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 مقدمه 

افنراد هنر    فالسنفه بنا هنم و    از جمله مسائل مهنم منورد اخنتالف مینان متکلمنان بنا هنم و       

منناده عننالم « حنندوث و قنندم» ۀلئبننا یکنندیگر، در بننا  فعننل الهننی، مسننگننروه دو  یننک از

هنم منورد بررسنی     مسنئله اصنل آن، بایند ابعناد و صنورت      ای کنه عنالوه بنر   مسئلهاست؛ 

  معلوم شود که: قرار گیرد، تا

و بننه  ای دیگننریننا گونننه ، هننر دو،چیسننت  زمننانی، ذاتننی « حنندوث»منظننور از الننجن 

 نهدنهم احتماالتی را پیی روی می« دمقِ»همین نسبت 

حنندوث چگونننه اسننت  بننرای م ننال،   مسننئلههرکنندام ازمننوارد فننوق باشنند، تصننویر  ن  

اسننت، وایننن درحننالی زمننانی عننالم بننه ایننن معنننا اسننت کننه عننالم درزمننان پدینند آمننده   

اسننت کننه زمننان، خننود، جزئننی از همننین عننالم منناده و برآمننده از گننردش فلکننی دور     

 فلک دیگر استن

عقلننی اسننت یننا نقلننی یننا تجربننی  و حننل آن از کنندام طریننا میسننر اسننت و    مسننئلهن  

 نمایندن سؤاالتی دیگر، که طی بحث روی می

ل آنهنا روشنن شنودن    ین اقنوال و دال  ۀهنا بایند ضنمن مطالعن    اینن پرسنی   بنه  پاسخ تفصیلی

بننرای ورود بننه بحننث و طننرک « محننل نننزاع»حننال حاضننر توضننیح مختصننری پیرامننون  در

 شودنو در ذیل ارائه می ل آنها ضرورت داردیاقوال و دال

 تصوير محل نزاع

 ةاز واژ« حننادث»ت و بننه جننای  اسنن« نننو وکهنننه »حننادث و قنندیم در عننرف بننه معنننی    

ایننن  در نسننبیت دارد و ننناشننودن ایننن مع اسننتفاده مننی هننم « قنندیم»مقابننل  در« جدینند»

تننری دارننند، و دو اصننطالک و قنندیم معنننای دقیننااینجننا حننادث  منظننور نیسننتن در بحننث

« حننادث و قنندیم زمننانی »مختلننج باینند از یکنندیگر تمیننز داده شننوندن یننک اصننطالک،   

غیرمسننبوق »بننه معنننی  زمننانیو قنندیم « مسننبوق بننه زمننان»عنننی بننه ماسننتن حننادث زمننانی 

وجنود آمنده و   اسنتن حنادث زمنانی موجنودی اسنت کنه در زمنان خاصنی بنه         « به زمنان 
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اسننت؛ و قنندیم زمننانی موجننودی مسننبوق بننه زمننانی اسننت کننه درآن زمننان معنندوم بننوده 

 پیندایی  آغناز  هرگنز بنه   است که هر چنه در زمنان بنه عقنب برگنردیم همچننان بنوده و       

روشننن اسننت کننه اگننرچنین موجننود یننا چنننین موجننوداتی بننه طننور قطننع  رسننیمنآن نمننی

خنود زمنان اسنت، و بنا توجنه بنه اینکنه زمنان         بنودن  وجود داشته باشنند الزمنۀ آن قندیم   

قندیم   -ینا طبیعنت    –رسنیم کنه عنالم مناده     بخشی از عالم ماده است، بنه اینن نتیجنه منی    

و ناچنناریم بننه یننک فننرم ا بنناتگننردد اسننتن در ایننن صننورت اصننل بحننث منتفننی مننی

  نشده تن دهیمن

اسننتن در ایننن دو اصننطالک مننالک   « حننادث ذاتننی و قنندیم ذاتننی  »اصننطالک دیگننر  

شننود، بلکننه مننالک امکننان ذاتننی و وجننو  ذاتننی اسننتن حننادث ذاتننی   زمننان لحنناع نمننی

واجنب تنهنا  قندیم ذاتنی   یعنی ممکن بالنذات و قندیم ذاتنی یعننی واجنب بالنذاتن مصنداق        

تواننند بننیی از یکننی باشنند؛ و حننادث ذاتننی  بننه موجننب ادلننه توحینند نمننی  و الوجننود اسننت

همننۀ ممکننناتی هسننتند کننه بالفعننل موجودننند، اعننم از اینکننه قنندیم زمننانی یاخننادث زمننانی   

 ای از جزئیات خود حادث زمانی باشندنباشند، و ممکن است در پاره

بننه ایننن  دانننیم بسننیاری از ممکنننات حننادث زمننانی هسننتند،  بنننابراین، بننا اینکننه مننی 

رسننیم کننه جمننع میننان امکننان ذاتننی و قنندمت زمننانی، بننه حکننم عقننل، محننال  نتیجننه مننی

نیسننت و قنندمت، بننه خننودی خننود، مننالزم بننا وجننو  بالننذات نیسننتن امننا اینکننه چنننان   

موجودی، که ممکنن ذاتنی و قندیم زمنانی باشند، بنه واقنع وجنود دارد ینا خینر، مطلنب            

ایننن اصننطالحات مربننوط بننه فالسننفه  دیگننری اسننتن ایننن را نیننز باینند توجننه کنننیم کننه  

تواننند  شنود نمنی  استن اما متکلمنان، تنا آنجنا کنه فقنط در منورد اصنطالک صنحبت منی         

مخالفتی داشنته باشنند، ولنی درمنورد وجنود واقعنی ممکننی کنه، درعنین امکنان ذاتنی،            

قنندیم زمننانی هننم باشنند بننا فالسننفه اخننتالف دارننندن صننورت گسننترده و مسننتند اقننوال     

-حندوث و قنندم ذاتننی تکیننه مننی  فالسننفه بیشننتر بننر دن بننه طنورکلی، درادامنه خواهنند آمنن 

 و متکلمان بیشتر به حدوث و قدم زمانی توجه دارندن  کنند
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بیننند از  اینن اسنت کنه فالسنفه منانعی نمنی      جهت این اخنتالف در وجهنه نظنر دو طایفنه     

منناده و زمننان باشننند و حتننی آن را ضننروری و جننز آن را   بننودن اینکننه معتقنند بننه قنندیم 

الوجننود الوجننود و ممکننن شننمارند، و در نتیجننه، بننرای آنننان فقننط واجننب   ال مننیمحنن

