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مسئلةۀ حدوث عالَم از دیرباز مطمح نظر حکما و فالسفه بوده است؛ این مسلةه در حوزة تفکر اسالمی،
به دلیل ارتباطی که با مضئئامین دی ی داهئئته اسئئت ،مورد تو ه و بررسئئی بسئئیار قرار گرفته اس ئت؛
بهگونهای که چ دین نظریه برای به تصئویر کیئیدح حدوث عالَم از سوی متفکرین مسةماح در طول
تاریخ تفکر اسالمی و در عرصههای کالم ،فةسفه و عرفاح ،طرح هده است.
صئدرالمتألهین در عین التزام به چارچوب مباحث فیةسئوفاح گذهته  ،به فضل نظریۀ حرکت وهری،
تصئویری بدی از حدوث زمانی عالَم ارائه نموده است .از طرف دیگر ،مرحوم عالمه طباطبائی در باب
حدوث زمانی عالَم دارای نظری دو و هی اسئئت؛ اییئئاح از سئئویی ،هم وا با صئئدرالمتألهین ،قائل به
حدوث تجددی تکْ تکِ ا زای عالَم هسئئت د و از سئئوی دیگر ،بر خالف صئئدرا ،کل عالَم را نیز حادث
زمانی میداند.
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طرح هده است و پس از نیاح دادح و وه اهتراک و تمایزهاح ،مورد ارزیابی قرار گرفته است.
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 -1مقدمه

مسئله آغاز هستی ،از اولین مسائلی است که ذهن بشر را -به عنوان یک پرسش فلسفی -به خود مشغول
نموده است.
«به دلیل حیرت استت که انسانها هم در گذشته و هم امروز آغاز به فلسفیدن میکنند .آنها نخست در
برابر مشکالتِ پیشپا افتاده متعجب میشدند؛ پس از آن ،اندک اندک ،پیش آمدند و در مقابل موضوعات
بزرگتری اظهار اِشکال نمودند .به عنوان مثال دربارۀ پدیدارهای ماه و خورشید و ستارگان ،و دربارۀ آغاز و
منشأ جهان(Aristotle, 1984, Metaphysics, A. 2. 982b10-15) ».
از جمله مهمترین چالشهای فکری مسئلۀ آغاز ،بحث از اصل مسبوقیت جهان مادی به نیستی است که
در ادبیات فلستفه و کالم استالمی ،از این مستئله به «حدوث و قِدَم عالَم طبیعت» 1تعبیر شده است .این
مستتئله ،همواره محل عنایت ارباد دین و اندیشتته بوده استتت .صتترن ن ر از پیشتتینۀ کهن و زمینههای
تاریخی آن در اندیشتۀ بشتری ،نگاهی گذرا به مستالک گوناگون فکری در حوزۀ استتالم ،برجستگی این
مستئله را نزد اندیشتمندان این حوزه آشکار ساخته است و یکی از محورهای شاخص تقابل آراء و تضارد
افکار در میان پیروان این مستالک را به دست میدهد .با اینکه این مسئله اصالتاً از مسائل هستیشناسی
به حستاد میآید ،در عین حال با مسائل دینی و کالمی در اصطکاک است؛ همین مطلب موجبات نزاعی
بیش از مستائل متعارن فلسفی بر سر این مسئله را فراهم نموده است و منجر به تخطئه و تکفیر گروهی
از فالسفه به دست متکلمین در طول تاریخ فلسفۀ اسالمی شده است.
1
اصتتل حدوث عالَم و مستتبوقیت آن به نیستتتی ،با توجه به تأکید فراوان متون دینی بر این مستتئله ،مورد
اتفاق جمهور فالستفه ،متکلمین و عرفای مستلمان بوده است و اختالن در تفسیر و تصویری است که از
آن ارائه شده است .منشأ این اختالن را میتوان به طور کلی به یکی از این سه امر یعنی )1 :نحوۀ نگرش
به عالَم طبیعت )2 ،شتیوۀ خداشتناسی و  )1نحوۀ تلقی دینی (مبانی دینشناختی و به خصوص نحوۀ فهم
متون دینی) هر مکتب نستتبت داد .بدین معنا که در تحلیل و ریشتتهیابی نحوۀ نگرش حکما ،متکلمین و
عرفا دربارۀ حدوث عالَم ،حداقل یکی از این سه عامل ،نقش اساسی داشته است.
از آنجایی که بحث از حدوث و قدم زمانی عالَم موضوع اصلی این مقاله است ،بحث خود را به همین نوع
منحصتر مینماییم .به من ور روشتنتر شدن محل بحث ،طرح معانی حدوث و قدم را مقدم نموده است،
 -1من ور این متفکرین از بحث دربارۀ مستئلۀ حدوث عالَم ،حدوث جهان طبیعت استتت .البته از ن ر آن دستتته از آنها که به وجود عوالم
مجرد و غیر مادی معتقدند ،آن عوالم نیز حادث میباشتتند( .الاقل به بعضتتی از اقستتام حدوث) اما محور ن ر ایشتتان در مواضتتعی که به
بررستتتی حتدوث عالَم میپردازند ،همان حدوث عالَم طبیعت (جهان مادی) میباشتتتد .همچنین ،از آنجایی که محل بحث در این مقاله،
حدوث زمانی است ،منحصر شدن عالَم به عالَم ماده و طبیعت ،در بحث حاضر ،مسلم خواهد بود.
 -1به عنوان مثال ،یک جلد از کتاد بحاراالنوار (جلد  ،)41به جمع آوری روایات حدوث عالَم اختصتتتاص داده شتتتده استتتت ،همچنین
صدرالمتألهین آیاتی از قرآن کریم مانند «اعران »41 /و «یونس »1 /را نیز دال بر حدوث عالَم دانسته است( .مالصدرا 1171 ،الف)67 ،
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پس از طرح مرادمان از هریک از این دو شِق ،ن ریۀ صدرالمتألهین و مرحوم عالمه طباطبائی را در همین
باد طرح خواهیم نمود.
 -2معانی لغوی ،عُرفی و اصطالحی «حدوث» و «قِدَم»

