نظريه ادوار و اكوار از فیزيک تا متافیزيک
با رويکردی بر انديشههای ابن عربی و امام خمینی

(س)
نفیسه مصطفوی

1

چکیده :کاوش در ابتدا و انتهای حرکت االت ،ا ام ضوعتو اژ هت ورع در تو
ضخت ف اس  .این ضسئ ه در قرآن کریما کتاب آالرینندة اال،

نیز آیاتی را به ختود

اختصاص داده اس که دارای وجوه و تفاسیر ضتفاوتی اس  .ضفسّران قرآنا با تکیته
بر اصول و ضبانی تفسیری و ضنابع رواییا درهی تفستیر وتبیتین ایتن وجتوه بتوده انتد.
اخترشناسان به کمک قتوانین الیزیتک و تیهیتزاژ و ت ستکو رتای نیتوضی درهتی
اثباژ الرعیاژ بوده و رستند .رالا با قدرژ نفسِ ضیرد و ضنخ ع ام قید مضان و ضکان
و الی سوالان با های استدالل ق ی در این جستیو با سایرین رمگا شده انتد .در ضیتان
این نظریاژا نظریه ادوار و اکوار  -ضعادل تئوری ضدل چرخهای در الیزیک نیتو -
یکی ام وجوه تفسیری قرآن کتریم است کته تأییتد روایتی داشتته وتوستف رالتای
شاضخی رمچون ابن ربی و ا اظم ال،سفه ضانند ض،صتدرا در حکمت ضتعاهیته آن را
ضطرح نمتودهانتد  .اضتا خمینتی تار و الی ستو شتهیر نیتز در تأییتد آن ام اصتول
رالانی ضدد جسته و به اثباژ آن هرداخته اس .
کلیدواژهها :نظریة ادوار و اکتوارا جهتان ضتنتاوبا کاتنتاژ بستتها نفتو ،ال کتیا
تناسخ

مقدمه
و بر این ضد ا ضبتنی اس

که کاتناژ

قول به «ادوار و اکوار» در باب ابتدا و انتهای جهان ضاده اس

در رر دوره و کوره (چرخه) واجب اهتّکرارند .برضبنای این قولا هس ام الروهاشی اال،

و انقضای
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طول مر آنها (که ضدژ آن بنابر رأی ضطرح کنندگان این نظریها ضخت ف اس ) اضثال و اشباه
و آسمانرا و مضین و ضحتویاژ آنها بامسامی ضیشوندا اضا این بدان ضعنا نیس

اال،

اشیاء تکرار شود؛ میرا که «ا ادة ضعدو » بعینه ضحال اس

که ین

و در تی ی تکرار نیز ضنتفی اس :

«التکرار الى اهتّی ى» ب که شبیه آنها بامسامی ضیشود.
سابقة این نظریه ضطابق گزارش سهروردی به قدضای بابل و حکمای خسروانیا رندا ضصر و
یونان باستان بامضیگردد .نح هرای ضخت ف ال سفی و تفسیری و رالانی بر این قول تواالق داشتهاند.
نظریه ادوار و اکوارا ضطابق تئوری «سیک ی» یا الرعیة «انقباض و انبساط جهان» در نیو اس

که

در این ضیال به برخی ام آنها هرداخته ضیشود.

جهان متناوب در نجوم
در ابتدا تصور ضی شد که کهکشانی که ضنظوضة شمسی در آن اس

و ایستاس

ثاب

و حرک

ضربوط به سیاراژ و اجرا درون کهکشان اس  .ام سوی دیگر بنابر قانون جاذبه نیوتن ضیان رردو
جسم جر دارا نیروی جاذبه و کشع وجود دارد و این نیرو در ضورد اجرا سماوی که دارای جر
بزرگی رستندا قابل ض،حظه اس  .بنابراین در صورژ سکون باید در ضقابل این نیروی جاذبها
نیروی دیگری تصور ضیشد .انیشتاین در ضعادالژ ریاعی کیهانیاش طبیع
بدون حرک

ضیدانس

و کیهان را ساکن و

و نیروی عد جاذبه یا «داالعه کیهانی» را در ضقابل نیروی جاذبه ضیان اجرا

الرض گرالته بود .اضا در سال  1920اهکساندر الریدضن 1ریاعیدان شوروی راه ح ی را در ضعادهة
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان1394

کیهانی انیشتاین وارد کرد که بنابر آن جهان در حال انبساط اس
در سال  1923ادوین رابل 2به یاری ت سکو

(گاضو

. )594 : 1343

 2/5ضتری و با دستگاه طیف سنجا ضعادهه

الریدضن را تأیید کرد .بنابر کشف رصدی رابلا طیف دریاالتی ام سی و شع کهکشان به نور قرضز
ضتمایل اس  .یعنی طول ضوج اضواج دریاالتی آنها ب ندتر ضیشود و اضواج ام رم بامتر ضیشود .ام
طرالی بنابر قانون داه ر در اضواج صوتیا اگر ضنبع ضوج ام ناظر دور شودا طول ضوج آن میادتر و
الرکانس آن کمتر ضیشود (سییرما میمانسکی و ریویانگ  1373ج  )560 :1و این به ضعنای آن بودکه
اکثری

کهکشانها ام راه شیری الرار ضیکردند.
1. Alexander Friedman
2. Edwin Powell Hubble
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تناسب به ثاب
برابراس

