرح الموهومالزمانإبطال

نام داده، پس از » تنبیه«در فصلی که آن را برابر نقدهای آقاجمال خوانساری پرداخته است؛ اّما 

:نویسدو باور به حدوث دهری، می» زمان تقدیری«نظرّیۀ بهعقیدهاشاره به تالزم معنوی میان
القول بالحدوث ال...  لیس مّما اخترعـه السـّید السـند الـداماديدهرو بما فّصلناه، ظهر أّن

ّن، بل هو قول منصور مشهور فـرحمة اهللا علیه ـ 
ُ

و مّمن قال به من الخلف، . السلفيکما ظ

دت إفاداته ـةالحضرة الجاللّیة المحّمدّی
ّ
.)٢٦٨: ١٣٨١خواجویی، (رسالة فارسّیة لهيفـخل

از ی، تفسیراین بخش از رسالۀ خودخواجویی در  زمان تقدیری بـه دسـت نظرّیۀ خاّص

موافـق ـیعنی با معنای رایج حـدوث دهـری ـ» مسبوقّیت به عدم غیرمتکّمم«که با دهد می



١٢٥/الدین دوانیبه جالل» نور الهدایة«تأّملی در انتساب رسالۀ 

است؛ لذا، هر دیدگاهی که منطبق بر قرائت خواجویی باشد مالزم با قول به حـدوث دهـری 

.ن به حدوث دهری استاز قائالیکی دوانی الدین جاللبدین معنا و در نظر او،؛خواهد بود

الـدین دوانـی ای فارسـی از جاللافزون بر این، وی مّدعای خود را بـا اسـتناد بـه رسـاله

»الهدایـةنـور«بـا عنـوان ای است کـه نگاشتههمان تردیداین رساله، بی. بخشدتحکیم می

صـطالح محتـوا و امنسوب به دوانی، تنها اثری است که در آن از آثاردر میان شهرت دارد و 

.سخن رفته استحدوث دهری 

که بیشینۀ هیچ گفتگویی نزد پژوهشگران معاصر مقبول افتاده است؛ چناناستناد اخیر بی

یی نور الهدایةآنان با پذیرش انتساب رسالۀ  و نظرّیۀ حدوث دهری به دوانی، مّدعای خواجو

؛ شـفیعیان، ١٩٠-١٨٩: ١٣٧٧موسوی بهبهـانی، .نک(اندرا به اشکال گوناگون تکرار کرده

؛ ٢٥١-١٤٩: ١٣٨٩؛ نظـری تـوّکلی، ٣٢٨-٣٢٧: ١٣٨٨؛ جاهد ـ کاوندی، ٤٠٣: ١٣٨٥

ــانی،  ــدل روح ــاه، ؛ یزدان١٤٣-١٤٢: ١٣٩٠خوش ــی، ١/٣١٩: ١٣٩٦پن ــانی ـ فّیاض ؛ کاوی

Esots, 2017: 40.(1؛ ١٠٠: ١٣٩٦

ار است کـه در انتساب نظرّیۀ حدوث دهری به دوانی، بر دو بنیاد استو،دیدگاه خواجویی

آن :استبررسیرویکرد قابلدوها، بابه تناظِر

پس از : حدوث دهریمالزمۀ تحلیلی میان زمان تقدیری وبررسی در رویکرد فلسفی. ١

مّدعای خواجویی و عرضۀ آن بر متن آثار دوانی و میرداماد، می توان نسبت به بازخوانی دقیِق

تقدیری بـر حـدوث دهـری داوری کـرد و سـپس، توفیق یا ناکامی وی در تطبیق نظرّیۀ زمان

اسـت کـه . نظر دادت انتساب آن به دوانی دربارۀ صّح
ّ

این رویکرد موضوع پژوهشی مسـتقل

٢.ایمپرداختهدر مجالی دیگر به آن 

پـژوهش در : به دوانـیالهدایةنور شناختی در سنجش انتسابمتن/ رویکرد تاریخی. ٢

کیـد بـر نظرّیـۀ حـدوث دهـری و آثـار میردامـاد، قـرائن با پیگیری این رویکرد ، روپیش و تأ

.ایمبررسی کردهدوانیالدین جاللبه نور الهدایةرسالۀ انتسابتاریخی و محتوایی را در

این انتساب توّجه کردهتعداد انگشت. ١ قان نیز به ناسازگارِی
ّ

).٢٣: ١٣٩١مدّرس مطلق، . نک(اند شماری از محق
.٩٦-٨١: ١٣٩٨ناجی اصفهانی ـ نجفی، . نک. ٢
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ّیۀ حدوث دهری در رسالۀ : گفتار نخست »الهدایةنور «نظر

الهدایـةنـورحدوث دهـری بـه دوانـی، رسـالۀ نظرّیۀ خواجویی در انتساب تاریخِیمستند 

شـبهات در رخـیگویی بـه برسالۀ کالمی مختصری است که در مقام پاسـخاثر،این. است

ــص افعــال ربــوبی«، »الوجودوجــود واجــب«مباحــث  ــ«، »مخصِّ ، »دم عــالمحــدوث و ِق

ای در بیـان مـهنگارش یافته و به مقّدبه زبان فارسی ، »خالفت و والیت«و » عصمت انبیاء«

ر گشته استُم،»تناب از تقلید در عقایدلزوم تحصیل یقین و اج« ف در بازشـماری .صدَّ
ّ
مؤل

این رساله آورده است :مسائِل
مـین، : و منها في حدوث العالم و قدمه... 

ّ
بباید دانست کـه در اطالقـات حکمـاء و متکل

.حدوث ذاتی؛ حدوث دهری؛ و حدوث زمانی: بر سه معناست» حدوث«لفظ 

ت ماهّیت و موجودّیت آن بعـد از هـالک و معـدومّیت حدوث ذاتی عبارت است از فعلّی

؛ـشامل است جمیع ممکنات موجـوده رااو این معنـوی در مالحظۀ عقل، نه در خارج

ت ماهّیت بعد از عدم واقعی که مّتصـف بـه کمّیـت و حدوث دهری عبارت است از فعلّی

اقعی کـه مّتصـف بـه نباشد؛ و حدوث زمانی عبارت است از فعلّیت ماهّیت بعد از عدم و

.)٩٣: ١٣٨٥دوانی، (کمّیت باشد 

حـدوث «، »گانۀ مفهوم حدوثتقسیم سه«به صراحت از نور الهدایةدر این فقره از متن 

سخن رفته ـ» پیراستگی از مقدار«و » مسبوقّیت به عدم واقعی«و لوازم آن ـ همچون » دهری

وانی و پس از نقـل ترجمـۀ عربـی به دنور الهدایةحکیم خواجویی با پذیرش انتساب . است

خواجـویی، . نـک(شـمرده اسـت این جمالت، وی را در زمرۀ قائالن بـه حـدوث دهـری بر

٢٨٠-٢٦٨: ١٣٨١.(

یخی: گفتار دوم به دوانی» نور الهدایة«شناختی در انتساب متن/ سنجش قرائن تار

هیچ اشـارۀ بـی، ایـن اسـت کـه نگارنـدهنور الهدایةتعیین جایگاه تاریخِیدر عمدهشکلم

کرآغاز را، تحریر رسالهروشنی به نام و نشان خود
ِ

، آن را بـه تـألیفده و بـدون ثبـت تـاریخ

ـ1این اهمال عمدی. پایان برده است
ّ
مؤل را بـه اسـتمداد از قـرائن پژوهشـگران ف، یا سهوِی

فعامدانهکاریپنهاناحتمال. ١
ّ
داللـترسـالهایـنمخفیانۀنگارشربنحویبهکهکنندمیتقویتعباراتیرامؤل

←



١٢٧/الدین دوانیبه جالل» نور الهدایة«تأّملی در انتساب رسالۀ 

جمـ.های تطبیقی وا داشته استو انجام بررسیتاریخی  الت در عبارات ابتدایی رساله، طّی

:ای آمده استگونهمتواضعانه و اعتراف

ارکان کـه اسـمش 
ِ

اّما بعد، پایبند زنجیر امتداد زمان، مرکز دایرۀ َحَدثان، گرفتار چهارمیخ

َیران است، معروض می
َ

نابود در ط يء تا بـه چون مسّمای عنقا بر شاخساِر
َ

دارد که این الش

انگاشـته، » صـّدیقی«تقلیـد خـود را حّدی که معنای عقل و تمیز درنیافته بود، به محـض 

هصلوات تصدیق به اصول و فروع دین محّمدی ـ
ّ
).٨٧: ١٣٨٥دوانی، (ـ داشت علیه الل

ف از نسـب خـود بـر جـای نهـاده و »صّدیقی«ظاهًرا شهرت 
ّ
پایی است که مؤل ، تنها رّد