«حدوث» در لغت ،به معنی «نو پیدا شتتدن»« ،روی دادن امری تازه»« ،رُخ دادن» و «پدید آمدن چیزی
که نبوده استتتت» آمده استتتت( ،معین )1111/1 ،1171 ،برای «قِدَم» نیز ،در مقابل حدوث ،معانی لغوی
«دیرینگی» و «از دیرباز بودن» ذکر شده است( .معین)2616/2 ،1171 ،
حدوث و قدم دارای معنایی عرفی نیز هستتند .هرگاه ،زمانیکه از پیدایش چیزی گذشتته استت ،بیشتر از
زمانی باشتتد که از وجود چیز دیگری گذشتتته استتت ،عامۀ مردم ،شتتیئی را که دارای زمان (طول عمر)
بیشتری است ،قدیم مینامند و آن را که زمان کمتری دارد ،حادث میگویند .معنای این سخن اینست که
قدیم ،آنستت که در زمانی وجود داشته که حادث در آن زمان هنوز وجود نداشته است؛ یا به عبارت دیگر:
حادث ،در زمانی که قدیم در آن زمان ،موجود بوده ،مسبوق به عدم است( .عالمه طباطبائی217 ،1114 ،؛
همو246 ،1117 ،؛ مالصدرا)261 ،1111 ،
«مفهوم محوری در این معنتای عرفی ،طوالنیتر بودن امتتداد زمانی یک موجود نستتتبت به دیگری ،از
طرن ابتدا (ازل) استت .برای تبدیل این معنا به معنای اصتطالحی مورد بحث در فلسفه ،نیاز است که دو
تصترن انجام بگیرد :اوّل آنکه مفهوم نستبی به نفستی (مطلق) تبدیل گردد؛ به این صورت که حادث به
معنای «مستبوق به عدم» و قدیم به معنای «غیر مستبوق به عدم» درن ر گرفته شوند [و مسبوقیت ،در
اینجا هنوز زمانی است] و دوم اینکه مسبوقیت مأخوذ در این تعریف ،بهگونهای تعمیم داده شود که اقسام
دیگر از قبیل حدوث ذاتی ،دهری و بالحق را نیز دربر گیرد [زمانی بودن مسبوقیت ،محو شود]( ».مصباح
یزدی)112 ،1104 ،
با انجام دو تصرن فوق ،به معنای اصطالحی مورد ن ر رهنمون میشویم .اما باید در ن ر داشت که برای
«حدوث» و «قدم» دو تعریف متداول در اصطالح فلسفی وجود دارد:
« )1حدوث» عبارت استت از مسبوقیت وجود شیئ به عدم خودش و «قدم» ،عبارتست از عدم مسبوقیت
وجود شیئ به عدم خودش.
« )2حدوث» ،مستبوقیت وجود شتیئ استت به غیر خودش و «قدم» ،عدم مستبوقیت وجود شیئ به غیر
خودش است( .مطهری)111-111 ،1116 ،
با کمی تأمل ،میتوان این دو تعریف اصتتطالحی را به یکدیگر بازگرداند؛ به این صتتورت که توجه نماییم
که من ور از «غیر» در تعریف دو م ،یا عدم شتیئ استت و یا وجود چیزی که بتوان عدم آن شیئ را از آن
انتزاع نمود( .فالسفه معموالً علت را لحاظ میکنند) بنابراین ،رکن اساسی در تعریف حدوث ،مسبوقیت به
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عدم استت و اگر نتوان هی گونه نیستی و عدمی پیش از وجود شیئ در ن ر آورد ،در آن صورت آن شیئ
نمیتواند حادث باشد.
لذا ،آنچه به عنوان توضیحی کلی باید در ن ر داشت ،اینست که مطلق حدوث در اصطالح فلسفی عبارت
استت از مستبوقیت شتیئ به عدم و نیستتی؛ یعنی عدم باید بهگونهای بر وجود شیئ مقدم باشد تا حدوث
معنی داشتته باشتد .یک چیز در صتورتی حادث استت که ،بهگونهای ،قبالً نبوده باشد و بعداً موجود شود؛
ازاینرو گفتهاند :قوام حدوث ،به عدم سابق و وجودِ الحق است.
همانگونه که در مقدمه گذشت ،در این مقاله محور بحث ،مسئلۀ آغاز زمانی عالَم طبیعت است.
 -3حدوث و قدم زمانی عالَم طبیعت
 1-3حدوث زمانی