رابل ضعرو

با ثاب

شد .بنابر قانون رابلا سر

دورشدن کهکشان تقسیم بر الاص ه

مقاله

،وه بر آن رابل اثباژ کرد که سر

الرار کهکشانرا ضتناسب با الاص ه آنهاس

که این

رابل .به طور نمونه یک کهکشان دوبار دورترا دو برابر سریعتر دور ضیشود

(ترین .)90: 1377

تناسب ضیان الاص ه و سر
اس

کهکشانرا نشان ضیداد که مضان یکسان و ضشابهی را صر

تا ام نقطة ضبدأ به ضوعع ضوقعی

کرده

کنونی خود برسد و ام اینیا تصور یک انفیار ظیم (بیگ

بنگ )1هدید آضد .با ظهور نظریة ضه بانگ یا بیگ بنگ کاتناژا امهی بودن و بیآغامی و سرضدی
خود را ام دس

داد و ضفهو آالرینع وخ ق

که در دیان

بود وارد کیهانشناسی شد (ترین : 1377

 )91حال اگر این انبساط را ضعکو ،کنیم درضییابیم که جهان در حدود  13 .7ضی یارد سال هیع
بسیار داغ و الشرده بودهاس  .این نظریه توسف ژرژ هوضتر در سال  1927ضطرح شد که رم اکنون
وی های به آن بخشید که تا رم اکنون ها بر جاس

(ویکی هدیا /هیدایع جهان اضرومی) بنا بر نظر ژورژ

هوضتر ضنیم ب یکیا جهان ابتدا در رستة ابتدایی ضتراکم و بسیار داغ بوده و با انفیار و انبساط
جهان به تدریج سبکا سرد و ضتمایز شده اس

(گاضو

.)596 : 1343

اندیشة تمرکز اوهیة جهان در تخم نخستین (ه،سمای حاوی اهکترونا هروتون و رستة ناصر
سبک) با اندیشة دینی که ابتدای جهان را دخان (گام) ضیداند 2ضنطبق اس .
در اینکه جهان اتساع ضییابد جای شبهه نیس ؛ میرا تیربه ضستقیماً بر این الرض صحه ضیگذارد.
اضا آیا این اتساع و انبساط رمچنان اداضه خوارد یاال ؟ آیا اجرا آسمانی رمچنان ام یکدیگر
دورتر خوارند شد؟
نسبی

اهم بیان ضیکند که الضا در حضور ضاده انحنا هیدا ضیکند؛ بنابراین چگاهیا انحنا را

ضعین ضیکندا اگر چگاهی واقعی جهان بزرگتر ام چگاهی بحرانی باشد انحنا ضثب

خوارد بود و

انبساط جهان ضتوقف و ضیدداً ضنقبض ضیشودا گرانع به الروریزش شتاب ضیدرد و چگاهی و
دضای جهان باال ضیرود و این انقباض و امدیاد چگاهی و دضاا ضنیر به انفیار دوبارة جهان
ضیگردد .اگر چگاهی جهان کوچک تر ام چگاهی بحرانی باشد جهان به طور ناضحدود به انبساط
1. Big Bang

(س)

« .2ثُمَّ اسْتَوى إِهَى اهسَّماءِ وَ رِیَ دُخانٌ الَقالَ هَها وَ هِ ْأَرْضِ اتْتِیا طَوْ اً أَوْ کَرْراً قاهَتا أَتَیْنا طاتِعین» (فصلت)11:

نظرية ادوار و اكوار از فيزيك تا متافيزيك با رويكردي بر انديشههاي ابن عربي و امام خميني

نظریة ضه بانگ ناضیده ضیشود .ا تبار این نظریه به سال  1964برضیگردد .کشف هرتو کیهانی ا تبار
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اداضه خوارد داد (ه ن .)235-236 : 1371

به بارژ دیگر دو نوع آینده برای جهان ضتصور اس  :یکی جهان ضتناوب و دیگری ناضتناوب.
در جهان ضتناوب یا تپندها انتظار ضیرود که ضساال رای ضیان کهکشانرای ضیاور به ضقدار
حداکثری برسند و هس ام آن شروع به انقباض و تراکم نمایند .تراکم جهان به یک حداکثر
چگاهیا احتماال چگاهی «سیاهة رستهای» برسد و در هی این حاه

بسیار ضتراکم بام رم یک انبساط

و یک حداکثر انبساط و بام رم یک انقباض رخ ضیدرد .در جهان ناضتناوب یا رذهوهیا جهان در
یک مضان ابدی قبل ام اینا ام حاه

بیاندامه رقیق ضتراکم شده و رنگاضی که به حداکثر چگاهی

در نقطهای ام مضان برسدا رمچنان به حاه

انبساط ناهایان اداضه ضیدرد (گاضو  .)596: 1343بنا بر

این نظریها چگاهی بحرانیا تعیینکنندة سرنوش

جهان اس

(گریگوریف  134 :1354ت  )130نظریة

الریدضنا بر اسا ،اداضة روند انبساط کاتناژا در سه ضدل کاتناژ باما بحرانی(ضسطح) و بسته ضطرح
ضیشود .اگر چگاهی ضتوسف جهان سه اتم ریدروژن در ضتر ضکعب کوچکتر ام چگاهی بحرانی
باشدا کاتناژ بام خوارد بود؛ یعنی گسترش و انبساط ابدی خوارد بود .اگر این دو چگاهی ضساوی
باشند کاتناژ ضسطح ضانند کاتناژ بام گسترش خود را با سر
ضیدرد و هس ام مضانی بینهای