انده و از رسـمیاول ۀ که نسب به خلیفالدین دوانی ـرساله به جاللموجب شده است تا این 

؛ طهرانی، ٢٤: ١٣٦٤، )علی(دوانی.نک(منسوب گرددخوانده شده ـ» صّدیقی«این روی 

ف در مواضعی از رساله، ). ٢/١٤١: ١٣٦٣العلوم، ؛ بحر٢٤/٣٨٥: ١٩٨٣
ّ
افزون بر این، مؤل

و تعلیقـات تجریـد، تعلیقـات عقایـد عضـدّیهتفصیل مطلب را به آثار دیگر خود، همچون 

های نگاشـتهارجاع داده که وجود عناوین مشابه با ایـن آثـار در فهرسـتافعالتحقیق خلق

: ١٣٣٤، )علـی(دوانـی . نـک(به او را قّوت بخشیده است نور الهدایةدوانی، گمان انتساب 

).١١٦: ١٣٧٧؛ پورجوادی، ١٨٢

الـدین دوانـی بـا پژوهشگران بر این باورند که در جریان مناظرات مکتـوب جاللتربیش

گرفت ـ ، قوشچی صورت میشرح تجریِدنگاری بر دشتکی ـ که در قالب حاشیهرالدینصد

، به 1سّنت و بازنگری در باورهای کالمی خویشگرفتن از اعتقادات رایج اهلدوانی با فاصله

این تحـّول فکـری بـه نگـارش درآوردنور الهدایةمذهب تشّیع گروید و رسالۀ  . را در گزارِش

دوانی و احتمال تقّیۀ او در دورهتشّیع یا تسّنن
ّ

خویش، مسئلۀ مسـتقل دیگـری ای از زندگانِی

→
بـه ... َمدان بود، بنا بر مسـئلت و الحـاح بعضـی از عزیـزان و تفصیل شبهاتی که باعث ترّدد این هیچ... «: دارند

اهـل تحریر درآورده، بر سبیل امانت به ایشان سپردم، بعد از اخذ مْوِثقی که افشاء نکنند؛ و اهلّیت نموده از نظر نا
).٩٠: ١٣٨٥دوانی، (»ارندپوشیده د... 

الـدین دوانـی بـا ، جاللشرح تجریـداز کتاب » امامت و خالفت«نقل است که در اثنای نگارش حواشی مبحث . ١
بسیاری از مطالب علمی و دقایق فلسفی بود، بیخود اندیشید که اگر جّدش، ابوبکر صّدیق در قید حیات می شّک

.نک(و مقتدای مسلمانان در امر دین قرار داد؟ )ص(را جانشین رسول خداتوان او کرد؛ پس چگونه میرا درک نمی
).٢٤٠-٢/٢٣٩: ١٣٩٠خوانساری، 
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را نـور الهدایـةکـه رسـالۀ حال، با عنایت بـه ایـنعیندر. گفتار نیستاست که موضوع این 

یا بر او خـالی از اند، دانستهتشّیع این دانشمند نامی شاهدی گو اشاره به قرائن تشّیع و تسـّنِن

.بودفایده نخواهد

نـور الهدایـةالدین دوانی به مذهب تشّیع، به نگارش رسالۀ گرایش و عالقۀ جاللشواهد

عراق، مـّدتی در شـهر نجـف اشـرف اقامـت او در اثنای مسافرت خود به.دشومحدود نمی

. اشتغال داشته استحکمة اإلشراقالدین فّتال، به تدریس شیخ شرفگزیده و با درخواسِت

رؤیای صالحهدر همین اّیام و که موجب الهام برخی حقـایق و معـانی از سـوی ایبه دنباِل

: ١٣٨١دوانـی، . نـک(را بـه قلـم آورده اسـتالزوراءرسالۀ ، گشته)ع(حضرت امیرالمؤمنین

، )ع(آثار خود، با احتـرام فـراوان از خانـدان عصـمت و طهـارتجایجایدر دوانی. )٢٠٢

فراوانی به نیز مضامین شیعِیاواشعاردر که است؛ چناندهکریاد ، )ع(خصوًصا حضرت علی

؛ دهباشـی، ١٧٨-١٧٦: ١٣٣٤، )علـی(دوانـی؛ ٧٦: ١٣٦٤دوانـی، . نک(خورد چشم می

الدین صـدر، پس از نقـل عبـاراتی از شرح تجریدوی در حاشیۀ جدید خود بر ).٤١: ١٣٧٥

فاق اهل
ّ
:سدنویسّنت بر افضلّیت ابوبکر، میدشتکی دربارۀ ات

إّنما اختلفوا في األفضلّیة بمعنی الثواب کما هو الشـائع فـي کتـب العقائـد، ال األفضـلّیة 

فـي کثیـر ] السالمعلیه[بالمعنی الذي توّهم؛ فأّنه الینکر أحد من أهل السّنة رجحان علّي

ـ... من الفضائل علی غیره  هرضي و العجب من ولد علّي
ّ
ـ أّنه کیف یّدعي إطبـاق عنه الل

جمیع الفضائل التي لعلـّي... ل السّنة أه حاصـلة ألبـي بکـر مـع ] السـالمعلیـه[علی أّن

في ذلك إزراء بجاللة علّي! زیادة؟ ).ر٣برگ: ١١٠٣دوانی، (] السالمعلیه[فإّن

دوانی از جهانهای اثرنشانهسوی دیگر، از  اشعری پذیرِی بـه سـّنت و باورهـای اهلبینِی

، ةالعضدّیالعقائدبراوشرح . گرفتها را نادیدهتوان آنکه نمیتاسقدری نیرومند و آشکار
ً

»فرقـۀ ناجیـه«اشـاعره را ،دوانـی در ایـن اثـر. نگاشته شده استسّنیانبر وفق مذاق کامال

-٤١: ١٤٢٣دوانـی، . نک(.کندتقریر می» کسب«داند و قدرت الهی را بر اساس نظرّیۀ می

).٦١؛ ٤٢

ع دوانی بر این باورند که این اثر در لباس تقّیة و به دسـتور یکـی از برخی از مّدعیان تشّی

ام سّنی به قلم آمده است
ّ
چنـدان چنـین بـاوری بـر ایـن شـرح، اواّما با توجه به مقّدمۀ، ُحک



١٢٩/الدین دوانیبه جالل» نور الهدایة«تأّملی در انتساب رسالۀ 

اثـر بـه شخصـّیتی در میـان زیرا، پذیرفتنی نیست در آن، سخنی از دستور حـاکم یـا تقـدیِم

عنوان انگیزۀ نگـارش ضدالدین ایجی بهعالعقائِدو صحیح بر بلکه فقدان شرح وافی ؛نیست

بـه ] هرمـز[/رون ق در جزیـرۀ َجـ٩٠٥تألیف این رساله در سـال . استاین شرح ذکر شده 

؛ ٢/١١٤٤: ١٤١٠خلیفـه، حاجی. نـک(دوانی استۀ، واپسین نگاشتبه قولیانجام رسیده و 

دوانـی األعمـالخلقرسالۀ .)٣٩: ١٤٢٣دوانی، . ؛ قس١٨٧-١٨٠: ١٣٣٤، )علی(دوانی

الدین دوانـی در آن دهد که جاللروشنی نشان میبه«کسب نگاشته شده و نیز بر مدار نظرّیۀ 

مان اشعری بـاور داشـته و آن را بـر طریقـه
ّ
های کالمـی دیگـر، مقـّدم روزگار به طریقۀ متکل

).٤: ١٣٩٠دینانی، براهیمیا(»دانسته استمی

کـه در چنانهـای کالمـی از مـذاهب فقهـی ـم که استقالل جریاندانیافزون بر این، می

ـ ، در مذهب تشّیع پیش نیامده است و فردی که از نظر اعتقادی سّنت وجود دارد جهان اهل

همـین مـذهب پایبنـد خواهـد خوانده می» شیعه« شود، از جهت عملی نیز به احکام فقهِی

در بسـیاری از آثـارش خـود را پیـرو فقـه الـدین دوانـیجالل«این در حالی است که 1بود؛

های فقهـی او نیـز، برخی نگاشته).٧:همان(»گویدآن سخن میشافعی دانسته و بر اساس

هدر حاشیۀ آثار علمای بزرگ شافعی همچون یحیی بن شرف نَووی و قاضی عبد
ّ
بـن عمـر الل