الف) تصویر مشهور حدوث زمانی عالَم
«حدوث زمانی تعریف مشهوری دارد و آن اینکه وجود شیئ مسبوق به عدم زمانی باشد و این عدم زمانی،
به صتتورت نبودن آن شتتیئ ،مقارن با جزئی از زمان تفستتیر میگردد .بنابر این تعریف ،پدیدههای زمانی
حادث زمانی اند .اما این تعریف ،بر خودِ زمان به عنوان امتدادی واحد و همینطور بر اجزای آن ،صتتتدق
نمیکند؛ چراکه برای زمان ،ظرفی زمانی که وجود کل زمان یا جزئی از آن بر آن منطبق شود ،قابل تصور
نیست( ».مصباح یزدی)111 -111 ،1104 ،
با اخذ این تعریف از حدوث ،تصتویر آغاز زمانی عالَم به این صتورت در میآید که در گذشته ،زمانی بوده
که اثری از عالَم طبیعت نبوده استتتت؛ پس از آن و در لح ۀ آفرینش ،خداوند عالَم طبیعت را از عدم خلق
نمود و از آن پس تا به امروز ،عالَم طبیعت موجود بوده استت .این تصتویر ،در تفکر اسالمی توسط قاطبۀ
متکلّمین اختیار شتتده و همین ن ر به عنوان ن ریۀ متکلمین در باد حدوث و قدم عالَم در کتب فلستتفی
طرح شده و مورد نقد قرار گرفته است.
بر این تصتتتویر از حتدوث زمانی عالَم اِشتتتکاالت متعددی از ناحیۀ مباحث مطرح در امور عامه و الهیات
بالمعنیاالخص وارد استت که طرفداران این تصویر توان پاسخگویی به آنها را ندارند( .ابن سینا،1123 ،
233 -211؛ مالصتتدرا1110 ،د 113 -111 ،؛ عالمه طباطبائی )111 ،1114 ،اجمال این اِشتتکاالت این
استتت که اوالً ،هر حادثی ،مستتبوق به ماده و مدت (حادثی دیگر) استتت و ثانیاً ،این معنی از حدوث عالَم،
مستلزم تغییر در واجب تعالی و همچنین تعطیل فیاضیت مطلق اوست.
د) تصویر برگزیده از حدوث زمانی عالَم
«حدوث زمانی را بهگونهای دیگر میتوان تعریف نمود؛ به این صتورت که شتیئ ،آغاز زمانی داشته باشد.
بنا بر این تعریف[ ،عالوه بر پدیدههای زمانی] هر جزء (قطعه) از اجزاء زمان نیز متصتتف به حدوث زمانی
میشتود؛ چراکه هر جزء از زمان ،با آن (طرن زمان) آغاز میشتود (آن ،آغاز زمانی آن جزء است) هرچند
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که آن ،خودش ،جزئی از زمان نباشتد .کل زمان نیز ،بنا بر قول به محدودیت آن از سمت مبدأ ،به همین
معنا حادث زمانی خواهد بود( ».مصباح یزدی)111 -111 ،1104 ،
با اخذ این تعریف از حدوث زمانی ،تصویر حدوث زمانی عالَم به این صورت خواهد شد که عالَم از نقطهای
در گذشتته آغاز شده و زمان ،ماده و انرژی (زمانیات) ،از آن مبدأ به بعد موجود شدهاند و پیش از آن مبدأ
نه از زمان خبری بود و نه از زمانیات .الزمۀ این تصتتتویر آن استتتت که اگر در زمان به عقب بازگردیم و
ستلستلۀ حوادث زمانی را به ستمت گذشته دنبال نماییم ،به پدیدۀ ابتدایی که مبدأ زمان و زمانیات است،
خواهیم رستید .این همان تصویری از حدوث زمانی عالَم است که توسط غزالی مطرح شده است( .غزالی،
)100 -36 ،1112
بر این تصویر اِشکاالت وارد بر تصویر شایع وارد نیست؛ به این معنا که قوانین فلسفی ،منعی برای تحقق
این تصویر از حدوث عالَم در خارج ایجاد نمینمایند .البته روشن است که این ،به معنای ثبوت این تصویر
نخواهد بود؛ بلکه تنها یک حالت منستجم و ستازگار برای آغاز عالَم بدین وستیله به تصتویر کشیده شده
است.
 -2-3قدم زمانی