مطننرک اسننت، امننا متکلمننان حاضننر نیسننتند موجننودی قنندیمی جننز خداوننند را بپذیرننند و 

آمند آن همنین اسنت کنه درمنورد      داننند و پنی  در واقع، قندمت را منالزم بنا وجنو  منی     

بننه آن اشنناره شنندن در خورننند کننه حنندوث یننا قنندمت عننالم طبیعننت بننه اشننکالی بننر مننی 

ادامننۀ مقالننه مسننتندات ایننن اقننوال و دالیننل هرطننرف را مطننرک و بننین آنننان قضنناوت      

       خواهیم کردن

ای کننه الزم اسننت در ایننن مقدمننه یننادآور شننویم ایننن اسننت کننه :      آخننرین نکتننه 

عننالم، بننه خننودی خننود، قلمننروی گسننترده    کالمننی حنندوث و قنندم   -بحننث فلسننفی  

، اعننم از مننادی و مجننرد یننا طبیعننت و منناورای    سننتیموضننوع اصننلی آن کننل ه دارد و 

 ن طبیعت است، اما بحث این مقاله منحصر در عالم طبیعت است

 پیشینۀ پژوهش

لۀ حندوث ینا قندم عنالم منا را از فلسنفه وکنالم اسنالمی فراتنر بنرده و           ئتأمل در پیشنینۀ مسن  

دارد  ایننن بنناره بننردن نخسننتین فیلسننوف یونننانی کننه سننخن قابننل تننوجهی در بننه یونننان مننی

ارسننطو اسننتن ارسننطو معتقننند بننه ازلیننت و ابنندیت حرکننت اسننت، و ازآنجننا کننه حرکننت  

 اختصننا  بننه منناده دارد، بننه تبننع، ازلیننت و ابنندیت منناده را ایجننا  میکننندن ارسننطو در     

گوینند: آورده و درآغنناز آن مننی« جنناودانگی حرکننت»فصننلی بننا عنننوان  طبیعینناتکتننا  

(ن مننورخ شننهیر  2۴۸، ۱3۶3سننطو،  ار) «حرکننت همیشننه بننوده و همیشننه خواهنند بننود     »

فلسننفۀ غننر ، کاپلسننتن، نیننز قننول بننه ازلیننت حرکننت و منناده متحننرک را از سننخنان         

اسننتفاده کننرده، ضننمن گننزارش نظرارسننطو در بنناره محننرک   متافیزیننکارسننطو درکتننا  

هرحرکتننی، هننر انتقننالی، از قننوه بننه فعننل، مسننتلزم مبنندئی بالفعننل اسننت،  »گوینند: اول، مننی

، هرشننیء متحرکننی، مسننتلزم یننک علننت محننرک بالفعننل اسننت،  امننا اگننر هننر صننیرورتی
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پننم جهننان بننه طننورکلی مسننتلزم یننک محننرک اول اسننت ننن محننرک اول یننک خنندای   

خننالا نیسننتن عننالم از ازل موجننود بننوده بنندون آنکننه از ازل آفریننده شننده باشنندن خنندا      

 (ن۴2۸، ۱3۶2کاپلستن، ) «استبخشد، اما آن را خلا نکردهعالم را صورت می

هننایی دارد واسننطه و باواسننطه از ارسننطو نقننل شنند، البتننه حاشننیهنان، کننه بننیایننن سننخ

کننه قابننل بحننث اسننت، از جملننه: جنناودانگی منناده، خننالا نبننودن محننرک اول و اینکننه   

مجننرد  اصننوالاآیننا محننرک اول ارسننطو بننه راسننتی خنندا اسننت یننا موجننودی دیگننر  و   

آنچنه بنه روشننی از اینن     هنا در اینجنا منورد بحنث منا نیسنت، امنا        مجرد  ایناست یا غیر

حنندوث یننا قنندم عننالم، کننه مننورد  مسننئلهآینند ایننن اسننت کننه مقدارکنه نقننل شنند بننر مننی 

بحننث ایننن مقالننه اسننت، سننابقه روشنننی در فلسننفه یونننان و نننزد ارسننطو دارد و نظننر وی، 

درسننت باشنند یننا نباشنند، بننرق ِدم عننالم منناده اسننتن هننم اکنننون نظریننات متکلمننان و      

  کنیمنبررسی میفالسفه اسالمی را گزارش و 

 ماده عالم قدم حدوث و ۀنظريات دربار. 1

کالمننی، معتزلننه، اشنناعره، شننیعه و ماتریدیننه و سننپم  ۀ هننای چهارگانننابتنندا نظننر گننروه

هننای افننراد شنناخ  فرقننه  کنننیمن در ایننن گننزارش نظننر  فالسننفه را گننزارش مننی  نظننر

 ردنیگمی مورد مطالعه قرارفالسفه، به ترتیبی که گفته شد،  چهارگانه کالمی و

اینن اسنت    ورود بنه نظرینات اهنل کنالم تنذکر داده شنود       دیگنری هنم کنه بایند پنیی از      ۀنکت

یننرد، ولننی ایننن تکننرار بننهگمشننابه صننورت مننی ۀبیننان ادلنن کننه درایننن گننزارش تکرارهننایی در

نماینندن بننهفرقننه کالمننی الزم مننیسننران یننا سرشناسننان چهارمنظننور گننزارش کامننل نظریننات  

 هست که باید مورد توجه باشدن در بیان دلیل واحد هاییعالوه، گاهی تفاوت

 نظر معتزله. 1-1

 حدوث عالم مسئلهقاضی عبدالجبار معتزلی و . 1-1-1

کالمننی معتزلننه،  فرقننۀ  بزرگننان از ،(قن ننهننن ۴۱۵ – 3۵۹) قاضننی عبنندالجبار معتزلننی  

 و دربا  حندوث عنالم، ابتندا بنه اینن مطلنب توجنه نمنوده کنه عنالم مرکنب از جنواهر            
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إ بننات »اعننرام اسننتن وی سننپم بننه ا بننات حنندوث اعننرام پرداختننه، ذیننل عنننوان     

 گوید: ، می«حدوث ا عرام

بطنالن   داننیم کنه عندم و   کنند اینن اسنت کنه منی     آنچه داللنت بنر حندوث اعنرام منی     

 ؛«موجننود قندیم جننایز نیسننتننن   بطنالن بننر  کننه عنندم و حنالی  اعننرام جایزاسننت، در بنر 