2).١٠٣-١٠٢: ١٣٧٧، پورجوادی. نک(بیضاوی به قلم آمده است 

ق دوانی از این قرار استنور الهدایةرسی قرائن انتساب نتیجۀ بر
ّ

:به محق

وجـهچنان رایج است که به هـیچ هجریدر میان اعالم قرن نهم و دهم» صّدیقی«شهرت .١

اجمالی کتب تراجم، فرا می. شودالدین دوانی منحصر نمیبه شخص جالل نماید کـه توّرِق

دادگکه بزرقاّرۀ هندوستان ـتنها در شبه فرهنـگ ایرانـیوترین طرِف اسـالمی اسـت ـ/ سـتِد

الدین ُنعمان مغربـی و شـیخ شـهابمعدودی ـ همچون قاضـیشمار های شاخص شیعی نیز،البّته در میان چهره. ١
.اندسّنت گرایش داشتهسهرودی ـ به فقه اهل

مذاهب اسالمی تا پیش از عصر صفوّیه، با عنایت به پیچیدگی. ٢ ا قرینه» فقهیگرایش«روابط عقیدتِی
ً
ای برای صرف

همه، روشن است که اگر دوانی را از با این. الدین دوانی خواهد بودهایی مانند جاللتشخیص تشّیع یا تسّنن چهره
هیچ تردیـدی، واهـد بـود؛ لـذا و بـیسّنت قلمداد کنیم، باز هم او شخصّیتی متعّصب و متخاصم با تشّیع نخاهل

مـذهب الفاجرة الکافرةالحجج الباهرة في إفحام الطائفةانتساب کتاب  ـ که با قلمی آلوده به زهر تعّصب و در رّد
).٢٩٣: ١٣٩٥انصاری، .نک(الدین دوانی، مردود است تشّیع نگاشته شده ـ به جالل
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ها تن از دانشمندانی که در نیمۀ دوم سـدۀ دهـم تـا نیمـۀ نخسـت سـدۀ یـازدهم هجـری ده

عثمـان بـن : هایی همچوناند؛ شخصّیتشدهشناخته می»صّدیقی«اند، با شهرت زیستهمی

کهنـویاللیعمـر الصـّدیق، عبـدالجلیل بـن)ق١٠٠٨مقتول در (یالسندیعیسی الصّدیق

ــاَموی )ق١٠١٦. د( ــن آدم الصــّدیقی الکوب الــدین الصــّدیقی ، تاج)ق١٠٢٢. د(، عیســی ب

ــوی  ــمس)ق١٠٣٠. د(الجهونَس ــوری ، ش ــّدیقی الُجنب ــدین )ق١٠٤٧. د(الدین الص ، بدرال

، ٥٥٣، ٥٣٨، ٥٠٩، ٥/٥٠٣: ١٣٨٢حسینی، . نک... (و) ق١٠٦٠. د(الصّدیقی البدایونی

٥٩٨، ٥٨٥.(

ِف
ّ
اسمش چـون مسـّمای «از جملۀ نور الهدایةافزون بر این، دور نیست که مقصود مؤل

َیران است
َ

نابود در ط خـویش »عنقا بر شاخساِر ـص شـعرِی
ّ
اشاره به لقـب یـا تخل

ً
، احتماال

َیران«و » عنقاء«ای با تعابیر گونهباشد که به
َ

.پیوند دارد» ط

:آید، نکات زیر به دست میالهدایةنور در متن بازخوانی و تطبیق ارجاعات مذکور از .٢

ف )الف
ّ
عینّیت صفات و ذات الهی، پس از اشارهنور الهدایةمؤل

ِ
ای کوتاه به در توضیح

باور به زیادت،به این اعتقاد می : رسد کهفساِد
لسان اسـت و نـه بـه حسـب صـّحت  دانستم که انکار بر عینّیت وجود سبحان، به محِض

).٩١: ١٣٨٥دوانی، (تعلیقات عقاید عضدّیهام در ن معنا اشاره نمودهوجدان؛ و بدی

، دلیـل اشـاعره را در شرح العقائد العضـدّیةالدین دوانی در این در حالی است که جالل

اثبات زیادت صفات بر ذات، عیًنا تکرار کـرده و بـا پاسـخ بـه اشـکاالت وارد بـر اسـتدالل 

او از مفهوم  ِی
ّ

کـه او ضـمن این. ، به دفاع از این نگره پرداختـه اسـت»زیادت«اشعری و تلق

ـ نامیده» تعلیقات«و نه ـ» شرح«الدین ایجی های مفّصل خود را از عبارات عضدگشاییگره

).٧٢-٦٧، ٣٩: ١٤٢٣دوانی، . نک(است 

ف) ب
ّ
، پس از نقد دیدگاه اشاعره مبنی »ُمرّجح حدوث عالم«در مبحث نور الهدایةمؤل

ق اراده«همچونوع تسلسل در امور اعتباری ـ بر جواز وق
ّ
مخّصـص که در نظـر ایشـان»تعل

:است ـ ، آورده استربوبیافعال 
تسلسـل تعلیقات عقاید عضـدّیةو تعلیقات تجریدمرا کالمی است حقیق در  کـه ُمبطـِل

ا؛ چه در امور خارجّیة و چه در موجودات نفس
ً

: ١٣٨٥دوانـی، (األمرّیۀ ذهنّیه است مطلق

٩٣-٩٢.(
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ق ارادۀ ازلّیـه«، العضدّیةالعقائدشرحالدین دوانی در اّما جالل
ّ
ـت تخصـیص »تعل

ّ
را عل

برشمرده است نقـل کـالم بـه . ممکنات به وجود در زمانی خاّص
ِ

مخّصـص «وی در پاسخ

ق اراده
ّ
ق«شود، نفِسکه منجر به محذور تسلسل می» تعل

ّ
را از امور اعتبـاری دانسـته و » تعل

قات اراده«یِهبا تشب
ّ
استعدادات غیرمتناهی بر ماّده«به » تسلسل تعل ، وقوع این تسلسل »توارِد

).٤٦-٤٥: ١٤٢٣دوانی، . نک(را جایز دانسته است 

و » حـدوث و قـدم«الدین دوانی بر مباحث با بررسی بخش منتشرشده از تعلیقات جالل

یافتمطلقنحوبهتسلسلنبطالمّدعایازنیز اثریشرح جدید تجرید از » ابطال تسلسل«

ی تمام تعلیقـات باره، مستلزم مراجعه به نسخهایننشد؛ اگرچه اظهار نظر قطعی در
ّ

های خط

ـ »تجریـد«و نـه ــ» شرح جدید تجریـد«که این تعلیقات درحاشیۀ دوانی است، ضمن این

).٦١٥-٥٩١؛ ٢٨٣-١/٢٦٠: ١٣٩٣قوشچی، . نک(اند نگاشته شده

ای در بـاب خالفـت خلفـای ، پـس از بیـان شـبههنور الهدایـةانِیپایهایدر بخش) ج

:آمیز آمده استگانه، ضمن کلماتی احتیاطسه

ا بگویی در باب خالفت خلفای ثالثه؛ آیا خالفت ایشان ـچه می: اگر گوید که
ً
هعیاذ

ّ
ـ الل

ی کـه ـ بـه حیثّیتـالسـالم علیـهغصبی بود یا به رضای امیرالمؤمنین علی بن ابی طالـب ـ 

ـ بودنـد؛ چنانچه جمعی از السالمهـعلیایشان معاون امـر خالفـت امیرالمـؤمنین علی ـ

امـر نبّوت نبی ـ ی صحابه معاوِن
ّ
هصل

ّ
م الل

ّ
ـ بودند؟علیه و آله و سل

ای است مفرده گویم و مرا رسالهدانم، اّما در این رساله باز نمیجواب این شبهه می: گویم

ای دارد که مشتمل اسـت بـر کلّیـات اصـول و ال؛ و آن رسـاله، خاتمهدر تحقیق خلق افع

ی فروع دین محّمـدی ـ
ّ
هصل

ّ
ـيء بـر آن علیه و آله الل

َ
ایـن الش و جهـِد ـ بر وجهی که جّد

شبهات دیگر هست 
ّ

این شبهه و حل
ّ

: ١٣٨٥دوانی، (قرار گرفته؛ و در خاتمۀ مذکوره، حل

١٠٦-١٠٥.(

ای کوتاه در بیان مراتـب توحیـد، ربارۀ جبر و اختیار، با تکملهالدین دوانی درسالۀ جالل

آن پایان یافته است؛ افزون بر اینترین اشارهبدون کوچک
ِ

که او در ای به شبهۀ مذکور و پاسخ

از این رساله یاد کرده است ـ» تحقیق خلق افعال«و نه ـ» األعمالخلق«آثار خود، با عنوان 

ــک( ــی، . ن ــو، ٧٦-٧٥: ١٣٦٤دوان ــ). ٦٧: ١٤٢٣؛ هم ــیچ هب ــار عالوه، در ه ــک از آث ی

