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  دهيچك
حدوث و يا قدم عالم از مسايل بنيادي فلـسفه وجودشناسـي اسـت كـه در                 

در . شـود  مسايل محسوب مي  ترين   تاريخ فلسفه اسالمي به عنوان يكي از پرنزاع       
ال ؤي ازلي هست، س   يس هرم هستي مبدا   أواقع پس از پذيرش اين مطلب كه در ر        

يـي بـين     آيـا فاصـله   . شود كه خلقت و پيدايش عالم چه زماني رخ داده است           مي
پاسخ به اين پرسش با توجه به       . پيدايش عالم قابل تصور است يا خير       وجود خدا و  
كه از يك طرف، خداوند قـديم و          چرا ،شوار است كالمي د  هاي فلسفي  پيش فرض 

 پس بايد   .پذيرد ازلي، علت تام نسبت به عالم بوده و معلول از علت تام تخلف نمي             
چه كه از ظـواهر كتـب         برحسب آن  ،جهان هم ازلي و قديم باشد و از طرفي ديگر         

ق  خداوند عالم را از نيستي و عدم به هستي آورده و خل            ،آيد آسماني به دست مي   
 حدوث زماني و    ي ميرداماد در مقابل نظريه   . پس بايد عالم حادث باشد    . كرده است 

ترين نظريه خود را تحت عنوان حدوث دهري مطرح كرده كه  حدوث ذاتي، بنيادي
 هرچند جهان آغاز    :گويد داند و مي   در ضمن آن عالم را مسبوق به عدم واقعي مي         

كـه    است و اين قول برابر است با اين        ولي يك آغاز فرازماني داشته     ،زماني نداشته 
  .بگوييم وجود جهان مسبوق به عدم است
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 خدا و جهـان     ي خاستگاه و موضوع محوري مقاله، بررسي و تحليل وجودشناختي رابطه         
 يلـسوفان دوره صـفويه    الدين محمدباقر داماد ملقب بـه معلـم ثالـث از ف            از ديدگاه ميربرهان  

توان در ابداع نظريات جديد از نوادر روزگار به حساب           ميميرداماد را   . است) ق1040متوفي(
 جديدي  ي با استفاده از يك روش تلفيقي، آرا       ،برآمده 1 درصدد بناي حكمت يماني    وي. آورد
م توان وي را هم فيلسوفي متكي بـر برهـان عقلـي و هـ            مي. چون حدوث دهري ارائه داد     هم

. شـود   معلـوم مـي    ويله از استكمال روحـاني      أعارفي اهل كشف و شهود دانست كه اين مس        
ميرداماد متفكري ذوالفنون است كه عالوه بر تبحر در علوم مختلف و كـسب مراتـب علمـي      

تـوان وي را مظهـر     به طوري كه مي    است؛ نظير بوده  مختلف، در زهد، تقوي و عبادت نيز بي       
  .در ايران دانستفضايل و سجاياي اخالقي 

 به طـوري  ؛ افكار شايان توجهي گرديدأثر افتاد كه منش   ؤ فلسفي او چنان م    -روش فكري 
 -اسـت آسمان فلسفه   ي   كه امروزه ستاره   -كه شاگرداني چون صدرالدين محمد شيرازي را        

مـورد مداقـه و بحـث       ) بوعلي سينا (  بعد از ميرداماد، صرفاً كتب شيخ      ،هبه عالو  .پرورش داد 
توان از شـروحي      بلكه به كتب ميرداماد توجه شاياني شد و اين مطلب را مي            گرفت، نميقرار  

  .دست آورده  ب، نوشته شدهتقويم االيمان  وقبسات از جمله ،كه بر كتب وي
، صـراط المـستقيم   ،  االفق المبـين  ،   القبسات هاي  كتاببه  توان    مياز آثار مهم ميرداماد،     

توان  مي را   قبساتدر اين ميان     كه   اشاره كرد  نبراس الضياء و   خلسه الملكوت ،  تقويم االيمان 
 بـه   ؛ابـداعي اسـت    و   هـاي نـو     سرشار از انديـشه    قبسات. ترين كتاب وي به حساب آورد      مهم

جا مطـرح    را در آن»كيفيت صدور عالم از واجب   « و   »خلق جهان « ي لهأخصوص كه وي مس   
  .كرده است

  

  هاي نظام فلسفي ميرداماد ويژگي. 2
 معدود انديشمنداني است كه خود صاحب فكر و داراي يك نظام منـسجم              وزميرداماد ج 

 فلسفي وي از يـك نظـام منطقـي برخـوردار            يتوان گفت آرا    به طوري كه مي    ،فلسفي بوده 
را  لهين آن أسينا آغاز كرد و صدرالمت      راهي دانست كه ابن    ي دهنده توان ادامه  وي را مي  . است

هـاي   شوند كـه عامـل پيـدايش نقطـه         فرادي محسوب مي  اين سه حكيم از ا    . به انجام رساند  
گرچه اين سه، از نظر ساختار نظام فلـسفي         . اند هاي فلسفي مسلمانان بوده    عطفي در انديشه  

توان گفـت در هـر سـه     طوري كه ميه ، برند وجوه اشتراك زيادي با هم دااند، با هم متفاوت  
 و  ) افالطـون  ي شـيوه ( ق حكمـت اشـرا    ،)احكمـت مـشّ   ( نظام، سه عنصر حكمت ارسـطويي     

هـا بـا ديگـري       البته ميزان حضور اين عناصر در هـر يـك از آن           . هاي ديني وجود دارد    آموزه
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 خود با مضامين ي اين نكته مهم است كه هر سه حكيم، سعي در تطبيق فلسفه    . تفاوت دارد 
  :ند ازا  عبارت،هاي حكمت يماني ميرداماد  ويژگي.ديني داشتند

ميردامـاد  . نويـسي وي نـام بـرد       توان از تعقيد كالم و سـخت       د، مي در روش ميرداما  ) 1(
وي . هـا برسـد    معتقد بود كه معارف عقلي فراتر و برتر از آن است كه دست هر كس بـه آن                 

از دسـترس نامحرمـان     معـارف عقلـي     معتقد بود حتي بايد اصطالحاتي خاص پديد آورد تا          
ناشي  سستي تفكر و يا عجز از بيان سليس         از ،گويي ادبي وي   پيچيده بنابراين   .ندنمصون بما 

  .  استنشده
ل از طريق بـراهين     يوجود عنصر حكمت ارسطويي كه از خصوصيات آن، اثبات مسا         ) 2(

ل بـا   ي در بـسياري از مـسا      ، ميردامـاد  . از روش عقلي حكمت يماني حكايت دارد       است،عقلي  
شايان ذكر اسـت  . ه استل فلسفي پرداختيهاي تعقلي به بررسي و حل مسا      استفاده از شيوه  

االشـارات و   ،   و المعـاد   أالمبـد ،  التعليقاتسينا مثل    هاي ابن   وي در موارد مختلف از كتاب      كه
سـينا در     به سخن ابن   » موجودات يوعا« ي لهأكه در مس   چنان. كند  مي ياد الشفا  و التنبيهات

ه نـوع كـون را      سينا معتقد است كه عقل، سـ       ابن «:گويد كند و مي    استناد مي  تعليقاتكتاب  
 از صفات اين كون اين اسـت        .ر است  متغي اشيايكون در زمان كه ظرف      : اول ،كند درك مي 
از عبـارت  و   محـيط بـه زمـان        ،دهـر .  كون با زمان كه دهر است      : دوم .السيالن است  كه دايم 

   و سـرمد   اسـت    كون ثابت با ثابت است كه محيط به دهـر            : سوم .ر است نسبت ثابت به متغي
بوعلي با عنوان شـيخ فالسـفه يـاد    او همواره از  .)45 : ص،1 ؛32 : ص،13(» شود ناميده مي 

 .كند مي
هاي افالطوني و به     ، حاكي از اين است كه وي به شيوه        ميردامادهاي اشراقي    گرايش) 3(

هـاي خـشك عقلـي       وي صـرفاً بـه بحـث      .  حكمت اشراق تمايل داشته است     ي تبع آن شيوه  
 ،بنـابراين . هاي اشراق نيز بهـره جـسته اسـت     از عناصر و انديشهنپرداخته، بلكه در آثار خود 

