
 

 
  
 

 

 

دم آن  عالم و فالسفه بر ِق  ی بر حدوث زمان   ن ی جهان اسالم، غالبًا متکّلم تاریخ  در    چکیده:

ی  معتقد به حدوث زمان   ، ی حرکت جوهر   نظریۀ   اساس   مالصدرا بر   ان، ی م   ن ی اند. در ا اصرار داشته 

عالم    ی را برا   ی حال وجود آغاز زمان   ن ی در ع   ی است، ول   آن عالم جسمانی به تجدّدی و آن 

در نوشتار حاضر پس از بازنگری در مفهوم حدوث و آغازمندی زمانی عالم در    . رد ی پذ ی نم 

ترین براهین اقامه شده علیه حدوث زمانی عالم  چهارچوب فلسفۀ صدرایی، به نقد تفصیلی مهم 

توان ضمن پذیرش و دفاع از مبانی  است که می   ترتیب نشان داده شده است. بدین   پرداخته شده 

و ح  معرفی فلسفۀ صدرایی  ردّ  دوث زمانی تجّددی  در  را  او  توسط مالصدرا، سخن  شده 

نپذیرفت.   عالم  نها آغازمندی  است استدالل    ت ی در  نه   شده  ب که  متعال   ن ی تنها  و    ه ی حکمت 

  ی زمند سازگار از آغا   ی ن یی تب   ۀ به ارائ   ه ی حکمت متعال   ی بلکه مبان   ست، ی ن   ی عالم تعارض   ی آغازمند 

  ی ن ی نو   ر ی تصو   ، ب ی ترت   ن ه ای ب   کند. ی م   ی توجّه   ان ی کمک شا ،  و رد براهین اقامه شده علیه آن عالم  

هم حادث است  و    است   آغازمند   هم   در آن، عالم که    د، ی آ ی عالم به دست م   ی از حدوث زمان 

  ر ی تصو   ن ی ا توان »نظریۀ عالم آغازمند سّیال« نامید.  ی. این دیدگاه را می تجّدد زمانی  حدوث  به  

از مسائل و تعارضات    ی در حل برخ   تواند ی م   ، یی صدرا  ۀ متقن فلسف   ی از مبان   ی مند ضمن بهره 

 باشد.   گشا راه   ز ی ن   ی ا رشته ن ی ب   ی احتمال 
 

 
 

 

 

 تاریخ دریافت: 

28/7/1400 

 تاریخ پذیرش: 

3/12/1400 

 واژگان کلیدی: 

حکمتت متعتالیته، 

متتتالصتتتتتتدرا،  

حتدوث زمتانی،  

آغتتتازمتتتنتتتدی  

حترکتتت   عتتالتم، 

عتتالتم  جتوهتری، 

 آغازمند سیّال.

 دوفصلنامه علمی

 تأمالت فلسفی
  

 502-471 ، صفحه1401  پاییز و زمستان، 29، شماره  دوازدهمدوره 

 ۀآغازمندی زمانی عالم در چهارچوب فلسف ألۀرویکردی نو به مس

 صدرایی
 1 حامد منوچهری کوشا

 مقاله پژوهشی 
 

DOI: 10.30470/phm.2022.534145.2035 

Homepage: phm.znu.ac.ir 

 Hamed.ManK@Gmail.Com ،  شناسی، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف،تهران، ایران دانشجوی دکتری کیهان .  1

 
 

 

https://doi.org/10.30470/phm.2022.534145.2035
http://phm.znu.ac.ir/
mailto:Hamed.ManK@Gmail.Com


472  
 1401  پاییز و زمستان،  29دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی، شماره 

 

 مقدمه

 ،عبتارت دیگرآغتاز عتالم و یتا بته  ألتۀمستتت 

پس از نیستتتتی، قدمتی به    1پیدایش عالم

این    ۀانتتداز دارد.  بشتتتری  تفکّر  تتتاریخ 

حدوث   ألۀمست »، که غالباً با عنوان  ألمست 

خصتو  از  شتود، بهاز آن یاد می  م« عال

جهتت پیونتدی کته بتا پرستتتش از وجود  

خلقتت دارد بستتتیتار مورد   ۀختدا و آموز

توجّه بوده استت. به همین دلیل در وول 

و  عرفتتا  متتکتلّمتتان،  فالستتتفتته،  تتتاریخ، 

 ۀدانان بستتتیاری در ستتتراستتتر کروبیعی

  این،   وجودانتد. بتا  ختاکی بته آن پرداختته

چت  آن  تتتازگتی  و  اهتمتیتتت  از  یتزی  هتنتوز 

 کاسته نشده است. 

در میان مستلمانان نیز از  له  این مستأ

های نخستتتین تاریخ استتالم  همان ستتده

ای داشتته استت و در جوام  هجایگاه ویژ

و کتب فلسفی و کالمی بسیاری   حدیثی

های مبستووی در این باب توان بحثمی

متتجتتلستتتتی،  یتتافتتت ق:  1404  )ر.ک: 

رازی،315-54/2ج ج1407  ؛  ؛ 4ق: 

 

مقصتود ما از واگگان عالم، کیهان و  در این مقاله  .1

جهان همین عالم وبیعتی استت که )الاقل بخشتی از 

لته از جملته  أاین مستتت (.  1377:  غیالنابن 

وور جتدّی محتل  مستتتائلی استتتت کته بته

نزاع بستیاری از متکلّمان و فالستفه بوده 

مستتتت  اهتمتیتتت  ایتن  أاستتتتت.  بترای  لتته 

انتدیشتتتمنتدان بته حتدی بوده کته بع تتتاً  

موجب شتده استت یکدیگر را به ستبب  

کننتتد   .( 293:  1382غزالی،  (  آن تکفیر 

البتته اصتتتتل حتادث بودن عتالم از منظر 

و مورد   امری قطعی استتتت  ،منتاب  دینی

انتدیشتتتمنتدان استتتالمی بلکته    ۀاتفتاق همت 

  موحّدین در تمامی اعصتتتار استتتت   ۀهم

متجتلستتتتی، - 54/2ق: ج1404  )ر.ک: 

؛  82-72ق:  1407  کتتلتتیتتنتتی،  ؛315

. لکن اختالف در (205: 5ج  ،مالصتتدرا

تفستیر این حدوث استت، چرا که    ۀنحو

توان  معتانی و یتا اقستتتتام مختلفی را می

 برای حدوث عالم قائل شد.

جمهور متکلّمتان بر حتدوث زمتانی 

غتالتب   ،عتالم اصتتترار دارنتد و در مقتابتل

عالم را قدیم زمانی   ،استتتالمی  ۀفالستتتف 

 حکیم مالصتدرادانند. در این میان، می

ۀ تصتتویر بدیعی از حدوث زمانی، با ارائ

شتتناستتیم، مگر اینکه بر غیر آن تصتتری   آن را( می

 شده باشد.
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ستتتلف خود،    ۀخالف غتالتب فالستتتفت بر

دانتد؛ امّتا بتا این  عتالم را حتادث زمتانی می

)آغتازمنتد  بودن  ازلی  بر  وجود همچنتان  

دار  عتتتالتتتمنتتتبتتتودن(     د تتتتأکتتتیتتتد 

  (.306-305:  7ج  ،ق1409)مالصتتتتدرا،
داد کته   نشتتتتان خواهیم  مقتالته  این  در 

توان در عین پتایبنتدی بته اصتتتول و می

اصتتتالت »مبانی حکمت متعالیه از جمله  

و قواعتدی    « حرکتت جوهری»،  « ودوج

  «، فیض الهی  امتنتاع امستتتتاک»همچون  

ضتمن تشتکیک در براهین اابات ازلیت  

زمانی عالم، تبیین فلستتفی ستتازگاری از  

چتهتتارچتوب   در  کتیتهتتان  آغتتازمتنتتدی 

 د.حکمت متعالیه ارائه دا

بته بیتان تتاریخچت  ابتتدا    ۀ در ادامته، 

دم در مختصتتتری از بحتث حتدوث و قِ

 پردازیم.اسالمی می ۀتاریخ اندیش

 دم در فلسفه و کالم اسالمیو ق    حدوث  .1

موجود از آن جهت که موجود استت به 

شتتود: »حادث« و دو دستتته تقستتیم می

دی که »وجودش مستبوق  »قدیم«. موجو

)وجودش پس از عدمش به عدم باشتتد« 

بتاشتتتد( حتادث نتام دارد و موجودی کته  

»وجودش مستتبوق به عدم نباشتتد« قدیم 

حال بر مبنای اینکه این بعدیت . نام دارد

و مستتبوقیت از کدام نوع باشتتد، مفهوم  

»حتدوث و قتدم« نیز اقستتتام متفتاوتی را  

وبتتاوبتتاییپتتذیرا می عالمتته  در   گردد. 

  ۀ گانپس از شتر  اقستام ن ه  الحکمهنهایت

کنتد که چهتار  »ستتتب  و لحوق«، بیتان می

آن از  میقستتتم  را  تعریف هتتا  در  توان 

. بنابراین  حدوث و قدم ملحوظ داشتتتت

استتتتت  قستتتم  قتتدم چهتتار  و    حتتدوث 

 : (399-394: 1387  )وباوبایی،

: حتدوث حددو  و دددز زمدانی

جود  زمتانی بته معنتای »مستتتبوق بودن و

عبارت  شتتیب به عدم زمانی« استتت یا به

دیگر »پیدایش شتیب در زمانی در حالی  

زمتتانتی  عتتدم  نتبتود«.  آن  از  پتیتش  کتته 

کتته   داشتتتتت  ختواهتتد  متعتنتی  هتنتگتتامتی 

مقتت  در  کتته  قرار داردوجودی  آن    ، ابتتل 

تدریجی    ،شیب  یعنی وجود  ؛زمانی باشد

پیش    و ای از زمان باشدو منطب  بر قطعه

نیز قطعته از وجود وی از آن  ای ختالی 

باشتتد تا عدمش بر آن منطب  گردد. در 

عبتارت استتتتت از    ،مقتابتل، قتدم زمتانی

بته عتدم   »مستتتبوق نبودن وجود شتتتیب 
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ستتلزم این استت که  زمانی«. قدم زمانی م

ای از زمان که پیش از  ب در هر قطعهشتی

متوجتود   شتتتود،  فترد  وجتودش  زمتتان 

 باشد.

)علّی(: اگر حددو  و دددز تاتی

وجود شتیب مستبوق به عدمی باشتد که  

در ذات آن تقرّر دارد، آن شتیب حادث  

صتتتورت قتدیم ذاتی  ذاتی و در غیر این 

استتتت. توضتتتی  اینکته معلول از حیتث  

ماهیتت خود ذاتاً معتدوم استتتت و وجود  

گیرد. آن د را از نستتبتش با علّت میخو

دارد تتقتتدّم  وجتود  ایتن  بتر   زیترا  ،عتتدم 

  ، چه بالغیر استتچه ذاتی استت بر آنآن

-دّم دارد. بنتابراین هر شتتتیب ممکن تقت 

یعنی    ،الوجودی استتتتت،  ذاتی  حتادث 

ودش مسبوق به عدمی است در ذات  وج

ی نیز منحصتتتر استتتت در و قدیم ذات آن

 .الوجودواجب

اگرچته  :  دهریحددو  و دددز  

نحو   به را معلول وجودى کمال علت،

 معلول عدم اما  د،تر و برتر دارشتتریف

از   آن استت، ماهیت خا  که حدّى با

  بنابراین استتت. انتزاع قابل لّتش ع ۀمرتب 

 از مستبوق استت عبارت دهرى حدوث

 در که آن عدم به معلول ماهیت بودن

قتدم   در مقتابتل،  ؛دارد  تقرّر علتش  ۀمرتبت 

تتأخّر دهری   شتتتیب دهری یعنی متاهیتت  

علّتت خود    ۀنستتتبتت بته عتدمش در مرتبت 

 نداشته باشد.

: حتدوث بته حددو  و دددز بدال  

ح ّ عبارت استت از مستبوق بودن وجود  

آن، بته لحتاظ    ۀمعلول بته وجود علتت تتامّ

نستتبت تقدّم و تأخّرى که بین دو وجود  

متاهیتت معلول و برقرار استتتتت، نته بین  

 .علّتش 

مان اسالمیح .1-1
ّ
 دوث زمانی نزد متکل

حادث    ،عالم  ،به اعتقتاد جمهور متکلّمتان

نظر  ، بدین معنا که عالم اززمانی استتتت

له  این مستأ زمانی مستبوق به عدم استت.