برای قدم زمانی ،سه تعریف وجود دارد( :مصباح یزدی)111 -111 ،1104 ،
 )1قدم زمانی در مقابل تعریف مشهور حدوث زمانی تعریفی به این صورت دارد که وجود شیئ زمانی ،غیر
مستبوق به عدم زمانی باشتد .خودِ زمان ،به قدم زمانی به این معنا متصتف نمیشود؛ چراکه شأنیت آن را
ندارد.
 )2همچنین ،و در مقابل تعریف دوم حدوث زمانی ،قدیم زمانی به این صورت تعریف میشود که آنچه که
آغتاز زمانی برای وجودش ندارد .زمان ،بنا بر قول به عدم محدودیت آن از جهت ابتدا ،قدیم زمانی به این
معناست.
 )1نهایتاً ،میتوان قید نفی در تعریف قدیم را به صتورت ستلب تحصیلی اخذ نمود و مجردات را نیز بدان
متصتف کرد .در این صورت معنای قدم مجردات ا ین خواهد بود که هر زمانی که تصور شود ،مجردات با
(= مع) آن زمان موجودند اگرچه که در (= فی) آن زمان موجود نیستند.
از آنجایی که محور بحث ما عالَم طبیعت استتت ،اخذ تعریف ستتوم حاصتتل متمایزی نخواهد داشتتت و از
محل این بحث خارج است .با اخذ معنای اول ،قدم زمانی عالَم به این صورت میشود که زمانی نباشد که
عالَم در آن زمان نبوده باشتتد .معنای دوم نیز اگر بر کل عالَم تطبیق شتتود ،به این صتتورت در میآید که
عالَم ،آغاز زمانی نداشته یا از نقطهای آغاز نشده باشد.
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هر یک از دو تعبیر فوق به چند حالت قابل تفستیر میباشتد و هر یک از این تفاستیر ،به عنوان تصویری
برای قدم زمانی عالَم خواهد بود .از میان آنها ،آنچه برای بحث ما حائز اهمیت است و در به دست دادن
تصویر برگزیده از قدم زمانی عالَم طبیعت راهگشاست ،سه مورد زیر است:
 ) 1گذشتتۀ عالَم نامتناهی باشتد؛ به این معنا که هرچه در زمان به عقب بازگردیم ،به نقطۀ آغازین دست
پیدا نکنیم و زمان و زمانیات ،مبدأ آغازین نداشتته باشتند .این تصویر ،در مقابل تصویر برگزیده از حدوث
عالَ م است و همان تصویری است که مورد ن ر فیلسوفان مسلمان بوده است4.
 )2گذشتتۀ عالَم نامتناهی باشتد؛ به این صتورت که عالَم از مبدئی در گذشته آغاز شده و میان آن مقطع
ابتدایی و زمان حال ،تعداد نامتناهی از رویدادهای زمانی با طول غیر صتفر واسطه شده باشند .واضحترین
اِشتکال این تصتویر آنست که آنچه که بین دو طرن محصور شده ،هرگز نمیتواند نامتناهی باشد .اساساً،
نامتناهی یعنی بی انتها (الاقل از یک طرن) و نامتناهی محصور از طرفین ،خودمتناقض است.
تمایز اصتلی تصتاویر اول و دوم ،در واسطه شدن تعداد نامتناهی رویداد است .در تصویر اول ،مابین زمان
حال و هر مقطعی در گذشتته تعدادی متناهی از رویدادهای واستتط قرار گرفتهاند و میان هی دو رویدادی
در گذشته ،تعداد نامتناهی از رویدادها واسطه نشده است .اما در تصویر دوم ،رویدادی در گذشته وجود دارد
کته میان آن رویداد و زمان حال ،تعدادی نامتناهی از رویدادهای واستتتطه،فاصتتتله انداخته اند؛ که البته،
همانگونه که گذشت ،خودمتناقض است.
 )1گذشتۀ عالَم متناهی و محدود باشد اما زمان را نیز قرین با عالَم (زمانیات) در ن ر بگیریم؛ یعنی اگر عالَم
از مقطعی در گذشته آغاز شده باشد و مبدأ خودِ زمان نیز همان مقطع باشد ،آنگاه پیش از آن مقطع ،زمانی
نبوده است که عالَم در آن وجود نداشته باشد .با این تصویر از قدم عالَم ،حتی اگر کل عالَم دقایقی بیشتر
عمر نداشته باشد نیز قدیم زمانی به حساد میآید.
تذکر این نکته الزم است که تصاویر اول و دوم ،از هر دو تعبیر (معنا) قدم زمانی و تصویر سوم ،تنها از
تعبیر نخست قابل استفاده است؛ یعنی در تصویر سوم ،از آن جهت که عالَم دارای آغاز زمانی است ،بنابر
تعبیر دوم ،حادث به حساد میآید و نه قدیم یا به عبارت دیگر :تنها با اخذ معنای اول قدم زمانی است که
عالَم ،به فرض محدودیت از جانب ابتدا ،همچنان میتواند متصف به عنوان قدیم بشود.
از آنجایی که پرسش اساسی در بحث از حدوث و قدم زمانی عالَم آنست که آیا سلسلۀ حوادث گذشته (زمان
و زمانیات) دارای مقطع آغازین (= مبدأ) هستند یا خیر ،تفسیر سوم اهمیتی برای بحث ما در پی نخواهد
داشت و در واقع ،نوعی نزاع لف ی به حساد میآید.
نهایتاً چنین جمعبندی مینماییم که با توجه به تصتاویر مختلفی که از حدوث و قدم زمانی عالَم به دست
داده شتد ،قول به وجود نقطۀ ابتدایی و تناهی گذشته را «حدوث زمانی عالَم» و این ن ر که چنین مبدئی
وجود ندارد و گذشتتۀ عالَم نامتناهی استت را «قدم زمانی عالَم» در ن ر میگیریم .از آنچه که گذشت به
 -4به عنوان مثال ،تصویری که ابن سینا در اشارات ارائه نموده است( .ابن سینا)232 -213 ،1123 ،
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دست میآید که صرن ن ر از یک قرارداد ،این انتخاد اصطالح ،نوعی اشاره به اصل محل نزاع در بحث
از آغاز زمانی عالَم استت؛ به این معنا که اثبات حدوث یا قدم زمانی عالَم به همین معنای مذکور است که
اوالً ،تصتتویری منستتجم و ستتازگار را از هریک از طرفین بحث ارائه مینماید و ثانیا ً،بدون نزاعی لف ی،
یکی از طرفین آغتازمنتدی یتا بیآغازی عالَم را انتخاد مینماید و از همینرو دارای ارزش متافیزیکی و
بحث فلسفی است.
نکتۀ پایانی این قسمت که شایستۀ تأکید است ،آنست که تحلیلهای ارائه شده در این بخش مورد اتفاق
همۀ فالستتفه و متکلمین نیستتت و حتّی دو فیلستتون برجستتتۀ مستتلمانی که این نوشتتته در صتتدد طرح
ن راتشتتان میباشتتد نیز همۀ آنچه که گفته شتتد را تصتتدیق نمینمایند یا الاقل به همۀ آنها تصتتریح
نکردهاند( .مالصدرا /261 -261 ،1111 ،طباطبائی )213 -217 ،1114 ،اما ،به ن ر نگارنده اوال ً،اقتضای
دقت و تحقیق در این مسئله همانست که شرحش گذشت و ثانیاً ،چنین اصطالحشناسیای همانگونه که
بیان شتد ،ثمرات مثبتی برای بحث ما دارد و خوانش ن رات متفکران با این اصطالحات ،بیفایده نخواهد
بود.
به دلیل قرابتی که میان ن ر صتتتدرالمتألهین و عالمه طباطبائی در باد حدوث زمانی عالَم وجود دارد ،به
من ور برجستتتهتر شتتدن وجوه اختالن و اشتتتراک در ن ریات این دو فیلستتون ع یمالشتتأن ،ابتدا ن ریۀ
مالصدرا و سسس ن ر عالمه را (ناظر به فرمایشات صدرالمتألهین) به صورت فشرده طرح مینماییم.
 -4طرح نظریة صدرالمتألهین در باب حدوث زمانی عالَم

ن ریۀ مالصتتدرا دو وجه دارد که یکی از آنها مبتنی بر حرکت جوهری و از ابتکارات فلستتفی اوستتت و
دیگری منطبق بر قواعد فلستتفی مشتتهور و مورد اتفاق فالستتفۀ گذشتتته استتت .از وجه نخستتت با عنوان
حدوث تجددی عالَم و از وجه دوم با عنوان دوام فیض یاد شده است .اینک من ور از هر یک از این وجوه
را به صتورت فشترده بیان مینماییم .تذکر این مطلب نیز خالی از فایده نیست که در طرح ن ریۀ حدوث
تجددی صتدرالمتألهین به من ور اختصتار و شیوایی بیشتر ،مطلب بر اساس بیان منبعی درجه دوم و البته
بستیار معتبر و مستتند ،تن یم و نقل شتده است .اما ارجاعاتی به اصل آثار صدرا در خالل این نقل درجه
دوم آمده که استتناد آنها را تضتمین مینماید؛ شتماری از این ارجاعات ،از همان منبع و شمار دیگری از
آنها ،اضافات یا تغییرات نگارنده است.
 -1-4حدوث تجدّدی اجزای عالَم