از وجـه اشـراقي     اسـت،   د  و وي مـشه   يگرچه از نظر تفكر عقلي آثار حكمت سـينوي در آرا          
 كه از مفاهيم    ،ا مشّ ي  خود از فلسفه   جذوات ميرداماد در كتاب     ؛توان غافل بود   روش وي نمي  

 به معناي اخگر و     و جذوات جمع جذوه     .گيرد  فاصله مي  ،كند و اصطالحات عقلي استفاده مي    
گاه است كه عنوان اولي برگرفتـه از          وعده و به معناي  پاره آتش است و مواقيت جمع ميقات        

لعلي آتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم         «  :فرمايد  سوره قصص است كه مي     29 ي آيه
ولمـا جـاء    «  :فرمايـد  ه مـي   سوره اعراف است ك    143 ي و عنوان دوم متخذ از آيه      »تصطلون

   .»موسي لميقاتنا و كلمه ربه قال رب ارني انظر اليك
چرا به هنگـام تجلـي خداونـد بـر كـوه، كـوه              «ال كه   ؤ به اين س   ،ميرداماد در اين كتاب   

ميرداماد معموالً ابواب و فـصول كتـب        . دهد پاسخ مي »  اما موسي آسيبي نديد    ،متالشي شد 
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 بـه معنـاي پـاره       »قـبس « ماننـد    ؛داردارتباط  كه با نور و آتش      خواند   هايي مي  خود را به نام   
  .بوده است» اشراق«تخلص او نيز. به معناي درخشيدن برق» وميض«آتش و 

هاي فلسفي وي با     پيوند عقل و دين در حكمت يماني ميرداماد را در تطبيق انديشه           ) 4(
چنين انـس    و نقلي و هم عقليعلومبر  وي در پرتو تسلط  .مشاهده كرد توان   ميمباني ديني   

آيات، توانست سـازگاري بـين عقـل و شـرع را نـشان           در  مل  أبا روايات و تبحر در تفسير و ت       
 وي  ، بنـابراين  .آيـد  دسـت مـي   ه   اين امر از استشهادهاي فراوان وي به آيات و روايات ب           .دهد

 فلسفي  هاي  يافته ، شرعي را مبناي تفكر فلسفي خود قرار داده است و در عين حال             ي صبغه
  .خود را در علوم نقلي به كار برده است

؛ هاي ديگر حكمت يمـاني ميردامـاد اسـت      از ويژگي  ،ارتباط حكمت با دين و عرفان     ) 5(
. نزديـك شـده اسـت     فلسفه در جهان اسالم از طرفي به دين و از طرف ديگر به عرفان               چه،  

  . دهد چنين رويدادي محتواي مباحث فلسفي را تغيير مي
هدف فلسفه صرفاً اين نيست كه وجود جهـان و انـسان را در ارتبـاط بـا خـدا                     ،بنابراين
شـور   هاي پـر   و سلوك معنوي و جذبه     شناخت خود انسان، كشف و شهود، سير      . تبيين كند 

سـهروردي، ميردامـاد و صـدرا از        . پـردازد  نيز از مباحث مهمي است كه فيلسوف به آن مـي          
از تبعات وقوع چنين وقايعي     . اند ين مباحث برداشته  هاي بلندي در تبيين ا      كه گام  اند افرادي

 بنابراين در چنـين     ؛كند اين است كه فلسفه توجه بيشتري به نيازهاي جدي انسان پيدا مي           
  .نظامي، نگاه به انسان نگاه ثانوي نخواهد بود

  
  گاه حدوث دهري در حكمت يماني ميرداماديجا .3

  مطرح بـوده   ديرباز است كه از     ختيشنا يل گيت يدر واقع حدوث و قدم عالم يكي از مسا        
 به طوري كه افرادي چون زكرياي رازي در كتب خود سه باب مـدت و زمـان، دهـر و                   است؛
 البتـه وي حـدوث دهـري را بـا عنـوان حركـت               .دنـ كن  حدوث دهري را مطرح مـي       و سرمد

رسـد بـيش از       اما در خصوص بحث حدوث دهري كه به نظـر مـي            .جوهري بيان كرده است   
مربـوط  و مكانيك سماوي    ) زمان-فضا(  به فيزيك نظري   ،ه به حكمت الهي مربوط باشد     ك آن

 ،اسـتاد در آن   زكريـاي رازي    علمـي كـه     . اسـت يعـي   بدر واقع از مباحـث حكمـت ط       است،  
  .پيشتاز بوده استو گذار  بنيان

كه ابوحيـان توحيـدي بـه       چنان ؛اند در اين بين افراد ديگري به اين مباحث اشاره داشته         
 ي لهأو سپس در عبـاراتي مـوجز مـس        ) 190 : ص ،3(ن تفاوت ميان زمان و دهر پرداخته        بيا

  .حدوث دهري و معيت زماني را مطرح كرده است
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 زكرياي  ي»قدماي خمسه «جا كه به شرح       در آن  ل فلسفيه يرسادر كتاب   نيز  فخر رازي   
انـد كـه قـديم      د زمان مطلق را دهر مـي     ) قديم پنجم از نظر وي، دهر است      (پردازد   رازي مي 

 زمـان و دهـر سـخن        ي كريـاي رازي دربـاره    زهـاي    كـه از كتـاب     فخر رازي ضمن اين   . است
 پيش از   - از نظر زكرياي رازي كه همان دهر باشد        -كند كه زمان مطلق     تشريح مي  ،گويد مي

رازي بـه متابعـت از زكريـاي رازي          فخـر . خلق عالم بوده و پس از فناي آن هم خواهد بـود           
: ص، 5( ناپذير است كه اگر معدوم فرض شود همانا خالف آيد مان زمان عدم گويد دهر ه   مي

 اند چون شيخ مفيد و ابوريحان بيروني زمان را دهر ناميده          چنين افراد ديگري هم    و هم ) 215
  .)66 : ص،6 ج، 8(

آثـار  ها و بنياد معرفتـي حـدوث دهـري ميردامـاد در              توان گفت ريشه    مي ،بدين ترتيب 
دهي فلسفي آن پرداختـه       ميرداماد به تنسيق منطقي و نظام      شود، اما  ده مي ديزكرياي رازي   

  .است
 وجودشناسي  ي ل بنيادي فلسفه  يله حدوث و قدم عالم از مسا      أجا كه حل مس    و اما از آن   

كـه     بـه طـوري    ؛ل كالمي در اصطكاك است    يله با مسا  أشود و از طرفي اين مس      محسوب مي 
يكي از داليل كفر فالسفه و مخالف بـا          راي ياد شده     ألهمسن،  اغزالي و برخي ديگر از متكلم     

ن و فالسـفه و در واقـع در         ا متكلمـ  ي  ميرداماد براي جمع بين نظريـه      .اند شرع معرفي كرده  
 چـرا كـه از   ؛ را طـرح كـرد  »حـدوث دهـري  « ي  نظريه،مقام پاسخ به يك پارادوكس كالمي  

 .پـذيرد  از علـت، تخلـف نمـي       خداوند نسبت به جهان هستي، علت تام است و معلول            يطرف
 اول، قـديم    أ پس بايد جهان مانند مبـد      .استناپذير   انفكاكيعني وجود معلول از وجود علت       

 از طرف ديگر خداوند علت فاعلي است كه جهان را با علم و اراده خود از كتم عدم بـه         .باشد
  . وجود عالم مسبوق به عدم و حادث است، بنابراين؛وجود آورد
 حدوث دهري، انحصار حـدوث را در زمـاني و           ي رداماد در ضمن طرح نظريه     مي ،بنابراين

 دهـري    و خر بـه سـه قـسم زمـاني، ذاتـي          أتقدم و ت  كه  معتقد است   ذاتي صحيح ندانسته و     
طبيعي بـراي   ال وي با طرح ماهيت فراتجربي دهر به عنوان يك ساحت مابعد           .شود تقسيم مي 

دانـد و معتقـد اسـت ايـن جهـان       ي مـي موجودات غيرمادي، جهان را حادث به حدوث دهر 
 ،به عبـارت ديگـر    .  دهر قرار دارد   ظرفمسبوق به وجود عالم ملكوت است و عالم ملكوت در           