، الاقتل از دو جهتت اهمّیتت  انبرای آنت 

فوق داردالعتتادهدینی  از  ای  اینکتته  اوّل   :

از اصتتول   ،نظر آنان حدوث زمانی عالم

ینی و مورد اتفتاق و اجمتاع قطعی منتاب  د

:  1382)غزالی،    ادیتان الهی استتتت  ۀهمت 

آنتت  ؛(293-295 ایتنتکتته  متالک   ان،دوم 

بته علّتت را حتدوث  معلول  نیتازمنتدی 

از منظر آنان  بنابراین  دانند.زمانی آن می

اشتتتیاب و به تب  آن اعتقاد به   امکان ذاتی
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بیتا:    )الهیجی،  معناستتبی  حدوث ذاتی

رازی،  345 فتتتختتتر  ؛ 52م:  1986؛ 

بر این مبنا    .(16ق:  1425شتتتهرستتتتانی،  

اگر چیزی از ازل همواره وجود داشتتتته  

 پس   ؛بتاشتتتد دیگر نیتازی بته علّتت نتدارد

را  اگر عتالم را قتدیم زمتانی بتدانیم، آن  

واجتتببتتی و  عتتلّتتت  از    لتتوجتتود انتتیتتاز 

 ایم.دانسته

متکلّمان برای اابات حدوث زمانی  

  ، ننتدکی را اقتامته میمختلف   براهین   ،عتالم

برهان تناهی اجسام، مانند: برهان تطبی ،  

این  البتته  ؛  ...برهتان امتنتاع تستتتلستتتتل و

ها و مناقشتات  محلّ نقض و ابرام  ،براهین 

)فخر رازی،    بستتیاری قرار گرفته استتت

ق:  1419؛ عالمته حلی،  66-32م:  1986

متتالصتتتتدرا،15-183 -152ق:  1409؛ 

چون ما در این نوشتتار در صتدد   (160

بته    نیستتتتیم،  انی عتالماابتات حتدوث زمت 

از نقل و بررستی   ،جهت رعایت اختصتار

 کنیم.  نظر میها صرفآن

حدوث  1-2 بر  شده  وارد  اشکاالت  از  برخی   .
 زمانی عالم

اعتقتاد بته حتدوث زمتانی بته این معنتا کته  

استتتت که عالم نبوده« خود   »زمانی بوده

مستتتلزم تعارضتتاتی درونی، و یا تعارد  

دیگر است.  با برخی اصول پذیرفته شده

ی از ورف اشتتکاالت و براهین   رو،از این 

علیته حتدوث زمتانی عتالم اقتامته    فالستتتفته

جایی که هدف این  . از آنشتتده استتت

اشتتتکتال از  دون تصتتتویری بت   ۀمقتالته ارائت 

آغتازمنتدی عتالم استتتت، نتاگزیریم کته  

وور نستبتاً مبستووی به این براهین  به ابتدا

بپردازیم و ستپس نشتان دهیم که تصتویر  

ما ، از این اشتتکاالت مبرّاستتت. مذکور

پردازیم هتا میدر این بخش بته تقریر آن

هتای  هتا را بته بخش و نقتد و بررستتتی آن

 .کنیمپایانی مقاله موکول می

ونی تناقض . 1-2-1  در

 ،اگر متکلّمتان معتقتد بتاشتتتنتد کته زمتان

وجود مستتتتقلّی از عتالم دارد و پیش از  

وجود عتالم، زمتان از ازل وجود داشتتتتته  

توان نقل کالم به همین  گاه میاست، آن

موجود مستقل )زمان( کرد و از حدوث 

اگتر  کترد.  ستتتگال  آن  زمتتانتی  قتتدم  یتتا 

 ،متکلّمتان پتاستتتخ دهنتد کته خود زمتان

نتای  حتادث زمتانی نیستتتت، بتایتد وب  مب 

الوجود  واجب  خودشان بپذیرند که زمان
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هتمتتان بتته  متنتجتر  ایتن  و  تتعتتدّد    استتتتت 

شتتود که از ابتدا برای الوجود میواجب

حدوث زمانی عالم را مطر     ،فرار از آن

ند که زمان نیز امّا اگر پاستتخ ده ؛کردند

یا اینکه از استتاس    حادث زمانی استتت،

منکر وجود مستقل زمان شوند و بگویند  

بتتالعرد  نیز  زمتتان  عتتالم،  حتتدوث  بتتا 

گاه با این مشتتتکل شتتتود، آنیحادث م

یا  عدم زمانشتوند که چگونه  مواجه می

دارد.   زمانی  تقدّمبر وجود آن    عدم عالم

»زمتانی بته بگوییم  اینکته  دیگر  عبتارت 

که زمان نبوده است و پس از  بوده است 

بتته جملتتهوجود  آن  استتتتت«  ای  آمتتده 

ق:  1409 )مالصتدرا، خودمتناقض استت

160 .) 

برا متکلّمتتان  از  از  گروهی  فرار  ی 

 ۀلأاین تناقض و ستایر شتبهات نا ر به مست 

ند که زمان استاستاً امری اهزمان، قائل شتد

»موهوم« استتتت که ذهن از نستتتبت بین  

متی اعتتتبتتار  )آقتتاجتمتتال   کتنتتداشتتتیتتاب 

تتهتتانتوی،100:  1387  ختوانستتتتاری،  ؛ 

ق:  1409 ؛ مالصتتتدرا،3/142م: ج1996

زمان موهوم، به سبب اعتبار    (.141-142

پیتدایش عتالم نیز از ازل  ذهن، پیش از 

دارد کتتاشتتتتانی،    امتتتداد  :  1375)فیض 

  ، (. بنتابراین عتدم زمتانی پیش از عتالم120

شتتتود. چون »زمتان موهوم«  معنتادار می

نصتتتیتب استتتت، استتتاستتتاً از وجود بی

توان بتدان نقتل کالم و از حتدوث و نمی

پتذیرش چنین   بتا  قتدم آن بحتث کرد. 

دربتار تنتاقض    ۀمبنتایی  متاهیتت زمتان، 

شتود. امّا مشتکل استاستی مذکور دف  می

استتت که پیش از وجود   آناین دیدگاه 

عتالم، چیزی از مخلوقتات وجود نتدارد 

زمان   ،هاکه ذهن بتواند از نستبت بین آن

ار کنتد و از ذات بستتتیط ختداونتد  را اعتبت 

  یتک کمّ ممتتد قتابتل انتزاع نیستتتتت   نیز

(. به همین ستتبب  243:  1383  )الهیجی،

»زمتتان  بتته  قتتائتتل  متکلّمتتان  از  گروهی 

شتتتتده ق:  1325  )جرجتانی،  انتدمتوهّم« 

ستتتبزواری دربتار18 تفتاوت    ۀ(. حکیم 

  ۀ »زمان موهوم« و »زمان متوهّم« در حاشی

 گوید: اسفار می

رد  زمان موهوم چیزی است که وجودی در خارج ندا   
پیش    اند که منشأ انتزاعش اّما منشأ انتزاع دارد و گفته 

واجب تعالی است. از و  زمان متوّهم   جود عالم، بقاء 
 چیزی است که نه وجودی دارد و نه منشأ انتزاعی

 (.142ق:  1409  )مالصدرا، 

اگر زمتان پیش از عتالم، وجود  امّتا   
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و منشتأ انتزاع نداشتته باشتد، عدم زمانی 

نتدارد انتزاع  نیز منشتتتتأ  از عتالم   .پیش 

نمی زمتتانی  عتتدم  چنین  توانتتد بنتتابراین 

تقتدم حقیقی بر عتالم داشتتتتته و موجتب  

آن، یعنی حدوث   ۀحکمی حقیقی دربار

 زمانی عالم شود.

ح«ترجیح بال » ۀ تمسک به قاعد . 1-2-2  مرجِّ

دومین اشتتکال استتاستتی که بر حدوث 

که   شتتود این استتتزمانی عالم وارد می

چنین فرضتی مستتلزم »ترجی  بالمرجِّ «  

امتتداد بتدین   استتتتت. متا  اگر  معنتا کته 

نهتایتی را پیش از عتالم فرد بگیریم،  بی

اعم از امتتداد زمتان واقعی یتا موهومی،  

  ،نستتتبتت تمتامی قطعتات آن بته ختداونتد 

پس چه مرجّحی    ؛نستبت یکستانی استت

خا     ۀستبب شتده که عالم در یک قطع

قبل یا بعدتر   ۀحادث شتود و نه یک قطع

 .(304-302: 1379 )سبزواری، از آن

ف معلول    ۀتمسک به قاعد .  1-2-3
ّ
»امتناع تخل

ت تاّمه« 
ّ
 از عل

تتامّته،   بتا وجود علّتت  قتاعتده  این  وب  

د. بنتابراین شتتتووجود معلول واجتب می

باشتد، معلول الوجود  اگر علّت تامّه دائم

  ستتتینتا، )ابن   الوجود خواهتد بودنیز دائم

با   (.266ب:  1404  ستینا،؛ ابن 107:  1375

وجود    ۀداونتد علّتت تتامّتوجّته بته اینکته خت 

استتتتت،   و ازلی  نیز ازلی  جهتان  جهتان 

  ۀ عبتارت دیگر در هر قطعت خواهتد بود. بته

مفروضتتتی از زمتان، جهتان بتایتد موجود  

آن موجود استت،    ۀعلّت تامّ زیراباشتد،  

این  غیر  از    ،صتتتورتدر  معلول  تخلّف 

 که محال است. ،علّت تامّه رخ داده

قاعد .  1-2-4 به    امساک »امتناع    ۀتمسک 
 فیض الهی« 

برهتان دیگری کته علیته حتدوث زمتانی 

بر مبنتای »امتنتاع    ،دشتتتوعتالم اقتامته می

عبتارت دیگر فیض الهی« یتا بته  امستتتاک

استتتتت تعطیتتل«    )مالصتتتتدرا،   »ابطتتال 

ج  162ق:  1409  ،ذات ح (.  305:  7و 

الوجود  الوجود استتتتت و واجتبواجتب

من جمی   ،بتتالتتذات و واجتتب  الجهتتات 

نستبتی که به او الحیثیات استت، پس هر  

کانی؛  بدهیم نستتبت وجوبی استتت، نه ام

القیه  الخیعنی اگر او خال  استتتت واجب

الختالقیته  بتالتذات استتتت، نته اینکته ممکن 

.  الختالقیته بتالغیرذات بتاشتتتد و واجتببتالت 

بنتابراین اگر معتقتد بتاشتتتیم کته امتتدادی 
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 ،زمانی وجود داشتتتته استتتت که در آن

عتالم معتدوم بوده و پس از آن موجود 

ه استت، مستتلزم این استت که برای شتد

ذات ح  دو مرتبته و دو وضتتت  قتائتل  

آن   بتاشتتتیم: یتک وضتتت  ازلی کته در

تعتالی فیتاد نبوده استتتتت، و یتک ح 

وضتتتعی در الیزال که در آن فیاضتتتیت  

این محال استتت،  و؛  شتتروع شتتده استتت

ای که بیان شد، فیاضیت  وب  قاعده زیرا

و خالقیت برای ذات ح  واجب استتتت 

او قتابتل  و در هیچ ز متان و امتتدادی از 

:  12ج ،1392  )مطهری،  ستتتلتب نیستتتت

این برهان را به بیان دیگری   (.255و  216

می امتتتدادی  نیز  اگر  کرد:  اقتتامتته  توان 

زمانی را پیش از وجود عالم فرد کنیم  

که در آن عالم معدوم بوده استتت، باید 

بپتذیریم کته فیض و احستتتان ختداونتد از  

  ، ستتتتچه که امکان وجود داشتتتته اآن

برای مدتّی امستاک شتده استت و چنین  

استتتتت متمتتتنت   تترک   .چتیتزی  کتته  چترا 

احستان، امستاک فیض و من  جود نستبت 

به ممکنتاتی که استتتتحقتاق آن را دارند، 

از ستوی خداوند که خیر مطل  و فّیاد  

استتتتتیعتلت  استتتتت   ،االوتالق    متحتتال 

 .(207: 1394  دینانی،ابراهیمی)

قاعد .  1-2-5 به  زما   ۀتمسک  حادٍث  نیٍّ  »کلُّ 
ٍه ت  
ّ
 حم  مسبوٌق بقّوٍه و ماد

 
 ها« ل

فالستتفه برای اابات قدم زمانی خی از بر

این قتاعتده یتک برهتان  نّی عتالم بر مبنتای  

پیش    مذکور،  ۀقاعد  وب   اند.ترتیب داده

از هر موجودی که حادث زمانی استت،  

وجود   منتد دیگریحتمتاً موجود زمتان

داشتتتتته کته حتامتل قوّه و استتتتعتداد آن 

-)ابراهیمی   حتادث بوده استتتتموجود  

بتنتتابترایتن (183-175:  1393  دیتنتتانتی،   .