6

برای فهم رأی صدرالمتألهین در باد این نوع از حدوث زمانی عالَم ،باید توجه نماییم که به عقیدۀ او اوالً،
موجودات مجرد متعلق به صُقع الهی اند نه متعلّق به عالَم .بنابراین ،مراد از عالَم در بحث از مسئلۀ حدوث
 -6عبودیت 114 -111 ،1114 ،با اندکی تغییر
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عالَم ،همان عالَم مادیات استتت( .مالصتتدرا1110 ،د161 ،؛ همو1171 ،د 4 ،و  )112ثانیاً ،آنچه حقیقتاً
موجود و محکوم به حدوث و غیر حدوث استتت ،تک تکِ موجودات عالَماند و کل عالَم .به معنای مجموع
موجودات مذکور ،موجودی علیحده نیستتت تا دارای حکمی خاص ،غیر از احکام اجزایش ،باشتتد؛ به زبان
دیگر ،عتالَم یتک کل اعتباری استتتت نه حقیقی و حکم آن ،از ن ر حدوث یا قدم ،همان حکم اجزای آن
استتت .پس اگر اجزای آن حادث باشتتند ،عالَم نیز حادث استتت( .مالصتتدرا1110 ،د110 -173 ،؛ همان،
 )102 -101ثالثاً ،طبق ن ریۀ حرکت جوهری ،هر موجود جستتمانیای عین ستتیالن و حرکت استتت و در
عالَم اجسام چیزی یافت نمیشود که در دو «آن» باقی باشد ،اعم از جواهر آن یا اعراضش و رابعاً ،حرکت
و ستیالن چیزی جز حدوث و زوال تدریجی و مستمر نیست .بر اساس این چهار مقدمه ،باید گفت :هرچه
در عالَم طبیعت استت ،آن به آن در حال حدوث استت ،و در عالَم چیزی یافت نمیشتود که حادث نباشد؛
پس عالَم طبیعت و هرچه در آن است حادث زمانی است( .مالصدرا1110 ،د)110 -173 ،
 -2-4دوام فیض الهی

از دیدگاه فالستتفه چون ذات الهی از جمیع جهات واجب علیاالطالق استتت و هی گونه نقصتتی در او راه
ندارد ،فاعلیت او تام و فیاضتیت او مطلق خواهد بود و از این جهت ،اگر عالَم را به شیوۀ متکلمین (تصویر
شتایع) حادث زمانی بدانیم ،به تعطیل وجود الهی و محدودیت صفات او منجر خواهد شد؛ بدین معنی که
زمانی بوده استت که خداوند در آن زمان خالق و فیاض نبوده است .به عالوه اینچنین حدوثی برای عالَم،
مستلزم تغییر در ذات الهی است که این مطلب هم با وجود مطلق وجود سازگار نیست .بدین سان ،نحوۀ
خداشناسی حکما اقتضا میکند که عالَم طبیعت را فعل ازلی و غیر منقطع خداوند تلقی نمایند.
از طرن دیگر ،حکما در امور عامه به قاعدۀ دیگری ملتزم هستند که از آن به صورت «کل حادث مسبوق
بمادة و مدة» تعبیر مینمایند .برای اثبات قاعدۀ مذکور نیز به دو شتکل مشتی نموده اند که حاصل آنها
اینستتت )1 :هر پدیدۀ مادی ،قبل از آنکه موجود شتتود ،امکان وجود آن هستتت و اگر چنین امکانی نبود،
پدیدۀ مفروض واجب الوجود یا ممتنع الوجود میبود و از آنجاییکه این امکان ،یک امر جوهری نیستتتت،
ناچار باید جوهری وجود داشتته باشتد که متصتف به آن گردد؛ و آن جوهر همان است که «ماده» نامیده
میشتتود .پس تقدم ماده بر هر پدیدۀ مادی ضتترورت دارد( .ابن س تینا121 -121 ،1111 ،؛ همان-127 ،
121؛ مالصتتتدرا )61 -61 ،1111 ،و  )2با توجه به محال بودن انفکاک معلول از علت تامۀ خود ،محال
استت که تمامی اجزاءِ یک شیئ حادث ،قدیم باشند؛ چراکه در این صورت معلول آنها (شیئ حادث) هم
میبایستتت قدیم میبود .پس الاقل یکی از اجزای هر حادثی ،یک حادث دیگر خواهد بود و از آنجاییکه
این قاعده تخلف بردار نیست ،تا هرکجا د ر بستر زمان به عقب بازگردیم و سلسلۀ حوادث را دنبال نماییم،
به نقطۀ آغازین نخواهیم رسید( .مالصدرا1110 ،د112 -111 ،؛ همو1110 ،الف)117 -116 ،
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صتتدرالمتألهین به من ور جمع نمودن بین این استتتداللهای عقلی و ن ریۀ ابتکاری خویش ،چنین نتیجه
میگیرد که این حدوثِ مستمر اشیاء (حدوث تجددی) ،ازلی است و چنین نیست که خداوند از مبدأ خاصی
شتروع به احداث اشیاء نموده باشد .پس خلقت ازلی است و هرچه در گذشته به عقب بازگردیم ،خداوند در
حال احداث اشتیاء بوده استت .به تعبیر دیگر :عالَم ستلستلهای از حادثهاست و در این سلسله ،به حادث
نخستتین نمیرسیم .بلکه پیش از هر حادثی ،حادث دیگری هست .یعنی در عین اینکه عالَم حادث است،
فیض الهی الینقطع و دائمی است( .مالصدرا1110 ،د)114 ،
بنابراین ،به ن ر صتدرا عالَم طبیعت در عین حدوث تجددی اجزای آن ،دارای مبدأ آغازین زمانی نیست و
قدیم زمانی به معنای برگزیده میباشد.
 -5طرح نظریة عالمه طباطبائی در باب حدوث زمانی عالَم

ن ریۀ عالمه نیز دو وجهی استتت؛ یک وجه آن منطبق با ن ر صتتدرالمتألهین (حدوث تجددی) استتت که
توضتیح آن گذشتت .اما چنانچه از ظاهر فرمایشتات ایشان استفاده میشود ،وجه دوم ن ر ایشان ،درست
بر خالن ن ر مالصتدرا و دیگر فالستفه ،ناظر به حدوث زمانی سلسلۀ حوادث و وجود مبدئی برای خلقت
میباشد .توضیح این وجه تمایز در ادامه خواهد آمد.
 -1-5حدوث زمانیِ کلّ عالَم طبیعت