تـوان حـادث     عالم را مي،هستي جهان، مسبوق به عدم واقعي دهري است و به همين جهت      
  .دهري به شمار آورد

كرسي به   جهت يشها  اغلب كتاب  له، تقريباً در  أمندي به اين مس    ميرداماد به دليل عالقه   
 بنيـادي در    اي را به عنـوان نظريـه      چرا كه آن  . كوشيده است  حدوث دهري    ي نشاندن نظريه 

  .داند جهت توجيه و تبيين ساختار متافيزيكي جهان و چگونگي ربط حادث به قديم مي
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   تبيين كيفيت جهان و چگونگي ربط حادث به قديم.4
ره اين پرسش مهم مدنظر بوده كـه عـالم چگونـه ايجـاد               هموا ،در طول تاريخ تفكر بشر    

 چـرا كـه ايـن       . اسـت  ال به شكل خاصي مطرح شده     ؤاي اين س    البته در هر دوره    .شده است 
 أال از مبـد   ؤاي از زمـان، سـ       لـذا در برهـه     .له قابليت طرح شدن از ابعاد مختلـف را دارد         أمس

 ،و در مقطـع ديگـر     اسـت   ه   هستي اذهان را به خود مـشغول داشـت         ي نخستين و اصل اوليه   
 ي در مقالـه  .  مطرح بوده است   أچنين موجودات و كثرات از مبد      هم چگونگي پيدايش عالم و   

مقام نيستيم كه به پرسش از چگونگي پيدايش موجـودات و كثـرات و يـا بـه                  اين  حاضر در   
كه مباني فلسفي اين بحث       چرا . اول پاسخ دهيم   أ فيضان هستي از مبد    ي  نحوه ،عبارت ديگر 

هـاي   چنين نظريه و هم  الواحدي  امكان اشرف، قاعدهي قاعدهاموري چون اصل عليت، شامل  
 چگـونگي   ي لهأمـا در مـس    . طلبد مختلف افاضه و صدور خواهد بود كه بحثي گسترده را مي          

 بدين معنـا كـه پـس از         .پردازيم ميربط خدا و جهان به تحليل كيفيت ربط حادث با قديم            
 ي كه با علم و اراده ،وجود داردي ازلي و ابدي أيم هستي جهان، مبدس هرأكه در ر قبول اين

 آيا فاصله و انفكاك بـين    ،شود  مي از زمان اين رويداد سؤال     ،وجود آورد ه  خود اين جهان را ب    
   و پيدايش عالم قابل تصور است؟أمبد

سـت و   ل دشوار فلسفي بوده كه اقوال و آرايي را نيز به دنبال داشته ا             ياين مطلب از مسا   
حـدوث  «  خود را در اين زمينه تحـت عنـوان         ي ترين نظريه  ميرداماد اصلي كه  توان گفت    مي

  .ارائه داده است  »دهري
 يل مــورد توجــه ميردامــاد، پيــدا كــردن پاســخي بــه مــشكل ي يكــي از مــسا،در واقــع

 و آيـا بـين وجـود        د؟كه عالم قديم است يا آغازي در زمان دار         ايناست؛  شناختي بوده    جهان
قتضي مممكن    و وجود عالم فاصله و انفكاكي وجود دارد؟ لزوم تمايز بين واجب و             ألي مبد از

 فلسفي  ي  وي در واقع در نظريه     .ولي قانون علت و معلول مقتضي معيت است       . استانفكاك  
خروج از عدم محض و عدم مطلق و تلبس به لبـاس وجـود در          ( خود با عنوان حدوث دهري    

 اشراقي، ثابت كند كـه خلقـت از عـدم، واقعيتـي             ي  تا به شيوه   كوشد مي) ظرفي به نام دهر   
منطـق   حدوث و قدم عالم، همين بس كـه بـوعلي در             ي لهأ اما در غموض مس    .راستين است 

بـه سـود    زيـرا   . استله از مسايل جدلي الطرفين      أكه اين مس  اظهار كرده   ) كتاب جدل ( شفا
  الفالسـفه  تتهافـ مام غزالي در كتـاب       از طرفي ا   .يك از دو طرف آن، برهاني اقامه كرد         هيچ

ات و انكار   يي قدم عالم، انكار علم خدا به جز       ي لهأفيلسوفان را به خاطر قايل شدن به سه مس        
 لذا ميرداماد در چنين جوي و با طرح اين دغدغه در صدد             .معاد جسماني، تكفير كرده است    
 عـدم واقعـي و در نتيجـه         مسبوق بـه  ) عقول تا هيولي   از( برآمد تا بيان كند كه عالم امكان      
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ن جمـع   ا فالسفه و متكلم   ي حدوث دهري بين آرا    ي ابداع نظريه   وي در واقع با    .استحادث  
  .پردازيم  ابتدا به ذكر مقدماتي مي، ويي  براي تبيين نظريه.كند مي

  معناي حدوث و اقسام آن. 1. 4
مـورد را از كـالم      تـوان ايـن دو       كه مي   چنان ،اند گونه تعريف كرده   حدوث و قدم را به دو     

 »الوجود لم يكن بعدالعدم او غيره فهو مسمي بالقدم         اذا« :حاجي سبزواري نيز استخراج كرد    
 و قدم عبارت است     ئ در يك معنا، حدوث عبارت است از مسبوقيت وجود ش          .)290: ص،  6(

و در معنـاي دوم حـدوث عبـارت اسـت از     .  بـه عـدم خـودش   ئاز عدم مسبوقيت وجود شـ     
 به غير   ئ به غير خودش و قدم عبارت است از عدم مسبوقيت وجود ش            ئشمسبوقيت وجود   

، 12( شـود  البته معناي اول به عنوان اصطالح فلسفي حدوث و قـدم محـسوب مـي              . خودش
  .)890: ص

خر أ نه قسم تقدم و تـ ،خر داردأخود، ت جا كه هر حادثي نسبت به موجود متقدم بر     از آن 
و تقـدم   «،  »خر بـه شـرف    أتقدم و تـ   «،  »خر رتبي أت  و تقدم«: ند از ا شود كه عبارت   مطرح مي 

تقدم « ،»يعلّخر  أت تقدم و «،  »طبعيخر  أت تقدم و  «،»خر به تجوهر  أت تقدم و «،  »خر زماني أت
    .»خر به حقأتقدم و ت« و »حقيقي و مجازيخر أت تقدم و«، »دهريخر أت و

شود كه  عتبار ميا) ي، دهري، به حقزماني، علّ ( قسم آن    4لكن در تعريف حدوث و قدم       
حـدوث و قـدوم   «: نـد از ا شود كـه عبـارت    قسم تقسيم مي4به تبع آن حدوث و قدم هم بر     

  .»حدوث و قدم به حق« و» دهريحدوث و قدوم «، »)ذاتي( يعلّحدوث و قدوم «، »زماني
 بـه   ئ مسبوق بـودن وجـود شـ       ،مقصود از حدوث زماني    :حدوث و قدم زماني   . 1. 1. 4

اي كه عدم سابق با وجود الحق قابل جمع نباشـد و مقـصود از                ه گونه باست  عدم زماني آن    
 داراي  ياين حدوث و قدم بر اشيا      . به عدم زماني است    ئقدم زماني، مسبوق نبودن وجود ش     

  .كند  صدق مي،حركت كه وجودشان در ظرف زمان تحقق يافته
 بـه   ئمقصود از حدوث ذاتـي، مـسبوق بـودن وجـود شـ            : حدوث و قدم ذاتي   . 2. 1. 4

جا كه هر ممكني ذاتاً استحقاق عـدم دارد    از آن . عدمي است كه در مرتبه ذات آن تقرر دارد        
 مقدم  ، ثابت است  ئات براي ش  چه بالذّ   و از طرفي آن    استحقاق وجودش از جانب غير      تو اس 

 پس وجود هر ممكني ذاتاً مسبوق به عـدم آن           ،بر چيزي است كه بالغير براي آن ثابت است        
 .است