برویم  بتته عقتتب  زمتتان  در  کتته  هرقتتدر 

توانیم به موجود حادای برستتتیم که  نمی

پیش از آن موجود دیگری نباشتتد، پس 

عتتالتم نتمتیآ  ،بترای  نتظتر غتتازی  در  تتوان 

ترتیتب در صتتتورت اابتات  گرفتت. بتدین 

این قتاعتده، بالفتاصتتتلته قتدم زمتانی عتالم  

ستتینا برای اابات این  د. ابن شتتوبت میاا

قاعده برهان مشتهوری را در »اشتارات و 

اقتامته می و »شتتتفتا«  کنتد کته  تنبیهتات« 

را بیتان    آنملّتاصتتتدرا نیز در »استتتفتار«  

برهان چنین استتت که    ۀکند. خالصتت می

حتادث زمتانی پیش از حتدواش واجتب  

وب    کتته  چرا  استتتتت،  نبوده  ممتن   یتتا 
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دار عتتدم  از  پتس  وجتودی  د،  تتعتریتف، 

بنتابراین ممکن بوده استتتت. این امکتان 

که قبل از حدوث شتتتیب وجود داشتتتته  

دانیم  استت، یا جوهر استت یا عرد. می

، خود یک یک شتتتیب که امکان وجود 

جوهر مستتتتقل نیستتتت، پس این امکان 

عرد استتت. امّا هر عرضتتی معروضتتی 

هر   بنتتابراین خواهتتد.  می از  پیش  بتتایتتد 

منتد دیگری حتادث زمتانی، شتتتیب زمتان

جود باشتتد که حامل امکان و قوّه آن مو

باشتتتد و این همان چیزی استتتت که در 

  ستتتینا، )ابن  شتتتودفلستتتفه مادّه نامیده می

:  1375  ستتتینتا،؛ ابن 182-181ب:    1404

 (.49: 3ج ،ق1409 ؛ مالصدرا،106

متقدم مبنی بر قدم زمانی    ۀ. دیدگاه فالسف 1-3
 و حدوث ذاتی عالم

  ،را استالمی پیش از ملّاصتد  ۀغالب فالستف 

معتقد به قدم زمانی عالم بودند. از سوی  

اینکته آن بته  بتا توجّته  هتا مالک دیگر 

نیتازمنتدی معلول بته علّتت را در امکتان 

دانستتتتنتد و نته در حتدوث ذاتی آن می

، اعتقتاد بته  (525:  1375  )بهمنیتار،  زمتانی

قطعی ایمان   ۀحدوث زمانی عالم را الزم

ه ب انشتتمردند. امّا آنبه ادیان الهی برنمی

بودنت  قتائتل  عتالم  ، زیرا دحتدوث ذاتی 

معتقد بودند وجودی که عالم از نسبتش  

مستتبوق استتت    ، یعنی خدا،با علّت خود

بته عتدمی کته در ذات متاهیتت آن تقرّر  

از دیدگاه فالسفه نیز عالم  دارد. بنابراین  

حتادث استتتت، امّتا نته بته حتدوث زمتانی، 

:  1375  ستتتینتا،)ابن   بلکته بته حتدوث ذاتی

106.) 

تفستتتیر حدوث عالم به حدوث  ا ام

ذاتی ختالی از اشتتتکتال نیستتتتت. اوّلین  

  مرستوم از   اشتکال این استت که در بیان

فرد بر این استتتت کته    ،حتدوث ذاتی

ماهیت ممکن از حیث ذات خود معدوم  

استتت، در حالی که چنین نیستتت. زیرا 

وور که نستتتبت  ماهیت ممکن ذاتاً همان

به وجود اقت تتائی ندارد، نستتبت به عدم 

آن را ذاتاً    توانبال اقت تتاستتت و نمینیز 

عدم در چیزی که   زیرامعدوم دانستتت.  

استت   الوجودذات آن نهفته باشتد، ممتن 

متمتکتن  : 1ج  ،1384  )رازی،  التوجتودنتته 

الوجود بمتا هو  وجود ممکن م. پس  (411

مستتتبوق به عدم نیستتتت،   الوجودممکن 

بلکه مستتبوق استتت به نداشتتتن اقت تتای  

استتتت به   مستتتبوق  وور کهوجود، همان
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اقت تتتتای عتدم و این معنتای   نتداشتتتتن 

 کند.حدوث را حاصل نمی

  ۀ اشتکال دوم این استت که آن نحو

ذاتی   تتأخری کته در حتدوث  تقتدم و 

 عتبار عقل استتتتنها به ا ،ملحوظ استتت

.  و در عتالم ختارج از ذهن حقیقتی نتدارد 

همین اشتتکال بود که برخی از  به ستتبب  

 استتالمی متأخر نظیر میرداماد و  ۀفالستتف 

برای بیتان  مال  صتتتتدرا حتدوث ذاتی را 

چته کته از تعتالیم دینی و کالم انبیتاب  آن

کافی ندانستند و تفسیر    ،شتوداستتفاده می

ارائته کردنتد از حتدوث عتالم    دیگری 

:  1378  ؛ مالصتدرا،26:  1367 )میرداماد،

16.) 

 حدوث دهری میرداماد. 1-4

میرداماد معتقد استتتت که موجودات در 

االمر در ستتته  رف عتالم ختارج و نفس 

بتته دارنتتد.  او قتترار  دیتتگتتر،  عتتبتتارت 

ه سته عالم متفاوت که در موجودات را ب

  ، اندمراتب وولی قرار گرفتهیک ستلستله

و   7:  1367  )میردامتاد،  کنتدتقستتتیم می

252) : 

متتتقتتد و  متتتغتیتر  متوجتودات    ر التف( 

رنتد )مقتدارپتذیر(، از آن جهتت کته متغی 

 در  رف زمان موجودند.

از آن جهتت  ب( موجودات اتابتت  

د در  رف دهر موجودنتد کته  نت کته اتابت 

ورای مقتدارپتذیری یتا مقتدارنتاپتذیری 

د به استتت. موجودات عالم دهر مستتبوقن 

مقصتود از   .دهری  رعدم صتری  و نامتقد

که هیچ تمّیز  عدم صتری ، عدمی استت

 و التمّیز و هیچ تقتدّر و التقتدّری در آن

 ر نیست.قابل تصو

و حت  متحتض  وجتود  متوجتود    ،ج( 

موجودی  رف ستترمد استتت. چنین  در  

و  متقتتدس  تتغتیتیتر  عترود  از  متطتلتقتتاً 

ه و برتر االوالق از ستتتب  عتدم منزعلی

استت و اوستت فعلیت محضِ ح  از هر 

 جهت.

گانه حقیقتی جدا و این  روف سته

آن در  کتته  موجوداتی  از  هتتا مستتتتقتتل 

اً ها صتترفاین  رفبلکه  ندارند  ،هستتتند

وجود   ۀاعتباری است که ذهن ما از نحو

بنابراین اگر هیچ   .کندن موجودات میآ

زمتتان نتتداشتتتتتموجود   ،منتتدی وجود 

نتبتود.  ترف   متوجتود  نتیتز  زمتتان   ترف 

ز چیزی جز وجود ستتترمتدی ستتترمتد نی 

؛ 37:  1386 )میرداماد،  تعالی نیستتباری
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دهتتر  (7:  2ج  ،1385  متتیتتردامتتاد،  .

و ستترمد    تر از زمانتر و وستتی بلندمرتبه

 دهر استتتتر از تر و بلندمرتبهنیز بزرگ

م(7:  1367  )میردامتتاد، متغّیر  .  وجودات 

رنتد در  رف زمتان از آن جهتت کته متغی 

ندارند، ای از وجود دهری  هستند و بهره

یتک در امتا از آن حیتث کته وجود هر

وقت و زمان مخصو  خود اابت است  

توانتد  و وقتت حصتتتول آن موجود نمی

باشتد، در دهر نیز  وقت عدم حصتول آن

دیگر وجود    عبتارتموجود استتتتت. بته

منتد در یتک داشتتتتن یتک موجود زمتان

اتتابتتت،   حقیقتتت  یتتک  ختتا ،  زمتتان 

فرازمتانی و غیرقتابتل تبتدیتل استتتتت. بته 

مند از جهت  همین دلیل موجودات زمان

از متتتغتیت  و  زمتتان  در  ترف  بتودن ختود  ر 

اتابتت بودن خود در  رف دهر  جهتت 

 (.17: 1367 )میرداماد،  قرار دارند

شتتود  گفته شتتد نتیجه می  چهاز آن

نحوی  کته تمتامی موجودات امکتانی بته

امتت  موجودنتتد  عتتالم  در  رف دهر  بتته  ا 

 ،ستتترمتد راهی نتدارنتد. از ستتتوی دیگر

وور که ذکر شتتتد وجود صتتتری  همان

تمامی موجودات دهری مستتبوق استتت  

متاهیتت   بته عتدم صتتتری  دهری، زیرا 

نمی ذاتتتاً  امکتتانی  ازلیتتت  موجود  توانتتد 

  را دارا شتتتود   ستتترمتدی ختداونتد متعتال

بنتابراین    .(226و    18:  1367  )میردامتاد،

بته  امکتانی حتادانتد  تمتامی موجودات 

هتمتتان دهتری.  ختود  حتتدوث  کتته  وتور 

 گوید: می میرداماد صریحاً

کّل حادث ذاتی، فهو حادث دهرى ايضا. و الحدوثان  
زمان فى المفهوم، متال الذاتى و الدهرى مختلفان فى 

   (. 26:  1367  )میرداماد،   ق التحق 

تتمتتامتی   بترای  را  ذاتتی  حتتدوث  او 

پتذیرد و اشتتتکتال  موجودات امکتانی می

  ، کته در مورد آن مطر  کردیمرا  اوّلی  

  ؛( 21-20:  1367  )میردامتاد،  کنتدمیرد  

، ت وارد دانستتتتن اشتتتکال دوما به علام

کتتافی  آن عتتالم  حتتدوث  بیتتان  برای  را 

حتدوث . (26:  1367 )میردامتاد، دانتدنمی

امری واقعی و ختارج  دهری حکتایتت از  

از ذهن دارد و اشتتتکتال دومی کته در 

مورد حدوث ذاتی گفته شتتد بدان وارد 

عدم صتری  آن عدم ستاب ،   زیرا؛  نیستت

عتتدمتی  ترف و    استتتتت  دهتری چتنتیتن 

، بلکه در  رف تحققش در ذهن نیستت

 . (25: 1367 )میرداماد،  دهر است
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میرداماد معتقد استتت که عالم ماده 

ان از جانب ابتتدا  ابتتدای زمانی دارد و زمت 

-227:  1367  )میردامتاد،  متنتاهی استتتت

با این (.  430:  2ج  ،1385  ؛ میرداماد،228

مستبوق به عدم زمانی   ،وجود عالم  ،حال

  یستت، بلکه مستبوق به عدم دهری استت ن

عتالم  از  نیز جزئی  زمتان  چرا کته خود 

است، بنابراین اصوالً صحبت از حدوث 

 )میرداماد،  معناستیا قدم زمانی عالم بی

 .(31و  25و  18: 1367

البتته »حتدوث دهری کته میردامتاد گفتته  

گونه که شتتیوه و د ب اوستتت  استتت همان 

بستتتیتاری ابهتام و اجمتال    ای کالمش تتا انتدازه 

  رای بت (.  359:  10، ج 1380)متطتهتری،   دارد« 

کنتتد کتته جمی   میردامتتاد تتتأکیتتد می   ، مثتتال 

ممکنتات، وجودی دهری مستتتبوق بته عتدم  

. امّا  ( 300:  1367)متیتردامتتاد،    دهتری دارنتتد 

تحق  تو مان وجود صتتری  و عدم صتتری   

گونته تقتّدر،  ممکنتات در  رف دهر کته هیچ 

حد و تغّیری در آن متصتتّور نیستتت، آن هم  

قتیتقتی بتر  ای کتته عتتدم آن تتقتتّدم حت گتونتته بتته 

های  رغم تالش وجودش داشتتته باشتتد، علی 

واضتحی    ألۀ میرداماد برای رف  ابهام از آن، مست 

نیستتتت و شتتتایتد درک آن بته قول خود او  

)متیتردامتتاد،    لتطتیتف دارد   ۀ احتتتیتتاج بتته قتریتحتت 

رستتتتد یکی از  بتته نظتر می   (. 17-18:  1367

حدوث دهری    ، دالیلی که حاجی ستبزواری 

  ، کنتد بیتان می را بته بیتانی متفتاوت از میردامتاد  

همین موضتوع باشتد. محق  ستبزواری وجود  

مستتبوق را در تعریف حدوث دهری، وجود  

  دانتد و نته وجود دهری آن زمتانی شتتتیب می 

عالمته    (. 293- 291/ 2: ج 1379)ستتتبزواری، 

بیانی مشتابه بیان    الحکمه نهایه وباوبایی هم در  

کنتد کته در  حتاجی ستتتبزواری را ذکر می 

 دهرى  شتد: حدوث ن اشتاره  ه آ ابتدای مقاله ب 

 متاهیتت  بودن  از مستتتبوق  استتتت  عبتارت 

 ۀ مرتبت  در  کته آن  عتدم  بته  موجود معلول، 

- 399:  1387)وباوبایی،    استت  متقّرر  علتش 

و دهر علّتت زمتان    ، . ستتترمتد علّتت دهر ( 400

از آن جهت که    موجودات زمانی   ؛ پس است 

معتدومنتد و    دهر در  رف    منتد و متغّیرنتد، زمتان 

موجودات    و   حادث به حدوث دهری هستند 

دهری نیز در  رف سترمد معدومند و حادث  

:  1372)ستبزواری،  به حدوث سترمدی هستتند 

74 .) 