کمتری نسب

به کاتناژ بام اداضه

و بیهایان ضتوقف خوارد شد .اگر چگاهی ضتوسف جهان سه اتم

ریدروژن در ضتر ضکعب بیشتر ام چگاهی بحرانی باشدا کاتناژ بسته خوارد بود؛ یعنی کهکشانرا
هس ام انبساط به یکدیگر نزدیک ضیشوند و به صورژ خردهرای ضواد در گرضا و غ ظتی بینهای
تیزیه خوارند شد (ترین .)244 : 1377

سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان1394

تراکم بحرانی ضشخص اس  .دشواری اص ی بر سر تعیین چگاهی ضتوسف جهان اس ا باید
جر اجسا و اضواج در ستارگان و الضای بین آنها تعیین شود .ضحاسبه چگاهی حفرهرای سیاه که به
صورژ ستارهرای تاریک یا راههرای تیره رستندا اندامهگیری چگاهی ضتوسف جهان را ضشکل
نموده اس  .نتاییی که بهدس

آضدها با رم تباین دارندا یعنی در یک ضورد کمتر و در ضورد

دیگر بیشتر ام تراکم بحرانی اس  .رنوم در نیو در باب آیندة جهان به قطعی

نرسیدهاند.
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قبل ام ضحاسباژ الریدضنا در آیاژ اههی ام رام اتساع آسمانرا هرده برداشته شتده است «:وَ اهسَّتماءَ

مقاله

نظرية ادوار و اكوار در تفاسیر
بَنَیْنارا بِأَیْدٍ وَ إِنَّا هَمُوسِعُون» (ذاریتاژ« :)47:و آستمان را بته قتدرژ ختود براالراشتتیما و بتىگمتانا ضتا
[آسمان]گستریم».

دربارة آالرینع مضین و ضراحل تکاض ى آنا قرآن کتریم ضرح تة آغتام کاتنتاژ را گتام ضعرالتی
« :)11:ستپس آرنتگِ [آالترینعِ] آستمان

ضىالرضاید« :ثُمَّ اسْتَوى إِهَى اهسَّماءِ وَ رِیَ دُخانٌ( » . . .الصت

کردا و آن بخارى بود »...در ضورد آینتدة جهتان نیتز چنتین آضتده است

کته«إِذَا اهشَّتمْسُ کُتوررَژ»

(تکویر« )1:آنگاه که خورشید به رم درهیچد» «وَ إِذَا اهنُّیُو ُ انْکَدَرَژ» (تکویر« )2:و آنگه که ستارگان
رمى تیره شوند» .بنا بر این آیاژا انبساط جهان به نابودی ستارگان و سیاراژ ضنیر خواردشد.
اضا اینکه هس ام ویرانی آیا جهان به سم

انقباض و تشکیل ضیدد ضیرود؟ دو آیه در این باره

اهف )در تفسیر آیة «وَ اهسَّماءِ ذاژِ اهرَّجْع» (طارق )11:سه تفسیر ک ی ضیباشد:
 )1بنا به قوهى ضنظور ام رجع

آسمانا چرخة تبدیل آب باران و بخار آب اس

بخار ام دریارا باال ضیرود و تبدیل به ابر شده و دوباره به صورژ باران ضراجع

که به صورژ

ضیکنتد .بنتابراینا

ضعنای آیه بدین قرار ضیشود که « :سوگند به آسمانی که داراى باران اس » .ایتن نظریته طرالتداران
قابل توجهی در ضیان ضفسران دارد( :طباطبتایی  1417ج 263 :20؛ تستتری 191 :1423ا ضیبتدی  1371ج 275 : 9؛
قمی 1367ج 416 :2؛ سیوطی  594 : 1416؛ ضراغی بیتا ج 117 :30؛ ضکار شیرامی  1374ج .)372 :26

 )2تفسیر دیگری که ام رجع

در آسمان ضیشود :ط وع و غروب خورشتید و ضتاه است  .ایتن

تفسیر رما ام سوی ضفسران میتادی ضطترح شتده است

( :شتبر  1407ج 394 :6؛ ض،صتدرا  1366ج 350 :7؛

نیفى خمینى  1398ج .)246 :18

 )3تفسیر سوضی که ام رجع

آسمان شده است ا رجتوع االت،

اس «ترجع الی کلّ دورة إهى اهموعع اهذی تحرّک

بته وعتع اوهیته در رتر دوره

نه» .در این تفسیرا هس ام اتمتا رتر دوره و

کدورژ خورشید و ستارگان و تباری مضین و کورهتا در قیاضت ا دوبتاره اوعتاع االت،

و مضتین

شروع به شکل گیری و بامسامی ضینماید (الیض کاشانی  1418ج 1430 :2؛ 1415ج 314: 5؛ سبزواری :1362
.)170

بیضاوی رر دو تفسیر اول و سو را ضحتمل دانسته اس

( :بیضاوی  1418ج.)304 :5

نظرية ادوار و اكوار از فيزيك تا متافيزيك با رويكردي بر انديشههاي ابن عربي و امام خميني

وجود داردکه قابل تفسیر به تناوب جهان اس :

(س)
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ب) آیة دیگری که قابل تفسیر به نظریه جهان ضتناوب اس ا آیة «أَ الَعَیینا بِاهْخَ ْقِ اهْأَوَّلِ بَتلْ رُتمْ
الی هَبْسٍ ضِنْ خَ ْقٍ جَدیدٍ» (ق )15:اس  .ضعنای این آیه این اس

