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  مقدمه
 که یجھان .است جھان ۀگذشت ۀباردر ،فلسفه خیتار در یاساس یھا پرسش از یکی

 شـده آغـاز ای نقطه از ،شیپ قرن نیچند ایآ دارد؟ یعمر چه میکن یم یزندگ آن در
 یزمـان قدم و حدوث ھمان ای جھان عمر ۀمسأل ؟دارد یابد و یازل یعمر ای ؛است
 داشته مشغول خود به یجد یا گونه به امروز تا یحت را لسوفانیف ذھن ھمواره عالم،
   ).۱۳۶ ـ ۲ ص ،۱۳۶۲ ،یجواد واعظ :ک.ر( است

 از او هیـتنز و دیـتوح و پروردگـار معرفت تا مالصدرا انیب به بحث نیا تیاھم
  ).۳۱۱ص ،۷ج ،۱۹۸۱ مالصدرا،( رود یم شیپ ،نقصان و کثرت
 یبـرا مبتکرانـه یراھـ ،یفلـسف مـسائل از یاریبـس ھمچـون زیـن موضـوع نیا در یو

 آور نام یحکما یھا شهیاند بر است صدد در نوشتار نیا .گشود شیخو روانیپ یپرداز هینظر
 بحـث، نیـا در یـزدی مـصباح ّٰاهللا آیـت و یآملـ یجواد ّٰاهللا تیآ ،ییطباطبا عالمه معاصر،

 نقـد ۀعرص به عالم، یزمان قدم و حدوث ۀدربار آنان یآرا یبررس و مطالعه با و دیبگشا یا چهیدر
   .دھد دست به شانیا یعلم ۀریذخ فھم یبرا یمجال و بگذارد گام اتینظر نیا

  :است مطرح یاساس پرسش دو نوشتار نیا در
  دارند؟ یزمان قدم و حدوث از یفیتعر چه آنان، از کیھر .۱
  ؟یزمان میقد ای است یزمان حادث ،عالم مذکور، یھا فیتعر بر بنا ایآ .۲
 ۀدربار شانیا یھا دگاهید ًانایاح و حاضر ۀدرمسأل بزرگان نیا یآرا منظور، نیا به

   .گردد یم مشخص ھا آن نیتر وجامع شود یم نقد و نقل گریکدی یآرا
 بـر شانیـا دگاهید و اند ییصدرا حکمت روانیپ گفته، شیپ یحکما که جا آن از

ــنظر ــ مالصــدرا اتی ــرور ،اســت یمبتن ــا در نیصــدرالمتألھ یآرا م  موضــوع، نی
   :شود یم انیب بند چند در هک بود خواھد بحث بر یدرآمد شیپ

 :کند یم فیتعر »آن دو در بقا عدم و یذات النیس و تجدد« را حدوث مالصدرا .۱
   ).۳۸۸ و ۳۸۷ص ،۱۳۶۳ ن،یصدرالمتألھ( »نیزمان وجوده یبقیال«
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  ).ھمان( است یجوھر حرکت لیدال ھمان ،یزمان حدوث بر او استدالل .۲
 اتیـھو بـا یولیـھ و صـور قـدم ،عـالم قـدم از حکمـا منظـور ،یو قول به .۳

  .است عالم تجدد نیع در ضیف انقطاع عدم و دوام منظور، بلکه ؛ستین شان یشخص
 و کنـد یم رد را »عالم داشتن ابتدا« یمعنا به یزمان حدوث به قائالن قول یو .۴

  ).۳۲۶ ـ ۳۱۱ص ،۷ج ،۱۹۸۱ ھمان، ( دھد یم پاسخ را عالم تیازل بر آنان اشکاالت
 نیـا بـا است؛ ضیف یفنا و حدوث و تجدد ھمراه به الدوام یعل تیاضیف ،راصد قول .۵
 بخـل و کامسا او ضیف درً ایثان ندارد؛ راه حالت رییتغ عالم، صانع تیفاعل درً اوال که حیتوض

 یبـرا یقـصد ایـ مناسب وقت حصول ای حادث ۀاراد ای زائد قصد بر او فعلً ثالثا و ست؛ین
 یولیـھ کیـتار ۀیـقر سـاکنان و ایـدن اھـل در قصور، ست؛ین متوقف ...ای مصلحت لیتحص
   .است
 ھمـان آن از منظـور بلکـه ؛ستین ماده عالم داشتن ابتدا یمعنا به قابل قصور .۶

 ،یو انیـب به ).۳۲۸ص ھمان،( است یماد موجودات یشگیھم حدوث و زوال ،تجدد
 و ضیفـ بودن یکیتشک بر بنا رایز ؛است متصرم و متجدد که است یا گونه به قابل

  ).۱۷۱ص ،۱۳۵۴ ھمان،( اند گونه نیا ض،یف نییپا درجات ،یتجل و وجود
 نیعـ ،ثبـاتش ؛کثرت وحدت وحدتش که است واحد و متصل یامر ماده، عالم

 اتصال آن، تیھو که است یامر شأن ،نیا .است متفرقات اجتماع اجتماعش، و ؛زوال
  ).۸۵ص ،۱۳۶۰ ھمان،( است یتجدد
ٰ من بل« :ندارد مبدأ جز یدایابت ماده عالم .۷ ٰ یال و ابتداؤه ّاهللا   ).۸۵ص ھمان،( »انتھاؤه ّاهللا
 وجود ال ما اذ« :ستین تینھا یب تا حوادث تسلسل یمعنا به ،عالم تیازل به قول .۸

 است فرق یو حیتوض به بنا .»یبالتناھ وصفیال کما یتناھالبال وصفیال بالفعل، له
 نیا صدق در چون( »ندارند نیمع یابتدا حوادث، نیا« که سالبه ۀجمل نیا مفاد انیم