«جهان طبیعت حادث زمانی استت  ...هر قطعه از آن نسبت به قطعۀ پیشین خود ،حدوث زمانی دارد  ...و
همین حقیقت در خود پیکرۀ زمان که یک واحد استتت ،موجود میباشتتد  ...پس مجموع وجود زمانی نیز
دارای حدوث زمانی است( ».طباطبائی)241 ،1117 ،
«فکلّ قطعة من قطعات هذه الحرکة العامّة الممتدّة أخذناها ،وجدناها مسببقةقةً بعدم زمانیّ ،لکونها فعليّةً
مسبببقةقبةً بقوّة؛ فهی حباثةة بحدوث زمانیّ و مجموع هذه القطعات و األجزاء لیس إلّا نفس القطعات و
األجزاء ،فحکمته حکمهتا ،و هو حادث زمانیّ بحدوثها الزّمانی ،فعالم المادّة و الطقيعة حادث حدوثاً زمانیّاً».
(طباطبائی)111 -112 ،1114 ،
«و ال یلزم ذلک [دوام الفیض] دوام عالَم الطقيعة ألنّ المجموع لیس شتتتیئاً وراء األجزاء و کلّ جزءٍ حادث
مسبوق بالعدم( ».طباطبائی)111 ،1114 ،
ظتاهر این عبتارات نشتتتان میدهتد که عالمه طباطبائی کل طبیعت را چیزی ورای تک تکِ اجزای آن
نمیدانند و از اینجا نتیجه میگیرند که از آنجاییکه هر یک از این اجزاء دم به دم حادث میشتتتوند ،پس
کل عالَم هم حادث زمانی استت .شتاید بتوان فرمایش ایشتان را اینطور توضیح داد که بر اساس حدوث
تجددی ،هر یک از اجزای عالَم ،حادث هستتند و از آنجاییکه عالَم یک کل حقیقی نیست ،میتوان حکم
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اجزاء را به کل تعمیم داد؛ درستتت همانگونه که در حدوث ذاتی میتوان از فقر وجودی هر یک از اجزای
عالَم ،فقر وجودی کل عالَم و حدوث ذاتی آن را نتیجه گرفت .شتتتباهت و بلکه عینیت ظاهر کالم عالمه
در باد حدوث ذاتی و زمانی کل عالَم ،انطباق این توضتیح را با من ور ایشان تقویت مینماید (طباطبائی،
)212 -211 ،1114؛ هرچند فرمایشتتات ایشتتان قابل تطبیق با ن ر صتتدرالمتألهین نیز میباشتتد و در این
صورت ،ن رات این دو متأله بر یکدیگر منطبق خواهد شد.
بنابراین ،به ن ر عالمه عالَم طبیعت در عین حدوث تجددی اجزای آن ،دارای مبدأ آغازین زمانی و حادث
زمانی ،به معنای برگزیده ،نیز میباشد.
 -6ارزیابی نظرات صدرا و عالمه

در این قستمت و به من ور بررستی ن ریات مطروحه ،به ترتیب وجوه ستهگانۀ طرح شده را مورد بررسی
قرار خواهیم داد.
 -1-6حدوث تجددی اجزاء عالَم

صتدرالمتألهین این ن ریه را به من ور برقراری انستجام بیشتر میان ظواهر متون دینی و نتایب بحثهای
فلستفی ابداع نموده استتت .بدین من ور برای ن ریۀ خود دو امتیاز نستتبت به آرای فالستتفۀ گذشتتته قائل
استت )1 :حدوثی که مطابق این ن ریه برای عالَم اثبات می شتود ،حدوث زمانی است یعنی همان معنای
متعارفی که از لفظ حدوث فهمیده میشتود 7و  )2این حدوث ،خارجی و عینی است و همانند حدوث ذاتی
در ظرن تحلیل ذهن نخواهد بود.
امتیاز نخستت درستت استت و این ن ریه در صورت تمام بودن حدوثی از نوع زمانی را برای اجزای عالَم
نشتان خواهد داد؛ به این صتورت که هر قطعه ،در زمان وجودِ قطعات پیشین نبوده و پس از آنها موجود
شتده استت .اما امتیاز دوم به ن ر نادرستت میآید؛ چراکه مطلب از دو حال خارج نیست؛ یا هر حرکتی را
یک وجودِ ستیال در ن ر میگیریم و در نتیجه ،اجزای آن ،دیگر سهمی از وجود و عینیت نخواهند داشت؛
چنانچه حُکم آنها (حدوث) نیز همینطور خواهد بود و یا برای اجزای حرکت ،وجود خارجی قائلیم که در
این صتورت در واقع منکر اصل حرکت و قائل به تتالی آنیات شدهایم که هم مورد پذیرش صدرالمتألهین
و فالسفه نیست و هم اقتضای برهان بر خالن آن است.
 -7صتدرالمتألهین فالستفۀ گذشتته را به این دلیل که معنای متعارن حدوث را -که زمانی استت -به حدوث ذاتی تحویل بردهاند ،بسیار
مورد نکوهش قرار میدهد؛ بطوریکه مطالب آنها را در حد انکار بعثت انبیاء قلمداد مینماید (مالصتدرا1171 ،د )16 ،اما از طرن دیگر،
به سادگی عالَم -که به صورت عرفی از آن جمیع ماسوی اهلل فهمیده میشود -را به عالَم اجسام تأویل میبرد و مجردات را خارج از عالَم
و متعلق به صتُقع ربوبی میداند .شاید شایستهتر این بود که کسی که از یک تأویل در ن ریهاش بهره میبرد ،دیگران را برای بکارگیری
تأویل دیگری در ن ریۀشان تا این اندازه محکوم ننماید.
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در توضتیح شتق نخستت باید اضافه نمود که قوام حدوث تجددی به حرکت جوهری و حدوث دم به دم
اجزاء عالَم اجسام است .خود صدرالمتألّهین و تابعین او به درستی معترفند که اجزاء و قطعات حرکت ،مانند
هر اتصتال دیگری ،بالفعل موجود نیستند و حرکت یک امتداد واحد سیال است .به این معنا که یک وجود
ممتد استتت ،ولی به نحو غیرقار و الزمۀ این مطلب آنستتت که اجزای آن ،ستتهمی از خارجیت ورای کل
نداشتتته باشتتند .اجزای بالقوۀ هر حرکتی ،تنها به اعتبار وهم استتت و از تقستتیماتِ وهمی حرکت بدستتت
میآید .به این معنا که انستان در ظرن ذهن خود هر امتدادی را به اجزائی مفروض تقسیم مینماید .حال
چگونه ممکن است که این اجزای وهمی ،متصف به حدوث حقیقی شوند و به واسطۀ آنها ،کل امتداد نیز
حقیقتاً به حدوث متّصف گردد؟!
 -2-6بیآغازی سلسلة حوادث از جانب ابتدا