  گوید:سپم با استفاده از این مقدمه به ا بات حدوث عالم پرداخته، می

 از کنننار آنچننه بننر  حننوادث نیسننتندن و  مقنندم بننر  حننوادث و نیننز  از همانننا اجسننام برکنننار »

 ن«مقدم بر حوادث نباشد باید که خود نیز، همانند آن حوادث، حادث باشد حوادث و

 پم: عالم ماده حادث استن

 دهد که: میسپم توضیح قاضی 

 ناین استدالل مبتنی بر چهار مقدمه است»

یکننندیگر  بنننه هنننم پیوسنننتن و از]حننند اقنننل، دو عنننرمک اجسنننام  نخسنننت اینکنننه: در

 و حرکت و سکون هستن گرفتن فاصله

 ندوم اینکه: این حاالت حادث است

 باشدن سوم اینکه: جسم برکنار از این حوادث و مقدم برآنها نمی

کننه جسننم برکنننار از حننوادث و مقنندم بننر حننوادث نیسننت باینند   نجنناآز اچهننارم اینکننه: 

  صننتا(نبننی) عبنندالجبار معتزلننی، ) «خننود نیننز، همچننون آن حننوادث، حننادث باشنند   

 ن، با تلخی (۵۶-۵۵

 توضیح

بندان جهنت اسنت کنه، بنرای م نال،       « جسنم مقندم بنر حنوادث نیسنت     »گویند  اینکه منی 

طبننا مننذاق مننتکلم و بننرخالف نظننر اک ننر فالسننفه     - دو حالننت سننکون و حرکننت را 

خواننند، ومعتقنند اسننت کننه جسننم بننه هرحننال یکننی از   عننرم و حننادث مننی -اسننالمی 

باشنند معنننایی ایننن  دو هننر ایننن دو را دارد، و اگننر فننرم شننود کننه جسننمی مقنندم بننر  

اسننت کننه جسننم باشنند ولننی نننه سنناکن و نننه متحننرک باشنند، و ایننن بننه معنننی ارتفنناع     

 نقیضین و محال استن



  131 1398 پاییز و زمستان، 2، شمارة 1سال  عه؛یش یقیپژوهشنامة کالم تطب

 

 

 

تننا ارتفنناع   البتننه ممکننن اسننت گفتننه شننود حرکننت و سننکون نقننیع هننم نیسننتند     

، بلکننه نقننیع حرکننت عنندم حرکننت و نقننیع سننکون عنندم سننکون  نقیضننین الزم آینند

 از نظننر مفهننومی مسنناوق بننا اسننتن امننا رفننع اشننکال آسننان اسننت، زیننرا عنندم حرکننت   

، و ت ییننر لفظننی بننه  حرکننت اسننت مفهننومی مسنناوق بننا  نظننر سننکون و عنندم سننکون از 

  نکندفظی دیگر مشکل را برطرف نمیل

 حدوث عالم ۀ لئابوالحسن اشعری و مس. 1-1-2

اللُّمَننع ، موسننوم بننه  معننروفی ( در ا ننرم۹3۶ - ۸7۴ق/ 2۶0-32۴) ابوالحسننن اشننعری 
ا بننات حنندوث عننالم و وجننود  و هنندفد ،الننرّد علننی صهننل الزّیننو وا هننواء و البنندع  یفنن

کنه ابتندا    – دهند  توفینا  شنما  بنه  خندای  –بدانیند  » گویند: منی  را باهم در آمیختنه،  صانع

اننند توضننیح دهننیم تننا بتننوانیم، کننه موحنندان بننر آن سننیرکرده الزم اسننت اصننطالحاتی را

همچننون ایشننان، معننانی بسننیار را درالفنناع اننندک گننردآوریمن یکننی از الفنناظی کننه بننه   

 ناست« معال »برند می کار

م ننزد  شنود  گنوئیم: عنال    نامینده منی  م م چیسنت  و چنرا عنال    اگر پرسنیده شنود: عنال    

شنده وننزد پسنینیان ازامنت، عبنارت      پیشننیان از امنت، بنه هنر چیزجزخداونند اطنالق منی       

 جواهر و اعرامنۀ است از مجموع

چیسننت  گننوییم: بننرای   « عننرم»و حقیقننت « رجننوه»اگننر گفتننه شننود: تعریننج   

جنوهر  »کننیم منا بنه سنه تعرینج اکتفنا منی       های مختلفنی صنورت گرفتنه و   تعریج جوهر

متحیننز( اسننت، دارای حجننم اسننت، پننذیرای عننرم اسننتن امننا عننرم آن      ) جننایگیر

 ن(۱7۶-۱7۴م: ص ۱۹۵۵، اشعری) «است که قیام بر جوهر دارد

سننپم، بنندان کننه: موجننود بننه »گوینند: وی در ادامننه بننه اصننل مقصننود پرداختننه، مننی

قسننم، قنندیم و حننادث منقسننم اسننتن قنندیم آن اسننت کننه دارای آغنناز نیسننت و         دو

اینکننه  اگننر گفتننه شننود: چننه دلیلننی هسننت بننر آن اسننت کننه دارای آغنناز اسننتن حننادث

هننای عننالم خننالی ازاعراضننی عننالم حننادث اسننت  گننوئیم: دلننیلی ایننن اسننت کننه جننرم

وی  «نباشننندن وآنچننه خننالی از حننوادث نباشنند خننود حننادث اسننت    کننه حاد ننند، نمننی 
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ل راپذیرفتننه سننپم چهننار اشننکال بننراین دلیننل گرفتننه و همننه را خننود پاسننخ داده، و دلینن 

 همان(ن) استن

 مهم در استدالل اشعری . نکات 1-1-2-1

 در استدالل اشعری بر حدوث عالم چند نکته قابل توجه وجود دارد:

منکننر وجننود مجننردی غیننراز   داننند واهلل را طبیعننی مننینخسننت اینکننه: اشننعری ماسننوی 

« اعننرامجنواهر و  »شنود کنه وی عنالم را    سنتن اینن نکتنه مهنم از اینجنا معلننوم منی      اخد

کننند و بنندین  تعریننج مننی « دارای حجننم »و« متحیننز»سننپم جننوهر را بننه   داننند ومننی

 سازدنگونه احتمال وجود جوهر مجرد را منتفی می

نکته دوم اینکه: بنه ننوع حندوث در اسنتدالل اشنعری اشناره نشنده، ولنی روشنن اسنت کنه            

ی و تواننند منظننور باشنند، زیننرا بحننث بننر محننور جننواهر جسننمان   حنندوث زمننانی نمننی  جننز