 حـوادث، نیـا« که معدوله ۀموجب ۀجمل نیا و )ستین شرط موضوع، وجود جمله،
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 قول پس ؛)است شرط موضوع، وجود جمله، نیا صدق در چون( »ھستند یمتناھریغ
   ).ھمان( است باطل ت،ینھا یب حوادث یمعنا به عالم قدم به

  ６ییطباطبا عالمه
ـان قـدم و حـدوث فیـتعر ۀدربـار موضوع، نیا در عالمه بحث نیتر شیب ـه و یزم  تبـع، ب

ـه ءیشـ وجـود تیمـسبوق« را یزمان حدوث »الحکمه ةیبدا« در عالمه .است آن قیمصاد  عـدم ب
  ).۱۴۷ص ،۱۴۱۹ ،ییطباطبا( کند یم فیتعر »یزمان عدم به ءیش تیمسبوق عدم« را قدم و »یزمان

 اواسط از ،حادث ءیش م،یبدان زمان را B ـ A خط پاره اگر ف،یتعر نیا اساس بر
   .است بوده محقق A یابتدا از ،میقد ءیش و شده محقق خط پاره نیا

 موجـودات بـه یزمـان قدم و حدوث که است آن ،فیتعر نیا لوازم از .۱ ۀنکت
 بـه کـه کرد فرض توان یم یموجودات مورد در تنھا را آن رایز است؛ مربوط زمانمند

   .ھستند زمان بر منطبق ینحو
 عـدم به مسبوق رایز داند، یم یزمان میقد را زمان خود »هیبدا« در عالمه .۲ ۀنکت

  ).ھمان( ستین یزمان
 لوازم طبعا که ندینما یم طرح یزمان حدوث یبرا یمتعدد یمعان »هینھا« در شانیا

   .دارد زین یمختلف
ـه اسـت یزمـان عدم به ءیش بودن مسبوق یمعنا به یزمان حدوث :اول فیتعر  آن ۀالزمـ ک
 وجـود نبـودن مـسبوق یعنـی یزمـان قـدم مقابل، در است؛ زمان از یا قطعه بر ءیش بودن منطبق

  ).۲۸۷ص ،۱۴۲۲ ھمان،( است زمان کل بر آن بودن منطبق آن ۀالزم که یزمان عدم به ءیش
 لوازم جهینت در است، »هیبدا« فیتعر مانند جا نیا در شانیا یاصل فیتعر .۱ ۀنکت

 یعنـی یزمان امور در ًصرفا معنا دو نیا یعنی ؛باشند کمشتر دیبا زین فیتعر دو نیا
  ).ھمان( است یجار متحرکات و حرکات
 زمـان، که چرا دانند ینم یزمان میقد را زمان جا، نیا در عالمه ،»هیبدا« خالف بر .۲ ۀنکت

 بـه مـسبوق ایـآ کـه شود دهیسنج سپس و شود منطبق آن بر بخواھد که ندارد یگرید زمان
   ).ھمان( یزمان میقد نه و است یزمان حادث نه زمان، نیبنابرا .ریخ ای ھست یزمان عدم
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 حـادث را زمان توان، یم گرید ییمعنا به که دھند یم حیتوض ادامه در عالمه :دوم فیتعر
 امـروز، مـثال .سـابق جـزء در خـود عـدم به است مسبوق زمان از یجزئ ھر .دانست یزمان

 در خـود عدم به مسبوق امروز جه،ینت در است؛ نبوده روزید در امروز و است روزید از مؤخر
ـه یزمان حدوث از یدیجد فیتعر ح،یتوض نیا با .است روزید  تحقـق« :دیـآ یمـ دسـت ب
 ،یروانیشـ( »نباشـد یشـدن جمع الحق، وجود با سابق عدم که یا گونه به آن عدم از بعد ءیش

   ).۳۴۷ص ،۲ج ،۱۳۷۴
 هیعل مسبوق .است »سابق« ای »هیعل مسبوق« در ،یقبل فیتعر با فیتعر نیا تفاوت

 فیـتعر بر بنا عالمه .ءیش عدم دوم، فیتعر در و است یزمان عدم اول، فیتعر در
 در و است حرکت مقدار زمان، چون ؛است دانسته یزمان حادث زین را زمان کل دوم،

 ،یعدم به ریتصو نیا در زمان کل .است مسبوق خود، ۀقو به موجود تیفعل حرکت،
 حرکـت طرف ش،یپ ۀقو .است زمان تینھا و طرف که »آن« در عدم ؛است مسبوق

 جا آن از پس د؛یآ یم شمار به زمان طرف که است »آن« ھمان حرکت، طرف و است
   .است دوم یمعنا به حادث زین زمان کل است، مسبوق ،»آن« در خود عدم به زمان که

 یمعنـا بـه یزمـان قدم و حدوث شد، ینف زمان از که یقدم و حدوث ن،یبنابرا
 کـه باشـد یزمان )۱( که نیا از اعم ؛است یزمان عدم به تیمسبوق عدم ای تیمسبوق
 با زمان که است آن قول دو ھر ۀالزم .نباشد زمان که نباشد یزمان )۲( ای نباشد زمان
 آن )نباشـد زمـان که شدبا یزمان( اول فرض ۀالزم نیا بر افزون .شود دهیسنج یگرید زمان
 از کـه چنـان .باشد تینھا یب تا طور نیھم و گرید یزمان فرض مستلزم زمان، فرض که است

 ،ییطباطبـا( »شعریال ثیح من بقدمه قال فقد الزمان بحدوث قال من« که است شده نقل ارسطو
   ).۲۸۸ص ،۱۴۲۲

 یمصداق تحادا و زمان قتیحق در دوباره یدقت از برآمده فیتعر نیا :سوم فیتعر
 وجود ۀنحو حرکت، و است حرکت مقدار زمان، .است کمتحر ءیش و حرکت با آن
 ر،یتصو نیا بر بنا .دارد خود به مخصوص یزمان ،یمتحرک ھر نیبنابرا ؛کمتحر ءیش
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 یزمان حادث کتاب، نیا« مییگو یم یوقت د؟یآ یم دست به یزمان عدم از یریتصو چه
 آن، زمان یوقت اما .است یزمان عدم به مسبوق شوجود اول، یمعنا به یعنی ،»است