هـای پردازینثر این رسـاله از عبارت. وجود نداردنور الهدایةالدین دوانی، ارجاعی به جالل
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خویش ـ  ؛ داردۀ چشـمگیریفاصـلـتهلیلّیـهو اخالق جاللیهمچون دوانی در آثار فارسِی

:یستکه محتوای آن هم با دیگر آثار او هماهنگ نچنان
ق دوانی تردید ایجاد می

ّ
کند، این است که مطالب آن با آنچه در انتساب این رساله به محق

/ کـه بیشـتر جنبـۀ عرفـانی» الزوراء«جز رسالۀ . ... آثار دیگر او هماهنگ و سازگار نیست

او طرز تفّکر اشعری قابل درک و دریافت است ـق دوانـی . فلسفی دارد، در آثار دیگِر
ّ

محق
ای که بـه مشـرب اشـاعره سـازگاری دارد، شـرح و گونهبهشعار معروف حافظ رایکی از ا

او نظر حکماء را نیز بر اساس مشرب اشعری خویش تفسیر کـرده و . ... تفسیر کرده است

ت
ّ
الت و ابزار دانسته است؛ها و معلولسلسلۀ طولی عل در حالی کـه نظـر ها را به منزلۀ آ

منطبق نیست و منظور فالسفه غیر از آن چیزی اسـت کـه حکماء با مشرب او در این باب 

هـا را خوانـده و مسـلک آن» ِفئـۀ فـائزه«ا به هر صورت، او طایفۀ اشـاعره ر. کنداو اّدعا می
به شمار آورده است از دوانی » شرح بیتی از حافظ«اگر بپذیریم که رسالۀ ... ١.طریق حّق

را از آثار او بدانیم؛ زیرا محتوای این دو اثر بـا »الهدایةنور«توانیم رسالۀ باشد، دیگر نمی

های یک شـخص بـه شـمار آورد ها را نتیجۀ اندیشهوان آنتیکدیگر سازگاری ندارند و نمی

).٢٧٤-٢٦٧: ١٣٧٣دوانی، . ؛ قس١٠-٦: ١٣٩٠ابراهیمی دینانی، (

در مصادر نزدیک به عصر حیات دوانی» الهدایةنور «خالِیجای: گفتار سوم

اهمّیت اسـت کـه با مختّصات آثار دوانی، این نکته نیز حائزالهدایةنور فزون بر ناسازگارِیا

سدۀ دهم و یازدهم هجریها و مراجع کتابدر تذکره و الهدایـةنـور ، هیچ ذکری از شناختِی

:عنوان نمونهخورد؛ بهی این رساله به چشم نمیمحتوا

که عصر حیات دوانی را نیز درک کـرده، بـه دمیر،خوانمشهور به حسینی، الدین غیاث. ١

. نـک(به میان نیاورده است الهدایةنور ، سخنی از رسالۀ السَیرحبیباو در حالشرحهنگام 

).٦٠٥-٤/٦٠٤: ١٣٨٠خواندمیر، 

هنورقاضی .٢
ّ
هیچ گفتگویی بـه بیو شتهدوانی دابا شوشتری که فاصلۀ زمانی اندکی الل

تشّیع وی،دوانیالدین جاللشمارش آثار در، تشّیع او قائل است الهدایةنور نامی از و قرائِن

).٢٢٩-٢/٢٢١: ١٣٧٧شوشتری، . نک(استنبرده 

افعالی و نظرّیۀ کسب، محصول کشف و شهود ، مّدعی اخلق األعمالدوانی در خاتمۀ رسالۀ . ١ ست که مسئلۀ توحیِد
ُ
).٧٥: ١٣٦٤دوانی، .نک(های وحیانی به دست آمده است نس با آموزهشیخ ابوالحسن اشعری بوده که در نتیجۀ ا
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ای کـه مجموعـهالقلـوبمحبـوبدر کتاب ـ شاگرد میردامادـاشکوریالدین قطب.٣

بـر نهادن رغم انگشـتعلـی،اسـتاسـالمی دورۀ حکمـای در شرح احـوال و آراء تاریخی 

اشـکوری، . نـک(اسـتذکری نکردهالهدایةنور رسالۀ از های تشّیع در اندیشۀ دوانی، جلوه

٤٦٧-٢/٤٦٣: ١٣٧٨.(1

العـی نـداریم؛ را به دوانی نسبت داده،الهدایةنور از نخستین منبعی که تألیف رسالۀ 
ّ

اط

ی میاّما قدر
ّ

م تلق
ّ
ن آن است که این انتساب در عهد قاجار مسل

ّ
حال عیندر2.استشده متیق

پیش های معتبر و بدون استناد به قرینهگفته، تردیدی نیست که این اثر،و با عنایت به مطالِب

ناشی از تشابه اّمـا 3.الدین دوانی منسوب گشته اسـتهای اسمی به جاللتنها بر بنیاد گماِن

ای جدید پیش ُبرد؟ّیهگام، تا ایجاد فرضبهشناختی و تاریخی را، گامتوان قرائن متنآیا می

یخی نسخه: گفتار چهارم ِینگاهی به پراکندگی تار
ّ

»الهدایةنور «های خط

کـه از آن رسـدنسـخه مـی٥٤، به الهدایةنور رسالۀ شده از های فهرستنوشتهشمار دست

صورت تقریبی و بنانسخه هم بهپانزدهنسخه مجهول است و تعداد شش میان، تاریخ کتابت 

جالل. ١ یحوم حول التحقیق الذي قد «سّنت به شمار آورده و از او با تعبیِرالدین دوانی را از علمای اهلالبّته میرداماْد
رین

ّ
).١، پانویس١٩٨: ١٤١٢میرداماد، .نک(کند یاد می» من علمائهم المتأخ

نگاشـته، الهدایـةنور از »امامت«در ابتدای شرحی که بر بخش ،الدولهمیرزا سیفمحّمدشاهزادۀ قاجار، سلطان. ٢
). پ١٣٦گ: ١٢٨٢الدوله، سـیف.نـک(این رساله را ریختۀ قلم دوانی و گـواهی بـر استبصـار او دانسـته اسـت 

حیات و آثار میرزا معتمدنبی دوانی، در پاسخ به سؤال فرهادمحّمدبنعلی، محّمدچنینهم الدوله دربارۀ جزئّیاِت
).٤٥٢: ١٣٤٩بختیار، .نک(را از آثار فارسی وی برشمرده است نور الهدایةالدین دوانی، جالل

)ق١٠١٩.د(محّمـد نّسـابۀ شـیرازی الدینتقیی همچون شـاهاین رساله را به افراد دیگر. ٣
ّ

طاهر قمـیمحّمـد، مال
؛ ٥/٣٣٣: ١٣٦٣پـژوه، افشـار ـ دانش.نـک(اند نیز نسبت داده) ق١١٧٣. د(الدین نیریزی و قطب) ق١٠٩٨. د(

مله شـهرِتهای تاریخی ـ از جکه با عنایت به ناسازگاری) ٢/٨٥٨: ١٣٤٨؛ منزوی، ٣/٢٥٧: ١٣٤٨پژوه، دانش
نامبرده به تشّیع ـ چندان پذیرفتنی نیستهر اثری سـاختگی نور الهدایةبه باور برخی دیگر، رسالۀ . سه شخصّیِت

محافل علمی عصر صفوی به شخصّیت او پرداخته است که برای انتساب تشّیع به جالل الدین دوانی و جلب اقباِل
عصـر یم که نسبت تشّیع به ابندانمی). ١/٥١٥: ١٣٤٤پژوه، دانش.نک(شده است  سینا، از سـوی عـالم شـیعِی

التطبیق في إثبات أن الشیخ الرئیس من اإلمامّیة االثنی عشرّیةتوفیقالله گیالنی و در کتاب صفوی، علی بن فضل
ق دوانی ـ آن هم با جعل رساله

ّ
د معتبری ای به نام او ـ نیازمند سنطرح شده است؛ اّما اّدعای وقوع آن دربارۀ محق

.جز حدس و تخمین است
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همگـی تحریریافتـۀ قـرن یـازدهم و شده کهگذاری نگاران تاریخس و تخمین فهرستبر حد

ای کـه نسـخه٣٣نوشتۀ این رسـاله در میـان ترین دستکهن1.باشندهای بعد از آن میسده

هاآنتاریخ کتابت
ّ

دارد و راۀ لکهنـوای است که ُمهر کتابخانۀ ناصـرّیص است، نسخهمشخ

تحریـر ایـن . شوددر کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می٢٢٠٧٣اکنون با شمارۀ هم

دهلـِی[/ آبـاد هندوسـتان جهاندر شـاه،ق١٠٢٥سالنسخه در روز جمعه، دوازدهم صفر

2.به پایان رسیده است] قدیم

سـال ٦١الدین دوانـی تـا والدت میردامـاد، چیـزی حـدود فاصلۀ زمانی از وفات جالل

ساله یـا در زمـان ٦١فاصلۀسراغ نداریم که در این الهدایةنور از ای ا هنوز نسخهاّم3است؛