صدرا. 1-5
ّ
دی مال

ّ
 حدوث تجد

»کلّ حادث    ۀصتدرا با استتناد به قاعدمال 

مستتبوق بقوّه و مادّه تحملها« و همچنین  
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فیض الهی«، معتقد استت   امستاک»عدم  

زمتان و فیض الهی در عتالم وبیعتت  کته  

 پتایتانی  ۀآغتازی دارد و نته نقطت   ۀنته نقطت 

و   125-124:  3ج ،ق1409 صتتتدرا،)مال 

اد  (.307-304:  7ج بتته   لتتۀاو  قتتائتلتیتن 

متتی رد  را  زمتتان   کتتنتتدآغتتازمتتنتتدی 

و   (318-307:  7ج  ،ق1409  صتتدرا،)مال 

هتای متکلّمتان را برای اابتات چنین  تالش

عتتالتم،  زمتتانتی  حتتدوث  از  تصتتتویتری 

کننده و مبتنی بر مقدمات ستستت گمراه

:  1378  صتتتتدرا،)مال   دانتدپتایته میو بی

توجتت   (.10 بتته  بتتا  میردامتتاد  اعتقتتاد  بتته  ه 

تفتتاوت   همچنین  و  زمتتان  آغتتازمنتتدی 

  ۀ بستتتیاری از مبانی فلستتتفی او با فلستتتف 

وبیعتاً تفستتتیر او از حدوث  ،صتتتدرایی

عالم نیز مورد قبول مالصتتدرا نیستتت. به 

حترام استتاد و برای حفظ ا و  همین ستبب

صتتتری  دیدگاه او، در   ۀاحتراز از تخطئ 

 ۀای به نظریستراستر آاار مالصتدرا اشتاره

  ،1380 )مطهری،  دهری نیستتتحدوث  

 .(337-336: 10ج

رایج   دیدگاه  مالصدرا  دیگر،  سوی  از 

مبنی بر قدم زمانی  ،پیش از خود  ۀفالسف 

پذیرد. از منظر او اعتقاد  عالم را نیز نمی

به قدم زمانی عالم و بیان این مطلب که  

دینی   متون  در  که  حدوای  از  »مقصود 

بدان اشاره شده و مورد اتفاق اهل دین  

نیاز به علّت و است، تنها حدوث ذاتی و  

است ناخودآگاه آفریننده  تکذیب   ،

می از  پیامبران  را  بدان  قائل  و  باشد 

رهایی   عقلی  عذاب  و  از  شکنجه  و 

نیست زنهار  و  امان  جاوید    «حرمان 

 (. 16: 1378 صدرا،)مال 
اب  توضتتتی  دیدگاه خا  او در ب

بته حتدوث زمتانی عتالم، نیتازمنتد توجت  ه 

صدرایی   ۀهای نظری فلسف برخی از بنیان

 است:  

اصدالت ووود و حیییت مکدک   

مقصتود از اصتالت وجود این استت :  آن

بتالتذات  مصتتتتداق  واقعیتت عین ،  کته 

استت و مفهوم ماهوى تنها  مفهوم وجود  

کنتد و از حتدود واقعیتت حکتایتت م 

  )مصتتبا ،   شتتودبالعرد بر آن حمل م 

حتقتیتقتتت   (.302:  1ج  ،1389 بتنتتابترایتن 

  ، چه باالصتاله در خارج استتعینی و آن

تنها وجود است. بنا بر دیدگاه مالصدرا، 

استتتت، یعنی  وجود حقیقتی مشتتتکّتک  

ت و ضتتعف دارای مراتبی استتت و شتتد
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 .(47: 1387  )وباوبایی، پذیردمی

متالصتتتتدرا  حدرکدت ودوهدری:  

خالف پیشتتتینیتان خود، نته فقط برای بر

نیز   بلکته برای جوهر  بته  اعراد،  قتائتل 

اصتتتوالً حرکتت و تغییر   اوبود.    حرکتت

اعتراد   جتوهتر  در  بتتدون حترکتتت  را 

بته تعبیر حتاجی  نتاممکن می دانستتتتت؛ 

   :اسفار  ۀدر حاشی   سبزواری

جسدی است که روح آن    ۀ حرکات عََرضی به منزل 
  (. 97:  3ج   ، ق 1409  صدرا، )مال   حرکت جوهری است 

اتتابتتت   مالصتتتتدرا  این،  بر  عالوه 

  ، کنتد کته جوهر وبیعتت جستتتمتانی می

امری استت که ذاتاً متحرّک و متجدّد و 

  شتتونده استتت  ویتی ناآرام و نودارای ه

بیتان (.  47-45:  1378  صتتتتدرا،)مال  بته 

وبیعت جستمانی عبارت استت از   ،دیگر

 شتتدن وجود داشتتتن به نحو تجدد و نو

 (.131: 3ج ،ق1409 صدرا،)مال 

بده دددیم:   از  ربط حداد   یکی 

  ، تاریخ فلستتتفه   ۀمستتتائل دیرین و پیچید

ارتبتا  موجود حتادث بته قتدیم یتا   ۀنحو

 زیراموجود متحرّک بته اتابتت استتتتت.  

ر، خود نیز باید علّت شتیب متحرک بالغی 

امت  بتاشتتتتد،  ا از ستتتوی دیگر متحّرک 

عتلّتتتمتی کتته  متوجتودات دانتیتم  التعتلتتل 

حتادث و متحرّک، ختداونتد استتتت کته  

منزّه از حتدوث و حرکتت استتتت. قول 

بود که    استتالمی این   ۀمشتتهور در فلستتف 

ری دائم فلک اقصتتتی که به حرکت دو

اتابتت و بته اعتبتار اصتتتتل حرکتش غیر

اعتبتار جتاودانته و پیوستتتتته بودن وجود و 

ت، رابط بین  حرکتش، اابت و قدیم است 

منظر  از  امتتا  استتتتت.  قتتدیم  و  حتتادث 

ا وجود افالک نیز نتاپتایتدار، ،صتتتدرمال 

شتتتونده به حرکت جوهری   متجدّد و نو

بین حادث و   ۀاستت. از دیدگاه او واستط

نتحتوقتتدیتم هتمتتان  وتبتیتعتتت    ۀ،  وجتود 

جستمانی استت که از ستویی ذاتاً متجدّد  

حقیقت   استتت و از ستتوی دیگر دارای

چون    ؛اتابتت عقلی نزد ختداونتد استتتت

 ،حرکت در ذات وبیعت جستمانی استت

نیازی نیست علّت وجودبخش آن، خود  

:  1378 صتتتدرا،)مال  نیز متحرّک باشتتتد

117-122) . 

خالف دیتدگتاه  برمداهیدت زمدان:  

ستتفه که زمان را مقدار حرکت  رایج فال 

  ستتتینتا، )ابن   دانستتتتنتددوری افالک می

صتتتدرا زمتان را مقتدار مال  ،(105:  1375



  حامد منوچهری کوشا /رویکردی نو به مسألۀ آغازمندی زمانی عالم در چهارچوب فلسفۀ صدرایی

 
485 

 

 

 

متی جتوهتری  او حترکتتت  متنتظتر  از  دانتتد. 

ختتارجی   عوارد  از  و حرکتتت  زمتتان 

اشتتیاب نیستتتند، بلکه از عوارد تحلیلی  

وجود وبیعت جستمانی هستتند که    ۀنحو

ذاتتاً ستتتیّتال و   ،وور کته ذکر شتتتدهمتان

عبارت دیگر در خارج  به ؛متجدّد استتت

وبیعتت    ۀتنهتا وجود نتاآرام و نوشتتتونتد

جستتتمتانی موجود استتتت، و این عقتل  

ماست که به اعتباری از آن حرکت و به 

 صدرا،)مال   فهمداعتبار دیگر زمان را می

بنتابراین گتذر   (.181-180: 3ج ،ق1409

 ۀزمتان مقوّم ذات عتالم وبیعتت و الزمت 

 وجود آن است.   ۀنحو

از دیدگاه  ،وور که گفته شتدهمان

اره  صتدرا، جوهر وبای  جستمانی همومال 

معنا که  در حال کون و فساد است. بدین 

هر وبیعتت جستتتمتانی را کته در زمتان 

  ، پیشین   ۀخاصی در نظر بگیریم، در لحظ

پستتتین هم نابود   ۀمعدوم بوده و در لحظ

  .( 71:  1378  صتتتدرا،مال )  دخواهتد شتتت 

چته را کته در عتالم در نظر آنبنتابراین هر

لتحتظتت   ،بتگتیتریتم وجتودش  ۀدر  از    ، پتیتش 

استت و این مسبوقیت زمانی   معدوم بوده

بته عتدم آن هتا، همتان  موجودات عتالم 

معنتای حتدوث زمتانی استتتتت. بته بیتان  

 :  العالمحدوث  ۀمالصدرا در رسال

ماده    ۀ طبیعت ساری در جسم، که مقّوم و برپادارند   
و صورت ذات آن است، امری است که شخصیتش  

طوری که  باشد، بهذاتًا متبدّل و وجودش تدريجی می 
ماند چه رسد  وجود شخصی آن در دو زمان باقی نمی 

آن  باشد به  شخصی  قديم  :  1378  صدرا، )مال   که 
110-111 )  . 

حادث زمانی است، چرا    ،پس عالم

توان یتافتت کته  چیز در عتالم نمیکته هیچ

بنابراین،    متوالی باقی باشتد.  ۀدو لحظدر  

صتتتتدرا، برخالف  تجتدّدی مال حتدوث  

ذاتی، بته  حتدوث  عقتل  صتتترفتاً  اعتبتار 

نیست، بلکه در خارج تحّق  عینی دارد؛  

زمتانی،   ۀمحتل انتزاع عتدم هر قطعت   زیرا

در  آن،  از  پتیتش  زمتتانتی  قتطتعتتات  یتعتنتی 

ذهن موجود استت و نستبت به   خارج از

  ی عبتارت بتهدارد.    م حقیقی و عینیآن تقتد

عدم آن غیر مجام  استتت و با وجودش  

 قابل جم  نیست.

کته    ممکن استتتت اشتتتکتال شتتتود

صتدرا امری عینی و حدوث تجددی مال 

ختارجی نیستتتت، بلکته همتاننتد حتدوث 

؛  ذاتی تنهتا در  رف ذهن برقرار استتتت

اجزا حرکتتت  زیرا  قطعتتات  جوهری    و 
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( کمّ  عتتالم  متتاننتتد هر  زمتتان(،  قطعتتات 

د نیستتتند،  مّتصتتل دیگری بالفعل موجو

بلکته حرکتت یتک امتتداد واحتد ستتتیتال  

هر حرکتی    ۀاستتتت. بنابراین اجزاب بالقو

تنهتا بته اعتبتار وهم استتتت. حتال چگونته  

اجزای وهمی این  کتته  استتتتت  ،  ممکن 

متصتتتف بته حتدوث حقیقی شتتتونتد و 

ل امتداد نیز حقیقتاً به ها، کآن  ۀواستتطبه

(  1394 )زارع، صتتتف گردد حدوث مت 

نیستت، زیرا اگرچه  ا این اشتکال وارد  ام

این ستتخن در جای خود صتتحی  استتت 

بتتالتفتعتتل  متوجتود  اجتزای  »حترکتتت  کتته 

ا این بدان معنا نیست که اجزاب  ام  ندارد«،

، آن ستهمی از وجود و خارجیت ندارند

متجتدد  اجزای زمتانی یتک هویتت    زیرا

ها، فارغ شتونده و تفاوت بین آنمنق تی

کننده،  کننده و فرد فردماز وهم توه

جی استتتتت. بتدین معنی کته  امری ختار

ای استتت گونهدر خارج استتت به  چهآن

و   توانتد بته وجود اجزاب آنکته عقتل می

هتا حکم کنتد؛ در حتالی  ر آنتقتدم و تتأخ

ت و کیفیات  مجردا  ۀکه برای مثال دربار

پتس نتمتی کتنتتد.  حتکتمتی  چتنتیتن  تتوانتتد 

بگوییممی »جزب بمتا هو جزب در  توانیم 

نتا کته  ختارج وجود دارد« امّتا نته بته آن مع

این جزب، ورای آن حرکت واحد ستیال 

موجودیت بالفعل مستتقلّی داشتته باشتد، 

بلکه به این معنا که منشتأ انتزاعش، یعنی  

آن حرکتت واحتد ستتتیتال، در ختارج  

: 3ج  ،ق1409  صتتتتدرا،)مال   وجود دارد

785.) 