فننرم کننه جننوهر جسننم قنندیم زمننانی باشنند اعراضننی، حننداقل  سننت، و بننرا اعننرام آنهننا

، و چننون برخننی از اعننرام الزمننه جسننم هسننتند و   مقننام تبنندل، حننادث زمننانی هسننتند  در

 تواند مقدم برآنها باشد، پم جسم هم حادث زمانی خواهد شدنجسم نمی

وصننج قنندمت  شننویم کننه انحصننار عننالم در جسننمانیات و اختصننا    متننذکر مننی

بننه خداوننند، در بننین اشننعریان، مننورد اتفنناق نیسننتن از جملننه فخننر رازی در برخننی از     

اخننتالف »گوینند: تألیفنناتی، حننداقل در مقننام بحننث، بننراین مطلننب خننرده گرفتننه، مننی  

اسنت موجنود هسنت ینا      موجود ممکننی کنه ننه متحینز و ننه صنفت متحینز        :اند کهکرده

اننند و غالننب  ا بننات ایننن قسننم کننرده  بیشننتر حکمننا و جمنناعتی از اهننل اصننول،      نننه

اننند، و دلیننل ایشننان ایننن اسننت کننه چنننین موجننودی مسنناوی  متکلمننان آن را نفننی کننرده

 ن«ذات واجب الوجود خواهد بود

مسنناوات در سننلب جسننمیت و »زیننرا  ،بننه نظننر فخننر رازی ایننن دلیننل ضننعیج اسننت 

عرضننیت، مسنناوات در صننفت سننلبی اسننت و مسننتلزم اشننتراک در حقیقننت وجننودی،    

خودشننان  غیننر دو حقیقننت مختلفننی در ایننن کننه غیننر از    ،تن ]بننرای م ننال،ک هننر  نیسنن

 با تلخی (ن 7- ۶ ص: ۱  ،۱3۴۱رازی، ) «هستند، مشترکند
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آخننر  تننوان احتمننال داد کننه فخننر رازی، خننود، درایننن بننا  متوقننج باشنند، زیننرا در مننی

 «نننن قرارگاه بحث و نظربیی تا اینجا نبوده است متکلمان اسالم را»گوید: می

 حدوث عالم ۀلئماتريدی و مس. ابومنصور 1-1-3

هننای اهننل تسنننن اسننت کننه بننه پیشننوایی ابومنصننور، محمنند بننن  ماتریدیننه یکننی از فرقننه

 تعنندیل در ق(، بننه منظننور 333متوفننای ) محمنندبن محمننود ماترینندی سننمرقندی حنفننی 

اسننتن اقنننوال و اعتقننادات ماترینندی بننه تقریننب بنننین      مننذهب اشننعری پدینند آمننده    

: ۱3۹0جاللننی، رنک؛ ) تننر اسننت نزدیننک تاعتننزال اسننت و بننه اشننعری   اشننعریت و 

  ن(3۴۴ – 32۹ص 

دیگنننری  و التوحیننندبنننه ننننام  ، یکنننیابومنصنننور ماتریننندی دو تنننألیج مشنننهور دارد 

 یننا سننه رسنناله اسننت کننه گویننا بعننداز فننوت او  اولننی مجمننوع دو نههننل السنننصتننأویالت 

 تعلیننا فننتح اهلل خلیننج، بننا تصننحیح و مقدمننه و و اننندشنناگردانی بننه هننم ضننمیمه سنناخته

بنننه چننناپ رسنننیده؛ و دومنننی   مصنننر ر، درط ننندانشنننگاه ق  ۀاسنننتاد و مننندیرگروه فلسنننف

سننوم(، پنننا جلنند نوبننت ) اسننت کننه برحسننب چنناپ جدینند  قننرآن کننریمتفسننیرکامل 

 اسننتدر بیننروت انتشننار یافتننه تصننحیح و« فاطمننه یوسننج الخیمننی»اسننت و بننه کوشننی 

 ن(3۸ -3۶  همان، ص رنک؛)

 را از سننه طریننا، بننه اصننطالک خننودش، عیننان و اسننت کننه عقاینند خننودماترینندی بننرآن 

نظننر،  حسننی، مقصننود از ةمشنناهد بننه ا بننات برسنناندن مقصننود وی ازعیننان،  ،و خبننر نظننر

 پیامبراسنننتن وی در و ینننا متنننون منقنننول از قنننرآن، آینننۀ خبنننر مقصنننود از و ،اسنننتدالل

 وید:گتمسک به عیان می همین راه را پیموده، در حدوث عالم نیزۀ مسأل

گننردد دلیننل حسننی حنندوث عننالم ایننن اسننت کننه: هرعینننی ازاعیننان کننه محسننوس مننی »

موجنود   ،شنرط بنی نینازی اسنت، چنه     بنودن  کنه قندیم  حنالی  انند، در را فراگرفته نیازها او

را نیازمننند بننه  ناچنناری وخواسننته، او گننردد ومننی غیننر از قنندیم بننودنی بننی نینناز ا ننر در

شننود حننادث اسننتن بننه عننالوه، هننر چننه در    اینجننا معلننوم مننی  از گرداننند، ومننی غیننر

 اعیان به عقب برگردیم وضع برهمین منوال استنۀ مالحظ
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دانننیم هننای آن مننیبیشننتر قسننمتة ابعننام اسننت، و دربننار همچنننین، عننالم دارای اجننزا و

دانننیم کننه برخننی ازاجننزا  خر ازعنندم آن اسننت، و مننیأکننه حننادث اسننت و وجننود آن متنن 

وند، و اینن ویژگی]کنه ازآن بنه حندوث تعبینر      شن گسنترده منی   بنزر  و  کننند و رشد منی 

 ن«تواند قدیم باشدککند، ] وچنین موجودی نمیسرایت می شودک به کل عالم نیزمی

نظنننر( ) مقنننام اسنننتدالل هنننای فنننوق از قبینننل مشننناهده و عینننان بنننودن وی درگفتنننه

م را تقریننر اجسنناهمننان اسننتدالل معننروف اهننل کننالم بننر حنندوث      ،برحنندوث عننالم 

ازجملننه، آنچننه ازسننخن   »گوینند: امننا خبننر:   طننوالنی داردن سننپم مننی  کننرده و بیننانی  

؛ ۱۱7 /البقننره) وَاألر  َاليللم واتَِِّللديعُاسننت: خداوننند تعننالی بننه ا بننات رسننیده 