تردید پـس بی،شده از این رساله همترین نسخۀ شناختهکهن. حیات دوانی کتابت شده باشد

خـود پنج اثر نامَور فلسفی تحریر شده؛ چراکه میرداماد ۀ حدوث دهری از طرح و ُنضج نظرّی

؛ ق١٠١٢: اإلیماضـات؛ ق١٠٠٣: المستقیمالصراط: ق نگاشته است١٠٢٥را پیش از سال 

.ق١٠١٨: إلیماناتقویم؛ و ق١٠١٦: الملکوتخلسة؛ ق١٠١٢: المبیناألفق

متن هم: گفتار پنجم با آثار میرداماد» الهدایةنور «سنجِی

بـا الهدایـةنـور های مـتن شود کـه پـرده از شـباهتوقتی دوچندان میگفتار پیشینت اهمّی

فراوانی با مـتن .میرداماد گرفته شودعبارات  متن این رساله در برخی مواضع، تشابه محتوایِی

این دست. ١ العاِتنوشتهاز این میاِن
ّ

نسـخۀ دیگـر، بـا شـشاسـتخراج گردیـد وفنخانسخه از مجموعۀ ٤٨ها، اط
؛ ٣/٢٥٧: ١٣٤٨پـژوه ؛ دانش٨٥٨-٣٣/٨٥٥، ١٣٩١درایتـی، .نـک(مراجعه بـه سـایر منـابع شناسـایی شـدند 

؛ سامانۀ ٣٣/٣٣٤: ١٣٨٤نجفی، ؛ موسوی ـ مرعشی١/٧٥: ١٣٨٤اشکوری، ؛ حسینی١/٥١٥: ١٣٤٤پژوه، دانش
العات کتابخانۀ آستان قدس رضویرایانه

ّ
اط ).اِی

یوسـف ملک«فردی بـا نـام به نور الهدایةقاّرۀ هند، فرضّیۀ انتساب رسالۀ این جستجو به شبهکشیده شدن دامنۀبا . ٢
).٢٤/٣٨٦: ١٩٨٣طهرانی، ؛ ٥٩٢: ١٤٠٩َکنتوری، .نک(شود تر می، ُپررنگ»کشمیری

سـاله میـان وفـات یکـی و ٦١فاصلۀ زمـانی . نیستندیکدستمیردامادودوانیحالشرحازموجودهایگزارش. ٣
ق ٩٦٩ق و والدت میردامـاد در ٩٠٨والدت دیگری در صورتی صحیح است که بر گزارش وفات دوانی در سال 

گاهی . اعتماد کنیم -١٧٨: ١٣٣٤، )علـی(دوانی .ود در ضبط این دو تاریخ، نکاز اختالفات موجتربیشبرای آ
.٣٣: ١٣٨٩بخش، ؛ جهان٣٢-٣١: ١٣٨١؛ دوانی، ١٩٢
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ـ در جـدول زیـر عبارت مربوط به هربا ذکر مبحِثـهایی از آنآثار میرداماد دارد که نمونه

: گزارش شده است

عباراتی از آثار میرداماد»الهدایةنور «عبارات رسالۀ 

:الوجودصفات واجب·

ــود  ــاد یــافتم کــه وج ــه ایــن اعتق ــی را ب جمع

واالواجب او؛الوجود زائد است بر ذاِت و صـفاِت

عـین حقیقـت  گروهی بر آن دیدم که وجـود حـّق

و عّزاوست ـ
ّ

پس از فرقـۀ اّول مسـئلت ... ـ جل

نمودم که بر تقدیر زیاده، وجود امری است ثابت؛ 

ت موجدۀ آن چیست؟ جواب گفتند که
ّ
ت، : عل

ّ
عل

اوست جود حّقو مطلِق ).٩١: ١٣٨٥دوانی، (ذاِت

یادت صفات بر ذات· :نقد استدالل قائالن به ز

وذاتـهنفـسهيالباري تعالیصفاتتکنلملو

زائـدةحقیقّیـةصفاتسبحانهلذاتهکانتبلإّنه،

الوحـدةإلـیالکثـرةاسـتنادلـزمذاته،وإّنهعلی

ة
ّ

منالحق
ّ

أّنرةضـروواحـدة؛درجةفيجهةکل

غیره؛إلیمستندةتکونأنالیصّحسبحانهصفاته

تهاإّنمافیکون
ّ
میردامـاد، (غیر السبحانه،ذاتهعل

).٢٤٨: ١٣٧٨همو، . ؛ قس٣٦١: ١٣٧٦

:الوجودرؤیت واجب·

ـ ـ مجّرد است و متحّیز و ذو سبحانه و تعالی حّق

بصری در  وضع نیست؛ بری است از آنکه به حّس

).٩١: ١٣٨٥دوانی، (»آید

واجب· :الوجوداحکام تنزیهِی

هو ـ
ّ

مـنالحقیقةبسیطةمجده ـجل
ّ

جهـة،کـل

األوضاعواألحیازوالجهاتعنالوجودمتقّدس

ا،
ً

میردامـاد، (الَبَصـرّیة؟ الرؤیةتنالهفکیفمطلق

).٢٤٨: ١٣٧٨همو، . ؛ قس٢٧٠: ١٣٧٦

:مخّصص افعال ربوبی·

مــین را ای از عـمـذهب اشـاعره و طایفـه
ّ
وام متکل

وعّزدیدم که نفس ارادۀ او ـ
ّ

ـ مـرّجح افعـال جل

اوست؛ و صوفّیه و حکماء و معتزلـه و جمعـی از 

فـاق قائلنـد بـه 
ّ
مین را یافتم که به ات

ّ
قین متکل

ّ
محق

، اخـتالف اسـتعدادات ...آنکه مخّصص صـدور 

... .محصوالت است 

ــاز فرقۀ اّول پرسیدم که مرّجح صدور افعال حّق

ق اراده ـ
ّ
ـق اراده باشـد؛ غیر از تعل

ّ
را گرفتم که تعل

:و مذاهب مختلف دربارۀ آن» داعی«مفهوم ·

أحـداإلرادةلتخصیصالمرّجحهو»الّداعي«و

قالمقدورطرفي
ّ
الزمغیـرهـووبه،القدرةلتتعل

ق
ّ

األشـاعرة،عنـدتعالیالواجبأفعالفيالّتحق

بمحضالمتساویینأحدالمختارترجیحإلمکان

عنـدمنـهبـّدالمّمـاو.المرّجحدونمناإلرادة

ــاء ــة،والحکم ــهادةالمعتزل ــلبش ــاعالعق بامتن

بـالالتـرّجح«اسـتلزاممع»مرّجحبالالترجیح«

،العقـالءعنداالمتناعدیهيبهوو»مرّجح
ً
ـة

ّ
کاف
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ــق اراده را مــرّجح چیســت؟
ّ
ــا حــدوث تعل ... اّم