  !باشد؟ خودش یزمان عدم به مسبوق آن وجود شود یم چگونه باشد، وجودش نیع
 یعمـوم زمان اول، فیتعر در یزمان عدم از منظور که میابی یدرم ق،یتحق نیا از
 ؛است شده گرفته نظر در ھا زمان ریسا یریگ اندازه و ریتقد یبرا که است یروز شبانه

 رییـتغ ف،یـتعر قیمـصاد و لـوازم م؛یریبگ نظر در ءیش خاص زمان را زمان اگر و
 و بـودن مـسبوق« :ودبـ خواھد صورت نیا به دیجد فیتعر جهینت در ؛کرد خواھد
 حـدوث نیا از منظور گر،ید عبارت به .»شیخو یزمان عدم به ءیش نبودن مسبوق

 و اسـت محال یفرض که نباشد موجود خود زمان تمام در ءیش که است آن ،یزمان
 موجود خودش زمان تمام در ءیش که است آن زین یزمان قدم از منظور .ندارد مصداق

 کـه چـرا موجودنـد خـود زمـان تمـام در ،مند زمان موجودات تمام هک چنان .اشدب
 یمعنا به ،یماد موجودات تمام ن،یبنابرا .ستین زمانشان از یجدا یزیچ وجودشان

   .ھستند »ینزما میقد« سوم،
 ندا هداد تذکر خاص، زمان و عام زمان کیتفک با »هینھا« در عالمه که است یگفتن

 به و است یجار یزمان نوع ھر در گذشت یزمان قدم و حدوث یمعنا در چه ھر که
   ).۲۸۸ص ھمان،( اند نکرده اشاره د،یجد فیتعر و لوازم

   ６عالمه یھا دگاهید یبررس
  :کرد اشاره توان یم ینکات به عالمه نظرات یبررس در

 در .انـد داشـته زمـان مورد در مخالف نظر دو »هینھا« و »هیبدا« در شانیا .۱ نکته
 یزمان قدم ای حدوث زمان، به توان ینم »هینھا« در اما است، یزمان میقد زمان، »هیبدا«

 نبودن مسبوق« ،کتاب دو ھر در یزمان میقد فیتعر که است یحال در نیا .داد نسبت
   .است »یزمان عدم هب

 نیـا در و شده دانسته مردود ،آمده »هیبدا« در که یحکم عموما ،یداور مقام در
 با ؛است شده ذکر زمان، نبودن یزمان میقد ۀدربار نیالمتألھصدر نظر از یداتیمؤ باره
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 »ستیـن یگـرید زمان زمان، یبرا چون ست،ین یزمان میقد زمان،« که حیتوض نیا
  ).۱۸۵ص ،۱۳۷۴ ،یگانیگلپا یربان و ؛۲۴۶ و ۲۴۵ص ،۳ج ،۱۹۸۱ ن،یصدرالمتألھ(

 به هیتوج نیا ؛داد دست به زمان یزمان قدم به قول یبرا یھیتوج توان یم ًظاھرا اما
 عدم به نبودن مسبوق اگر .است وابسته »یزمان عدم به تیمسبوق عدم« ریتفس تیفیک

 حدوث حیتوض در »هینھا« در مهعال هک چنان ـ میبدان زمان بر انطباق با مالزم را یزمان
 یزمان زمان، چون است خارج دور نیا از زمان قطع، طور به ـ اند آورده یزمان قدم و

 بـه نبودن مسبوق« ۀالزم که میابی یدرم دقت یکم با اما ؛باشد منطبق آن بر که ندارد
 عـدم .ستندیـن ملـزوم و الزم ،دو نیـا و ستین زمان بر انطباق مستلزم »یزمان عدم

 .است منطبق زمان، کل بر A که باشد لیدل نیا به تواند یم یزمان عدم به A تیمسبوق
 فرض اما .باشد منطبق آن بر زمان که ستین یزمان چون باشد زمان تواند ینم A لذا

 نیبنابرا ،ستین یگرید زمان زمان، یورا چون که نیا آن و است مطرح زین یگرید
 .باشـد یم یزمان میقد فیتعر مشمول زمان، جه،ینت در .ستین مسبوق یزمان عدم به زمان،
 و »یزمـان عـدم بـه تیمـسبوق عـدم« ۀمـسأل دو کیـتفک حکم، نیا رمز شد، گفته که چنان

   .است »زمان بر انطباق«
 ء،یش یزمان حدوث ۀالزم اند، فرموده »یزمان حدوث« حیتوض در عالمه .۲ ۀنکت

 بـه تیمسبوق که حیتوض نیا با ؛ستا زمان بر آن انطباق و آن وجود بودن یجیتدر
 یمعنا به بودن یزمان و باشد یزمان زین ءیش وجود که است آن مستلزم ،یزمان عدم
  ).۲۸۷ص ،۱۴۲۲ ،ییطباطبا( است زمان بر بودن منطبق و یجیتدر

ـان بر منطبق و یجیتدر از اعم را یزمان حادث ،عالمه سخن نقد در یاضیف استاد  یدفعـ و زم
ـه شانیـا .اند دانسته ـ است زمان طرف که ـ »آن« بر منطبق ـه کـالم ب  ۶ ۀمرحلـ ۱۸ فـصل در عالم

  :دانند یم دسته دو را یزمان حوادث جا آن در عالمه که کنند یم استشھاد »هینھا«
  و ؛است زمان خود بر منطبق که »الوجود یجیتدر« )الف
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 و »مماسـات« ،»وصـوالت« مثـل زمانند طرف به منسوب که »الوجود یآن« )ب
 ،یاضـیف( دانست بودن حادث ۀالزم را بودن یجیتدر شود ینم نیبنابرا .»انفصاالت«