حدوث به حق عبـارت اسـت از مـسبوق بـودن وجـود              : حدوث و قدم به حق    . 3. 1 .4
البته به اين اعتبار كه وجود معلول نسبت به وجود علت، وجود رابط             . معلول به وجود علتش   

 تقـدم يـك     ،بنابراين تقدم علت بر معلـول     ) درحكمت متعاليه و بر طبق اصالت وجود      (است  
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خر از أجودي كه عين فقـر و وابـستگي اسـت متـ     بلكه و؛وجود مستقل بر وجود ديگر نيست    
 .و در نتيجه نسبت به آن حادث است) مستقل( وجود علت

 آن  ، از نظر ميرداماد، سبق و تقـدم حقيقـي و خـارجي            :حدوث و قدم دهري   . 4. 1. 4
شـود و ايـن تقـدم و سـبق در            خر دو چيز در وجود خارجي انتزاع مـي        أاست كه از تقدم و ت     

 .اند شود كه به متن واقع مربوط ي محقق ميسبق دهري و سبق سرمد
 تصور .استاما تصور متكلمان از حدوث و قدم صرفاً محدود به حدوث و قدم زماني بوده   

قديم، موجودي اسـت كـه      است؛  ايشان از حادث، موجودي اسـت كه مسبوق به عدم زماني           
اسواي او حادث زماني و مخواهد بود  خدا قديم زماني  ، بنابراين .مسبوق به عدم زماني نباشد    

 تقـدم نيـستي بـر       ،نا از نظر متكلم   ،بنابراين.  يعني انفكاك عيني عالم از واجب      ؛خواهند بود 
هستي عالم از نوع تقدم زماني است و به اين ترتيب زماني را بايد در نظر گرفت كـه در آن،                     

ي از  يـ  جز كـه زمـاني    ن براي پاسخ به اين شبهه كه با ايـن         ا متكلم .جهان موجود نبوده است   
قبل از پيدايش  -) متوهم(  به زماني موهوم، چگونه قبل از وجود عالم تحقق دارد   ،عالم است 

 يعني در زماني موهوم، عالم وجود نداشت و سپس خداوند بر اساس مشيت              ،اند  شده -جهان
 ناپذيرفتنيمتكلمان هم به لحاظ عقلي و هم به لحاظ نقلي حدوث ذاتي را              . را آفريد  خود آن 

 ميان حادث ذاتي و قديم ذاتـي ازلـي          ، به حدوث ذاتي عالم    در صورت قول   زيرا   ؛دانستند مي
در حالي كه بايد بين واجب و ممكن فـرق          . ها اعتباري است    بلكه فرق آن   ،فرقي وجود ندارد  

اي كه وارد شده حكايت از اين دارد كه شرع بـر             عالوه بر اين، ادله   . واقعي وجود داشته باشد   
رازي معتقد است كه     گرايي چون فخر    البته متكلم فلسفه   .گذارد لم صحه مي  حدوث زماني عا  

 ،4ج ، 4(آيات قرآن فقط بر حدوث عالم داللت دارند و تصريحي بر زماني بـودن آن ندارنـد                 
  . يستن بر اثبات حدوث زماني عالم، اجماعي نا بنابراين قول متكلم.)30: ص

ست يك نوع بيش نيست و آن عبارت است          حدوثي كه مستلزم زمان ا     ،از نظر حكما نيز   
حدوث  اين نوع    .كه وجود چيزي در زمان، مسبوق به عدم زماني او در زمان قبل باشد              از اين 

 ميرداماد حدوثي را كه مستلزم زمان نباشـد بـه دو            .)4 : ص ،13( خوانند را حكما تكوين مي   
 الزمـان و هـو      فالحـدوث بـالمعني الـذي ال يـستوجب         «:گويـد  كنـد و مـي     قسم تقسيم مـي   

  .)همان(» ذاتي و دهري:  بعد صرف العدم البحت علي نوعينئوجودالش
ا و اشراق، بحث را منحصر به حادث زماني نكـرده بلكـه              مشّ ين، حكما ادر مقابل متكلم  

 ، يعني قبول معيت عيني واجب ممكنـات       ؛كنند به قسم ديگري به نام حادث ذاتي اشاره مي        
 ؛آنان معتقدند عالم امكان قديم زمـاني اسـت        ). حدوث ذاتي (ن   همراه با انفكاك عقلي آنا     اما

ست كه زماني بايد باشد كـه در آن زمـان، عـالم           ا زيرا پذيرش حدوث زماني عالم بدين معنا      
 فيض ي  اما واجب تعالي وجود داشته باشد و اين مستلزم فاصله افتادن در افاضه             ،نبوده باشد 
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كـه    عالوه بر اين.داردمنافات  صفات كماليه خداوند    الفيض بودن و       كه با دائم   شود ميواجب  
معلول و علت مفيض وجود، عدم تحقـق نـدارد و اال تخلـف معلـول از علـت تامـه الزم                      بين  
 كه منافاتي ندارد عالم، قديم زماني و در عـين حـال، متعلـق               ندبنابراين آنان معتقد  . آيد مي

ج به علت، حدوث ذاتي است نه حـدوث          از نظر آنان مالك احتيا     .الذات به واجب تعالي باشد    
 ولي تقدم نيـستي بـر       ، جهان حادث و مسبوق به عدم است       ،پس بر طبق اين ديدگاه    . زماني

 بلكه برحسب تحليل عقل و مقام ذات سبق عدم بر وجود جهـان              ؛هستي تقدم زماني نيست   
م فكـي    از سنخ عـد    ،شود جا به عنوان سبق عدم مطرح مي       چه در اين   آن. كند معني پيدا مي  

 به اين معنـي كـه در سـبق عـدم بـر وجـود،             ؛نامند مي بلكه اين عدم را عدم مجامع        ،نيست
 بلكه عدم يك امـر حـادث بـا وجـود آن             ؛پذيرد  زماني و امتداد انفكاكي صورت نمي      ي فاصله

توان عدم يك امـر حـادث    همراه است و تنها در مقام ذات و حسب تحليل عقل است كه مي  
   . و سابق به شمار آوردرا بر وجود آن مقدم

 زيرا  ؛داند  را براي توجيه ساختار جهان كافي نمي       انفوسلين و ف  ااما ميرداماد كالم متكلم   
 به اين دليـل     ،شود حدوث زماني بين وجود الحق و عدم سابق تقابل منطقي حاصل نمي            در

 در حالي كه در تناقض وحدت زمـان شـرط اسـت و در حـدوث                 .ها يكي نيست   كه زمان آن  
كه وجود جهان هستي كه معلول است با وجود خداوند كه علت اسـت                هم عالوه بر اين    ذاتي

 زيرا عـدم ذاتـي در مرتبـه ذات و ماهيـت بـا               .شود، تقابل منطقي نيست    هم سطح تلقي مي   
 ع بلكه بـا هـم جمـ       ، تقابل ندارد  ،شود  علت در حاق واقع حاصل مي      ي  كه از ناحيه    اين وجود
، وجود و عدم در شرط اتحـاد ندارنـد و لـذا تنـاقض حاصـل                  يعني در حادث ذاتي    ؛شوند مي
  .)17:  ص،13( شود نمي

  مباني فلسفي حدوث دهري. 2. 4
كه براي وجود هر يك از موجودات نوعي ظرف در نظر گرفته              اين :اكوان ثالثه . 1. 2. 4
 ءعـا  زمـان و و    ... الوجـود المتقـدر الـسيال        ء فوعا .للحصول في نفس االمر اوعيه ثالثه     «: شود

 بما هي ثابتات دهر و وعاء بحث الوجود الثابت الحق المتقدس عـن عـروض التعيـر                 للثابتات
  .)7 : ص،13 (» سرمد…

 وجودي عالم هستي بـه حـل   ي  با ترسيم و تحليل سه ساحت طولي در شاكله  ،ميرداماد
 وجـودي خـود     ي هر موجودي بر حـسب مرتبـه      « :گويد پردازد و مي   شبهه حدوث و قدم مي    

  .»دارد استقرار وعا و ظرفي است كه آن ظرف عبارت است از چيزي كه در آن داراي
 موجودات را به سرمدي، دهـري و مـادي          يميرداماد بر اساس نظريه حدوث دهري، وعا      