اراده باشد و : ... جواب فرمودند «که ذاِت
ِ

ترجیح

نــزد مــا محــال نیســت؛ بــل محــال، » بالمــرّجح

بال مرّجح«
ِ

است؛ و چون در ایـن طریـق » ترّجح

ل جهل نیک نگریستم، دانستم که جواب یا بر سبی

بالمـرّجح«اگـر ندانسـتند کـه اسـت ـ
ِ

»تـرجیح

«مستلزم 
ِ

ـ ، یا بـر طریـق »بال مرّجح استترّجح

مذکور دانسته باشند عناد ـ دوانـی، (ـ اگر استلزاِم

٩٣-٩٢: ١٣٨٥.(

تعالی ذاتهعینالداعيبأّنحکمواالحکماءلکّن

).١/٥٠٨: الف١٣٨١میرداماد، (

ــذهو...  ــعوبه ــنش ــینم ط
ّ
ــّمینالمتغل المتس

مین
ّ
نونلیسوابالمتکل

ّ
مغّیبـةأسـباباهناكأّنیتفط

هـاو... بصائرنا أبصارعنمسّترةوأذهاننامن
ّ
أقل

ــتعدا ــةداتاالس ــآتوالهیوالنّی ــّداتالهیئ الُمع

السماوّیة
ً

).٣٥١: ١٣٩١میرداماد، (مثال

:اقسام حدوث و قدم·

حدوث ذاتی عبـارت اسـت از فعلّیـت ماهّیـت و 

وی در موجودّیت آن بعد از هـالک و معـدومّیِت

شـامل او ایـن معنـ؛مالحظۀ عقل، نـه در خـارج

است جمیع ممکنات موجوده را؛ و حدوث دهری 

ت ماهّیت بعد از عدم واقعی عبارت است از فعلّی

که مّتصـف بـه کمّیـت نباشـد؛ و حـدوث زمـانی 

عبارت است از فعلّیت ماهّیت بعد از عدم واقعی 

.که مّتصف به کمّیت باشد

مین که در این 
ّ
و نزاع در میان بعض حکماء و متکل

ل اسـت؛ اّوایحسب معنـمسئله واقع است، نه به

اند به اینکه عالم حادث اسـت چه حکما نیز مّتفق

ثالـث؛ چـه ایبه حدوث ذاتی؛ و نه به حسب معن

این نزاع مابین عقالست و عاقل مرتکب ایـن امـر 

شود که وجود عالم بأجزائـه مسـبوق بـه عـدم نمی

کـه زمـان نیـز جزئـی اسـت از نبـا آ،زمانی باشد

پس نزاع به حسب معنی ثانی اسـت؛عالمیاجزا

).٩٤-٩٣: ١٣٨٥دوانی، (

:تحدید حریم نزاع در مبحث حدوث و قدم·

ّما مقطوع من جهة ّما أو بزماٍنتخّصص التقّرر بآٍن

و ـالحدوث الزماني و موضـوعه :یقال لهالبدایة،

یکـون المحالـة مسـبوق ـهو الحـادث الزمـاني 

أالوجود في 
ّ

و التجّدد بالزمان القبل و يفق التقض

ا زما
ً

ـا باستمرار عدمه الواقع فیه سبق و وقـوع ... نی

العدم الّصریح في وعاء الّدهر، یقـال  التقّرر، غّب

و هـو الحـادث ـله الحدوث الدهري و موضوعه 

ـا ـالدهري  ا دهری
ً

مسبوق الوجود في الدهر سـبق

و ال  أو آٍن ــاٍن ــی األعیــان، ال بزم بعــدم صــرف ف

للعـدم  و فعلّیـة التقـّرر بعـد بطـالن ... باستمراٍر

ات في لحـاظ العقـل، یقـال الحقیقة و هالك ا
ّ

لذ

فاعلمن أّنه لیس یعقـل . ... الحدوث الذاتي :لها

التنـــازع فـــي المعنـــی األّول، فکیـــف یـــّدعی 

ــه و لســایر  ــة و للزمــان نفس للمفارقــات المحض

او ال في الث؟المبدعات
ّ

لث، فأّنی ألحـد أن یفـك

حـریم ،رقبة اإلمکان من أسـره فالثـانی هـو حـّد

).١/٣: الف١٣٨١ماد، میردا(ر ال غی،الخالف
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مبحث حدوث و قدم·
ِ

:ذیل

ذات مقّدس وی محال اسـت کـه بعینـه در ذهـن 

ق گیرد؛ ،درآید و قّوۀ علمّیۀ ممکنات
ّ
عین او را تعل

چه علم عبارت از حصول ماهّیت شیء اسـت در 

ّرا از وجـود و َعـعقـل، بـه حیثّیتـی کـه آن شـیء ُم

ــــد ــــارجی باش ص خ
ّ

ــــۀ ذات ؛تشــــخ و تعری

د کــه عــین وجــود خــارجی اســت، الوجوواجــب

ـل او بعینـه محـال ؛محال استمعدوم و 
ّ

پس تعق

).٩٤-٩٣: ١٣٨٥دوانی، (باشد

واجب· :الوجوداحکام تنزیهِی

ــإ ــوم الواجــب بال القّی کبریائــه ـذات ـّن
ّ

ــل ـج

ـل الیسوغ أن ینطبع في ذهن
ّ
ّما من األذهان و یتمث

ً
أمـا اسـتیقنت أّن... في مدرك من المدارك أصال

بـه هـو عـین  الوجود المتأّصل في األعیـان و وجو

ــن  ــه؟ و م ــة ذات ــه و مرتب ــس ماهّیت ــه و نف حقیقت
ً
ما یکون وجوده فـي الـذهن فـي المستبین بّتة أّن

قّوة انسالخه عـن ذاتّیاتـه و انخالعـه مـن جـوهر 

یمتنع ال محالة أن یوجـد ،حقیقته و من مرتبة ذاته

: ؛ سنج٣١٧-٣١٦: ١٣٧٦میرداماد، (في الذهن

).٢٤٨: ١٣٧٨همو، 

ا بر پایۀ حدس و گمان استخراج شده و هـیچ مـّدعایی ـ همچـون این شباهت
ً
رّدها صرف

نسخهکنند؛اثبات نمیرابه دوانی ـالهدایةنور نتساِبا ای کهن از این رسـاله، اّما، با فقداِن

در » حـدوث دهـری«خواجویی به دلیـل وجـود اصـطالح : آورندمیپرسش جدیدی را پیش

ف این رساله گرفته اسـتالهدایةنور متن 
ّ
آیـا . ، مّدعی است که میرداماد نظرّیۀ خود را از مؤل

و » حـدوث دهـری«توان بر خالف خواجویی، اّدعا کرد که با توّجه بـه وجـود اصـطالح می

میرداماد نگاشته است که تحتالهدایةنور موارد مشابه دیگر، این رسالۀ  شده تأثیر آراء و آثاِر

دوانی با اصطالح های جالبی از نااست؟ قرینه در دست داریـم کـه » حدوث دهری«آشنایِی

:کنندای جّدی تبدیل میاین احتمال را به فرضّیه

ــدین جالل. ١ ــالم درال ــارۀ حــدوث ع خــود درب ــاّص ــان نظــر خ ــس از بی ــی پ دوان

هنگام که می، درست همانالعضدّیةالعقائدشرح
ِ

یـا » حـدوث دهـری«باید بـه اصـطالح

آن امتناع ورزیده، نوشته است» تقّدم دهری« :اشاره کند، از کاربرِد
ّ
ه تعالی متقّدم علی الزمان، ال بالزمان، بل بنحو آخر من التقّدم الیبعد أن یسّمی تقّدًما فالل

مون 
ّ
ا کما ذکره المتکل ٥٦: ١٤٢٣دوانی، (ذاتی.(

یدگاهی مشابه با قرائت حکیم سبزواری از دشرح جدید تجریددر حواشی خود بر او .٢
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:داندنظرّیۀ حدوث دهری را تّصور کرده است، اّما آن را مخدوش می

ًرا عن وجود ... 
ّ

و سنح لي في هذا المطلب وجه آخر و هو أن وجود المعلول لّما کان متأخ

لم
ّ

العدم، و إال
ّ

ة إال
ّ
ة، فالیکون له في مرتبة وجود العل

ّ
ًرا عنها؛ و یـرد یکن وجوده متالعل

ّ
أخ

ّ
ة إّنما یقتضي أن الیکون لـه إال

ّ
ف الوجود المعلول عن وجود العل

ّ
تخل علیه مثل ما مّر، فإّن

ة الوجود، ال أن یکون له في تلك المرتبة العـدم
ّ
، ١/٢٨٠: ١٣٩٣قوشـچی، (في مرتبة العل

).١١٤-١١٣: ١٣٦٠سبزواری، . ؛ قس١پانویس

ف که م» عدم صریح خارجی«تعبیِر.٣
ّ
نـای حـدوث دهـری آورده در معالهدایـةنور ؤل

و بارهـا در خورد؛ در حالی که میرداماد، بارها یک از آثار دوانی به چشم نمیاست، در هیچ 

العـدم الِصـرف الواقـع فـي «، »العـدم الصـریح«های خـود و بـا عبـاراتی همچـون نگاشته

الصریح«، »الخارج : ١٣٨٥دوانـی، . نـک(کرده است به این معنا اشاره،...و» العدم الباّت

).١/٢٩٧: الف١٣٨١؛ همو، ٢٢٩: ب١٣٨١؛ همو، ٣٢٧: ١٣٧٦میرداماد، . ؛ قس٩٣

میرداماد در مواجهه با دوانی: گفتار ششم

ارجاعـات خـود بسـیار قول و، در نقـل١میرداماد، عالوه بر دسترسی وسیع به آثار گذشـتگان

ون دخل و تصّرف آورده، و آغـاز و انجـام آن در اغلب مواضع، عین عبارت را بد. دقیق است

هر جا هم که حاجت به ذکر عین عبارت نبوده یا نقل آن موجب . را به خواننده نمایانده است

نظر را ـ بدون کمترین اخالل در معنای آن ـ آورده و دخـل اطنـاب می شده، خالصۀ متن مّد

شماری ، در مواضع انگشتچنینهم. قول را نیز به خواننده اعالم کرده استنقلو تلخیص در 

نقل دیگران و بدون مراجعه به منبع اصلی آورده است، باز هم خواننده واسطۀکه مطالب را به