 بر یگرید شاھد زمان، بر انطباق از یزمان حادث کیتفک نیھمچن ).۸۹۵ ص ،۳ ج ،۱۳۸۰
   .است سابق ۀنکت

 عـدم بـه ءیشـ وجـود تیمسبوق« به یذات حدوث فیتعر یپ در عالمه .۳ ۀنکت
 ةیـبعد کـنی لم ان بعد ءیالش حصول ھو و« که اند کرده ذکر را حیتوض نیا »یزمان

 است، آمده اول فیتعر حیتوض در عبارت نیا ).۲۸۷ص ،۱۴۲۲ ،ییطباطبا( »ةیالقبل تجامعال
 دو نیا انیم ییھا تفاوت و داند یم حدوث یبرا یگرید فیتعر را آن یاضیف استاد اما

 در امـا ؛است یزمان ،عدم و لحوق و سبق اول، فیتعر در )كی :کند یم انیب فیتعر
 یزمان تواند یم بلکه ،ستین یزمان عدم یول ؛است یزمان لحوق و سبق دوم، فیتعر

 قـوه، چـون است؛ مقدم زمان، و حرکت بر زمان، و حرکت ۀقوً مثال رایز باشد؛ یرزمانیغ ای
   .باشد حرکت جزء تواند ینم مبدأ چراکه است؛ یآن حرکت، مبدأ و است حرکت مبدأ

 مثـل چـون ؛اسـت یزمـان حـادث زمان،ً اوال که است آن ،فیتعر نیا زملوا از
 خالف بر ؛شود ینم جمع الحق، تیفعل با سابق ۀقو و است مسبوق قوه به حرکت،

  .یزمان میقد نه است یزمان حادث نه زمان آن، اساس بر که اول فیتعر
   .تاس اول فیتعر از اعم ،دوم فیتعر که شود یم مشخص باال حیتوض از )دو
 یلوازم و دانند یم دوم یمعنا یاضیف استاد آنچه شود یم مشخص قیدق ینگاھ با

 یکیتفک چنان عالمه کالم در .است زمان یزمان حدوث ھمان ،شمارند یمبر آن یبرا
 یاجزا و زمان یزمان حدوث ۀباردر که است ییمعنا ھمان معنا نیا اما ندارد وجود
   .است شده انیب دوم یمعنا در حاضر، متن در و است شده اشاره بدان زمان،

  ماده عالم قدم ای حدوث
 بـا یبـار ذات تیـنیع لیـدل بـه آن اثبـات از پـس »ضیف دوام« بحث در عالمه

 مجموع رایز ؛ستین عتیطب عالم دوام ض،یف دوام ۀالزم که کند یم حیتصر تش،یمبدئ
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 پس است یزمان عدم به مسبوق و حادث جزء ھر و ستین اجزا یورا یزیچ ،عالم
  ).۳۹۲ص ،۱۴۲۲ ،ییطباطبا( است یزمان حادث زین عالم کل

 بعد یھا بخش در که اند کرده انتقاد عالمه قول نیا از یاضیف استاد و مصباح استاد
   .شد خواھد اشاره بدان

  یزدی مصباح استاد
 یھـا فیـتعر انیـب از ریـغ قـدم، و حدوث باب در ،مصباح استاد حضرت نظرات

 موضـوع نیا در عالمه و متکلمان حکما، یآرا نقد به و دارد یسلب ۀجنب تر شیب گذشته،
 انیـب رسد، یم نظر به دیجد و تازه شانیا کالم در ف،یتعار باب در آنچه .است پرداخته

 را یزمـان میقـد اگـر کـه است آن بر شانیا .است »یزمان میقد« فیتعر از یگرید نوع
 مجـردات یعنی رد؛یگ یم دربر ھم را اتمجرد م،یکن معنا »یزمان عدم به تیمسبوق عدم«

 کـه معنـا نیـا به نه اند؛ یزمان میقد زمان، و یزمان حدوث سلب یعنی ،یسلب ییمعنا به
   ).۴۹۱ص ،۱۴۰۵ مصباح،( باشند داشته یازل یزمان

  :آورد نظم به نیچن توان یم را باب نیا در شانیا نظرات مجموع
 حدوث رد با که داند یم یزمان حادث ت،یمعلول لیدل به را یماد جھان متکلم، .۱

   .شود یم باطل نظر، نیا علت، به معلول اجیاحت مناط عنوان به
 اما ؛داند یم مردود ،یتعاقب تسلسل ۀاستحال لیدل به را ماده عالم تیازل متکلم، .۲

 منظر از .دانند یم تسلسل ۀاستحال شرط را یقیحق ترتب و وجود در اجتماع فالسفه،
 تیابـد و تیـازل ،یعال یمباد در بخل عدم بر افزون ،یتعاقب سلسلت جواز یفلسف

 را یقیحق علل ریغ در تسلسل ابطال ۀادل زین مصباح استاد .دینما یم ثابت را ماده جھان
 یزمان حدوث اثبات یبرا راه جا نیا تا ).۲۶۹ص ،۲ج ،۱۳۷۸ مصباح،( داند یم مناقشه قابل

   .شود یم بسته ،متکلم
 یآغاز یب و ماده عالم قدم بر یلیدل را »تحملھا مادة و بقوة مسبوق حادث کل« ۀدقاع فالسفه، .۳

  ).۲۶۷ص ھمان،( داند یم مخدوش یلیدال به را قاعده نیا استاد .اند گرفته آن یانجام یب و
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 یعال یمباد در بخل عدم و یتعاقب تسلسل جواز( حکما لیدل کی تنھا بیترت نیا به
 تسلسل »جواز« ،دیآ یمبر زین لیدل ظاھر از هک چنان اما ؛ماند یم یباق عالم تیازل بر ...)