  اگرچه   صتتدرا معتقد استتت کهمال 

بتا لحظت    ۀ موجودات عتالم در هر لحظته 

متتتفتتاوتتنتتد هتمتوار  دیتگتر  حتتال و  در  ه 

فنتتا هستتتتنتتد، و  توانیم  میا  امتت   حتتدوث 

صتتورت نامتناهی در زمان گذشتتته یا به

  ۀ قطعت آینتده پیش برویم و قبتل و بعتد هر  

م کته عتالم در دیگری بیتابی   ۀقطعت ،  زمتانی

استتتتت. بتدین  فیض    ترتیتبآن موجود 

خداوند باقی و دائم استتتت، اما عالم در 

رونتده استتتت و هر لحظته متبتدل و از بین 

استتمرار آن به ستبب پشتت ستر هم آمدن  

: 7ج  ،ق1409 صتتتدرا،)مال   امثال استتتت

صتتدرا در عین اعتقاد  بنابراین مال (.  328

 آندوام فیض الهی در  ازلیتت عتالم و  بته  

»کتل حتادث زمتانی   ۀو التزام بته قتاعتد

توانستتت    ،و مادّه تحملها«  مستتبوق بقوه

حدوث زمانی عالم را اابات کند و نشان 
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 :  دهد که

  1اهلل   اّلا   اهلل حادث، و ال قديم ذاتًا و زمانًاجمیع ماسوی 

 .( 23:  1378  صدرا، )مال 

صتدرا بر وور که نقل شتد، مال همان

تازد،  ت میۀ پیش از خود به شتدفالستف 

قتدم و ازلیتت عتالم را  بته    نتاناعتقتاد آ  زیرا

ی بتا تعتالیم انبیتاب و متون  در تعتارد جتد

 بیند.دینی می

کته حتدوث  ا نشتتتتان دادن این امت  

وور مستتقیم و یا غیرمستتقیم  زمانی که به

استت،    ن اشتاره شتدهه آدر متون دینی ب

تتتجتتددی  حتتدوث  بتتیتتانتتگتتر  صتتتترفتتاً 

بتر متال  داللتتتی  هتیتچ  و  صتتتتدراستتتتت 

، بستتیار مشتتکل و آغازمندی عالم ندارد

باید دید   ی استتت. حالمحل تردید جد

آیتتا   ردکتته  بتته  ملزم  را  او  کتته   دالیلی 

کتترده عتتالتتم  در آغتتازمتتنتتدی  انتتد، 

از استحکام    ،صدرایی ۀچهارچوب فلسف 

در همین    !کافی برخوردار هستتند یا خیر

، ضتتتمن پذیرش  مقتاله  ۀراستتتتتا، در ادامت 

تعریف  تجتتددی مالصتتتتدرا،  حتتدوث 

 

  ۀ الهی و علوم باقی  ۀکلمات تاماز منظر مالصتتدرا  .  1

شتتتوند و داخل در اهلل« محستتتوب نمیاو »ماستتتوی

»عالم«،   ۀ واگ از  بنابراین مقصتتتود او  »عالم« نیستتتتند.

بیتتان دیگری   عتتالم  زمتتانی  حتتدوث  از 

دی عالم  کنیم که هم مستتلزم آغازمن می

  ؛ باشتد و هم پیراستته از تناق تات درونی

وور  ستتتپس براهین اابات قدم عالم را به

آندقی  و  بررستتتی  مبنتتای  تر  بر  را  هتتا 

 تعریف مذکور نقد خواهیم کرد.

آغاازمنادی    بیاان دیرری از حادوث و  .2
 عالم

دیتدیم کته تنتاق تتتات و اشتتتکتاالتی در 

مفهوم حتدوث و آغتازمنتدی زمتانی عتالم  

جا ناشی  ین تناق ات از آنوجود دارد. ا

را    عتالم  شتتتود کته حتدوث زمتانیمی

بته عتدم   عتالم»مستتتبوقیتت زمتانی وجود  

متی تتعتریتف  امتت کتنتیتمآن«  تتعتریتف  .  اگتر  ا 

زیر انجتام صتتتورت  زمتانی را بته  حتدوث

  ، جتایی برای آن تنتاق تتتات بتاقی دهیم

ای از زمتان کته  »اگر قطعتهنخواهتد بود:  

وجود داشته    ،بر وجود عالم منطب  است

زمانی   ۀصتتورتی که نتوان قطعاشتتد، بهب

بر پیش از آن باشتتد و   دیگری یافت که

در حال تجدّد و   تنها وبای  جستمانی استت که دائماً

 (.282:  7ق، ج1409)مالصدرا،  کون و فسادند  



488  
 1401  پاییز و زمستان،  29دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی، شماره 

 

 

منطب  بتاشتتتد، عتالم حتادث    وجود عتالم

در این تعریف از  بنابراین    ؛« تزمانی است 

بیتانگر   ،حتدوث زمتانی عتالم، کته در واق 

آغازمندی آن است، مفهوم »عدم زمانی 

ستتاب  بر وجود عالم« و یا »زمان پیش از  

 پس   وجود عتالم« اختذ نشتتتتده استتتتت.

پرستتتش از معنتا، وجود و یا محتل انتزاع 

هتا، کته منشتتتأ تنتاق تتتات متذکور و آن

متوهتومتی  زمتتان  چتون  متفتتاهتیتمتی  متعترفتی 

عبتارت دیگر، بتهاستتتت، وجهی نتدارد.  

نداشتته باشتد و اگر زمان پیشتینی وجود  

معنا باشتد، پس اصتوالً صتحبت از آن بی

یتافتت کته    ۀتوان یتک قطعت نمی زمتانی 

اول بتاشتتتد؛ در نتیجته وب     ۀپیش از قطعت 

  : تعریف فوق جتایز استتتتت کته بگوییم

عالم حادث زمانی استتتت، بدون آن که  

خلل و تناق تتی در مبادی تصتتوری این  

در حکمتت متعتالیته    1یتابتد.تعریف راه  

ادل آن استت که بگوییم  تعریف فوق مع

 .« ابتدائی دارد  ،حرکت جوهری عالم»

«  الفالستتفه تهافتغزالی در کتاب »
 

از عالم  یزمان وجود مستتقل ،استالمی  ۀدر فلستف.  1

معناست. زمانی خالی از عالم بی  ۀندارد و وجود قطع

با آغازمندی زمان  یدر نتیجه آغازمندی عالم مستاو

استتتت. بنتابراین قیتد »انطبتاق قطعتات زمتانی بتا وجود 

تعریفی از حتدوث  بته چنین  بتا اشتتتتاره 

گونته کته  همتان  :کنتدزمتانی عتالم، بیتان می

ابعتاد مکتانی عتالم را    ،فالستتتفته تنتاهی 

کته بته »مکتان تهی«  انتد بتدون آنپتذیرفتته

معتقتد  یتا »عتدم مکتان« در ختارج از عتالم  

امکتان تنتاهی عتالم در ب عتد زمتان   ،بتاشتتتنتد

تنتاهی   نبتایتد رد کننتد، چرا کته  نیز  را 

زمانی عالم نیز مستتتلزم اعتقاد به »زمانی 

یتا »زمتان پیش از   پیش از وجود عتالم« 

  (.100-97:  1382  )غزالی،  زمان« نیستت

این مطلتب از   نقتل  بتا  مطهری  شتتتهیتد 

نتاشتتتی از  آنغزالی،   را از اشتتتکتاالت 

مبرّا میتعریف ستتتتاب  )مطهری،  دانتد  

ا به این تعریف نیز ام  (114:  12ج  ،1392

آن   ۀکند که خالصتتت اشتتتکالی وارد می

تقتدّم و تتأخر در بتدین شتتتر  استتتتت:  

اعتباری استتت و  ،خالف زمانبر ،مکان

نته ذاتی. از ستتتوی دیگر قول بته تنتاهی  

ابتتدا و   ،زمتان مستتتتلزم وجود دو حتدّ 

انتهاستتتت که اوّلی قرین معنای حدوث 

ستت و دومی قرین معنای فنا. پس عالم  ا

)و نته احترازی( بته خود  عتالم« شتتتکتل توضتتتیحی 

گیرد. اما به جهت تأکید و همچنین حفظ کلّیت، می

 در این تعریف از آن استفاده شده است.
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( متتأخّرو عتدم    متقتدّمبین دو عتدم )عتدم  

قرار گرفتته استتتت کته بتایتد بتا یکتدیگر 

تفاوت و تمایز حقیقی داشتتته باشتتند تا  

امّا در   ؛معنای ابتدا و انتها حاصتتل شتتود

انتهای   زیراگونه نیستت،  مورد مکان این 

ی آن از ستوی  جهان از یک ستو با انتها

 : ر ذاتی ندارددیگر هیچ تقدم و تأخ

: گويیم[ می متقّدم و متأخّر آن دو عدم    ۀ حال ]دربار   
آن نیستی از آن جهت که نیستی است تقدم ندارد و  
اين نیستی از آن جهت که نیستی است تأخر ندارد،  

مالک   پس بايد واقعیتی در کار باشد که آن واقعیت 
باشد  تأخر  و  است[  تقدم  زمان  واقعیت  آن   ]و 

   (. 221- 220:  12ج   ، 1392  )مطهری، 

زمتتانی    ،بنتتابراین  حتتدوث  تعریف 

  ، بتدون لحتاظ کردن مفهوم عتدم زمتانی

 قابل پذیرش نیست.

رستتد اشتتکال شتتهید  ا به نظر میام

 صرفاً الً بحثاو زیرا  مطهری وارد نباشد

نته   ۀدربتار آغتازمنتدی عتالم استتتتت و 

آن.مفرجتتام واق     1نتتدی  فرد در  این 

کتاماًل قتابتل ور  استتتتت کته حرکتت  

ا انتها  ابتدا داشتته باشتد، ام  جوهری عالم

 

نماند که اشتتکال ایشتتان تا حدودی نا ر    ناگفته.   1

زالی در حین بحتث  بته مطتالتب دیگری استتتت کته غ

توان تعریف غزالی از خود مطر  کرده است اما می

صتتورت اشتتکال  در این . نداشتتته باشتتد

اانیاً حتی به فرد   ؛وارد نیستتتایشتتان 

مندی عالم، برای صتتحت مفاهیم  فرجام

نیتازی بته لحتاظ کردن عتدم   ،ابتتدا و انتهتا

  توان گفت ساب  و الح  نیست. بلکه می

ابتتدایی حرکتت جوهری   قطعته زمتانی 

عالم بر قطعه انتهایی آن تقدّم ذاتی دارد  

و همین برای حصتول معنای ابتدا و انتها  

 است.  ها کافیو تمایز بین آن

شاده علیه حدوث  . نقد اشاکاالت اقامه3
 زمانی عالم

ت عریف دیگری از  در بخش گتذشتتتتته 

ارائته کردیم و نشتتتان   آغتازمنتدی عتالم

  دادیم که مستتلزم تناقض درونی نیستت. 

بر این مبنا، به چهار اشتکال دیگری حال  

 که علیه حدوث زمانی عالم اقامه شتتتده

که   دیدپردازیم. در واق ، باید  استت می

قتدم عتالم می  آیتا اابتات  تواننتد  براهین 

را عتتالم  آغتتازمنتتدی  بیتتاامکتتان  بتته  ن ، 

 !نفی کنند یا خیر  جدیدی که ارائه شد،

حتدوث زمتانی را از ستتتتایر مطتالبش تجریتد کرد.  

بنابراین اشتکال استتاد شتهید به اصتل تعریف مذکور  

 وارد نیست.
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 اشکال مبتنی بر ترجیح بالمرّجح. 3-1
ّ
 رد

مستتتتلزم  از حتدوث زمتانی،  بیتان فوق 

ترجی  بالمرجّ  نیستتتت؛ چرا کته وب   

،بر  آن، عتتالم  آغتتاز  و  زمتتان  هم  آغتتاز 

موجودیتی   ،منطب  استت و اصتوالً زمان

مستتتتقتل از هویتت متجتدّد عتالم وبیعتت  

که چرا پرستتش از این   ی،ندارد. به عبارت

زودتر خل  نشتتتد، تنهتا    عتالم در زمتانی

ه و معقول استتتت که پیش  هنگامی موج

عتتالم خلقتتت  امتتتداد    ،از  زمتتانی یتتک 

:  1394  دینانی،)ابراهیمی ر باشتتدمتصتتو

چرا عتالم دیرتر کته  پرستتتش  این  (. 180

معناست.  به وری  مشابه بی  ، نیزخل  نشد

متعتتالیتته هر   ،در حکمتتت  اختصتتتتا  

بیعی مشتخ  به زمان جزئی  صتورت و

آن  ذات  و  هتویتتت  بتر  زائتتد  امتری  آن، 

نیستتتت تتا بتوان از ستتتبتب و مرجّ  آن 

  ، پرستتتش کرد. بنتابراین در عالم وبیعتت 

ای کته در هر مقطعی از زمتان هر پتدیتده

واق  شتده استت، این قرارگرفتن در آن 

مقط  معین از زمتان، ذاتی آن استتتت و 

فرد رختداد آن در زمتانی پیش یتا پس 

:  1378 صتتتدرا،)مال   آن منتفی استتتت  از

در زمتان  ،(. پس 127 هتای  آغتاز عتالم 

معنی و محتال تر یتا بعتدتر اصتتتوالً بیقبتل

کته ممکن و استتتت، چته رستتتد بته این 

 بالرجحان باشد.