لع 
ّ

).١٠-٩: ١٣٩٤؛ همو، ٦: ١٤١٥میرداماد، . نک(کند میرا به نوعی مط

ی، بسـیار دوانـالدین و جاللمیردامادزمانی اندک میان فاصلۀ با توّجه به از سوی دیگر، 

دوانی با نظرّیۀ حدوث دهری، با سکوتی که نمایدمیبعید  میرداماد ضمن آگاهی از همدلِی

جای آثـار خـود، از آراء و آثـار حکمـای وی در جای. انکارآمیز از کنار عبارات او عبور کند

سکونت خود، کتابخانهدهدنشان مینامۀ شرعی میرداماد وصّیت. ١
ّ

اختیار ای سترگ درکه او، در منزلی غیر از محل
).١/٦٣٨:الف١٣٨١میرداماد، .نک(داشته است 
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مـانی پیشین همچون افالطون، ارسطو، فارابی، ابن
ّ
سـینا، ابوالبرکـات بغـدادی و حّتـی متکل

ابـراز مچون ابراهیم بن سّیار معتزلی برای نظرّیۀ حدوث دهری گواه جسته است، اّما بـدونه

بعض من قد یسیر مـع «ن چوتعابیریبا ویازدوانی،الدین جاللبهایبیش از اندازهاحترام

قین
ّ

الغور«، »المحق ـدین«و » الذي هو ُبَعیدّي
ّ
در کـرده و یـاد»بعض من یتطّنـع مـن المقل

خدشـه و ایـراد اشـکال نقـل کـرده اسـترا به قصِدنظرات و کلمات دوانی مواضع،تربیش

، ٣٥: ب١٣٨١؛ همــو، ٣٧٥، ٣٦٨، ٣٤٢، ٢٨٩، ٥٩، ٢٢-٢١: ١٣٧٤میردامــاد، . نــک(

در آثـار میـر و نور الهدایـةقولی از رسالۀ افزون بر این، هیچ نقل1).٢٢٣: ١٣٩١؛ همو، ٤٤

.خوردشاگردان او به چشم نمی

بندیجمع

:شود کهمعلوم میالهدایةنور شناختی دربارۀ رسالۀ متن/ از سنجش مجموع قرائن تاریخی

که در مقّدمۀ متن رساله مذکور اسـت، داللـت قطعـی بـر شـهرِت» صّدیقی«نسبت . ١

.الدین دوانی نداردجالل

بـا مختّصـات و محتـوای آثـار دوانـی الهدایـةنـور یک از ارجاعات موجود در هیچ. ٢

.ماندکه نثر آن نیز به سبک نگارش وی نمیسازگار نیست، چنان

نزدیک به عصر حیات دوانی، در برشماری آثار مکتوب تراجم و منابع کتاب. ٣ شناختِی

.اندبه میان نیاوردهالهدایةنور او، سخنی از 

روشنی با عصر حیات دوانی داشته یالهدایةنور رونوشتی از . ٤ ا پـیش که پیوند تاریخِی

.از والدت میرداماد کتابت شده باشد، در دست نیست

یک از آثار دوانی به چشم و اصطالحات مالزم با آن در هیچ» حدوث دهری«مفهوم . ٥

.آیدنمی

مـتن ایـن رسـاله بـه. ٦ نحو پراکنـده در آثـار میردامـاد وجـود دارد، تعبیرات و مضامیِن

.کندهای میر سخت تقویت میاز نگاشتهرا الهدایةنور ای که فرض اقتباس گونهبه

علمی انگشت نهاده و صریحتانگاری دوانی در امانهیچ تعارفی، بر سهله میرداماد بیجالب است ک. ١ دارِی
ً
وی ا

).٢٤٧، پانویس٣٣٦: ١٣٩١میرداماد، .نک(کند مّتهم می» انتحال«را به 
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میرداماد به امانتعلی. ٧ . داری علمی، مواجهۀ او با دوانی همدالنه نیسـترغم پایبندِی

های ، یا اقتباس نظرّیۀ حدوث دهری از نگاشـتهالهدایةنور ای به عنوان و محتوای اشارههیچ

.دوانی، در آثار میر و شاگردانش وجود ندارد

الدین دوانیبه جاللالهدایةنور رغم اّدعای خواجویی، انتساب رسالۀ اس و علیبر این اس

قائالن به نظرّیۀ حدوث دهری توان، بر بنیاد آن، دوانی را ازروست و نمیبا موانع جّدی روبه

.داد کردقلم

منابع

هفیلسوف ذوق: الدین دوانیجالل).ش١٣٩٠(غالمحسین ابراهیمی دینانی، ـ
ّ
نشـر : تهـران. التأل

.هرمس

حامـد : تحقیق. القلوبمحبوب). ش١٣٧٨(الدین محّمد بن علی ، قطب)الهیجی(اشکوری ـ

.مرکز پژوهشی میراث مکتوب: تهران. ابراهیم دیباجی] و[صدقی 

ی ملکفهرست نسخه). ش١٣٦٣(پژوه افشار، ایرج و محمدتقی دانشـ
ّ
، های خّطی کتابخانۀ مل

.کموقوفۀ مل: تهران. ٥ج

.نشر ماهی: تهران. تشّیع امامی در بستر تحّول). ش١٣٩٥(انصاری، حسن ـ

. الرجالّیـةالفوائـد ). ق١٣٦٣(مهدی بن مرتضـی محّمد، سّید)بروجردیطباطبائی(العلوم بحرـ

.الصادقمنشورات مکتبة: العلوم، تهرانمحّمدصادق بحر: تصحیح

ر ـ
ّ

جاللشرحای در رساله«). ش١٣٤٩(بختیار، مظف ۀ دانشکدۀ ادبّیـات . »الدین دوانیحاِل
ّ
مجل

.٤٥٦-٤٤٧): ٧٣-٧٢: پیاپی(٤-٣، شمارۀ ١٧، سالو علوم انسانی دانشگاه تهران

، ١٥سـال ،معـارف.»الـدین دوانـیشناسـی آثـار جاللکتاب«).ش١٣٧٧(پورجوادی، رضـاـ

.١٣٨-٨١: ٤٤-٤٣شمارۀ

آینـۀ . »شرح بیتی از حـافظ شـیرازی: قان ُصنعات«). ش١٣٨٨(جاهد، محسن و سحر کاوندی ـ

.٣٤٠-٣٢٦: ٤٤، شمارۀ میراث

م ثالث). ش١٣٨٩(بخش، جویا جهانـ
ّ
.اساطیر: تهران. معل

ه، مصطفی بن عبد)چلبیکاتب(خلیفه حاجیـ
ّ
کشف الظنون عن أسـامي الکتـب ). ق١٤١٠(الل

.حیاءدار اإل: بیروت. نجفیالدین مرعشیشهابسّید: تصحیح. و الفنون
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بــن فخرالــدین ـ . نزهــة الخــواطر و بهجــة المســامع و النــواظر). ق١٣٨٢(حســینی، عبــدالحّی

.المعارف العثمانّیةدائرة: حیدرآباد

های خّطی کتابخانۀ حوزۀ علمّیـۀ امـام فهرست نسخه). ش١٣٨٩(اشکوری، سّیدجعفر حسینیـ

.مجمع ذخائر اسالمی: قم. اردکان)ع(صادق

منتشـر شـده (إبطال الزمان الموهـوم).ش١٣٨١(بن محّمدحسین اسماعیلدمحّم، ییخواجوـ

.مرکز پژوهشی میراث مکتوب:تهران. احمد تویسرکانیدسّی:تصحیح.)سبع رسائل: در

: تصـحیح. تـاریخ حبیـب السـیر). ش١٣٨٠(الـدین همامبنالدین، غیاث)حسینی(میر خواندـ

.نشر خّیام: تهران. الدین هماییجالل

. روضــات الجّنــات فــي أحــوال العلمــاء و الســادات). ق١٣٩٠(محّمــدباقر خوانســاری، میرزاـ

.نشر اسماعیلیان: قم. اسداهللا اسماعیلیان:تصحیح

بررسی نقش اصالت وجود یا ماهّیت در نظرّیۀ پیـدایش «). ش١٣٩٠(خوشدل روحانی، مریم ـ

): ٣٢: پیـاپی(٤، شـمارۀ ٨ل ، سـامعرفت فلسـفی. »جهان، از مکتب شیراز تا مکتب خراسان

١٦٥-١٣٧.