موجـودات  . متعلق بـه متغيـرات اسـت       و   زمان، وعايي سيال  در اين ميان    كند كه    تقسيم مي 
. اند ه وجود ناقصي دارند و در زمان پخش شده    عالم طبيعي و مادي از قوه و فعل تشكيل شد         
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دهر وعايي است كه وجود صريح مسبوق به عدم صريح در آن تحقق دارد و سرمد متعلق به                  
 بـه  . و عالوه بر آن فعليـت محـض اسـت      يستوجود صرف است كه مسبوق به هيچ عدمي ن        

هر و نسبت متغير  وي نسبت ثابت به ثابت را سرمد و نسبت ثابت به متغير را د،عبارت ديگر
 جايگـاه ربـط     ، ظرف ثوابـت   ، بنابراين دهر  .)109 : ص ،13( كند به متغير را زمان تعريف مي     
  .استبين دو وعاي سرمد و زمان ي  ثابت به متغيرات و واسطه

 موجودات عالم هستي داراي سه ظرف يا سه مرتبـه هـستند كـه ايـن                 ،از نظر ميرداماد  
  مـادون خـود    ي يك بر مرتبه    طولي دارند و لذا هر     ي ديگر رابطه  مراتب متعدد نسبت به يك    

 موجـودات در هـر       و  طولي سـرمد، دهـر، زمـان       ي چنين در سلسله    و هم  اند  محيط و مشرف  
 يعني موجودات زماني مسبوق     ؛ نه بر عكس   ند باالتر ي مرتبه مسبوق به عدم واقعي در مرتبه      

 از يك آغاز فرازماني موسوم   ، زماني ندارند   پس اگرچه ماديات آغاز    .اند  به عدم واقعي سرمدي   
 نيـز  حـادث دهـري      ، هر چند عالم ماديات، قديم زمـاني اسـت         ،بنابراين. به دهر برخوردارند  

 و سـرمد    ، از نظر ميرداماد، زمان ظرف موجودات مادي، دهر ظرف مجردات و عقـول             .هست
  .ساحت وجود واجب تعالي و صفات اوست

نسبه االبـديات الـي االبـديات        «:گويد  و سرمد چنين مي     دهر ي بارهشيخ در تعليقات در   
  .)43 : ص،1 (»تسمي السرمد و نسبه االبديات الي الزمان هوالدهر

 و  هاي ثابت و فاقد تغييـر و كميـت          تمام هستي  ي  دهر فراگيرنده  ي وعا ،از نظر ميرداماد  
تواننـد   نمـي لـذا   خوش تغيير نيستند و  اين موجودات دست.غير مسبوق به عدم زماني است   

 كه از موجـود سـرمدي       دارند نيستند و ماهيت امكاني      نيز ولي وجود صرف     ،مند باشند  زمان
 سرمد يعني نازمان اختصاص به   ي لذا در دهر يعني فرازمان تحقق دارند و وعا         .اند ادر شده ص

 ي زيرا ماسـوي اهللا موجـودات      ؛وجود حق دارد و لذا هيچ موجودي در آن مقام، موجود نيست           
 بنابراين نـسبت بـه حـق تعـالي          .توانند معيت داشته باشند     كه با وجود صرف نمي     نددمحدو

   .خر وجودي دارندأت
ند در  ا  لذا عقول حادث   اند؛ اما عقول نسبت به وجود حق، مسبوق الوجود به عدم سرمدي          

شود كه عالم سرمد كه وجودي صـرف          وي متذكر مي   ،چنين هم. مقام دهر به حدوث دهري    
 پس دهر به حـسب وجـود، واسـع از          . زمانيات است  ر دهر و دهر هم محيط ب       بر يطحماست  

 دهـر يـا فرازمـان    يدست آمد كه وعـا  ه  بنابراين ب . زمانيات و سرمد هم محيط بر بقيه است       
 لذا تمام موجودات مجرد و .بستر پيدايش موجودات ممكن الوجود است كه در زمان نيستند        

هـا    در ساحت دهر و فرازماني است و وجـود آن          ،عقول و حتي خود زمان كه در زمان نيست        
گونه امتـداد و       اين عدم دهري برخالف عدم زماني هيچ       ، البته .در دهر مسبوق به عدم است     

 معرفـت   ،البتـه .  زيرا بـا وجـود، تقابـل دارد        ؛ واقعي است  ي امر ،اما به هر حال   . سيالني ندارد 
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 ،دون انطباق به امتداد زمـاني دريابـد       تواند چيزي را ب    اي است كه نمي    تجربي انسان به گونه   
 .توان اين عدم را درك كرد بلكه از راه شهود فراحسي و تعقل عميق مي

 ي  طـولي و عرضـي دارد كـه سلـسله    ي  دو سلـسله ،كه وجود ل شدن به اين  يقا .2. 2. 4
البتـه بـين ايـن دو، عـوالم          (شـود  المبادي شروع و به جهان طبيعت ختم مي       أ  طولي از مبد  

شـود كـه بـين موجـودات          عرضي به عالم اجسام مربـوط مـي        ي سلسله. )جود دارد ديگري و 
  . وجودي هيچ برتري وجود نداردي جسماني از جهت مرتبه

 پس اگر وجود به وجـود زمـاني،         .عدم از جهت احكام، همواره تابع وجود است        .3. 2. 4
بـل تقـسيم    عدم نيز به عدم زمـاني، دهـري و سـرمدي قا        ،شود دهري و سرمدي تقسيم مي    

توانيم از    ما مي  ،جا كه عدم، بطالن محض است و تحقق خارجي ندارد           حال از آن   .خواهد بود 
.  معني عدم را انتزاع كنيم     ،كه فاقد مراتب ديگر است      به اعتبار اين   ،هر مرتبه از مراتب وجود    

د، تـر وجـو    جا كه هر يك از مراتـب پـايين          طولي از آن   ي  در مورد موجودات سلسله    ،بنابراين
 .كنـد   عدم مراتب مافوق معني پيـدا مـي        ،ها  در هر يك از اين فقدان      ،فاقد مراتب باالتر است   

 عـدم   ،مـافوق ي    مـادون در مقـام و مرتبـه        ي  عـدم تحقـق مرتبـه      ، طـولي  ي پس در سلسله  
رفي كه براي يك مرتبه از مراتب       ظگونه    هر ،شود و به عبارت ديگر     شناخته مي ) فكي(واقعي

رف عـدم تحقـق مراتـب ديگـر در آن            ظـ  تواند  همان ظرف مي   ،شود  مي وجود در نظر گرفته   
  .استرف عدم تحقق هستي جهان ظ دهر ،كه در نظر ميرداماد چنان. مرتبه به شمار آيد

   اثبات آن ي تحليل حدوث دهري و ادله. 3. 4
هـاي ديگـر از جملـه      خود به ابطال نظريه   ي  در ضمن اثبات نظريه    ،جا كه ميرداماد   از آن 

و سپس به بررسي كنيم  مي لذا ابتدا ابطال زمان موهوم را طرح ،پردازد ن مي امتكلمي   يهنظر
  .پردازيم  وي ميي نظريه
 حدوث و ي لهأ زمان موهوم از فروع مسي لهأمس: )متوهم(ابطال زمان موهوم . 1. 3. 4

ن لكـ اند،   كردهجهت حل معضل ربط حادث به قديم طرح         را   آنن  اقدم عالم است كه متكلم    
 ميردامـاد   ، از جمله  .اند هاي فلسفي ديگري تمسك كرده     له به نظريه  أحكما براي حل اين مس    

تزلي و اشـعري در     عن م ا اما متكلم  .پردازد  موهوم مي  ي با طرح حدوث دهري به ابطال نظريه      
، 4(اند   حدوث زماني عالم، زمان را امري موهوم و اعتباري دانستهبابِتبيين ديدگاه خود در   

 انتـزاع آن قبـل    أ منش . انتزاع دارد  أ منش ياز نظر آنان زمان، وجود عيني نداشته ول       . )51 :ص
 يبنـابراين زمـان، انتزاعـي از بقـا     . از وجود جهان، عبارت است از بقا و استمرار واجب تعالي          