 انیـب به نیبنابرا ؛تر شیب نه و کرد خواھد داللت ماده عالم تیازل »جواز« بر ،یتعاقب
 را یابد و یازل ضیف افتیدر امکان ماده، جھان دیشا اما ست؛ین محدود ضیف« استاد

 یھاال ضیف وسعت با را جھان حجم نبود محدود فالسفه، که ھمچنان ؛باشد نداشته
 یھـاال ضیفـ دوام بـا یمنـاف ھم را آن یزمان بودن محدود دینبا اند، ندانسته یمناف

 ھماننـد را انتھـا و ابتـدا ثیـح از عـالم یزمان تیمحدود مسأله شانیا لذا .»بدانند
 نیالطرف یجدل ،یفلسف نظر از و کمشکو و یعقل برھان بدون آن، یمکان تیمحدود

   ).۴۹۳ص ،۱۴۰۵ ھمو، و ؛۲۷۰ص ھمان،( کند یم فیتوص
 معطوف ،عتیطب عالم یزمان حدوث بر »هینھا« در عالمه لیدل به شانیا گرید نقد

 مصباح استاد .گرفتند جهینت را عالم کل حدوث عالم، یاجزا حدوث راه از که است
 اجزا حدوث از توان ینم که نیا جمله از دانند یم مخدوش یلیدال به را استدالل نیا

 به مسبوق کل، اما است یزمان عدم به مسبوق جزء، ھرً اوال چون دیرس کل حدوث به
 یگـامنھ .باشـد آن بـر سـابق کـه ستین کل از قبل یزیچ چون ؛ستین یزمان عدم

 نیـا امـا نباشـد؛ اجـزا یورا یتیخاصـ کـل، در که داد تیسرا کل، به را جزء حکم توان یم
 بـر سبقت( تیخاص نیا زین اول حادث ای جزء که نیا بر نافزو ست؛ین کل در اجزا تیخاص
 اسـت، واحـد یحرکتـ عـالم، کـه نیـا و حرکـت، وحـدت بر بناً ایثان .ندارد را )یزمان عدم

   ).۲۸۸ص ،۱۴۰۵ مصباح،( کند تیسرا کل به بخواھد آن حکم تا ندارد بالفعل یاجزا حرکت،

   یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ
 ،موارد یبرخ در و یابتکار جامع، یاناتیب قدم، و ثحدو ۀباردر شانیا یھا دگاهید

 شانیا اناتیب در ،آمده مجمل معاصر لسوفانیف کلمات در آنچه .است فرد به منحصر
 یبرھان و مستدل جا نیا در ،بوده رھا استدالل بدون آنچه و است؛ شده انیب یروشن به

 یحتـ ،آن نییتب و معال تیازل بر شانیا ۀادل شد خواھد مالحظه هک چنان .است شده
   .باشد یم نیالمتألھصدر اناتیب از فراتر قدم چند
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  :است گونه نیا ،یمنطق یریس در اناتیب نیا مجموع نشیچ حاصل
  یزمان قدم و حدوث فیتعر .١

 امالصدر قول بر یدییتأ که »النیس و یذات تصرم و تجدد« یمعنا به حدوث )الف
  ).۲۰۷ و ۲۰۶ص تا، یب ،یآمل یجواد( است

 آن استاد و است متکلمان قول که »بودن االول منقطع« یمعنا به حدوث )ب
   .است نموده ابطال را

  عالم فیتعر .٢

 مجـردات .شـود یمـ میتقس ،یماد و مجرد بخش دو به خدا ضیف یجواد استاد نظر از
 رو آن از بخش نیا به .ھستند یربوب صقع در و گرید بخش بر سابق که ھستند یاالھ خزائن

 یماسـو ۀزمر از دسته نیا است؛ عالمت یمعنا به عالم رایز ند؛یگو ینم عالم است، بیغ که
 از عالم نیبنابرا .ستندین عالمت و عالم ندارند، یدسترس ھا آن به که یکسان یبرا اما ھستند، ّٰاهللا

  ).۴۳۵ و ۴۳۴ص ،۵ـ۲ج ،۱۳۸۶ ،یآمل یجواد( است ماده عالم شان،یا نظر
  عالم یزمان حدوث اثبات .٣

 است یذات النیس و تجدد ،مالصدرا از یرویپ به ،یزمان حدوث از استاد فیتعر
 العالم( متکلمان برھان شانیا منظر از .است یجوھر حرکت ۀادل ھمان زین آن اثبات و

 ؛ستین عالم یبرا یزمان حدوث اثبات به قادر )حادث العالمف دث،رحایمتغ کل ر،یمتغ
 حرکـت ۀادلـ امـا ؛است عتیطب جھان یضعر رییتغ معروف، برھان وسط حد چون

  ).۲۰۷ و ۲۰۶ص تا، یب ھمو،( کند یم ثابت عتیطب متن در را یزمان حدوث ،یجوھر
  قدم و حدوث قیمصاد .۴

 در و است مجرد که یزیچ چون ؛یزمان حادث نه و اند یزمان میقد نه مجردات
 آن از زمـان ۀحیرا که یوصف چیھ به و بود نخواھد نّمتزم ھرگز ست،ین زمان قلمرو

   ).۵۸ص ،۱۳۸۴ ھمو،( شود ینم متصف ،یزمان قدم رینظ ،شود یم استشمام
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 رسد چه تا ندارند؛ بقا و قرار و ھستند تازه ھمواره رند،ییتغ در که لیدل نیا به زین ناتّمکو
   ).۲۱۴ و ۲۱۳ ص ،۱ج ،۱۳۸۸ ھمو،( است یمنتف یکل طور به ،یزمان میقد پس .یزمان قدم به

  عالم داشتن اابتد رد .۵

 منقطع و داشتن ابتدا یمعنا به عالم یزمان حدوث بر شانیا که یاشکاالت جمله از
 رایـز .داشـت آن از یحیصح ریتصو توان ینم که است آن دانند یم وارد بودن االول

 مکان در ءیش تحقق ھمچون ،خاص یزمان به عالم اختصاص و عالم یزمان حدوث
 مکـان کی به یزیچ تخصص که گونه ھمان .است خاص یمکان به آن اختصاص و