های خّطــی کتابخانــۀ دانشــکدۀ ادبّیــات فهرســت نســخه). ش١٣٤٤(پــژوه، محّمــدتقی دانشـ

.انتشارات دانشگاه تهران: تهران. دانشگاه تهران

: تهـران. های کتابخانۀ مرکـزی دانشـگاه تهـرانفهرست میکروفیلم). ش١٣٤٨(ـــــــــــــــ ـ

.ه تهرانانتشارات دانشگا

سـازمان : تهران. ٣٣، ج)فنخا(های خّطی ایران فهرستگان نسخه). ش١٣٩١(درایتی، مصطفی ـ

ی جمهوری اسالمی ایران
ّ
.اسناد و کتابخانۀ مل

: کاتـب، حاشـیۀ جدیـد بـر شـرح تجریـد، )ق١١٠٣(الـدین محّمـد بـن اسـعد جالل، دوانیـ

هرحیم بن فتحمحّمد
ّ
کتابخانه و مرکز اسـناد مجلـس : تهران. ١٧٥٧نسخۀ شمارۀ . قاری قمیالل

.شورای اسالمی

: تصــحیح). المختارةالرســائل: منتشــر شــده در(خلــق األعمــال، )ش١٣٦٤(ــــــــــــــــ ـ

.)ع(کتابخانۀ عمومی امام امیرالمؤمنین: اصفهان. سّیداحمد تویسرکانی

: قـاهره. هادی خسروشـاهیسـّید: تصحیح. العضدّیةشرح العقائد). ق١٤٢٣(ـــــــــــــــ ـ

.الشروق الدولّیةمکتبة

:تصـحیح.)سـبع رسـائل: منتشـر شـده در(شرح رسـالة الـزوراء). ش١٣٨١(ـ ـــــــــــــــ

.مرکز پژوهشی میراث مکتوب:تهران.احمد تویسرکانیدسّی
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م: تصحیح. نیازینقد ). ش١٣٧٣(ـ ـــــــــــــــ
ّ
.کبیرامیر: تهران. حسین معل

ــــــ ــور ). ش١٣٨٥(ـــــــــــ ــةن ــده درمنتشر(الهدای ــی، : ش ــائل فارس ــۀ رس .)٧جمجموع

هعبد: تصحیح
ّ
ت قمریالل

ّ
.های اسالمی آستان قدس رضویبنیاد پژوهش: مشهد. غفرانی و عف

.چاپخانۀ حکمت: قم. الدین دوانیشرح زندگانی جالل). ش١٣٣٤(علی دوانی، ـ

ـق های فلسـفی و کالمـی جاللی از اندیشـهتحلیل«).ش١٣٧٥(دهباشی، مهدیـ
ّ

الـدین محق

.٥١-٤٠: ٣شمارۀ ، ٢سال، خردنامۀ صدرا.»دوانی

ـق و : صـحیحت. الفرائـدغـررشـرح ). ش١٣٦٠(سبزواری، ّمالهادی بن مهـدی ـ
ّ

مهـدی محق

.گیلمؤّسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه مک:تهران. توشیهیکو ایزوتسو

بـن محّمـدباقر : کاتـب. الهدایةشرح نور ). ق١٢٨٢(شاه فتحعلیبن محّمد الدوله، میرزا سیفـ

.کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران١١/٢٧٣٩نسخۀ شمارۀ . حائریالعابدین یزدیزین

جستاری در آراء و افکار .»آفاق فلسفه و عرفان در شعر میرداماد«.)ش١٣٨٥(شفیعیان، حسن ـ

فــان.)هاقــاالت و ســخنرانیمجموعــۀ م(میردامــاد و میــر فندرســکی 
ّ
: تهــران.جمعــی از مؤل

.فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران

هشوشتری، نورـ
ّ
.کتابفروشی اسالمّیه: تهران. مجالس المؤمنین). ش١٣٧٧(الدین بن شرفالل

.ةلی تصانیف الشیعإةالذریع). م١٩٨٣(علی بن محّمدمحسن محّمد).بزرگقاآشیخ(طهرانیـ

.األضواءدار:وتبیر

: تصـحیح.لعقایـداتجریدشرح).ش١٣٩٣(دمحّمبنعلیالدین عالء، )سمرقندی(قوشچیـ

.الرائد: قم. محّمدحسین زارعی رضایی

زمانی عـالم «). ش١٣٩٦(صادق و غالمرضا فّیاضی کاویانی، محّمدـ امکان و تبیین آغازمندِی

):١٣: پیـاپی(٤، شـمارۀ ٢، سـالاسـالمیحکمـت. »با قرائتی جدید از نظرّیۀ حدوث دهـری

١٢٤-٩٧.

کشـف الُحُجـب و األسـتار عـن ، )ق١٤٠٩(قلی محّمدبن حسین إعجاز، )نیشابوری(َکنتوری ـ

ـهکتابخانۀ آیة: قم. نجفیالدین مرعشیشهابسّید: مقّدمه. أسماء الکتب و األسفار
ّ
مرعشـی الل

.نجفی

مؤّسسـۀ پژوهشـی : تهـران. مکتب فلسفی اصـفهان). ش١٣٩١(علی محّمدمطلق، سّیدمدّرسـ

.حکمت و فلسفۀ ایران

مؤّسســۀ فرهنگــی : تهــران. های خّطــی فارســیفهرســت نســخه). ش١٣٤٨(منــزوی، احمــد ـ

.ایمنطقه
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های خّطـی فهرسـت نسـخه).ش١٣٨٤(موسوی، میرمحمـود و سـّیدمحمود مرعشـی نجفـی ـ

هکتابخانۀ بزرگ آیة
ّ
هکتابخانۀ آیة: قم. ٣٣، جالعظمی مرعشی نجفیالل

ّ
.نجفیمرعشیالل

.دانشگاه تهران:تهران.میرداماد:حکیم استرآباد).ش١٣٧٧(دعلیبهبهانی، سّیموسویـ

: تصـحیح. المبـیناألفـق).ش١٣٩١(، سّیدمحّمدباقر بن محّمد )استرآبادیحسینی(میرداماد ـ

.مرکز پژوهشی میراث مکتوب: تهران. اصفهانیحامد ناجی

یم).ش١٣٧٦(ــــــــــــــــ .علـی اوجبـی:تصـحیح. و شرحه کشف الحقـایقیمانإلاتقو

.میراث مکتوبمرکز پژوهشیتهران، 

ــ:تصــحیح.کتــاب القبســات).ش١٣٧٤(ــــــــــــــــــ
ّ

علی موســوی ، ســّیدقمهــدی محق

.تهراندانشگاه انتشارت :تهران.بهبهانی، توشیهیکو ایزوتسو و ابراهیم دیباجی

هعبد: تصحیح. ١ج، دفات میردامامصّنمجموعۀ ). الفـش١٣٨١(ــــــــــــــــ ـ
ّ
. نورانیالل

.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران

علـی :صـحیحت.ربط الحادث بالقدیميالمستقیم فالصراط).ش ـ ب١٣٨١(ــــــــــــــــ ـ

.میراث مکتوبمرکز پژوهشی:تهران. اوجبی

: تصـحیح).های خّطی فقهـیرساله: شده درمنتشر(النجاةشارع). ش١٣٨٧(ـــــــــــــ ــــ

بـر مؤّسسـۀ دایـرة المعـارف فقـه اسـالمی:قم. ی طباطباییمهدجواد جاللی و سّیدمحّمدسّید

.)ع(بیتمذهب اهل

یمشــرح تقدمــة ، )ق١٤١٢(ــــــــــــــــــ ـ  انی و اصــفهحامــد ناجی:صــحیحت. اإلیمــانتقو

.مهدّیۀ میرداماد:اصفهان.غالمعلی نجفی

شـرح بـاب البـداء و اثبـات جـدوی ينبراس الضیاء و تسـواء السـواء فـ).ق١٤١٥(ــــــــــــــــ ـ

.میراث مکتوبمرکز پژوهشی :تهران. اصفهانیحامد ناجی:حتصحی. الدعاء

بـه یحـدوث دهـریهنظردر انتسابیتأّمل«). ١٣٩٨(ینجفحسین وحامداصفهانی،یناجـ

.٩٦-٨١): ٩٧یاپیپ(١ۀ، شمار٢٥سال ، صدراۀخردنامۀنامفصل.»یدوانینالدجالل

. نظرّیۀ پیدایش جهان در حکمـت یمـانی و حکمـت متعالیـه). ش١٣٨٩(نظری توّکلی، سعید ـ

.اسالمی آستان قدس رضویهایبنیاد پژوهش: مشهد

هیدپناه، سّیدیزدانـ
ّ
.کتاب فردا: تهران. ، دفتر اّولتأّمالتی در فلسفۀ فلسفۀ اسالمی).ش١٣٩٦(الل

- Esots, Janis (2017). Mīr Dāmād’s “Yemenī Wisdom”: A Variety of Platonism?
Ishraq: Islamic Philosophy Yearbook (Ишрак:  ежегодник исламской
философии), №. 8: 34-46).
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