همانگونه که اشاره شد ،فالسفه برای اثبات این وجه ،به دو دسته دلیل تمسک جستهاند )1 :قاعدۀ «کلّ
حادث مستتبوق بمادّة و مدّة» در حیطۀ مباحث امور عامه و  )2دوام فیض الهی و عدم تغییر در ذات او در
دامنۀ مباحث الهیات بالمعنی االخص .اما به ن ر میرستتتد که هی یک از این دالئل ،اثباتی قطعی برای
مدعای آنها نخواهد بود.
به ن ر میرستتد نکتۀ کلیدی که باید در ن ر داشتتت ،تمایز میان تصتتویر شتتایع و تصتتویر برگزیدۀ حدوث
زمانی عالَم استتت؛ از آنجاییکه ،بنا به تحقیق ،زمان از عوارض تحلیلی وجود مادی و جستتمانی استتت،
حدوث زمانی عالَم به معنای محدودیت زمان و زمانیات از جانب ابتدا و یا آغازمندی آنهاستتت و نه اینکه
زمانی بوده که عالَم در آن وجود نداشته و پس از مدتی ایجاد شده باشد .به بیان دیگر :اگر ماده و مادیات
وجود نداشتتته باشتتد ،زمان و تغییر هم در کار نخواهد بود و بنابر این اِشتتکال ،تغییر در ذات الهی مرتفع
میگردد .دوام فیض الهی نیز با آغاز زمانی عالَم قابل جمع استتت؛ چراکه شتتاید عالَم ماده ،قابلیت کستتب
فیض ازلی را نداشتتته و یا چنین مطلبی با حکمت الهی در تعارض باشتتد .چنانچه فالستتفه محدود بودن
حجم جهان را منافی با وستعت فیض الهی ندانستهاند ،نباید محدود بودن زمانی آن را (به معنای صحیح)
هم منافی با دوام فیض الهی بدانند .اما راجع به مستتتبوق بودن هر حادثی به ماده و مدت باید توجه نمود
که:
 -1با نفی واجب الوجود و ممتنع الوجود بودن حادث مادی ،اثبات امکان برای آن شده است و این ،امکان
ذاتی است که از ماهیت شیئ انتزاع میشود و امری عینی نیست تا حاملی بخواهد.
 -2امکان استتتعدادی نیز امری انتزاعی استتت که از فراهم شتتدن شتترائط وجودی و عدمی قبل از تحقق
پدیده انتزاع میشود .اما برای نخستین پدیدۀ مادی نمیتوان شرائط قبلی در ن ر گرفت.
 -1در این بیان ،برای هر پدیدۀ مادی زمان ستتتابقی فرض شتتتده که امکان وجود پدیدۀ مفروض در آن
زمان ،ثابت است .درصورتیکه زمان ،بُعدی از ابعاد موجودات مادی است و وجود جداگانهای از آنها ندارد
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و اگر سلسلۀ حوادث آغاز زمانی داشته باشد ،زمانی قبل از آن وجود نخواهد داشت( .مصباحیزدی،1112 ،
)263 -261 /2
بنابراین ،به ن ر میرستد هی یک از این دالئل نمیتوانند بیآغازی سلسلۀ حوادث را از جانب ابتدا اثبات
نمایند.
 -3-6آغازمندی سلسلة حوادث از جانب ابتدا

این ،همان وجه اختصتاصتی ن ر عالمه استت که توضتیح و تصویر آن گذشت( .بخش  )1 -4اما به ن ر
میرستد که در استتدالل ایشان مغالطهای صورت گرفته است .اگر هر جزء از اجزای یک کل دارای ابتدا
(محدودیت از جانب آغاز) باشند ،نمیتوان این نتیجه را گرفت که مجموع آنها (کل) نیز دارای ابتداست؛
چراکه میشتود این اجزاء یکی پس از دیگری و بدون هی نقطۀ ابتدائی به گذشتته کشیده شوند و همان
تصتویر برگزیده از قدم زمانی را شکل دهند .بهطور خالصه ،تفاوت حدوث ذاتی و ز مانی در این است که
اگر همۀ اجزای یک کل حادث ذاتی باشند ،کل هم حادث ذاتی است .اما در مورد حدوث زمانی ،به معنای
محدودیت از جانب ابتدا ،اینچنین نیستتت و دلیل آن این استتت که معیار حدوث ذاتی که همان امکان یا
فقر وجودی استتت ،در کل حفظ میشتتود اما مالک حدوث زمانی که محدودیت از جهت آغاز (دارا بودن
مبدأ زمانی) است ،میتواند در کل محفوظ نماند.
به عالوه حدوث تجددی به معنای محدودیت از جانب ابتدا نیستتتت و وجود حرکتی ازلی هی گونه مانعی
نخواهد داشت .یعنی همان مقدمۀ قیاس مذکور (آغازمندی هر یک از اجزاء) نیز از فرمایشات ایشان اثبات
نمیگردد .بنابراین ،به من ور اثبات آغازمندی ستتلستتلۀ حوادث ،به دلیلی بیش از آنچه ظاهراً من ور ن ر
عالمه است ،نیاز خواهد بود و آنچه از فرمایشات ایشان استفاده میشود ،توان اثبات مدعایشان را ندارد.
 -7جمعبندی