 از  ،انـد در بحـث از حـدوث و قـدم عـالم             آنان بدين وسيله خواسـته    . هميشگي خداوند است  
بـين قـديم و        فاصله بگيرند و در عين حال با قول به زمان موهـوم، خـأل               قدم عالم  ي نظريه
ال كـه آيـا معلـول       ؤاي از آنان در پاسخ به اين سـ          عده .را پر نمايند  ) واجب و ممكن  ( حادث
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 خداوند، عليت تام است نـه  ي دهند كه اراده   تواند از علت تام خود منفك شود؟ پاسخ مي         مي
  .ذات او

خداونـد  (  »ئكـان اهللا ولـم يكـن معـه شـ          « خن خود به حديث   ن براي س  ا متكلم ي همه
 اين مطلـب كـه زمـان        توضيح در   ،چنين  هم .اند تمسك كرده ) چيزي با او نبود    موجود بود و  
: گوينـد   مـي  ،كه زمان، وجود عينـي نـدارد        ميان ذات حق و عالم است و اين        ي موهوم فاصله 

 خـود آن  ،يز قابل انقسام به اجزا اسـت      زمان حاضر ن   ،ندا اگر گذشته و آينده در حال معدوم      «
 زيرا اگر عيني باشد باز قابل انقسام خواهد بـود و بـه همـين ترتيـب                  ؛هم امري ذهني است   

 گذشـته و آينـده      ،طور كه گفته شد     همان .گيرد اجزاي آن در ظرف گذشته و آينده قرار مي        
 و بـر     خواهد بـود   ) وهم انسان  ي ساخته( پس زمان بدين ترتيب موهوم       .ندا هم اكنون معدوم  

  . حادث استاين اساس عالم به حدوث زماني متوهم 
اما بايد توجه داشت اعتقاد به زمان موهوم منجر به فرض موجود قديمي عالوه بر واجب                

قـدماي  «كـه معتقـد بـه     - اگرچه بـراي اشـاعره     ؛داردمنافات  گردد كه با توحيد      الوجود مي 
يك از اين روايات، زمـان    به عالوه هيچ. ي را بيفزايد  كه قديم ديگر   تفاوتي ندارد  -دان»ثمانيه

كـه    آخـر آن   ي نكتـه . نـد ا ها دال بر تقدم ذاتي حق       آن ي  بلكه همه  ،كنند ييد نمي أموهوم را ت  
 يامـر مقـصود وي از دهـر        بلكه   ، موهوم و ذهني نيست    ياصالً مقصود ميرداماد از دهر، امر     

 ي  افـرادي چـون خواجـه      در مقابـل  . تالـذات نيـس    لكن همانند زمان متجدد    ،وجودي است 
و بسياري از حكماي اسالمي نيز زمـان را         ) 52 :، ص 11(اند   طوسي، زمان موهوم را رد كرده     

 زمـان را مقـدار حركـت        أ لكـن منـش    ؛اند را مقدار حركت دانسته    امري موجود در خارج و آن     
لكـن المـشهور    الزمان كان مقدار الحركـه قطعيـه و         «: دانند دوري و مستدير فلك اقصي مي     

مقدار التجدد الوضعي الفلكي و في التحقيق مقدار التجدد الطبيعيه الفلكيه بناء علي الحركه              
    .)1551 :، ص 3 ، ج9(» الجوهريه

و من الناس من نفي وجود الزمـان  « :گويد كند و مي له اشاره مي أميرداماد نيز به اين مس    
حصلون من ارباب الحكمه النضيحه فـذهبو الـي         و اما الم   ...منهم من اثبت له وجوداً       مطلقاً و 

 در جهـان    ، بر طبق نظـر حكيمـاني چـون صـدرا          .)30 : ص ،13 (»انه موجود، مقدار الحركه   
خر هـر چيـزي را بـه آن نـسبت دهـيم و از               أت هستي بايد حقيقتي تدريجي باشد تا تقدم و       

مند به زمان خواهد     خر موجودات زمان  أتقدم و ت  ،  خر در زمان، ذاتي است    أجا كه تقدم و ت     آن
  .خر از خداوند استأخر از زمان و زمان متأمند، مت ن موجودات زماني بنابرا.بود

القول بالزمان الموهوم علي ما ذكره المتكلمون من  «:گويد اما ميرداماد در مورد زمان مي
ن گويد كه اعتقاد متكلمـا      ميرداماد در اين فقره مي     .)32 :، ص 13(» تكاذيب الوهم الظلماني  

 وي، دهر محـدود بـه هـيچ         ي بر نظريه   بنا .غير واقعي است   به زمان موهوم، از امور وهمي و      
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زيـرا تجـدد و امتـداد و سـيالن از     . حدي نيست و هيچ نوع تجدد و سيالن در آن راه نـدارد   
لوازم وجود حركت و تغيير است و اگر چنين باشد چگونـه در عـدم صـريح بـسيط و لـيس                      

ها امتـداد و سـيالن و        كند تا از ناحيه آن     الف حاالت وجود پيدا مي    صرف، تمايز حدود و اخت    
  .نهايت و النهايت پديد آيد

گويد كه آنان عدم موهـومي را ميـان حـق تعـالي و               وي سپس در پاسخ به متكلمان مي      
اند كه ميـان گيتـي و        اند و متوجه نبوده    عالم به صورت ازلي و ممتد به سوي ابد تصور كرده          

انـد پـيش از       متكلمان و برخـي از حكمـا گفتـه         كه چنان آننه  . ، نيستي است   آن ي آفريننده
 از نظر ميرداماد اعتقاد به حـدوث عـالم نيـاز بـه              ،آفرينش جهان، امتداد موهومي بوده است     

 چگونه ممكن است تمام عالم مسبوق به عدم زماني باشد   ،عالوهبه  . فرض زمان موهوم ندارد   
 خداوند ي انتزاع زمان از بقا،چنين  هم،ميرداماد.  آن باشديي از اجزايو زمان عدمش نيز جز

ت قدسـي ربـوبي     حگويد از ديگر نتايج فاسد اين نظريه، انتزاع مقدار از سـا            را رد كرده و مي    
تجدد نيست و لـذا  ي از  ي زيرا ماهيت زمان جز    . حدوث است  ي است كه منزه از هر نوع نشانه      

ر از ثابت منتزع بنابراين محال است كه امر متغي.  گرددتواند از وجود ثابت خداوند انتزاع نمي
 ؛ انتـزاع زمـان باشـد      أتواند منـش   گردد و از طرفي وجود خداوند امر بحت بسيط است و نمي           

، در حـالي كـه   كه داراي اجزا باشدرود  به كار ميامتداد فقط در مورد ماهيتي       چون مقدار و  
اد هيچ وجهي ندارد كه مـا عـالم را مـسبوق بـه               بنابراين از نظر ميردام    .حق تعالي جز ندارد   

 . انتزاعي نيز ندارد   أزمان موهومي بدانيم كه در مقابل آن فرد واقعي وجود ندارد و هيچ منش             
دانيم كه وجودش مسبوق به عدم واقعي آن باشد كه عـدم در              بلكه عالم را حادث دهري مي     

  .عالم دهر است
  

   حدوث دهري ميردامادي نظريه. 5
كند و معتقـد اسـت       د حدوث را كالً به حدوث ذاتي و دهري و زماني تقسيم مي            ميرداما

 يعني حدوث ذاتي اسـت از آن حيـث     ؛كه در حادث زماني هر سه نوع حدوث، متحقق است         
و  بـه نحـو بعـديت ذاتـي          ، ذات ي  بعـد از لـيس مطلـق در مرتبـه          ،كه وجودش بالفعل است   

از حيث حصول وجود بالفعل بعد از سبق  دهري است ، اما حدوث.برحسب طباع امكان ذاتي  
 دهر به نحو بعديت دهري و حدوث زماني است از حيث وجـود بالفعـل                يعدم صريح در وعا   

 ميرداماد حادث بعد از ليس      .آن بعد از عدم مستمر آن در امتداد زمان به نحو بعديت زماني            
به نحو بعديت ذاتـي،     كه بعد از عدم مطلق باشد        گويد آن  داند و مي   مطلق را حادث ذاتي مي    