که «ضگر ام آالرینع نخستین [خود]

به تنگ آضدیم؟ [نه!] ب که آنها ام خ ق جدید در شبههاند».
 .1خ ق جدید را تما ضفسران به ضعاد جسمانی و بعث

اضواژ تفسیر کردهانتد( :طیتب  1378ج12

 244:؛ نحا 1421 ،ج149 :4؛ طباطبایی  1417ج.)346 : 18

 . 2آنچه ام ضیان تفاسیر به بحث ادوار و اکوار ضرتبف اس ا حدیثی اس

که ابن بابویه ضعترو

بته

باقر(ع) در تفسیر خ ق جدید در سه کتاب خود (توحیدا خصال و ثواب االعمال و

شیخ صدوق ام اضا

عقاب االعمال) نقل ضیکند که ایشان الرضودند« :بَ َى وَ اه َّهِ هَقَدْ خَ َقَ اه َّهُ أَهْفَ أَهْفِ َاهَمٍا وَ أَهْفَ أَهْفِ
آدَ ٍ أَنْ َ الِی آخِرِ تِ ْکَ اهْعَوَاهِمِ وَ أُوهَئِکَ اهْآدَضِیرین» :به خدا سوگند که خداوند رزاران رزار اهما و
آد ابواهبشر خ ق نموده و تو(جابر) در آخرین تواهم و آن آد رتا رستتی

(شتیخ صتدوق 278 :1398؛

 69 : 1406؛  1362ج.)652 : 2

بنابر الرضایع اضا ضعصو (ع) خداوند قبل ام این اهم رزاران رزار تاهم و آد ابواهبشتر آالریتده
اس

و این نیس

ضگر قول به تناوب جهان.

نظريه ادوار و اكوار در فلسفه
آنچه در الیزیک نیو به تئوری جهان ضتناوب (کاتناژ بسته) شناخته شده اس ا در ال سفه به نظریة
اس  .ضطابق این نظریها چرخة تواهد و هیدایع ضنحصر به یک دوره

«ادوار و اکوار» ضعرو

نمی باشد و هس ام تباری نظا اال،

ت که و دة حتمی هروردگار اهم اس

سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان1394

بامسامی ضی نماید .در ال سفة اس،ضی اال،
نفو ،ال کی اس

ت دوباره اهم رو به

دارای نفو ،ال کی رستند و حوادث جهان ضرتسم در

و بر رمین اسا ،الرد ضنخ ع و ضیرد ام ضاده(در خواب یا بیداری) با نفس ال کی

ضتحد شده وحوادث و نقوش آینده و جهان را ضشارده ضیکند.
سبزواری حرک

اال،

را دوّار دانسته و این قول را به نظم در آورده اس :

«قیل نفو ،اهف ک اهدوّار

نقوشها واجبة اهتکرار»
(سبزواری  1422ج)206 :5

سبزواری این نظریه را به شیخ اشراق ضنسوب و ین بارژ وی را آورده اس

ج.)207 :5

( :سبزواری 1422
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«و بدان که نقوش کاتناژ ام امل تا ابد ضنقوش در اجرا آسمانی اس

و تکرار این نقوش

که ضحال اس (سهروردی  1380ج . )237 :2
شیخ اشراق خود را ضبدع این نظریه نمیداند و سابقة آن را به قدضای باب ی و حکمای خسروانی
و رندی و ضصر و یونان بام ضیگرداند (سهروردی  1380ج .)493 : 1اهبته در ضواردی قول قدضاا ضتفاوژ
با نظریه ادوار و اکوار بوده و به تناسخ نزدیک اس  .حاج ض،رادی سبزواری

(سبزواری  1422ج5

 )208:قول الی سوالی به نا یوذاسف را با قول شیخ اشراق ضقایسه ضینماید که ضعتقد بوده که بعد ام
گذش

سیصد و شص

رزارسال (دوره ال ک ثواب ) شبیه این اجسا ا اده ضیشود و رمان نفو،

به اجسا تع ق ضی گیرند .این قول ضست ز هذیرش تناسخ و ضتفاوژ با نظر شیخ اشراق اس  .احتمال
دارد که ضنظور ام یوذاسف رمان بوداسف به ضعنای بودا یا انسان کاضل در ضتون جدید باشد .در
بینهای

گذشته به نیروانا هیوسته اس :
در دورانرای بی شمار بیحدا تصورنکردنی هیع بودایی بود به استم هیتروم
به دانع ناالذ بزرگ چنین آضده شایسته هیشکعرا سترور تاهم استم بتوضع
نیک شهر و اسم دورانع بزرگ شکل اس ام وقتی که آن بودا در دورانتی
دور به خاضوشی رال

مضان خی ی خی ی درامی گذشته (هاشایی .)193: 1386

در جای دیگرا اشاره به بودایی به نا بخشان تاب دارد که در دوران ضهامین ظهور ضیکند و
در آیین حقیقیاش در بیس