 آن تحقق از پس نیمع زمان به یزیچ تخصص است، مکان آن وجود از پس خاص
 که آن حال ؛است عالم بر زمان سبقت بر متفرع ،عالم اصل حدوث نیبنابرا ؛است زمان
   ).۱۷۲ و ۱۷۱ص ھمان،( است عالم عناصر از یجزئ ،زمان خود
 دھد یم پاسخ کردند، یم انکار را عالم تیازل ھا آن سبب به نمتکلما که را یمشکالت شانیا

 بـر یلـیدل فالسفه یول دانند؛ یم محال را یخارج تسلسل انواع ھمه متکلمان که نیا جمله از
 ،۵ ــ ۱ج ،۱۳۸۶ و ؛۱۸۰ص ،۲ج ،۱۳۸۸ ،یآملـ یجـواد( ننـدیب ینم یاعداد و یقفیال تسلسل استحاله

 بـه امـا نـد؛یب یم ناسازگار بودن، »فعل« با را نبودن االول منقطع متکلم، گرید یسو از ).۳۹۶ص
 و تیازل ندارد، منافات بودن فعل« با نبودن، اآلخر منقطع و تیابد که ھمانگونه شانیا شیفرما

   ).۱۷۹ص ھمان،( »است سازگار فعل با زین نبودن االول منقطع
 عـالم،« کـه قیرط نیا به عالم حدوث بر متکلم استدالل که دکن یم اضافه شانیا

 رغـم بـه توانـد یمـ »حـادث فھو الحوادث عن خلویماال کل و است حوادث محل
 حـادث و یذاتـ ریـغ را خداونـد ۀاراد رایز ؛نجامدیب یتعال یبار حدوث به ،لشانیم
 ھمان،( دانند یم حادث جهینت در و حوادث محل را خدا که رندیبپذ دیبا پس ؛دانند یم

   ).۲۷۳ص
  )ضیمستف حدوث و ضیف قدم( معال تیازل اثبات .۶

 اناتیب در که ھستند ینیعناو ض،یف دوام و استمرار ای قدم ھمان ای و عالم، تیازل
 باب در استاد کالم در آنچه .است شده ذکر عالم بودن االول منقطع مقابل یبرا شانیا
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 انـاتیب از یبرخـ از اما ؛است »ضیمستف حدوث« و »ضیف قدم« ،هآمد عالم تیازل
 ،ضیفـ قدم ای عالم تیازل باب در یا ادله به توان یم خلق و حق ۀرابط ۀربادر شانیا

 عالم ضرورت ای امکان عنوان تحت شانیا اناتیب ادله، نیا نیتر مھم از .افتی دست
  :شود یم نییتب مقدمه چند در که است

  ھستند؛ یفعل ای یذات ،یقیحق اوصاف )الف
 یفعل وصف ثبوت و یازل رتضرو ۀگون به واجب یبرا یذات وصف ثبوت )ب

 ؛است اسیبالق ضرورت ۀگون به واجب یبرا
 ؛اوست افعال و خداوند ،است محقق خارج در آنچه )ج
 ھمان که است یواقع و یاشراق ۀاضاف و خدا جادیا و فعل ھمان ا،یاش وجودات )د
 ؛است استقالل گونهھر فاقد و او به تعلق و ربط نیع و حق شأن

 است؛ آن نیع خارج، در اما است؛ ضیمستف بر مقدم اضافه اعتبار، در یاشراق ۀاضاف در )ھـ
 تحقق بر فرع تنھا است، ینیطرف یامر که یمقول ۀاضاف خالف بر یاشراق اضافه )و

 ؛است وجود و جادیا ۀرابط ھمان مضاف، با او ۀرابط ،بوده هیال مضاف
 هیاطالق تیثیح به واجب ذات نیبنابرا ھستند؛ یاشراق ۀاضاف زین فعل اوصاف )ز

  ).۲۶۰ ـ ۲۵۸ص ،۲ ـ ۱ج ،۱۳۸۶ ،یآمل یجواد( کند یم را آن تیکفا
ـه یذاتـ چه است واجب کمال چه ھر جهینت در  در .اسـت یضـرور او یبـرا ،یفعلـ چ

 ۀرابطـ نیبنـابرا .اسیـبالق ضـرورت بـه یفعل اوصاف در و یازل ضرورت به ،یذات اوصاف
   .ستین ضیف قدم ای و تیازل جز یزیچ نیا و است اسیبالق ضرورت عالم، و یتعال حق

 به توجه با و الواحد ۀقاعد بر بنا .است »ضیف وحدت« عالم تیازل بر گرید لیدل
 بـا را عـالم کل یتعال حق ،یعدد نه است یقیحق واحد قاعده، نیا در واحد که نیا
 امـر نیا ).۵ /قمر( ﴾واحدة اال امرنا ما و﴿ :که چنان کند یم اداره و دهیآفر واحد ضیف

 و الیس و ریمتغ و یزمان یبعض و زمانند از منزه ھا آن از یبرخ که دارد یدرجات ،ریفراگ
 تمـام اما ؛است هیجزئ ارادات و حوادث محل و ،حال و مضارع ،یماض ۀدارند دربر
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 ظھور ،گسترده واحد نیا بسط با عالم کل و نیزم و ھا آسمان خلقت و حوادث نیا
   ).۲۶۷ص ھمان،( دینما یم

 بودن یوجھ دو به ضیمستف حدوث و ضیف قدم جمع یچگونگ نییتب در استاد
 و دندیجاو ،ھستند او به منتسب و بوده خداوند نزد که رو آن از :دارند اشاره مکونات

 قـرآن هکـ چنـان ؛)۲۶۸ ص ھمـان،( رنـدیپذ زوال و یفـان ،باشند یم ما نزد که رو آن از
ٰعندا ما و نفدی عندکم ما﴿ :دیفرما یم    ).۹۶ /نحل( ﴾باق ّهللا