ف معل3-2
ّ
 اشکال مبتنی بر امتناع تخل

ّ
ول از  . رد

 ت تاّمه عل

از حتدوث زمتانی عتالم،  منتختب    بیتان 

تتامّته هم    تمستتتتلزم تخلّف معلول از علت 

؛ زیرا تخلّف و انفکاک معلول از  نیستت

ت خود، فرع بر این استتت که قبل از  عل

آغتاز عتالم یتک امتتداد و ب عتدی را فرد 

  کنیم و بگوییم در این امتتداد کته عتالم 

خود وجود نداشتتتته    ۀت تامّبرخالف عل

کترده تتختلّتف  آن  از    استتتتت   استتتتت، 

(. در حتالی  1053:  6ج  ،1386  )مطهری،

متتذ بیتتان  در  امتتتدادی کتته  چنین  کور، 

ی لزومی بته فرد آن و حت   وجود نتدارد

به صتورت موهوم یا متوهّم نیز نیستت. به 

دائتم و  ازلتیتتت  بتودن عتالوه،  التوجتود 

  معنا نیستت که »او وجودی خداوند بدین 

استتتتت کته در یتک امتتداد غیرمتنتاهی  

  ۀ وجود دارد«؛ چرا که اصتتوالً برای نحو

ر نیستت و امتدادی متصتووجود خداوند 

از آن بته ستتترمتد تعبیر    ،همین ستتتبتبهبت 

معنای  ازلیت خداوند بهشتود. بنابراین  می
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بودن در یتک زمتان نتامتنتاهی نیستتتت و 

استتتتنتاد بته آن برای اابتات ازلیتت زمتانی 

 وجهی ندارد.  ،عالم

انقطاع فیض  3-3 امتناع  بر  اشکال مبتنی   
ّ
رد  .
 الهی

وب  بیتان برگزیتده از حتدوث عتالم، هیچ  

از   قبتل  نبودهزمتانی  استتتتت کته    عتالم 

نبوده و  ختداونتد در آن فیّتاد و ختال  

فیض و احستانش را از ممکنات امستاک 

وور کته بتارهتا  همتان  زیراکرده بتاشتتتد؛  

تأکید شتد، اصتوالً هیچ امتدادی پیش از  

عالم متصتتور نیستتت و صتتحبت از زمان 

معناست. بنابراین  قبل از پیدایش عالم بی

یض  اصتتل »امتناع انقطاع )یا امستتاک( ف

نتمتی حتتدوثالتهتی«  ردّ  بتر  دلتیتلتی   تتوانتتد 

بته بتاشتتتتدزمتانی عتالم  متذکور   معنتای 

 (.254: 1367 )میرداماد،

البته اشتکال مبتنی بر امتناع امستاک 

می را  الهی  بیتتان دیگری فیض  بتته  توان 

ارائه کرد که مستتتتلزم فرد زمان پیش  

از اشکال فوق    ،نتیجه از عالم نبوده و در

بته عتالم  خلقتت و افتاضتتته  :  مبرّا بتاشتتتد

وبیعت مصتتداق احستتان استتت؛ چرا که  

صتتتورت، مصتتتداق عبتث یتا در غیر این 

  اضترار بود که خداوند منزّه از آن استت 

از ستتتوی  (. 151: 4ج ،ق1407  )رازی،

نتامتنتاهی    زمتاندیگر احستتتان در متدّت

زمان محدود اف تتل از احستتان در مدّت

استتتت. بنتابراین خلقتت عتالم وبیعتت بتا 

ترک فعل  عمر محدود مصداق ضّنت و

محال اف تل از ستوی خداوند و بنابراین  

 است.

ا این بیتان نیز استتتتتدالل تمتامی  امت  

نیستتتت، چرا کته خلقتت عتالم وبیعتت بتا 

عمر نتامتنتاهی وقتی از خلقتت آن بتا عمر 

الً عالم وبیعت  اف ل است که اومحدود  

قتابلیتت دریتافتت فیض و خلقتت ازلی را  

؛  311: 2ج  ،1389  داشتته باشتد )مصتبا ،

  کتریتمتی، متوستتتوی  آقتتاجتتانتی،درویتش 

( و اتانیتاً اقت تتتای حکمتت و نظتام 1396

 )زارع،  احستتن، آغازمندی عالم نباشتتد

برهتان برای   ۀا ارائت امت   (؛1394  حستتتینی،

دشتتتوار    ،اابتات برقراری این دو شتتتر 

که فالستتفه نیز معتقد به همچناناستتت،  

محدودیت حجم جهان هستتتند و آن را  

 دانند.نمیمنافی فّیاضیت خداوند 

این  بر  کتته  اگر همتتان  ،عالوه  وور 

ممکن استتتت از  اهر برخی متون دینی  
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برداشتتت شتتود، برای حرکت جوهری  

عمر  ۀعالم انتهایی نباشتتد و عالم در ادام

ابتدی اخروی مّتصتتتتل  بته حیتات  خود 

استتتتدالل مذکور به وری  اولی   ،شتتتود

صتتتورت  در این  زیراناتمام خواهد بود،  

. عمر جهان و فیض الهی متناهی نیستتتت

  ، عبتارت دیگر ممکن استتتت کته عتالمبته

و ه ابتتد  تتتا  و هم  بتتاشتتتتد  آغتتازمنتتد  م 

صتتتورت نامتناهی از احستتتان خداوند به

توان  صتورت میمستتفیض باشتد. در این 

هایی چون »لزوم  فرد کرد که حکمتت

کتامتل و رشتتتد مستتتتمر مخلوقتات« و ت

»منتهی شتتتتدن حرکتت جوهری عتالم  

ابتدی آخرت« و یتا   بته عتالم    ...وبیعتت 

موجب شتده استت که اقت تای آفرینش  

احستن عالم وبیعت، خلقت آغازمند آن 

باشتتد. روشتتن استتت که با فرد ابدی 

عتتالتم جتوهتری  عتمتر   بتودن حترکتتت  و 

بته اینکته هیچ  نتامتنتاهی آن و بتا توجت  ه 

پیش از آغاز عالم متصتتوّر    امتداد زمانی

هایی از این قبیل که »چرا پرسش  ،نیست

 

ای از زمان استتت که هرچند خود  مقصتتود قطعه .1

تر استتتت، امّا قابل انقستتتام ذهنی به قطعات کوچک

 قطعۀ زمانی دیگری نیست.مسبوق به هیچ  

عمر عالم بیشتتر از مقدار فعلی نیستت «  

و یا اینکه »چرا آفرینش عالم زودتر رخ 

معنتا خواهتد بود. بنتابراین بیتان  نتداد « بی

برگزیتده از حتدوث عتالم تعتارضتتتی بتا 

 امتناع امساک فیض الهی ندارد.

ب  .3-4 مبتنی  اشکال   
ّ
»کلُّ رد قاعده    حادٍث   ر 

ی مسبوٌق بقّو 
ّ
 هٍ ماد

ّ
  تحملها« هٍ  و ماد

ستتتینتا و ابن   در کتارآمتدی برهتانی کته از

« ...»کتل حتادث  ۀمالصتتتدرا برای قتاعتد

بر ازلیتت   یتا داللتت آن  نقتل کردیم و 

متی  حتتداقتتلعتتالتم،   جتهتتت  دو  تتوان  از 

در این برهان از همان  -1مناقشتتته کرد: 

ابتدای بحث، زمان ستتابقی برای شتتیب  

رد و از امکتان شتتتیب در آن زمتان ف

ا در تصتویر برگزیده از  شتود. امبحث می

  ۀ حدوث زمانی، زمان ستتابقی برای قطع

متصتتتوّر نیستتتت. بنتابراین،    1زمتانی اوّل

اابتاتی    ۀقتاعتد بر چنین  متذکور بتا تکیته 

رد نمی را  عتتالم  زمتتانی  حتتدوث  توانتتد 

نتفتی   -2  ؛کتنتتد بتتا  بترهتتان،  ابتتتتدای  در 

واجتتبمتمتتتنت  و  بتودن التوجتود  التوجتود 
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شتود. امّا این  شتیب، امکان آن اابات می

امکتان کته قستتتیم آن دو استتتت، امکتان 

ذاتی استت که یک معقول اانی فلستفی  

استتت و چون  رف عروضتتش در ذهن  

احتیتاج بته متادّه حتامتل نتدارد. در   ،استتتت

ذاتی   امکتتان  بین  برهتتان  این  در  و واق  

لفظ   در  تنهتتا  کتته  استتتتعتتدادی  امکتتان 

  استتتتت   اشتتتتراک دارنتد، خلط شتتتتده

 (.310: 2ج ،1389  )مصبا ،

شتهید مطهری پس از ذکر اشتکال  

پتذیرفتن آن، برهتان دیگری را   و  اخیر 

می قتتاعتتده  اابتتات  را  آوربرای  آن  و  د 

ۀ  د. خالصت دانمستتحکم و بالاشتکال می

 صورت است:  برهان ایشان بدین 

ود باشد، يا اين است که نفس  الوج»گر شیئی ممکن 
از ناحی  اينکه  برای    ۀ »امکان ذاتی« آن کافی است 

علت موجود شود و يا کافی نیست. اگر نفس امکان  
ذاتی کافی است، چنین ممکنی قدر مسّلم اين است 
که به علّت ماّدی نیازی ندارد و قهرًا حادث زمانی  

یچ هم نخواهد بود: ]زيرا[ اگر علت، تاّمه است قهرًا ه
منتظره  علت، حالت  وجود  با  و  نیست  کار  در  ای 

  ۀ همیشه اين معلول وجود دارد و چنین معلولی به منزل 
به چنین موجودی »ُمبَدع«   .وجود علت است   ۀ الزم 
اما اگر امکان  ...    نامیم گويیم و آن را حادث نمی می 

ب ذاتی  نیاز  دارد که  اش کافی نیست، پس  ه شرطی 
قباًل بايد  شرط  د   اين  باشد وجود   )مطهری،  اشته 

   . ( 207و    204  : 11ج   ، 1389

ستتتتادهبتته موجود  عبتتارت  اگر  تر، 

زمانی خاصتتی    ۀ»الف« که منطب  بر قطع

در تاریخ عالم استت، وجودش مشترو   

بته استتتتعتداد قبلی نیستتتت، پس چرا در 

های پیشتین و پستین موجود نیستت  زمان

قتطتعتت  آن  بتته  فتقتط  ختتا  ز  ۀو  متتانتی 

اصتتتوالً چنین  اختصتتتا  یافته استتتت   

تواند حادث، مادّی موجودی چگونه می

 مند باشد و زمان

 امّا این برهان نیز تمام نیست، زیرا: 

آن  -1 را  شتتتتر   متوجتودی  کتته 

این استتتت کته  منتد و متادّی بنتامیم  زمتان

ۀ شتدن« داشتته  »استتعداد حرکت« و »قو

که (، نه  آن510:  1387 )وباوبایی،  باشد

لزوماً مستتبوق به استتتعداد و وجود قابل 

باشتتد و از آن تبدّل یافته باشتتد. بنابراین  

عدم مستتبوقیت زمانی به استتتعداد، دلیل  

 ؛مند بودن آن نیستبر مجرّد و غیرزمان

وور که خود ایشتتتان بیان  همان -2

کرده و آن را به مبانی حکمت صدرایی 

 است:  مستند کرده

 وجودی نیست  ۀ نحو   يک ممکن بالذات، ممکن به هر 
می   ...  شی وقتی  يک  ممکن گويیم  است،  ء  الوجود 

نحوی از وجود و در عین حال  الوجود است به ممکن 
از وجود ممتنع  ... حتی   الوجود است به نحو ديگری 
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الوجود است، به اين معنا که  الوجود هم ممتنع واجب 
  است " بالوجوداالمکانی الوجود  ممتنع "  الوجود واجب 

 (. 206- 205:  11ج   ، 1389  )مطهری، 

متوجتودی  هتیتچ  متورد  در  بتنتتابترایتن 

برای نمی ذاتی  امکتتان  کتته  توان گفتتت 

  «وجود داشتتتتن آن به هر نحو از وجود»

 کافی است.