دوران و در آیین تق یدیاش بیس

دوران در جهان باقی ضیضاند و در

آخرین بودا شیطان ناکار آضد خوارد شد:
و گف این اگرد ضن ضهاکاشی اهه در آینده با سه ضی یون ضی یارد ام بودارتای
سرور اهم دیدار ضیکند و آنها را نمام ضیبرد و گراضی ضیدارد و ضة (آیین)
بیشمار بزرگ بودارا را رمه جا ضیگسترد و در آخترین کاهبتدش ضتیتوانتد
بودایی شود به اسم بخشان تاب یک چنین آضده دارای روشن بینی و س و
رربر بی برتر آضومگار خدایان و انسانرا هرورنده انسانرا و سرور اهم استم
بوضع(ضنطقتتهاش) رخشتتنده نیتترو و استتم دورانتتع ضهتتامین و طتتول متترش
دوامده دوران کوچک خوارد بود در ضتة (آیتین) حقیقتیاش بیست دوران

(س)

کوچک درجهان باقی ضیضاند و در ضة تق یدیاش رم بیس دوران کوچک

نظرية ادوار و اكوار از فيزيك تا متافيزيك با رويكردي بر انديشههاي ابن عربي و امام خميني

آیین بودا اشاره ضیشود که بودایی (انسانی کاضل) به نا «هیروم به دانع ناالذبزرگ» در دورانرای
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باقی ضیضاند .بوداسفرای (انسانرای کاضتل) آن ق مترو در رتزاران ضی یتون
بیشمار مندگی ضیکنند و انیمن شراوکهرا (انسانرای کاضل) رم بیشتمار
خوارتتد بتتود .ام ضاره(شتتیطان) رتتم آنیتتا کتتاری برنمتتیآیتتد؛ گرچتته ضتتاره و
ر ایاش آنیا رستند اضا رمهشان نگهبان برضة بودا خوارند بتود (هاشتایی:1386
.)179

در این باراژ به ظهور بودا و انسان کاضل در ا صار بینهای

قبل و بعد اشاره دارد که

ضی تواند قابل تفسیر به نظریة ادوار و اکوار باشد؛ اگرچه اشاره ضستقیمی به خرابی دنیا و بامسامی
آن نشده اس  .اضا تکرار بینهای
نظر داش

ادوار و انسانرای کاضلا نسبتی با نظریه ادوار دارد .اهبته باید در

که ا تقاد به کارضا و چرخه تناسخ و سمساره برای کسانی که به نیروانا نرسیدهاند و

کاضل نشده اندا ضناالی اندیشة وحیانی اس  .در آیین مرتش ا تناسخ جایی ندارد و رستاخیز و
داوری در هل چینوژ(ضعادل هل صراط در اس ) ،انیا خواردشد .هیروان دروغ در داوری هل
االسو ،خوارند خورد و در بدترین جا که خانة دروغ و آتع روان اس
راستی در الرامنای آسمان جایی که الروغ جاودانه ضزدا او را هرتو گستر اس

ضقا خوارند کرد و یاران
الرام خوارند شد (اوستا

 )51 :1378در آیین مرتش ا مر جهان دوامده رزار سال تعیین شده که به چهار دورة ضتواهی سه
رزار ساهه تقسیم ضیشود؛ اضا بارتی که تأییدکنندة تناوب جهان باشدا به چشم نمیخورد؛ احتماالً
در مضان سهروردیا ضنابع ضوثقتری دالّ بر تکرار ادوار در آیین مرتش

بوده اس  .اوستایی که

اکنون در دستر ،اس ؛ تحریف و الروکاسته شده اس .
در ررجه

شیخ اشراق اگرچه قدض

این نظریه را به قدضای رندی و مرتشتی و اضثال ایشان

سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان1394

برضی گرداند؛ اضا به نوان یک ضس مانا به تکرار اوعاع ال کی و صور جسمانی بدون بامگش
نفو ،ضفارق ضعتقد اس  .ضقصود شیخ ام وجوب تکرار در باب حوادث این اس

که اضور آینده

به اضور گذشته شبیه بوده و بر اسا ،عوابف ک ی انیا ضیهذیرد؛ وهی تعداد تکرار حوادث خود
دارای عابطه نمیباشد؛ میرا غیر ضتناری ضضبوط نبوده و به احصاء درنمیآید.
برران سهروردی بر تکرار ادوارا بدین ضضمون اس

( :سهروردی  1380ج .)491-493 :1

نفو ،ال کی به هوام حرکاتشان و وقایع گذشته و آینده واقفند و برای این ما سه حاه
ضتصور اس :
اول :م به حوادث غیر ضتناریا غیرضتناری و به حسب مضانی ضطابق با ترتیب مضانی وقوع
اضورخارجی اس .
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مقاله

دو  :م نفو ،ال کیا کاضل نیس

و ضنتهی به جهل اس .
و ضتع ق آنا عوابف وقوانین واجب اهتکرار اس .

قسم اولا ضحال اس ؛ میرا م به جزتیّاژ با ترتیب وقو شان به نحوی که رر جزتىا با مضانع
و ضرتبهاش-که ال،ن بر آنضقدّ و بهمان ام آن ضؤخّر اس  -ضصوّر باشدا ضست ز اجتماع و
غیرضتناری در آحاد نفو ،سماوی اس

و این تس سل و اجتماع و غیرضتناری در ذاژ ضدرِ

ضتناری(نفس سماوی) ضحال اس .
قسم دو ا نیز ضحال اس ؛ میرا انذاررای غیبی و خوابرایی که ضربوط به آینده اس ا به خاطر
اتصال با نفو ،سماوی و دهیل بر م این نفو ،به حوادث اس ؛ ضگر آنکه گفته شود که ررگاه
می به حوادث ضنقضی شدا م دیگری خ ق ضیشود .برای خروج ام قوه به العلا نیام به ضخرج
اس

و ک ،به ضخرج قوه به العل برضیگردد و اقسا

و دربارة آن ضطرح ضیشود.