 عبـارت وي در     .شـود  مي به اين نوع محـدث، ابـداع ناميـده مـي           ي دا ي حدوث ذاتي و افاضه   
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 بعـد لـيس     ئييس الـش  أالمعني الذي يسمي ابداعاً عند الحكما هـو تـ         « :قبسات چنين است  
   .)32: ، ص13( » مطلق
 . مطلق  عبارت است از وجود بخشيدن به چيزي بعد از عدم          ،نامند چه حكما ابداع مي    آن

 ي يعني علـت، اقتـضا     ، عدم دارد و به اعتبار غير خود       يزيرا معلول به اعتبار ذات خود اقتضا      
 مقـدم اسـت بـر       - و نه تقدم زمـاني     -، به تقدم ذاتي     چه به اعتبار ذات است     وجود دارد و آن   

خر دارد  أ ماهيت معلول نسبت بـه علـت خـود تـ           ،از نظر ميرداماد  .  اعتبار غير است   هچه ب  آن
كـه    چنـان  . علـت نيـست    ي  بنـابراين معلـول در رتبـه       . در علت نيست   »هبحد«علول  چون م 
 در مرتبـه دهـر، عـدم        ه پس عدم عـالم مـاد      . عالم دهر نيست   ي  عالم ماده در مرتبه    ي مرتبه

قـسم سـوم   . 2   اين مسبوقيت به عدم در ظرف دهر، همان حدوث دهري اسـت . حقيقي است 
 الحدوث الدهري هـو    «:گويد  وي مي  .دهري است كند حدوث    حدوث كه ميرداماد مطرح مي    

   .)323:  ص،14 (»ان اليكون دخول الذات في الوجود اال من بعد عدمها الصريح في الدهر
 حكما به اين    .مقصود از حادث دهري، محدثي است كه وجودش بعد از عدم مطلق است            

كند كه   تصريح ميميرداماد. گويند  مي»صنع« و »احداث« وجود بعد از عدم صريح،      ي افاضه
. كنـد  عدم زماني در تحقق معناي حدوث اثري ندارد و واجب به هيچ وجه قبول عـدم نمـي                 

كه مسبوق به عدم بالفعل صريح است و مسبوق بـه عـدم              - امر حادث را     ، ميرداماد ،بنابراين
از تعريف حادث ذاتي و حادث دهري بـه دو قـسم            . نامد  مي »حادث دهري « - زماني نيست 

 زيرا حدوث ذاتـي، مـسبوقيت       .)واقعي( عدم مقابل ) 2 (؛ و عدم مجامع ) 1: (بريم ميعدم پي   
كـه حكـيم      چنـان  . به عدم مقابـل اسـت      ئ به عدم مجامع و حدوث دهري مسبوقيت ش        ئش

االفاضـل كـذاك سـبق العـدم         دهري ابـداً سـيد     «:كند له اشاره مي  أسبزواري نيز به اين مس    
   .)288 :ص  ،2 ج ،6 (»المقابل

 مقـصود از عـدم مجـامع، عبـارت از     . به عدم اسـت ئين مقصود از حدوث، سبق ش     بنابرا
 با وجود آن قابل جمع است و عدم مقابل، برخالف عدم            ئعدمي است كه در حال حدوث ش      

حال عدم مجـامع و ليـسيت       .  قابل جمع نيست   ئ با وجود ش   ئدر حال حدوث ش   كه  مجامع  
 وجـود  ي  عـدم معلـول در مرتبـه       ،نـابراين  ب .ذاتي وجود امكاني، عدم واقعي و حقيقي نيست       

  . زيرا عدم هر وجودي، رفع همان وجود است؛عدم واقعي معلول نيست علت،
 ،بنابراين در زمانيات، هر ممكني مسبوق است به عدم صريح واقعي موجود در حاق واقع              

، در عالم واقع   اما است؛ مجامع است كه به حسب مرتبه عقلي موجود          ،ولي در مجردات عدم   
 زيـرا مجـردات بـراي ايجـاد، فقـط      ؛وجود مجرد، ابداً موجد و عروض عدم بر آن محال است         

بنـابراين بـه علـت نداشـتن عـدم          . نـد وجود علت را الزم دارند و به دوام وجود علت، موجود          
 به اما ،ندا ها مانند واجب تعالي قديم و آن  و حق تعالي، عدم وجود ندارد   مجرداتواقعي، بين   
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ميردامـاد، قـديم ذاتـي را امـري     .  موجودندها به ايجاد حق   آن گونه كه  مانهنفس قدم حق،    
 قديم دهري غير مسبوق به عدم صـريح و قـديم            . است داند كه غير مسبوق به عدم ذاتي       مي

  .زماني هم غير مسبوق به عدم زماني است
 »؟حادث ذاتي دانـست   صرفاً  را  ) ممكنات( توان مجموع عالم   آيا مي « كه   بارهوي در اين    

معتقد است كه مالك در حادث ذاتي، تقدم عدم ذاتي بر وجود است كـه ايـن عـدم ذاتـي،                     
تـوان مجمـوع عـالم را        آيـا مـي   «ال كـه    ؤ و در پاسخ به اين س      . نه واقعي  استامري اعتباري   

 اين فرض اين است كه وجـود عـالم    ي كه الزمه  ل است به اين   ي نيز قا  »؟حادث زماني دانست  
 عـالم   يزماني باشد و در نتيجه زمان كـه خـود نيـز يكـي از اجـزا                ممكنات مسبوق به عدم     

 بايد مسبوق به عدم خود در ظرف زمان باشد كه مستلزم وجود و عدم زمـان       ،ممكنات است 
صادر نشده باشد كه الزمه     خداوند  كه بايد زماني باشد كه هيچ معلولي از           عالوه بر اين   .است

  .استحق تعالي جانبِ آن امساك فيض از 
 از نظـر ميردامـاد   ،با توجه به مقدماتي كـه قـبالً ذكـر شـد       توان گفت    بندي مي   جمع در

 ،عت صرفاً نه از آن جهت حادث است كه وجودش مسبوق بـه عـدم ذاتـي اسـت                  بيجهان ط 
وجود هر موجودي در جهان طبيعت از نظـر         . بلكه مسبوق به عدمي است به نام عدم صريح        

 زمان نيست بلكـه در      ي اين مسبوقيت در حوزه    . واقعي يوجودشناسي مسبوق است به عدم    
  . بلكه فرازماني است، اين نه عدم ذاتي است و نه زماني.فرازمان است

پس منظور از حدوث دهري جهان، اين است كه ايـن جهـان مـسبوق بـه وجـود عـالم                     
و سـبق و    قـرار دارد ، ظرف آن استي  دهر كه به منزلهي در وعا،عالم ملكوت . ملكوت است 

كـه   هـم چنـان    ،حال. استالم ملكوت به عالم ناسوت هم از نوع سبق و تقدم دهري             تقدم ع 
 مـافوق،   ي  مادون در مقام و مرتبه     ي  عدم تحقق مرتبه   ، طولي ي در سلسله پيشتر گفته شد،    

 يعنـي عـالم     ؛ هستي جهان مسبوق به عدم واقعي دهري اسـت         .شود دم واقعي شناخته مي   ع
  .حادث دهري است

 از طريـق اثبـات      اول، :شود  خود از دو طريق وارد مي      ي اي اثبات نظريه   ميرداماد بر  اينك
 كه اين امر را با نقل اقوال فالسفه از افالطون و ارسطو گرفته              ، تاريخي آن در فلسفه    ي سابقه

سـينا، خواجـه نـصيرالدين طوسـي بـه اثبـات              معروف اسالمي نظير فارابي، ابن     ي  تا فالسفه 
ما طريق دوم براي اثبات حـدوث دهـري، اسـتدالل از راه             ا ).25 و   32 :ص ص ،13( رساند مي

به نظر ميرداماد، حدوث ذاتـي ممكنـات و      . دهري است حدوث   بين حدوث ذاتي و      ي مالزمه
 زيرا ماهيـت    ؛قدم ذاتي باري تعالي مستلزم حدوث دهري عالم و قدم سرمدي خداوند است            