 :(۶2 /زمننر) اللََللهَُخَلل لِ ََََلل  ََشَلل ْء َوَهُللوََعَلَلل َََلل  ََشَلل ْء َوََِنلل ٌَ(ننن ۱0۱ /نعنناما 

-۱۱  همننان، صنن) «امننری وکیننل اسننت  خداوننند آفرینننندة هرچیننزی اسننت و بننر هننر  

 گوید:ات بحث کرده، و در تفسیر آیۀ دوم میماتریدی در تفسیر آین (۱7

یعنننی آنهننا را ابننداع کننرد بعنند از آن کننه   : و ا رمِ السننماواتِ قولننه تعننالی بنندیعا »

هننیم نبودننندن بنندیع و مابنندع و مبتنندع بننه یننک معنننا اسننت، و آن بننه معنننی فنناعلی اسننت   

 ،۸7  :۴ ق، ۱۴2۵ماترینندی، ) «اسننتدر فعلننی پیشننی نگرفتننه کننم بننر او کننه هننیم

 (ن۸۶، ۱ / ۱3 - ۱2 سطر

ماتریندی بکنند،    از این گفتار مطلنب جدیندی کنه داللنت بنر حندوث عنالم، طبنا نظنر         

رود، چنانکنه  نینز بنه کنار منی    از هنیم  بنه معننی خلنا ازلنی     « ابنداع » ةآیند، زینرا واژ  نمنی  بنر 

برننند، مننی ، بننه کننار«طبیعننت تکننوین»در مقابننل  ،فالسننفه آنننرا درمننورد خلننا عقننول مجننرد

« ابنداع »طبیعنت کناربرد دارد، مگنر اینکنه گفتنه شنود ماتریندی         مورد جزئینات امنور   که در

و تفناوت   بنه کناربرده  « فعنل بندون سنابقه   »متکلمنان، بنه معننی     از را، همچون بسنیاری دیگنر  

تننا ، ایننن فقننطننهنناده اسننت، ولننی  -اصننطالک فالسننفه نظیر -نخاصننی بننین ابننداع و تکننوی 

 شود، یک احتمال استنآنجا که به این عبارت مربوط می

 نظر ماتريدی انتقاد. 1-1-3-1

تواننند مؤینند باشنندن امننا دلیننل نقلننی در ایننن مبحننث ا بننات کننننده نیسننت، بلکننه فقننط مننی
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حنندوث زمننانی جزئیننات عننالم منناده را بننه ا بننات    ،دالئننل غیرنقلننی ماترینندی حننداک ر 

اسننتن توضننیح قاصننر حرکننت  و حنندوث اصننل زمننان و منناده ا بننات  رسنناند، و ازمننی

 فالسفه خواهد آمدن بیان نظر این مطلب در بیشتر

 حدوث عالمۀ متکلمان شیعه دربار نظر. 1-1-4

متکلمننان شننیعی نیننز همگننی بننر حنندوث عننالم منناده تأکینند دارننندن امننا از ایننن وجننه       

م ننل  مسننئلهاشننتراک کننه بگننذریم، یننک دسننت نیسننتندن اک ریننت ایشننان در ایننن         

اندیشنند و دالئنل اک نر ایشنان نینز همنان اسنت کنه از متکلمنان          متکلمان اهنل سننت منی   

غیرشننیعه نقننل کننردیم؛ و آن خننالی نبننودن جسننم از اعننرام و حنندوث اعننرام اسننت،  

گنرددن از جملنه، از اینن گنروه هسنتند: شنیخ       که منتهی بنه حندوث جنوهر جسنمانی منی     

 حلنننی علّامنننه، (ق ۴۶0 – 3۸۵) شنننیخ طوسنننی) ،(قن  هنننن ۴۱3 –33۸ینننا  33۶) مفیننند

در آ نننار کالمنننی   ،(ق ۶72 – ۵۹7) ، و خواجنننه نصنننیرالدین طوسنننی (ق 72۶ – ۶۴۸)

از متکلمان،کننه نقننل   ، و شننماری دیگننر تجریننداالعتقادو  قواعنند العقاینند خننود، مانننند  

سخنانشان، به اینن لحناع کنه بنا اهنل سننت همسنخن هسنتند و نظنر بزرگنان اهنل سننت             

 را مالحظه کردیم، ضرورت نداردن 

اننند؛ و برخننی از اینننان از  امننا کسننانی دیگننر از متکلمننان شننیعه سننخنان متفنناوتی گفتننه   

 این قرارند: 

 حدوث عالمۀ لئفیاض الهیجی و مس. 1-1-4-1

 از ق(، مننتکلم فیلسننوف مسننلک، طریننا دیگننری، غیننر  ۱072متوفننای ) فیننام الهیجننی

سننرمایه اسننتن وی، در کتننا  طریننا متکلمننان، را بننرای ا بننات حنندوث عننالم برگزیننده 
 گوید:قدم را بیان کرده، می و ، ابتدا معانی حدوثایمان

دم، عنندم مسننبوقیت  وجننود اسننت بننه عنندم مطلننا؛ و قِنن    بننودن حنندوث، مسننبوق »

 در دیگننر متکلمننان، قنندیم را منحصننر همچننون سننپم، «ن طلنناوجننود اسننت بننه عنندم م 

 و قنندیم، صعنننی وجننود غیننر مسننبوق بننه عنندم مطلقننا، »گوینند: ذات خداوننند دانسننته، مننی

 ن«منحصننر اسننت در واجننب تعننالی، و جمیننع ممکنننات حاد ننند و مسننبوق بننه عنندم مطلننا
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و لننوازم آن، بننه حنندوث ممکنننات اسننتدالل « امکننان»سننپم از طریننا تحلیننل معنننی وی 

 گوید: کرده، می

گننوییم: اگننرممکن مسننبوق بننه عنندم نبننودی، قابننل   پننم بننه طریننا قینناس اسننت نایی »

غیرالمحالننه، نتیجننه دهنند کننه پننم   وجننود ازغیننر نبننودین لننیکن قابننل وجننود اسننت از  

چننه،  -ممکننن مسننبوق بننه عنندم اسننت المحالننهن و چننون مسننبوق بننه عنندم، حننادث باشنند 

،] وک چننون عننالم نیسننت مگننر   -مننراد از حننادث نیسننت مگننر مسننبوق بننه عنندم مطلننا     

 :۱372 الهیجننی،) «مجمننوع ممکنننات، پننم عننالم نیننز حننادث باشنندن و هوالمطلننو      