حتال برای یتک موجود متادّی و   -3

ستتته    ،توان به حصتتتر عقلیمند میزمان

وجود    .1ر شتد: را متصتونحوه از وجود  

به استتتعداد )وجود حاصتتل از  مستتبوق  

؛ حرکت جوهری موجود ستاب  مستتعد(

)وجود   وجود مسبوق به عدم استعداد.  2

جوهری موجود ساب   حرکتحاصل از  

وجود بدون مستبوقیت به . 3؛  غیرمستتعد(

بتته  مستتتبتوقتیتتت  بتتدون  )وجتود  چتیتزی 

حرکتت جوهری(. روشتتتن استتتت کته  

حتالتت اوّل ممکن و حتالتت دوم ممتن  

شتتتود که حالت    استتتت. حال اگر اابت

قتاعتده اابتات    ،ستتتوم هم ممتن  استتتتت

اگر امتناع حالت دوم به ستبب   د.شتومی

نیاز موجود الح  به استعداد ساب  باشد، 

امکان حالت ستوم مستتلزم تناقض استت،  

چرا کته »نیتاز« بتا »عتدم نیتاز« قتابتل جم  

ا خرای  اما این نیازمندی عبارت  نیستتت.  

ای استتتت کته در صتتتدد اابتاتش  قتاعتده

تواند مفرود قرار یم، بنابراین نمیهستتت 

امتنتاع   استتتتت کته  این  گیرد. حقیقتت 

یعنی »مستتتبوقیتت بته عتدم   ،حتالتت دوم

مستتتتعد بودن غیراستتتتعداد«، به ستتتبب  

موجود ستتتاب  برای پتذیرفتن صتتتورت  

الح  )عتدم قتابلیتت قتابتل(استتتت، نته نیتاز  

موجود الح  به استتعداد ستاب . در واق  

شتتود و عدمی پیدا می  ۀاستتتعداد از جنب 

استتتعداد    ،تر باشتتدتعین هرچه شتتیب بی

  ؛ های مختلف در آن بیشتتر استتصتورت

بیشتتتر حکم   ،ها برای مادهپس صتتورت

 مان  را دارند و نه حکم شتر  )مطهری،

بترای  179:  12ج  ،1392 دلتیتلتی  پتس   .)

آغازمندی   ۀامتناع حالت ستوم، که الزم

 عالم است، نداریم.

قام پاستتخ به  وور که در مهمان -4

  ربط حادث به قدیم نیز بیان شتده   أله،مست 

(،  138: 3ج  ،ق1409  صتتدرا،)مال   استتت

ای کته در هر در عتالم وبیعتت هر پتدیتده

مقطعی از زمان واق  شتتتده استتتت، این  

قرارگرفتن در آن مقط  معین از زمتان،  

ذاتی آن استت. بنابراین اختصتا  آن به 

یک زمان خا  تعارضتی با قدیم بودن 
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 لعلل ندارد.اعلّت

حتال بتا توجته بته چهتار بنتد قبلی،    -5

توان گفتت کته عتدم احتیتاج موجود  می

مند به استتتعداد ستتاب ، مستتتلزم آن زمان

نیستتتتت کته در تمتامی قطعتات زمتانی  

هایی غیر از  زیرا  در زمان  ؛حاضتر باشتد

قابل مستتعدّ  شتده، مادۀزمانی که حادث  

ۀ آن وجود نتدارد و آفرینش آن از متادّ

مستتعد نیز ممتن  استت. تنها شت ّ  یرقابل غ

هتای متانتده این استتتت کته در زمتانبتاقی

بتته  مستتتبوقیتتت  »بتتدون  و  دفعتتتاً  دیگر، 

ایجتاد   قتابتل«  حرکتت جوهری موجود 

بته  امت شتتتود.   ایجتاد دفعی احتیتاج  ا این 

مرجّحی دارد که آن را با اصتول فلستفی  

منتدی و حکمتت، غتایتت»دیگری چون  

  «حستنالوجود با نظام اتطاب  فعل واجب

ممکن استتتت در   این   ستتتازگتار کنتد و

 مواردی چون معجزات رخ دهد.

فوق   نظر گرفتن مالحظتات  بتا در 

ی بودن وجود  مادشتتتود که  روشتتتن می

ها به یک وبای  جستمانی، اختصتا  آن

زمتان ختا  و عتدم ح تتتورشتتتان در 

قطعات زمانی دیگر، دلیل بر آن نیستتت  

که ایجادشتتان بدون مستتبوقیت زمانی به 

داد ممتن  استتت. پس به نظر قوّه و استتتع

 ۀرستتد برهان اخیر هم از اابات قاعدمی

 مذکور ناتوان است.

ممکن استت این ستگال مطر  شتود که  

اگر آغتاز عتالم بتدون مستتبوقیتت زمتانی بته متادّه  

ممکن استتتت، »چرا آفرینش عتالم دفعتتًا از  

هتای متتأّخر تتاریخ کیهتان آغتاز نشتتتد « یتا  زمتان 

نقطتۀ آغتازین خود بتا این  کته »چرا عتالم در  این 

خصتتو  خل  شتتد و نه به شتتکلی  ماهیت به 

ها اگرچه بامعنا و جالب  دیگر « این قبیل سگال 

توجّه هستتتند، اما ارتباوی با قاعدۀ مورد بحث  

و حتی موضتتوع آغتازمنتدی عتالم نتدارنتد. زیرا  

در صتورت قدم زمانی عالم نیز به بیان مشتابهی  

با این ابعاد،    توان پرستتید که »چرا عالم ماده می 

اوصتاف و قوانین خا  آفریده شتده استت «  

هتایی از این دستتتت را بتایتد در  پتاستتخ ستتگال 

الهیتات و در حکمتت و ختالقیتت احستتن الهی  

 جستجو کرد. 

یک از اشتتتکاالتی که  بنابراین هیچ

شود،  علیه حدوث زمانی عالم مطر  می

 ،ما از حدوث زمانی  ۀبه تصتویر برگزید

 وارد نیستند.

ی حاکامات ماتاعاالایاه در تابایایا   مازایاا   .4
 آغازمندی زمانی عالم
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روشتتن    ،دقت در مباحثی که گذشتتت با

تنها  شتود که اصتول حکمت متعالیه نهمی

با آغازمندی عالم تعارضتتی ندارد، بلکه  

بنیان فلستتفی مستتتحکمی را برای تبیین  

یک تصتویر ستازگار و قابل دفاع از آن 

متی ایتن خصتتتتو   فتراهتم  در  آورد. 

 :  رد زیر اشاره کردتوان به موامی

صتتتتدرالمتتألهین زمتان را از  الف(  

و تتحتلتیتلتی  وجتود    ۀنتحتو  الزمتتۀ  عتوارد 

پس نته زمتان بته دانتد.  عتالم وبیعتت می

صتتتورت مستتتتقل از وبیعت جستتتمانی  

توانتد موجود بتاشتتتتد و نته جستتتمی  می

توان در ختارج یتافتت کته بر وبیعی را می

او همچنین   آن گذر زمان حاکم نباشتتد.

در بیتانی شتتتبیته بته مفتاهیم امروزی علم  

همراه کنتد کته زمتان بتهفیزیتک تتأکیتد می

هستتتتنتد   مکتان، دو امتتداد عتالم وبیعتت

(. بتا این نوع از  129:  1387)مالصتتتدرا،  

که  شناسی در باب زمان، بدون آنهستتی

نیاز به فرد مکان خالی خارج از جهان  

بتاشتتتتد،  یتا عتدم زمتانی پیش از جهتان 

وان عتالم وبیعتت را از نظر زمتانی و تمی

 مکانی محدود دانست.

وور کته دیتدیم از برخی  همتانب(  

نتتایج حکمتت متعتالیته، متاننتد »حرکتت  

هر  بودن اختصتتتتا   »ذاتی  جوهری«، 

قطعۀ زمانی و هر صتتورت وبیعی خا   

وقتت جزئی آن« و »وابستتتتگی حکم  بته

نتحتوۀ   بتته  اتالث  متوادّ  بتتاب  در  متوجتود 

می آن«،  از  وجود  بع تتتی  ردّ  در  توان 

 براهین اابات ازلیت زمانی عالم استفاده

 کرد. 

ا عنتایتت بته حتدوث تجتدّدی  ج( بت 

توان  شتتده توستتط مالصتتدرا، میمطر 

معنتای مرستتتوم از حتدوث زمتانی یعنی  

تتتا  نیز  را  عتتدم  بتته  زمتتانی  مستتتبوقیتتت 

  قطعتۀ   حتدودی حفظ کرد؛ بته جز دربتارۀ

زمتانی اول کته البتته آن قطعته نیز ملحوق  

به عدم استت و در این حکم که »وجود 

شتتخصتتی آن در دو لحظه باقی نخواهد  

( با ستتتایر 111:  1387بود« )مالصتتتدرا،  

قطعات زمانی شتریک استت. همچنین بر 

توان تصتتتویر  مبنتای اصتتتالتت وجود می

صتحی  و بالاشتکالی از حدوث ذاتی نیز 

 (. 805: 12، ج1392ارائه داد )مطهری، 

 گیرینتیجه 

بته آنوجت بتا ت دیتدیم کته  فتیمچته گه   ،
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بتیتن   زمتتانتی  حتتدوث  از  رایتج  تتعتریتف 

متکلّمان، یعنی مستتبوقیت زمانی عالم به 

برد عدم آن، از تناق تتی درونی رنج می

ایتتده و و  متوهتومتی«  »زمتتان  نتظتیتر  هتتایتی 

»زمان متوهّم« نیز، با توجه به مشتتکالت  

مفهومی کته دارنتد، از حتل این مع تتتل 

براهینی از ستتوی ناتوانند. عالوه بر این،  

فالستتتفته در ردّ حتدوث زمتانی عتالم و 

ا از ستوی  اند؛ اماابات قدم آن اقامه شتده

دیگر، دیدگاه فالستتتفه مبنی بر حدوث 

ذاتی عتالم نیز برای تبیین حتدوث عتالم  

مکن  الً متاهیتت مزیرا اوکتافی نیستتتت؛  

وور یکسان ذاتاً نسبت به وجود و عدم به

صترفاً بالاقت تاستت و اانیاً چنین حدوای  

انتزاع ذهنی معنتادار استتتت و   ۀدر مرتبت 

در  میردامتتاد،  نتتدارد.  ختتارجی  حقیقتی 

 ۀتالش برای حتل این مشتتتکالت، نظریت 

می معرفی  را  دهری  کتته  کنتت حتتدوث  د 

مستتتتلزم تتأخّر  بر خالف حتدوث ذاتی 

حقیقی وجود عالم از عدم آن استتت؛ و 

از ورفی قتائتل بته آغتازمنتدی زمتانی عتالم  

دوث دهری نیز ح ۀا نظریشتود. امنیز می

ختالی از اشتتتکتال و ابهتامتات استتتاستتتی  

 نیست.

صتتدرا با استتتناد به  در این میان، مال 

حرکت جوهری، تصتتتویر بدیعی  ۀنظری

کنتد کته  از حتدوث زمتانی عتالم ارائته می

عتالم هر لحظته در حتال    ،بر استتتاس آن

ا در استتتت. امستتتیالن، حدوث و تجدّد  

ااتبتتات   بتراهتیتن  از  بترختی  او  حتتال،  عتیتن 

دانتد و آغتاز  را صتتتائتب میازلیتت عتالم  

کنتد. بته  زمتانی آن را بتا قتاوعیتت رد می

او، اگر کستتتی قتائتل بتاشتتتد کته    ۀعقیتد

حتدوای کته در متون دینی  مقصتتتود از  

تنها حدوث ،  استتتت بدان اشتتتاره شتتتده

نتاخودآگتاه  ،  ذاتی و نیتاز بته علّتت استتتت

  ۀ را از شکنج   اوو    کردهپیامبران  تکذیب  

 نیست.  رهایی  ،عقلی

ا الهتام از مبتاحتث  در این نوشتتتتتار بت 

تعتریتف   غزالی،  متتاننتتد  متتکتلّمتیتن  برخی 

تتدوین و   ،جتدیتدی از حتدوث زمتانی

شتتتتد بتدین تبیین  اگر  »صتتتورت کته:  ، 

عتتالم  قطعتته وجود  بر  کتته  زمتتان  از  ای 

وجود داشتتتتته بتاشتتتتد،   ،منطب  استتتتت

زمانی دیگری   ۀصتورتی که نتوان قطعبه

بر وجود  پیش از آن بتاشتتتد و    یتافتت کته

م حتادث زمتانی  عتالمنطب  بتاشتتتد،    عتالم

ستتپس استتتدالل شتتد که این    ؛« استتت
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تعریف از حتدوث زمتانی از تعتارضتتتات  

توان آن را  تعریف ستتاب  مبرّاستتت و می

صتتورت  ۀ صتتدرایی بدین بر مبنای فلستتف 

»اگر حرکتت جوهری  تقریر کرد کته  :