 ذات بـاري تعـالي از كـل         ي بـه بنابراين، تقدم در مرت   . واجب تعالي عين وجود و انيت اوست      
 ي  همـه  ، به عبارت ديگر   . موجودات عالم است   ي جهان هستي، عيناً تقدم انفكاكي او بر همه       
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توانند در سرمد باشـند و لـذا          نمي اند، كه داراي ماهيت و ممكن    از اين جهت    موجودات عالم   
 عقلـي  ي تبـه خر جهـان از مر أ پس تـ .شوند از واجب تعالي صادر مي    ) فرازمان( در ظرف دهر  

  ).76 : ص،13( خر انفكاكي آن از لحاظ وجود واجب در حاق واقع استأذات واجب عيناً ت
  

  حل شبهه ربط حادث به قديم بر مبناي اصالت وجود. 6
 حركت جوهري و بـر مبنـاي اصـالت          ي  حدوث عالم را با نظريه     ي  شبهه ،لهينأصدرالمت

مـاً در حـال تغييـر و    يالم مـادي دا  عـ ، چرا كه بر طبق حركـت جـوهري   ؛كند وجود حل مي  
ي از عـالم،    يـ  در هـيچ جز    ، بنـابراين  .شـود  دگرگوني بوده و در هر آن، حادث و متجـدد مـي           

 كل عالم، ، عالم زماني باشند ي اجزا ي  وقتي همه  ، بنابراين .شود شخص واحد قديم يافت نمي    
  ).75:  ص،10(حادث زماني خواهد بود 

 چـرا   .ن متفاوت است  اصدرا با حدوث زماني متكلم    البته بايد توجه داشت حدوث زماني       
 يعني زماني بوده كه جهـان نبـوده كـه           ؛ن پيدايش جهان، آغاز زماني دارد     اكه از نظر متكلم   

 ولـي در عـين حـال        ، جهان آغاز زماني ندارد    ، لكن از نظر صدرا    .آميز باشد  اين سخن تناقض  
 ي خر مرتبـه أجـا نيـز تـ    ر ايند. ماً در حال تجدد و حدوث است  ي چون دا  ،حادث زماني است  
نـاقص و   وجـودي    چـرا كـه وجـود عـالم،          ؛خر واقعي خواهد بـود    أ عالم، ت  أعالم مادي از مبد   

  .است ولي ذات باري فعليت و صرف الوجود  است؛آميخته به قوه و فعل
از ايـن رو    از نظر صدرا، موجودات مجرد و عقول، در صقع ربـوبي و             كه  ذكر است   شايان  

جـاري  ايـن موجـودات     بر  اين عالم    تا احكام    نيستند عالم ماسوي اهللا     واين جز  بنابر اند؛ قديم
  .شود

توانـد    نمي ،داند پس صدرا كه به اصالت وجود معتقد است و ماهيت را امري اعتباري مي             
 حـدوث دهـري در نظـام    ي ل شود و در نتيجه نظريـه يبين وجود خداوند و عقول انفكاك قا    

 چرا كـه حـدوث   ؛تواند جايي داشته باشد    نمي ،مبتني است فلسفي صدرا كه بر اصالت وجود       
در نظر ميرداماد، ماهيات داراي دو   . دهري تنها با نظام مبتني بر اصالت ماهيت سازگار است         

بـدون  انـد،    اي كه در علـم الهـي موجـود بـوده            عندالعقل يعني مرتبه   ي مرتبه: اول اند؛ مرتبه
 عندالوجود يعني ماهيت موجـود      ي  مرتبه :دومكه از خود هستي مستقل داشته باشند و          اين

 سـرمد وجـود محـصل       ي پس ماهيـات در وعـا      . شده است  )حادث (كه توسط خداوند جعل   
ها مسبوق بـه عـدم صـريح         وجود آن بنابراين   و   رند دهر وجود محصل دا    ي در وعا  اما .دارندن

  .  همان معناي حدوث دهري است، و ايناست
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  نتيجه. 7
 ،هـست ) عدم مجامع(چه در حدوث ذاتي  ت كه با آناسواقعي عدم دهري يك عدم  ) 1(

شود و با وجـودي كـه از          انتزاع مي  ئ ذات و ماهيت ش    ي زيرا عدم مجامع از مرتبه    . فرق دارد 
ي چـون واقعـي   يئ ولي عـدم دهـري شـ       ؛شود قابل جمع است     داده مي  ئناحيه غير به آن ش    

  .يست قابل جمع نئ با وجود ش،است
 از لحاظ وجود خـارجي      ،)موجودات غير زماني  (خداوند با ابداعيات    در حدوث ذاتي،    ) 2(
ند و بـه سـاحت      ا ولي در حدوث دهري ابداعيات در ساحت دهر        ،شود سطح تلقي مي   همشئ  

 . راه ندارند،سرمد كه مختص خداوند است
در طرح ديدگاه ميرداماد پس از بيان سه قسم حادث، در تفاوت حـادث دهـري بـا                  ) 3(

 مـسبوق بـه عـدم بالفعـل         ئرسيم كه در حادث دهري كه ش        اين نتيجه مي    به ،حادث ذاتي 
 حـادث   ئصريح، مقابل وجود خاص شئ حادث است، اجتماعش با وجود بالفعـل همـان شـ               

 عدم وجود   ،بنابراين.  زيرا اجتماع عدم بالفعل و وجود بالفعل با هم امكان ندارد           ؛امكان ندارد 
ي موجود و در    يچون دهر جزء ندارد تا در جز       ؛ دهر، غير ممكن است    يحادث دهري در وعا   

  بعديت ذاتي  ؛مطلق است و  اما در حادث ذاتي كه مسبوق به عدم صرف          . ي معدوم باشد  يجز
 و باالخره در    ؛اجتماع عدم ذاتي و وجود بالفعل ممكن است       ) نه مسبوق به ليس غير مطلق     (

ارند، چون زمـان اجـزا      حادث زماني، عدم و وجود حادث زماني در كل زمان با هم اجتماع د             
 .دارد و لذا اين امر محقق است

كـه فيـاض    ( با پذيرش حدوث دهري بين عدم انقطـاع فـيض از خداونـد               ،ميرداماد) 4(
، جمـع نمـوده     )اسـت كه مسبوقيت وجود عالم به عدم صـريح         ( و حدوث عالم     )مطلق است 

 ، دهـر و عـالم دهـر     مسبوق به عدم واقعي در عـالم       ،از نظر ميرداماد عالم كون و فساد      . است
 .مسبوق به عدم واقعي در عالم سرمد است

اين امـر موجـب تخلـف معلـول از علـت تامـه              هر چند به قدم عالم معتقد نباشيم،        ) 5(
 لـيكن اگـر     ؛ها الزم است   زيرا علت تامه و معلول اگر زماني باشند، اقتران وجود آن          . شود نمي

 :، ص13( آيد  تخلف الزم نميكسان است و ي نسبت او به جميع ازمنه،علت، غير زماني باشد
د، كنـ  الربط بودن معلول به علت مطرح مي در باب عينچه صدرا  بر طبق آنبه عالوه،   ). 251

كه معلول، حقيقت مستقل نيست بلكه حق تعالي حقيقت مستقل هست، ديگر  مطلب اين و
 .اند مستهلك وجودي در يك وجود ب زيرا تمام مرات،اين دو، تقارن در تحقق ندارند
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  ها يادداشت
 پيامبران و از راه وحي يا اشـراق بـه           به دست  يماني حكمتي است كه خداوند       ي  منظور از فلسفه   -1

پيام خـدا را    ) ع(كه موسي اي    تمثيلي است از بخش راست يا مشرق دره        ،بشر نازل كرده است و يمن     
ايي  مشّي  مقابل غرب، مركز فلسفه ي قطه انوار الهي و ن    أ بدين لحاظ شرق، منش    .جا شنيده است   از آن 
  . )469 : ص،7( است

و مسبوقيت به عدم واقعـي دو گونـه         ،  از نظر ميرداماد، عالم مسبوق به عدم واقعي است نه زماني           -2
 عرضي كه همان مسبوقيت به عدم زماني است و ديگـري            ي  يكي مسبوقيت به عدم در سلسله      ؛است

  .شود  كه از آن حدوث دهري و سرمدي مستفاد مي،تمسبوقيت به عدم در سلسله طولي اس
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