 (3۵-3۴ص 

سننپم الهیجننی، بننه مقتضننای ذوق فلسننفی خننود، وارد ایننن بحننث شننده کننه: بننا        

ی اسننت  وی در فننرم حنندوث عننالم، تقنندم عنندم عننالم بننر وجننودش ازچننه نننوع تقنندم

بح نی طنوالنی دارد، کنه، بنه لحناع رعاینت اختصنار و عندم ارتبناط مسنتقیم بنا            این باره 

 همان(ن) گذریمبحث حاضر، از تقریرآن می

، معننانی حنندوث و گننوهر مننرادتننألیج دیگننر خننود، مشننهور بننه  فیننام الهیجننی، در

فالسننفه یننک را تحقیننا و میننان   هننر قنندم ذاتننی و زمننانی را تحلیننل و قننول صننحیح در  

واهننل کننالم در بننا  اینکننه تقنندم عنندم بننر وجننود عننالم از چننه نننوع تقنندمی اسننت،       

 از این قرار است:گوهر مراد کندن تلخی  گفتار وی در کتا  قضاوت می

 -ین وغیننرهم، معتقدننند برحنندوث عننالم   نننننملّیّ بنندان کننه جمیننع عقننالء عننالم از   »

 تالفننی در ایننن نیسننت، و اخ بننه معنننی مسننبوقیت بننه عنندم، و   -یعنننی جمیننع ماسننوی اهلل 

منازعننه  ایننن اسننت کننه عنندم سننابا، عنندم ذاتننی اسننت یننا زمننانین خالفننی کننه هسننت در

  بننه صننانع حنندوث دو وجننه گنجننایی دارد: یکننی آنکننه سننبب محننوِ ، ازمسننئلهدرایننن 

جاننب ماضنی متنناهی اسنت ینا       ذاتی است ینا زمنانی، و دیگنری آنکنه امتنداد زمنان، در      

اوّل آن اسننت کننه حنندوث ذاتننی، کننه الزم معنننی     محننلّ نننزاع  و حننا در غیرمتننناهی 

سننببیّت احتیننا  بننه صننانع، مسننتقل و کننافی اسننت، چننه، رجحننان احنند   امکننان اسننت، در

 و در ممکنن، محتنا  اسنت بنه منرجّح، چننان کنه بینان کنرده شندن           ی ممکن بما هنو طرف 
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ننن  محّل نزاع دوم، حنا، تنناهی امتنداد زمنان اسنت بنه اجمناع ملّیّنین ]یعننی اهنل ادینانک           

و ایننن معنننی مسننتلزم حنندوث زمننانی، اعنننی مسننبوقیّت عننالم، بننه عنندم زمننانی نیسننتن     

ننن عنندمی کننه  بلکننه حننا انتهننای امتننداد زمننان اسننت بننه عنندم مطلننا نننه بننه عنندم مقنندّر  

اسننتک کننه امتننداد قارّعننالم جسننمانی،   مننان منتهننی بننه اوسننت، مانننند عنندمی ]  امتننداد ز

اعظننم متقنندّر نیسننت، بننل ال   منتهننی بننه اوسننتن چنانکننه ورای سننطح محنندّ  فلننک     

و متکلمننین  ناک و المننأل، همچنننین منناورای امتننداد زمننان، متقنندّر نتواننند بننودن   نخألهنن

 ننن و اگننر درحنندوث زمننانی عننالم بننه ایننن قنندر اکتفننا نمایننند، شننکی نیسننت در صننحّتی

بلکننه صننریح اقاویننل  غننرم ایشننان ا بننات سننبا عنندم متقنندّر باشنند، چنانکننه ظنناهر  اگننر

ۀ و غننرم حکمننا نیننز از ادلّنن ممتنننع اسننتن عقننالا لننه ایننن معنننی نیننزایشننان اسننت، ال محا

و  ،ایننن دعننوی متکلّمننین اسننت، شننک نیسننت در صننحّت آن  ۀقنندم زمننانی، اگننر مناقضنن

 «ایشننان منندخول اسننت ۀاگرغننرم الهننی، ا بننات عنندم تننناهی امتننداد زمننان اسننت، ادلّنن  

 ن(232 – 22۹ص  بی تا:الهیجی، )

 واظهار نظر سخن الهیجی تحلیل . 1-1-4-1-1

 رسد: می به نظر

ایننن،  و عننین اختصننار، تمننام وجننامع همننه نکننات الزم اسننت، سننخن الهیجننی، در الننجن

 استن مسئلهبه دلیل توجه وی به نکات فلسفی مربوط به 

هرچننه خننالی از حننوادث نباشنند   »متکلمننان را، کننه تمسننک بننه قاعننده   ۀ ن وی طریقنن 

ا بننات حنندوث کننافی دانسننته، و  کنننار نهنناده، صننرف امکننان را جهننت  « حننادث اسننت

اشننکاالت حنندوث زمننانی، کننه برخننی را مالحظننه   اسننت، زیننرا بننا تننرایننن شننیوه دقیننا

 رو نیستن هکردیم، روب

الهیجننی از اینکننه عننالم را منحصننر در جسننمانیات بداننند پرهیننز نمننوده، و راه را          ن

و موجننودات قنندیم جننز خداوننند بازگذاشننته، ممکننن جهننت اعتقنناد بننه وجننود مجننردات 

مقابننل متکلمننان و مقننرون بننه دقننت اسننت، زیننرا آنچننه را  اعتقننادات فالسننفه در و ایننن از

 کندن نیست انکار نمی درحیطه علم بشر
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 حدوث عالم مسئلهفاضل مقداد و . 1-1-4-2

مننتن و یننا بننه   ق( در بننین متکلمننانی کننه نظرشننان را، بننا    ۸2۶متوفننای ) فاضننل مقننداد 

هنای مختلنج   هنای مشناهیر فرقنه   نگارننده گفتنه  حکایت، مالحظنه کنردیم، تنا آنجنا کنه      

عننالم تصننریح  « زمننانی»اسننت، تنهننا متکلمننی اسننت کننه بننر حنندوث    کالمننی را دیننده 

، الالمننع السننادس، المباحننث الکالمیننۀ یاللوامننع اإللهیننۀ فنن وی در کتننا  ن اسننتکننرده

 گوید:معنی حدوث، می حدوث العالم، در یف

نننوع سننبا  مسننبوق بننه عنندم، از حنندوث عننالم بننه ایننن معنننا اسننت کننه وجننودش    »