ضتناری اس .
بدین ترتیب ضطابق نظر شیخ اشراقا م به جزتیاژ حوادثا ضست ز آن اس

که نحوة وجود

حوادث خارجی با نحوة وجود صور می آنها در نفو ،ال کی یکسان باشد و صور می حوادث
غیر ضتناری در نفو ،ال کی نیز غیر ضتناری باشد که ضحال اس .
صدراهدین در این برران خدشه وارد کرده اس
نفو ،سماوی به نحو ضتناری ضوجود اس

که حوادث غیر ضتناری در تمثل نفسانی برای

و دهی ی ندارد که نحوة وجود آنچه در خارج اس

با

نحوة وجود صورژ ضثاهی آن یکسان باشد (ابراریمی دینانی .)593 : 1376

ض،صدرا برران شیخ اشراق را ناکارآضد ضیداند وهی اصل نظریة تکرار ادوار را هذیرالته اس .
وی ام دو آیة «وَ اهسَّماءِ ذاژِ اهرَّجْعِ» و«تَعْرُجُ الْمَالئِكَةُ وَ اهرُّوحُ إِهَیْهِ الِی یَوْ ٍ کانَ ضِقْدارُهُ خَمْسِینَ
أَهْفَ سَنَةٍ» استفاده ضی کند که ضدژ مر طبیعی اهم و اجرا دوّارا هنیاه رزار سال اس
این ضدژ تما اوعاع به حاه
این در حاهی اس

و هس ام

اول بام ضیگردد (ض،صدرا .)93-94 : 1360

که ،ضه طباطبایی ضفسر حکم

ضتعاهیها نظریه تکرار ادوار را با این

بارژ که بررانی برآن نیس ا ردّ ضیکند« :و در وجود اهم آنچنان که ضعتقدان به دورهرا و
چرخهراا قاتل رستند -به خاطر د دهیل (بررانی) برآن -تکرار نیس

» (طباطبایی  1379ج .)390 : 3

نظرية ادوار و اكوار از فيزيك تا متافيزيك با رويكردي بر انديشههاي ابن عربي و امام خميني

هس قسم سو ضیضاند که حوادث تکراری و دارای عوابف ک ی ضیباشد و م به این عوابفا

(س)
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نظريه ادوار و اكوار در عرفان
نظریه تکرار ادوارا ضورد توجه رالای بزرگی بوده اس
ابن ربی اس
قیاض

که ضعرو ترین وقدیمیترین ایشان

که ضعتقد اس ا آد رای ابواهبشر میادی ضیآیند و ضیروند و رردوره با ظهور

کبرا تما ضیشود و سپس آد دیگری ام نو و اهمی دیگر ام نو بامسامی ضیشود .وی طی

یک تیربه رالانی به این نظریه رسیده اس  .ابن ربی ضشاردة خود را چنین بیان ضیکند که :در
واقعة رؤیا گونه (خ سه) در طوا

کعبها الردی را دید که چهل و اندی رزار سال هیع ضرده بود

و این مضان ام آد ابواهبشر قبتر بود در این مضان حدیثی را ام رسول اکر (ص) به یاد آورد که
خداوند صدرزار آد

آالرید (ابن ربی بی تا ج. )549 : 3

درجایی دیگرا اذ ان دارد که هس ام گذش
ض،تکه اضر ضیالرضاید که ام خا

رفده رزار سال ام مر دنیا خداوند به برخی ام

مضینی بیاورند تا گل آد

ام تبعاژ هذیرش این نظریها آن اس

که

سرشته شود (ابن ربی بی تا ج.)123 :1

ضوجوداژ دنیاییا بیانتها رستند (ابن ربی )54: 1370

به بارژ دیگر اگرچه مر رر دورة دنیا ضحدود و االراد آن نیز ضتناریاند؛ اضا به دهیل تکرار
ادوارا کل ضوجوداژ و آد رای ابواهبشر بینهایتند.

بینهای

قیصریا نقدی بر ابن ربی دارد که د انتهای ضوجوداژا ضربوط به آخرژ اس

و دنیا با

خراب و السادشا انتها دارد و ابتدای آن رم حادث اس ( .قدیم نیس ) و بنابراین ضوجوداژ
دنیوی ضتناریاند.
«و این ک( ،ابن ربی) ضمکناژ غیرضتناری بوده و آخر ندارد به حسب آخرژ اس ا اضا به
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان1394

حسب دنیاا ضمکناژ ضتناریرستند .هس شایسته نیس
دنیا بوده اس

که تورم شود که ابن ربی ضعتقد به قدض

» (قیصری بی تا .)86 :

اضا خمینیا بر قیصری اشکال نمودند که د انتهای ضوجوداژ دنیا به دهیل تکرار ادوار
دنیاس

و هس ام خرابی دنیا و برچیده شدن تما تعیّناژا دورة جدیدی آغام ضیگردد .اگرچه در

ال سفها دهیل ضتقنی بر نظریه ادوار آورده نشد؛ اضا اضا خمینی در رالان اس،ضی با استفاده ام اصول
و ضبانی رالان نظری این نظریه را ضستدل و ضبررن نمودند.
دهیل اضا بر تکرار ادوار دنیاا ضتکی بر د تعطی ی اسما و دوا تی ی آنهاس  .به بارتیا هس
ام حکوض