  ضیمستف قدم و ضیف قدم .٧

 دست به زین یبوعل کلمات از که است یدگاھید ض،یمستف حدوث و ضیف قدم
 زوال و ضیفـ دوام بـر مـوارد یاریبـس در ھم رینص خواجه چون یبزرگان و دیآ یم

 نه که کند یم اثبات استاد .ستین شانیا یینھا ۀینظر نیا اما ؛اند کرده اصرار ض،یمستف
 .»میقد منه کل و دائم ضهیف کل« بلکه ،است »هیالبر یعل ضیالف دائم« حق، ذات تنھا

  :رود یم شیپ مقدمه چند با انیب نیا
 و دیـز به نسبت واجب تیرازق و تیخالق ھمچون یجزئ صفات و اسما )الف

  ھستند؛ تیرازق و تیخالق یکل صفات و اسما پوشش ریز ،وعمر
  ؛حقند مطلقه تیومق پوشش ریز زین ھا نیا )ب
 اضـافات از او، بـودن ریـغ مقـوم و واجب بودن ذات به قائم یعنی تیومیق )ج
 به ،یذات صفات و اسما ۀھم ھمانند نیبنابرا ؛است میق ذات بر متفرع تنھا و یاشراق

 اثبـات واجـب یبـرا یازلـ ضـرورت به و ستین دیمق یھاال ذات بر زائد امر چیھ
   شود؛ یم

   ).۲۶۵ص ھمان،( است میقد و یضرور و،عمر و دیز تیرازق و تیخالق نیبنابرا )د
 بـا ،نحـو نیبـد حوادث از کی ھر و وعمر و دیز قدم اثبات که رسد یم نظر به

 بحث و عوالم تطابق و )۲۱ /حجر( ﴾خزائنه عندنا اال ءیش من ان﴿ چون شواھد یبرخ
 ت،یازل و قدم نیا اما ؛شود یم دییتأ ،وجود یعال مراتب در یماد یایاش بودن موجود

 و دیز حال ھر به رایز بحث، مورد یزمان و یعرض قدم نه و است یطول تیازل و قدم
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 واحـد کیـ را ماده جھان اگر چهگر .ھستند مشخص یزمان مبدأ با یحوادث و،عمر
 آغـاز افتنیـ ــ است شده ذکر زین حکما اناتیب در هک چنان ـ میریبگ نظر در متصل

 آنچـه تمـام جـهینت در و اسـت نـاممکن یامـر و،عمر و دیز یبرا مشخص یزمان
  .است میقد واحد ضیف از یظھورات رسد، یم نظر به حادث و ضیمستف

 یف« عنوان لیذ »هیمتعال حکمت شرح« در باره نیا در استاد اناتیب که است یگفتن
 زا ،یریـگ جـهینت نیـا یولـ ؛اسـت آمده »جھاته عیجم من واجب لذاته الواجب ان

   .است نشده ذکر مالصدرا کالم در و است ستادا اتابتکار
  قابل تیقابل ۀمسأل .٨

 که یمطالب با دوم انیب که دارند گانهدو ًظاھرا یاناتیب ،قابل تیقابل بحث در شانیا
 یکی در عالم حدوث که اشکال نیا پاسخ در شانیا .دارد یتر شیب یھمخوان ،گذشت

 صورت در و ستین وارد ،اشکال :دیفرما یم است، علت از معلول تخلف ھا زمان از
 یتعال حق رایز ؛دیآ ینم شیپ علت از معلول تخلف ھا زمان از یکی در عالم حدوث

 ؛ستین یماد ،حوادث تام علت اما ؛ندارد متمم به یازین تیفاعل در و است تام فاعل
 ؛است هّمعد علل و یصور و یماد ،یقابل و یفاعل علل مجموع ھا آن تام علت چون
 موجـود باشـد، نـشده نیتـأم ھا آن ۀژیو طیشرا که یھنگام تا یماد یاجزا نیابنابر

 نیب و است زیجا ھا آن یبرا یزمان عدم ۀسابق و یزمان حدوث رو نیھم از .شوند ینم
   ).۳۸۸ص ،۵ـ۱ ج ،۱۳۸۶ ،یآمل یجواد( ستین اسیبالق ضرورت ،یفاعل علت و ھا آن

 جھت از عالم یابتدا جواز اثبات و لاشکا رد در تنھا ،انیب نیا است ممکن البته
 ذات ...« :است شده متذکر شانیا که چرا ؛باشد نداشته نیا از شیب یداللت و باشد فوق

 یزائد امر ھر رایز ؛ندارد یا منتظره حالت گونه چیھ خود فعل اظھار یبرا اله اقدس
 ،آن رینظا و خاص زمان مصلحت، رینظ باشد، او تیمش اعمال ساز نهیزم بخواھد که

 یاشراق ۀاضاف به و شده صادر او قدرت و تیمش از که دارد قرار یضیف دامن در ھمه
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 چیھـ به دیمق است، گسترده ضیف ھمان که او تیمش پس .است زده هیتک او یومیق
   ).۲۸۱ص ،۲ ج ،۱۳۸۸ ھمو،( »اوست مطلق و کران یب ذات به مستند تنھا و ستین یدیق

 را عـالم کـل ایـ ضیفـ اصل به نسبت خداوند یذات ۀاراد ،گرید یجا در شانیا
 به نسبت خدا یفعل ۀاراد در یول ؛ندا هدانست مانع زوال ای شرط حدوث به مشروطریغ

 ھمان،( دانند یم متصور را مانع زوال و شرط حدوث و مصلحت وجود ،یجزئ حوادث
 انیـم یضـرور ۀرابطـ بر شانیا اصرار و دیتأک در ،انیب نیا رسد یم نظر به ).۲۷۳ص

   ).۲۶۷ص ھمان، :ک.ر( شود یم مضمحل یجزئ حوادث و خداوند
 ،یجزئ حوادث یبرا دیشا ،قابل تیقابل ۀمسأل که نیا است آشکار و ظاھر آنچه