 ۀاینن منورد بنا همن     اهنل منذاهب اسنت و حکیمنان در     ۀکلین ة اینن، عقیند   زمانی اسنت، و 

 ن(۱۴۵:  ۱3۸0،سیوریمقداد  فاضلرنک؛ ) اهل مذاهب مخالفت دارند

عننالم را، چنانکننه مالحظننه کننردیم، بننه  « حنندوث زمننانی»فاضننل مقننداد، عقیننده بننه  

اهنننل منننذاهب نسنننبت داده، کنننه دراطنننالق خنننود، شنننامل پینننروان دیگرادینننان   ۀهمننن

ایننن رصی،  اهننل مننذاهب، در ۀمقابننل سنناختن حکمننا بننا همنن  شننود، وابراهیمننی هننم مننی

ره مننذهب، برحسننب مفنناد یننتواننند بننه معنننی حکننم بننه خننرو  همننه حکیمننان از دا  مننی

 گفتار وی، باشد، هرچند مقصودش نبوده باشدن

اهننل مننذاهب ۀ لیننرغم نسننبتی کننه فاضننل مقننداد بننه همنن شننگفتی اسننت کننه، ع ۀماینن

تصننریح بننه حنندوث زمننانی    –شننود متکلمننان اسننالمی هننم مننی   ۀشننامل همنن  و –داده 

را مالحظننه کننردیم وجننود  متکمننانی کننه مننتن سننخنان آنننان یننک ازهننیم درگفتننار عننالم

-کیشننان خننود اینننمننورد باشنند ازکسننی کننه بننه هننمایننن صننورت شنناید بننی نداشننتن در

دهنند توقننع کنننیم کننه منندرک  و بنندون تحقیننا نسننبت اعتقننادی مننی  منندرکگونننه بننی

 دنگفتار خود در مورد اهالی مذاهب غیراسالم را ارائه کن

 حدوث عالمۀ لئاسالمی و مس ۀفالسف. 2

 شننیعیو هننای اشننعری، معتزلننی، ماترینندی   فرقننه ، ازنامنندار منندعای غالننب متکلمننان  

را، از قننرن سننوم تننا قننرن نهننم هجننری، کننه دوران شننکوفائی علننم  حنندوث عننالمة دربننار
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اسننت، مالحظننه کننردیم و عمننده دالیننل ایشننان را تقابننل ایشننان بننا فالسننفه بننوده کننالم و

گویننند، مدعایشننان ایننن بنناره چننه مننی  ببینننیم فالسننفه در مناسننب اسننتدریننافتیمن حننال 

آیننا، برحسننب گویننند  چیسننت  آیننا منندعای اهننل کننالم و دالئننل ایشننان را پاسننخ مننی  

آینا دلیلنی بنر قندمت عنالم مناده دارنند          مشهور، معتقد بنه قندمت عنالم مناده هسنتند  و     

و  گینریم لنب را، در ادامنه، پنی منی    ااینن مط  وسرانجام، کندام نظنر حنائز تنرجیح اسنت      

جهننت رعایننت گنجننایی مقالننه فقننط نظننرابن سننینا را، کننه بننیی از دیگننر فالسننفه مننورد 

 نکنیمه میانتقاد اهل کالم بوده، مالحظ

  حدوث عالم ۀلئمس ابن سینا و. 2-1

چگننونگی  ، بننه مناسننبت بحننث در الهیننات شننفا نهننم  ۀمقالنن فصننل اول از سننینا در ابننن

ن کننند کننه مفنناد آن قنندمت منناده اسننت عنننوان مننی الوجننود، دالیلننی رافاعلیننت واجننب

قلمنرو   متعلنا بنه دو  را، کنه  دلینل  منا دو   کنند، و وی سه دلیل بر مندعای خنود اقامنه منی    

 کنیمنهسننتند، تقریر می

 اتیای از طبیعدهعدلیل اول: قا. 2-1-1

بننه ا بننات رسننیده،   تننرای کننه پننییشننود کننه بننر حسننب قاعننده  ابننن سننینا متننذکر مننی 

آن حننادث  ةکننه حامننل اسننتعداد یننا قننو « ای اسننتهرحننادث طبیعننی مسننبوق بننه منناده »

ایننن دلیننل ایننن اسننت کننه حننادث،  ۀالزمنن ن(۱، سننطر37۴ :۱3۶3ابننن سننینا، رنک؛ ) اسننت

باشنند، زیننرا قننوه توسننط  مسننبوق بننه زمننان و حرکننت نیننزعننالوه برمنناده حامننل اسننتعداد، 

 گیردنطول زمان صورت می رسد و حرکت دریحرکت به فعلیت م

اشاره ابن سنینا بنه ا بنات قاعنده در قبنل بنه مطلبنی اسنت کنه در فصنل دوم از مقالنه            

مقدمننه یننک   ۹ اسننتن وی درآنجننا دلیننل را در بننه تفصننیل آمننده  الهیننات شننفا چهننارم 

 گوید:نتیجه به صورت ذیل تقریر فرموده، می

( هرحنناد ی قبننل از حنندو ی یننا برحسننب ذاتننی ممکننن اسننت کننه موجننود شننود یننا  ۱)

  محال است که موجودگرددن
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  گرددن( آن که محال است که موجود گردد موجود نمی2)

بندون تردیند امکنان وجنودش بنر وجنود او       ( اما آن که ممکن اسنت کنه موجنود گنردد     3)

  استنسبقت داشته و ]به تعبیردیگرک ممکن الوجود بوده

  استن( امکان مزبور جز این نیست که یا معدوم و یا موجود بوده۴)

سبقت در وجود هم نمی    ۵) داشت، پم  ( محال است که معدوم باشد،چهک اگر معدوم بود 

  موجود استن

  موضوعی است و یاقائم به خود استن ( هر موجودی یاقائم بر۶)

( آنچننه قننائم برخننود باشنند وجننودی اختصننا  بننه خننود دارد و الزم نیسننت کننه بننه    7)

  چیزی نسبت داده شودن

شننود بننه چیننزی کننه ایننن  ( امننا امکننان وجننود ازآن گونننه اسننت کننه نسننبت داده مننی  ۸)

  امکان وجود متعلا به او استن

نیسننت و، بننه ناچننار، درمعنننای خننا      پننم ایننن امکننان جننوهر قننائم بننه خننود       (۹)

  وعارم بر موضوع خاصی است ]و آن ماده استکن

]کننه حامننل امکننان  (۱۸2ای اسننت،  ( نتیجننه آنکننه: هننر حنناد ی مسننبوق بننه منناده ۱0)