، عالم  ابتدایی داشته باشد ،عالم جسمانی

وور  ه بتهدر ادامت   .« حتادث زمتانی استتتت

چهار استتداللی که از ستوی  مبستووی به  

زمتانی عتالم بر   فالستتتفته علیته حتدوث

مرجّ «، »امتناع تخلف  مبنای »ترجی  بال 

تتتامّ علتتت  از  انقطتتاع  معلول  »امتنتتاع  ه«، 

کل حادث مسبوق    ۀفیض الهی« و »قاعد

 ،تحملهتا« اقتامته شتتتتده بود  ه و متادّهبقوّ

در  کتته  دادیتتم  نشتتتتان  و  پتترداختتتتتیتتم 

ز  یتک ا، هیچچهتارچوب حکمتت متعتالیته

حتدوث   ۀهتا قتادر بته اابتات استتتتحتالت آن

معنایی که تبیین شتتد(، نیستتت.  )بهزمانی  

به برخی    مختصتر  ووردر انتهای مقاله، به

صتتدرایی   ۀاز مزایای استتتفاده از فلستتف 

برای تبیین چنین تصتویری از آغازمندی 

 .کردیمعالم اشاره  

وور خالصتتته، تبیینی کته در این  بته

، ائته شتتتدمقتالته از حتدوث زمتانی عتالم ار

صتورت استت که حرکت جوهری  بدین 

یعنی عتالم دارای    ،عتالم دارد،  ابتتدایی 

آغتاز زمتانی استتتت؛ و در عین حتال هر 

لحظته نیز در حتال حتدوث، تجتدّد و نو 

توان  شتتتدن استتتت. این دیتدگتاه را می

نامید. ال« عالم آغازمند سدی   ۀ»نظری

کته مالصتتتدرا از یتک عتالم    تصتتتویری

ستتتّی ارائتته میغیرآغتتازمنتتد  بتتا ال  دهتتد 

سوم از حدوث زمانی، حادث  تعریف مر

ا بتا تعریفی کته در این مقتالته  استتتت، امت 

 ؛ ولیحتادث زمتانی نیستتتت  ،ارائته شتتتد

با که  ال« عالوه بر آن»عالم آغازمند ستتّی

حادث زمانی استتت،    ،شتتدهتعریف ارائه

معنای مرستتوم از حدوث زمانی را نیز تا  

زیراکنتدحتدودی حفظ می وجودش    ، 

لحظتت  بتته جز  لحظتته،  هر  آغتتازین،    ۀدر 

 مسبوق به عدم است.

رستتد چنین تصتتویری از  نظر میبه

حدوث زمانی عالم، عالوه بر استتتحکام  

آغتازمنتد  ۀ غیرفلستتتفی، نستتتبتت بته نظریت 

ینی  مالصتتدرا قرابت بیشتتتری با متون د

الً نشتان دادن این که  او زیرا ؛داشتته باشتد

مقصتتتود از خلقتت، ابتداب و حتدوای کته  

شده، تنها همین  ذکر در آیات و روایات

حدوث تجدّدی مالصتدراستت و داللتی  

بر آغتازمنتدی عتالم نتدارد، بتدون تکلّف  
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هتا دشتتتوار  و تتأویتل معتانی  تاهری آن

توان این پرستش را مطر   اانیاً می  ؛استت

تصتتتویر فلستتتفی، عمی  و   کرد کته آیتا

از حرکتت   غتام تتتی کته مالصتتتتدرا 

کند،  جوهری و حدوث تجدّدی بیان می

بلکته   مختاوتب آن روایتات و  در ذهن 

عموم مردم، تفاوت روشتتتنی با حرکت  

در اعراد، حتدوث ذاتی و نیتاز بته علتت  

دارد  اگر پاستتخ منفی استتت، پس آیا 

توان گفت شتخصتی با تفستیر حدوث می

ح  عذاب اخروی ها مستتت به یکی از آن

 است و با دیگری خیر 

نتظتریتتهبتته ایتن  و   ،عتالوه،  قترابتتت 

ستتازگاری بیشتتتری نیز با مدل مِهبان   

 شناسی نوین دارد.در کیهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به همین ستتتبب، مستتتیر گفتگوی   

فتلستتتتفتت رشتتتتتتتهبتیتن  و   ۀای  استتتتالمتی 

شتناستی نوین هموارتر از گذشتته  کیهان

و   استتتتفاده از مبانی متقن   ۀشتتتده و زمین 

صتتدرایی در   ۀامرات ارزشتتمند فلستتف 

مترزی  مستتتتائتتل  و  متتتتافتیتزیتکتی  متبتتانتی 

 شود.شناسی نوین فراهم میکیهان

البته روشتتتن استتتت که هدف این  

عالم آغازمند  ۀمقاله اابات فلستفی »نظری

ال« نبود، بلکته تنهتا بر ستتتازگتاری  ستتتّی

بته آن تتأکیتد   بتاور  درونی و معقولیتت 

 دن آن از اشتتتکتاالت وشتتتد، و مبرّا بو

شتتتده علیته حتدوث زمتانی براهین اقتامته

 عالم نشان داده شد.

  

  مالحظات اخالقی:

 : اين پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دريافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نويسنده، اين مقاله تعارض منافع ندارد.  تعارض منافع

 اين مقاله برگرفته از پايان نامه/رساله نبوده است.رساله:  پایان نامه/برگرفته از  
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الحاشتتیه  (.  1378آقاجمال خوانستتاری. ) -

شتتتر    علی  الخفری  االحتتاشتتتیتته  علی 
التتمتتحتتقتت     التتّتتتجتتریتتد.   متتگتتتمتتر  قتتم: 

 الخوانساری.
ستتتتبتتزواری،   - متتحتتمتتدتتتقتتی؛  آمتتلتتی، 

)بن هتتادی   دررالفتوائتتد، (.  1377مهتتدی. 

 . قم: اسماعیلیان.1ج

(.  1393ابراهیمی دینتانی، غالمحستتتین. ) -

،  قواعد کلّی فلستتفی در فلستتفۀ استتالمی 

. تهران: مگستستۀ پژوهشتی حکمت و 1ج

 فلسفۀ ایران، چاپ ششم.

(.  1394)  ابراهیمی دینتانی، غالمحستتتین. -

. تهران:  معمّتای زمتان و حتدوث جهتان

 ،مگستستۀ پژوهشتی حکمت و فلستفۀ ایران
 چاپ دوم.

(.  1375عبتداهلل. )ابن  ستتتینتا، حستتتین  ابن  -

 . قم: نشر البالغه.اإلشارات والتنبیهات
ق  1404عبتداهلل. )ابن  ستتتینتا، حستتتین  ابن  -

جالشتتتّتفتتاب التف(.   قتم:  3)التمتنتطت (،   .

اللّته مرعشتتتی  انتشتتتارات کتتابختانتۀ آیتت

 نجفی.

ق  1404عبتداهلل. )ابن  ستتتینتا، حستتتین  ابن  -

فتاب ب(.   )اإللهیتات(. قم: انتشتتتارات  الشتتتّ

 .اللّه مرعشی نجفیکتابخانۀ آیت
تهران:    العالم.حدوث(.  1377غیالن. )ابن  -

 مگسسۀ مطالعات اسالمی.
  . التحصتتتیتل  (.1375. )بهمنیتار بن مرزبتان -

چاپ    انتشتتارات دانشتتگاه تهران،تهران:  

 وم.د

کشتتتّتاف  م(. 1996تهتانوی، محمتدعلی.) -
التعتلتوم و  التفتنتون  . 1، جاصتتتطتالحتتات 

 بیروت: مکتبه لبنان ناشرون.

عتلتی - )بتن    جترجتتانتی،  ق(.  1325متحتمتتد. 

ج التمتواقتف،  الشتتتریتف   .  4شتتتر   قتم: 

 الرضی.
متوستتتتوی   - جتواد؛  آقتتاجتتانتی،  درویتش 

میرستتتعیتد. ) (. بررستتتی  1396کریمی، 

نظریتۀ عتدم انقطتاع فیض الهی بر استتتاس  

یتک استتتتتدالل تجربی و یتک تحلیتل  

پژوهشتتتنامۀ فلستتتفۀ دین )نامۀ  فلستتتفی.  
 .40-23،   29شماره    حکمت(،

)فتخترالتتدیتن رازی،   - األربتعتیتن    م(.  1986. 
التدین  : مکتبته  قتاهره.  1ج  ،فی  صتتتول 

 الکلیات األزهریه.
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- ( المطتالتب  ق(.  1407رازی، فخرالتدین. 

اإللتهتی التعتلتم  متن  جالتعتتالتیتته  بتیتروت: 4،   .

 العربی.دارالکتاب

- ( فتتختترالتتدیتتن.  شتتتتر   (.  1384رازی، 
. تهران: انجمن  1ج  اإلشارات والتنبیهات،

 آاار و مفاخر فرهنگی.

زارع، روزبته؛ حستتتینی، ستتتیتدحستتتن.   -

(. مستتتألۀ آغاز؛ ور  و بررستتتی  1394)

اه صتتتتدرالمتتألهین )ره( و عالمته  دیتدگت 

وبتاوبتایی )ره( در بتاب حتدوث زمتانی  

وبتیتعتتت.   هستتتتتی پژوهش عتتالم  -هتتای 
،    7، ستتال چهارم، شتتماره  شتتناختی

 .138تا  123

-شتتتر  (.  1372ستتتبزواری، ملّاهادی. ) -
تهران: انتشتتتتارات  ألستتتمتابالحستتتنی.  ا

 دانشگاه تهران.

شتر   (.  79-1369ستبزواری، ملّاهادی. ) -

 . تهران: نشر ناب.2جالمنظومه،  
بن عبتدالکریم.   - محمتد  شتتتهرستتتتتانی، 

عتلتم    ق(،1425) فتی  االقتتدام  نتهتتایتتت 

 بیروت: دارالکتب العلمیه.الکالم.  

(. نهایت  1387وباوبایی، محمدحستین. ) -

الحکمته(، مهتدی  فلستتتفته )ترجمتۀ نهتایته

 تدیّن. قم: بوستان کتاب.

المرام فی    نهتایته  .  ق(1419).  یحلّعالمته   -

اإلمتام    مگستتتستتتتهقم:    .3ج  ،علم الکالم

 الصّادق)ع(.

- ( ابتوحتتامتتد.  تتهتتافتتت  (.  1382غتزالتی، 
 تهران: شمس تبریزی.  الفالسفه.

المنطقیتات  ق(.  1408فتارابی، ابونصتتتر. ) -

. قم: انتشتتتارات کتتابختانتۀ  1للفتارابی، ج

 اللّه مرعشی نجفی.آیت

. اصتول المعارف(.  1375فیض کاشتانی. ) -

قم: انتشتتتارات دفتر تبلیغتات استتتالمی،  

 چاپ سوم.

یتعتقتوب - بتن  متحتمتتد  )کتلتیتنت ،    ق(.1407. 

،  1. تهران: دارالکتتب السستتتالمیته الکتافی

 چاپ چهارم.
)الهتیتجت  - فتیتتاد.  متراد،  (1383،   .گتوهتر 

 : سایه.تهران

شتتوارق اإللهام   تا(.  ، فیاد. )بیالهیج  -

. اصتتفهان:  2ج  ،فی شتتر  تجرید الکالم

 مهدوی.

متحتمتتدبتتاقتر -   . متحتمتتدتتقتی   بتن   متجتلستتتی، 

بیروت: دار احیاب    .بحاراالنوارق(.  1404)

 ، چاپ دوم.54الّتراث العربیه  
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آموزش  (.  1389مصتتتبتا ، محمّتدتقی. ) -

قم: مگستستۀ آموزشتی    فلستفه )مشتکات(.

 پژوهشی امام خمینی)ره(.
- ( مترت تتتی.  متجتمتوعتته  (.  1380متطتهتری، 

. 10(، ج2-)شتتر  مبستتو  منظومه  آاار

 قم: صدرا، چاپ چهارم.

- ( مترت تتتی.  متجتمتوعتته  (.  1386متطتهتری، 
)اصتتول فستتلفه و روش رئالیستتم(،    آاار

 . قم: صدرا، چاپ یازدهم.6ج

- ( مترت تتتی.  متجتمتوعتته  (.  1389متطتهتری، 

. قم: صتدرا، چاپ  11)حرکت(، ج    آاار

 ششم.

- ( مترت تتتی.  متجتمتوعتته  (.  1392متطتهتری، 

. قم: صتتتدرا، چتاپ  12ان(، ج  )زمت   آاتار

 هفتم.

ق(.  1409ابراهیم. )مالصتتتدرا، محمتدبن  -

العقلیته   المتعتالیته ف  االستتتفتار  الحکمته 

،  9. قم: مکتبه المصتطفوی5-3، جاالربعه

 چاپ دوم.
محمتتد - )بن مالصتتتتدرا،  (.  1378ابراهیم. 

. تهران: بنیاد حکمت  الحدوثرستتاله فی

 اسالمی صدرا.

.  القبستتات (.  1367میرداماد، محمدباقر. ) -

چاپ  ،  تهران: انتشتتارات دانشتتگاه تهران

 دوم.

مصتتتّنفات    (.1385میرداماد، محمدباقر. ) -
مفتاخر  میردامتاد.   آاتار و  انجمن  تهران: 

 فرهنگی.
-  