و ظهور اسمای «ضاهک» و «قهّار» و برهایی قیاض ا به رمراه ظهور اسمای «رحیم» و

«ربّ» که ض،م با رساندن تما ضوجوداژ به کمال شایستة رر یک و اتما س س ة صعودی و
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خوارد و این تکرار ادوار ام امل تا ابد خوارد بود و بدین ترتیبا خرابی یکی ام ادوارا ضوجب
هایان حکوض

اسماء و تعطی ی آنها نیس

و س طن

مقاله

تکمیل دایرة وجود و رجوع انتها به ابتداس ا بامرم اسم «رحمن» س س ة نزوهی دیگری را ظارر
اسماء رمچنان باقی خوارد بود:

«ضیگویم آنچه که شارح الاعل(قیصری) ذکر نمودها کاض ً،غ ف اس ؛ خرابی و موال دنیاا
ضناالی بقای س طن

اسماء در اهم ض ک نیس ؛ چرا که رحمانی

که در ابتدای کتاب ذکر شدها اسمای ضحیف اس

و رحیمی

و ربوبی

و ضاهکیتی

که داتماً در تی ی رستند» (اضا خمینی .)66: 1406

در رالان ام احتیاب ضوجوداژ در تعیناژ به «شب» و ام رالع تعیناژ و برداشته شدن حیابرا
به «روم» تعبیر ضیشود .بنابراین قو ،نزول دایرة وجود که بسف س س ة ضوجوداژ ضن اهلل در قاهب
س س ة ضراتب الوق قل تا هایینترین ضراتب ریوالیی و ضادی و جمادی اس ا ظ م
و قو ،صعودی دایرة وجود که قبض تعیناژ وجودی و رجوع اهی اهلل اس

به روم تعبیر ضیشود.

رر دوره و اتما آنا رمزضان با شب دورة بعدی و بسف

س س ة نزوهی دیگر با احتیاب در تعیناتع اس .
«اول ط وع روم قیاض
حیاب ض ک تا بینهای

برای رر دوره و چرخها اول شب اهم ضاده برای ارل دوره دیگری در
اس

» (اضا خمینی .)84: 1406

بنابرقبول نظریة ادوار واکوارا آد رای ابواهبشرا کثیر ضیشوند و تروج آخترین آدضهتای ایتن
دوره که بنا بر قول ابن ربی حیوان سیرژ و انسان صورژ رستندا به ظهور آد ابواهبشر دیگری در
س س ة نزوهی بعدی ضنتهی ضیشود:
چه بسا قوهی که [روم قیاض ] ضنتهی ضیشود [به ظ م شب] طتف بته ظهتور آد دیگتر
باشد و ضراد او ام آد دیگرا آد دیگر در اهم ض ک باشد یعنی با ط وع صبح قیاض ا آد
دیگری در اهم ض ک ظارر ضیشود تا ضنتهی شود به ظ م شب یعنتی احتیتاب تمتا در
آخر دوره با ظهور حیواناتی در صورژ انسان یا به ظهور آد دیگر در س س ة نزوهی دیگر
بعد ام روج آخرین آد در س س ه صعودی [قب ی] سپس نوع انستان ام ابتتدای س ست ه تتا
انتهای آنا که اهم ضاده و کمال ظ م اس

هایان ضییابد (اضا خمینی .)85 :1406

بدین ترتیب در رالانا تناوب جهان بر اسا ،دوا حکوض

اسمای اههی تثبی

ضیشود.

نظرية ادوار و اكوار از فيزيك تا متافيزيك با رويكردي بر انديشههاي ابن عربي و امام خميني

بنابر نظریة ادوار واکوارا ط وع روم قیاض

و شب اس

(س)
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نتیجه
نظریة ادوار واکوارا در نیو با نوان ضدل سیک ی یا الرعیه جهان ضتناوب ضطترح است

کته بترای

اثباژ و یا ردّ آن رنوم داده رای کاالی وجتود نتدارد .ایتن نظریته در ضیتان ال،ستفها شتیخ اشتراق و
ض،صدرا طرالدارانی دارد .سهروردی برای اثباژ آن به برران تمستک جستته است ؛ اضتا ض،صتدرا
بر ران وی را ضخدوش دانسته اس  .اگرچه ض،صدرا برران شیخ اشراق را نپذیرالته؛ اضا خود نظریته
را هسندیده و در حکم

ضتعاهیه وارد ساخته و با استفاده ام آیاژا ضدژ مر جهان را هنیتاه رتزار

سال دانسته اس  .در ضیان ضفسرانا ض،ضحسن الیض کاشتانی و ستبزواری رجعت

آستمانرتا را بته

تکرار ادوار تفسیر نموده اند .این نظریه تأیید روایی دارد و شیخ صدوق حدیثی را بیان ضیکنتد کته
ناظر به رزاران رزار آد ابواهبشر اس  .در ضیان رالاا ابن ربی و اضا خمینی را ضیتوان ام ضداالعان
این نظریه نا برد .اضا این نظریه را با اصل رالانی د تعطی ی اسماء به اثباژ رسانده اس .

منابع
-

ابن ربیا ابو بداهلل( .بیتا) الفتوحات المکیه (4ج دی)ا بیروژ :احیاء اهتراث اهعربی.
()،

-

تتتتتتتتتتت  )1370( .فصوص الحکما قم :انتشاراژ اهزرراء ا چا دو .