در این مقاله ابتدا ،تصتاویر مختلف از حدوث و قدم زمانی عالَم طبیعت ارائه شد و برای هر یک از طرفین
یک تصتتویر به عنوان تصتتویر برگزیده و بدون اِشتتکال تصتتوری در ن ر گرفته شتتد .پس از آن ،ن ریۀ
مالصتدرا و عالمه طباطبائی در باد حدوث زمانی عالَم طرح شد و وجوه اشتراک و تمایز آنها نشان داده
شد .نهایتاً و در بخش انتهایی ،ن ریات این دو فیسون و متأله بزرگوار مورد ارزیابی قرار گرفت و چنین به
دستتت آمد که ظاهراً ،هی یک از وجوه این ن ریات به تمامه و آنچنانکه با ادعای مبدئین آنها تطابق
یابد ،درستت نمیباشتند و محل اصتلی این نزاع ،که همان محدودیت یا عدم محدودیت ستلسلۀ زمانیات
باشد ،نیازمند بحث و بررسی بیشتری است.
به طور خالصه ،یافتههای این نوشته از این قرار است:
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 -1تصویر فالسفۀ مسلمان از حدوث زمانی طبیعت که مستلزم قدم آن میشود ،تصویر صحیحی نیست و
تصویر غزالی از حدوث زمانی طبیعت ،بیاشکال است.
 -2استداللهای فالسفه در باد تالزم دوام فیض و قدم طبیعت ،تمام نیست.
 -1قاعدۀ «کل حادث مسبوق بمادة و مدت» ،مستلزم قدم عالم نیست.
 -1حدوث تجددی طبیعت در اندیشۀ صدرایی حدوث زمانی محل نزاع نیست .به عالوه تصویر صحیحی
با توجه به مبانی صدرا ندارد.
 -4بنابر یک تقریر ،عالمه طباطبائی ن ری اختصتتتاصت تی عالوه بر حدوث تجددی دارند که هرچند
پاسخگوی پرسش اصلی (محدودیت عمر عالم) میباشد اما دلیل او استوار نیست.
بنابر این ،مسئلۀ آغاز ،نیازمند بررسی بیشتری است.
منابع و مآخذ
ابراهیمی دینانی ،غالمحستتین ،)1111( ،قواعدکلی فلستتفی در فلستتفه استتالمی 2 ،ج ،ج  ،1تهران،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ابن سینا ،حسینبن عبداهلل ،)1111( ،النجاة ،قسم اإللهیات ،مع شرح فخرالدین اإلسفراینی النیشابوری،
تقدیم و تحقیق حامد ناجی اصفهانی ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ابن سینا ،حسینبن عبداهلل ،)1123( ،االشارات و التنبیهات ،تحقیق مجتبی زارعی ،قم ،بوستان کتاد.
ایمانسور ،منصور« ،حرکت جوهری و ماوراء الطبیعه» ،قسمت دوم ،خردنامۀ صدرا ،زمستان  ،76ش .10
خامنهای ،سید محمد« ،حدوث دهری و حکمت متعالیۀ مالصدرا» ،خردنامۀ صدرا ،بهار  ،11ش .13
طباطبائی ،سید محمد حسین ،)1114( ،نهاية الحکمة ،تصحیح غالمرضا فیاضی ،قم ،مؤسسۀ آموزشی
و پژوهشی امام خمینی.
طباطبائی ،ستید محمد حسین ،)1117( ،اصول فلسفۀ رئالیسم ،به کوشش سید هادی خسروشاهی ،قم،
بوستان کتاد.
طباطبائی ،ستید محمد حستین ،)1110( ،تعلیقات علی الحکمة المتعالية فی االسفار العقلية االربعة3 ،
ج ،قم ،طلیعۀ نور.

عابدی شتاهرودی ،علی« ،)1111( ،اصتول و تطور فلستفه» ،چاپ شده به عنوان مقدمۀ کتاد ترجمۀ
مفاتیح الغیب ،ترجمۀ محمد خواجوی ،تهران ،مولی.
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عبودیت ،عبدالرستول ،)1114( ،درآمدی به ن ام حکمت صتدرایی 2 ،ج ،ج  ،1تهران ،سمت و مؤسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
غزالی ،ابوحامد ،)1112( ،تهافت الفالسفة ،تحقیق سلیمان دنیا ،قم ،شمس تبریزی.

فطورچی ،پیروز« ،)1171 -1177( ،مختصتتری دربارۀ مستتئلۀ آغاز :از دیدگاه کیهانشتتناستتی نوین و
حکمت متعالیه» ،نامۀ علم و دین ،س  ،2ش .2
فیاضتی ،غالمرضتا ،)1114( ،تعلیقات علی نهاية الحکمة 1 ،ج ،قم ،مؤستسۀ آموزشی و پژوهشی امام
خمینی.
محمدی ،مقصتتتود« ،جایگاه حدوث دهری و حرکت جوهری در دو ن ام متفاوت فلستتتفی» ،خردنامۀ
صدرا ،تابستان  ،71ش .16
مصباح یزدی ،محمد تقی ،)1112( ،آموزش فلسفه 2 ،ج ،ج  ،2تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی.
مصباح یزدی ،محمد تقی ،)1104( ،تعليقة علی نهاية الحکمة ،قم ،در راه حق.
مطهری ،مرتضی ،)1116( ،مجموعه آثار 27 ،ج ،ج  ،10تهران ،صدرا.
معین ،محمد ،)1171( ،فرهنگ فارسی 6 ،ج ،ج  1و  ،2تهران ،امیرکبیر.
شتیرازی ،محمدبن ابراهیم (مالصتدرا)1171( ،الف) ،الم اهر االلهية فی اسرار العلوم الکمالية ،تصحیح
سید محمد خامنهای ،تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
شتتیرازی ،محمدبن ابراهیم (مالصتتدرا)1171( ،د) ،رستتالۀ فی الحدوث العالم ،تصتتحیح ستتید حستتین
موسویان ،تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

شتتتیرازی ،محمدبن ابراهیم (مالصتتتدرا)1110( ،الف) ،الحکمة المتعالية فی االستتتفار العقلية االربعة
(االسفار) ،تصحیح مقصود محمدی ،ج  ،2تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

شتتتیرازی ،محمدبن ابراهیم (مالصتتتدرا)1110( ،د) ،الحکمة المتعالية فی االستتتفار العقلية االربعة
(االسفار) ،تصحیح مقصود محمدی ،ج  ،7تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
شتیرازی ،محمدبن ابراهیم (مالصدرا) ،)1111( ،الحکمة المتعالية فی االسفار العقلية االربعة (االسفار)،
تصحیح رضا محمدزاده ،ج  ،4تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
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شتیرازی ،محمدبن ابراهیم (مالصدرا) ،)1111( ،الحکمة المتعالية فی االسفار العقلية االربعة (االسفار)،
تصحیح مقصود محمدی ،ج  ،1تهران ،بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
Aristotle, (1984), The Complete Works of Aristotl, ed. J.Barnes, , vol. 2 , Princeton,
Princeton University Press.
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دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