 عـالم اصل یبرا که چرا ؛ستین مطرح ماده، عالم اصل یبرا اما ؛باشد داشته یوجھ
 یاتحاد یبیترک ،وجودش فرض بر یاول یوالیھ ای ماده و ستین مطرح یقابل ماده،

   .ندارد اجسام وجود بر مسبوق یوجود لذا و دارد صورت با
 کـه بود ماده عالم تیازل اثبات در یآمل یجواد استاد از ییھا نییتب و ادله ھا نیا

  :جمله از افزود؛ ھا آن بر را یگرید لیدال شود یم
 در یمـاد موجـودات وجود و عوالم تطابق یشناخت جھان ۀینظر اساس بر )الف

 عوالم تیازل لذا و تجرد بر عالوه عوالم، نیب قهیرق و قهیحق ۀرابط وجود و نیبر عوالم
   .است یباق و یازل ظل، یذ و ظل اتحاد حکم به زین ماده عالم وار هیسا وجود ن،یبر

 عالم یوجود علل که وجود نیبر طبقات که مادام اخس، امکان قاعده طبق )ب
ّ و بود خواھد و بوده موجود ھا آن وجود با زین ماده عالم موجودند، اند ماده  ۀاستحال اال

   .شود یم ریدامنگ تامه علت از معلول تخلف
 در مـاده عـالم آمـدن دیپد طیشرا حصول و قابل تیقابل مورد در شبھه گونهھر

 در زیـن فاعـل و یابـداع یامـر ماده، عالم اصل که چرا ؛است مردود ،خاص یزمان
   .ستین اریاغ به مشروط و منوط ،تیمش و اراده در و تام تیفاعل
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  عالم تیازل بر ینقل شواھد .٩

 از اتیـروا یبرخـ جملـه از ؛کنند یم ذکر منقول یشواھد ،عالم تیازل بر استاد
 خبر نسل ھزار ھزار به تا آدم از قبل یانیآدم وجود از که »دیتوح« کتاب در هیبابو ابن

  ).١٣٧٥ ،بابویه بنا( دھد یم
 زمان عرف در ـ شود یم خوانده ونیلیم هامروز که ـ »الف الف« ریتعب است یگفتن

 عـوالم از سـخن ات،یـروا از گـرید یبرخ در .کرد یم داللت رقم نیتر شیب بر ائمه
 و داشـته وجـود ،اسـت مـستقر آن در یکنون بشر که یعالم از قبل که است یچند

  ).ھمان( است شده منقرض
 آدم و عالم خلقت که را یمحدود دید ات،یروا گونه نیا که دھد یم حیتوض شانیا

 محکـوم گردانـد، یمـ سـال ھزار چند رینظ کاند یزمان به دیمق را یھاال نشیآفر و
   ).۲۸۶ و ۲۸۵ص ،۵ـ۱ج ،۱۳۸۶ ،یآمل یجواد( دینما یم

  یبند جمع
  :شد ارائه یزمان قدم و حدوث از یمتعدد فیتعار نوشتار نیا در :اول

   .یزمان عدم به ءیش دوجو تیمسبوق :یزمان حدوث .۱
  .یزمان عدم به ءیش وجود تیمسبوق عدم :یزمان قدم

 بـا سـابق عدم که یا گونه به ،آن عدم از پس ءیش کی تحقق :یزمان حدوث .۲
   .نباشد یشدن جمع الحق، وجود
 تمام در ءیش یعنی ؛شیخو یزمان عدم به ءیش بودن مسبوق :یزمان حدوث .۳
  .است محال یرضف که ؛نباشد موجود خودش زمان

 زمان تمام در ءیش یعنی ،شیخو یزمان عدم به ءیش نبودن مسبوق :یزمان قدم
   .باشد موجود خودش

 حدوث سلب یعنی ،یسلب یا گونه به یزمان عدم به تیمسبوق عدم :یزمان میقد .۴
   .شود یم ھم مجردات ۀبردارند در که یزمان

  .»آن« دو رد بقا عدم و یذات النیس و تجدد :یزمان حدوث .۵
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 را عالم تیازل یزدی مصباح ّٰاهللا آیت و یزمان حادث را عالم ییطباطبا عالمه :دوم
 ،یآمل یجواد ّٰاهللا تیآ و نیالمتألھصدر قول بر بنا اما ؛ندا هدانست کمشکو و مبرھنریغ

 یتنـاھ عـدم بـا متفاوت را تیازل مالصدرا که حیتوض نیا با .است یازل ماده، عالم
 اسیبالق وجوب قیطر از تیازل اثبات بر قیعم یلیدال یآمل یجواد ّٰهللا تیآ و داند یم

   .اند کرده انیب عالم
 اگر و است یازل اما است تجدد و حدوث نیع چون ؛است حادث ،عالم نیبنابرا

 وجـود معنـا نیبـد عالم دانستن میقد در یمشکل م،یکن اخذ قدم یمعنا به را تیازل
 عبـدالرزاق ۀگفت بهً اوال است آمده عالم حدوث نعنوا به شرع لسان در آنچه .ندارد

 کلمات به مراجعه باً ایثان ؛است نشده مشخص یزمان ای و یذات و است مطلق یجیالھ
 بوده »هیدھر« ۀینظر رد عالم، حدوث اثبات از مقصود که شود یم استفاده ،نید بزرگان

 ۱۸۸ص ،۱۳۷۴ ،یروانیش :ک.ر( پنداشتند یم صانع از ازین یب یمعنا به میقد را عالم که است
 خـالق عظمـت کتار بر یگرد تنھا نه ،عتیطب عالم تیازل اثبات که آن حال ؛)۱۸۹ و

 زبان تا برد یم فرو شیخو حقارت و حق عظمت بحر در را انسان بلکه نشاند، ینم
  .»...له اال حیالتسب ینبغیال من سبحان لیالجل ّٰاهللا سبحان« :که دیبگشا حیتسب به عجز
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