-

ابراریمی دینتانیا غ،ضحستین )1376( .شعاا اندششعه و شع ور رر فلسعفه سع ورریا تهتران:
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انتشاراژ حکم ا چا چهار .
-

اضا خمینیا سید روح اهلل1406( .ق) تالیقات على ش ح«فصعوص الحکعم» و«مصعااح األنع »ا
ضؤسسه هاسدار اس ،ا چا اول.

-

اوستا )1378( .ترجمه و ه ورع راشم رعیا تهران :انتشاراژ بهی .

-

بیضاویا بداهلل بن متر1418( .ق) انوار التنزشل و اسع ار التأوشعل ا بیتروژ :دار احیتاءاهتراث
اهعربی.

-

هاشاییا سگر )1386( .سورة نیلوف (شک متن بوراشی م اشانه)ا تهران :انتشاراژ الراروان.

-

ه نا استیسیا ای )1371( .نظ شعه و مسعا ل نمعو ا ترجمتة جمشتید قنبتری و شتهرا باستیا
ضشهد :ضؤسسه آضومش اهی خیا .

-

تستریا ابوضحمد سهل بن بداهلل1423( .ق) تفسی التست یا بیروژ :داراهکتب اهع میه.

اص،ح سو 1394/4/23

تهران :رومبهان.
-

مقاله

-

ترینا خوان ذوان )1377( .آهنگ پن ان :تارشخ عالم از آغاز تا ام وزا ترجمته ضهتدی سمستارا
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سبزواریا رادی بتن ضهتدی )1362( .اسع ار الحکعما تصتحیح ابتراریم ضیتانییا کتابفروشتی
اس،ضیا چا دو .

-

تتتتتتتتتتت 1422( .ق) ش ح منظومها تصحیح حسن ماده آض یا نشر نابا چا اول.

-

سهروردیا یحیی بن حبع )1380( .ممموعه مصنفات شیخ اش اقا تصتحیح و ضقدضته رتانری
کربنا تهران :ه ورشگاه و انسانی و ضطاهعاژ الررنگیا چا سو .

-

سی یرما الرانسیس وستونا ضار

میمانسکی و ریویانتگ )1373( .فیزشک رانشگاهیا ترجمته

الصل اهلل الروتنا تهران :نشر و دانشگاری.
-

شبرا سید بداهلل1407( .ق) الموه الثمین فی تفسی الکتاب الماینا کوی  :مكتبة االهفین.

-

شیخ صدوقا ضحمد بن ى بن بابویه1398( .ق) التوحیدا قم :جاضعه ضدرسینا چا اول.

-

تتتتتتتتتتت  )1406( .ثواب األعمال و عقاب األعمالا قم :دار اهشریف اهرعیا چا دو .

-

تتتتتتتتتتت  )1362( .الخصالا تصحیح ی اکبر غفاریا قم :جاضعه ضدرسینا چا اول.

-

طباطباییا ضحمد حسین )1379( .ت جمه و ش ح ن ایة الحکمعها تی شتیروانیا قتم :انتشتاراژ
اهزرراا چا چهار .

-

تتتتتتتتتتت 1417( .ق) المیزان فی تفسی الق آن ،قم :دالتتر انتشتاراژ است،ضى جاضعته ضدرستین
حومه میه قما چا هنیم.

-

طیبا سید بد اهحسین )1378( .اطیب الایان فی تفسی الق آنا تهران :انتشاراژ اس ،ا چتا
دو .
الیض کاشانیا ض،ضحسن1418( .ق) االصفی فی تفسی الق آنا قم :دالتر تب یغاژ اس،ضی.
تتتتتتتتتتت 1415( .ق) الصافیا تهران :نشر صدر.
قمیا ی بن ابراریم )1367( .تفسی قمیا قم :داراهکتاب.
قیصریا داود( .بیتا) ش ح القیص ی علی فصوص الحکم ،بیدار.
گریگوریف والدیمیتر ایوانتوی  )1354( .نی وهعا رر طایاعتا ترجمته غ،ضرعتا ج،هتی نتاتینیا
انتشاراژ رما چا اول.
گاضو ا جورج آنتونی )1343( .ماره ،زمین و آسمانا ترجمه رعا اقصیا تهران :کاویان.
ضراغیا احمدبن ضصطفی( .بیتا) تفسی الم اغیا دار احیاء اهتراث اهعربی.
ضکار شیرامیا ناصر )1374( .تفسی نمونها تهران :دار اهکتب االس،ضیه.
ض،صدراا ضحمدبن ابراریم )1366( .تفسی الق ان الک شما قم :بیدار.
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-

سیوطیا ج،ل اهدین1416( .ق) تفسی الماللینا بیروژ :موسسة اهنور ه مطبو اژ.

(س)
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تتتتتتتتتتت  )1360(.اس اراآلشاتا تصحیح ضحمد خواجویا تهران :نشر انیمن اس،ضی حکمت

و

ال سفه اس،ضی.
ضیبدیا رشیداهدین )1371( .کشف االس ار و عدة االب ارا تهران :اضیرکبیر.
نیفى خمینىا ضحمد جواد1398( .ق) تفسی آسانا تهران :انتشاراژ اس،ضیه.
نحا،ا ابوجعفر احمدبن ضحمد1421( .ق) اع اب الق آن ا بیروژ :داراهکتب اهع میه.
Wikipedia the free encyclopedia/ big bang
Wikipedia the free encyclopedia/ cycle model
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