 (ن۱۸2: ۱3۶3رنک؛ ابن سینا، ) وجود او استک

توانسننت بننا اسننتفاده از یننک قاعنندة طبیعننی، کننه در جزئیننات عننالم    مننیایننن دلیننل 

خنوبی قابنل تجربنه و غیرقابنل انکنار اسنت، بنه کنل عنالم جسنم سنرایت کنند و              ماده به

را بننه ا بننات برسنناند، زیننرا هرچننه در سننیر قهقرائننی حننوادث بننه عقننب      قنندمت منناده  

خننوریم، و تننا وقتننی  برگننردیم بننه حننواد ی کننه دارای صننورت نوعیننه هسننتند بننر مننی    

ن وجننود شننود حننادث دیگننری قبننل ازآ حنناد ی هسننت، طبننا ایننن قاعننده معلننوم مننی   

داشته کنه حامنل امکنان اینن حنادث بنوده اسنت، و همچننان تنا ننن بنی نهاینتن نظنر ابنن              

شننود، امننا ، هرچننند در جزئیننات جنناری تجربننه مننیقاعنندهسننینا نیننز ایننن اسننت کننه ایننن 

 گرددنشامل کل عالم طبیعت می
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 اشکال بر قاعده  .2-1-1-1

غزالنی   امنام محمند   اشنکال بنه دسنت    ۀای ادا کنرده کنه بهانن   مطلنب را بنه گوننه    ابن سینا

مایننه اشننکال غزالننی ایننن اسننت کننه فالسننفه خننود معتقدننند بننه اینکننه   اسننتن دسننتداده

وجنود عیننی نندارد، بلکنه از نحنوه وجنود شنیء، م نل اینکنه نبنوده و سنپم بنه             « امکان»

گنردد  اسنت، توسنط عقنل انتنزاع منی     هستی آمنده و ینا مت ینر و، چنه بسنا، از بنین روننده       

شننودن آنچننه بهانننه ایننن اشننکال را بننه دسننت غزالننی داده ایننن نسننبت داده مننیو بننه شننیء 

« امکننان ذاتننی»اسننت کننه ابننن سننینا در مقنندمات دلیننل، چنانکننه مالحظننه کننردیم، بننر    

 تکیننه کننرده کننه یننک اعتبننار عقلننی اسننت و وجننود عینننی ننندارد تننا در منناده قبلننی باشنند

  (ن7۶-7۵ص ، م۱۹۶2رنک؛ غزالی، )

 نینز رسنیده   ف  َلةلشَّکكملةللع دیگنر نیزمنتقنل شنده و تنا کتنا       این اعترام سپم به منناب 

( و در برخننی منننابع معاصننر دیگننر   ۱02-۱0۱، صنن 2:  ۱3۶7رنک؛ طباطبننائی، علّامننه،  )

 (ن۱۸۸ -۱۸7سابا(، ص 2۵37) رنک؛ ابراهیمی دینانی،) استنیزنقل شده

 پاسی اشکال

سنینا در ادامنه تصنریح    با اینن تفاصنیل اشنکال بنر اصنل اسنتدالل وارد نیسنت، زینرا ابنن          

مننا امکننان وجننود را قنوه وجننود وحامننل قننوه وجننود را موضننوع و هیننوال  »کننند کننه : منی 

همننان(ن در عننین حننال، اشننکال بننر ابننن سننینا، از جهننت چگننونگی    ) «نننامیمو منناده مننی

بیان دلیل، به طنور قطنع وارد اسنت، زینرا وی، بنه جنای بینان قنوه ینا اسنتعداد ینا امکنان             

امکنان ذاتنی رفتنه و حتنی آننرا درکننار امتنناع ذاتنی قنرار داده کنه،           استعدادی به سنرا   

هنردو نیسنتن اسنتاد    بنودن  توانند موجنود باشند و تردیندی در انتزاعنی     بدون شنک، نمنی  

اشننکال اسننتدالل، طبننا   نهایننۀ الحکمننهمصننباک در حاشننیه خننود بننراین قسننمت ازمننتن   

 (ن۱02: 2،  ۱3۶7رنک؛ مصباک یزدی، ) استبیان علّامه، را متذکر شده

 . اشکال دوم 2-1-1-2

 التنبیهننات االشننارات ومقننام شننارک ابننن سننینا در کتننا   درنیننز بننا اینکننه طوسننی ۀ خواجنن

ایننن  مقابننل فخننر رازی اسننت، در  فقننط شننارک سننخن ابننن سننینا و حتننی منندافع او در    
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 وی عننالوه براینکننه در  ،ن از جملننهاسننتانتقنناد کننرده مننورد، بننه عنننوان یننک مننتکلم،   

کننند و بنندین  حنندوث اجسننام اسننتدالل مننی    بننه روش متکلمننان بننر   داالعتقادتجرینن

تجرینند  موضننعی دیگننر از در، پیونننددترتیننب بننه خیننل معتقنندان بننه حنندوث منناده مننی  
حننادث »گوینند: شننده، مننی« هکننل حننادث مسننبوق بمنناد»ةبننه کلننی منکننر قاعنند االعتقنناد

آیننند: نیننناز بنننه مننناده و مننندت نننندارد، زینننرا اگنننر چننننان باشننند تسلسنننل الزم منننی    

 ن«لی المدة و المادة، وإال لزم التسلسلإفتقرالحادث والی»

رنک؛ ) اسننتتلقننی بننه قبننول نمننوده  حلننی نیننز سننخن خواجننه را شننرک کننرده و ۀ عالمنن

 (ن۶7: ۱3۸0خواجه طوسی وعلّامه حلی، 

 توضیح و نقد. 2-1-1-2-1

 رسنند، زیننرا ایننن تسلسننل یکننی از  وارد بننه نظننر نمننی  و عالمننۀ حلننی اشننکال خواجننه  

بلکننه تسلسننل   ؛علننل تامننه اسننت، ننندارد  ۀ کننه اجتمنناع بالفعننل همنن   شننروط بطننالن را، 

 بطالن آن نیستن طول زمان است، و دلیلی بر معدّات در

دم منناده از سننوی ابننن سننینا درسننت نباشنند، ننننبنننابراین، هرچننند ممکننن اسننت منندعای قِ 

توسننط ابننن ولننی اسننتدالل خواجننه و علّامننه بننر رد آن نیننز درسننت نیسننت و دلیلننی کننه   

بننر اسننتحکام تننا اینجننا  ه،اقامننه شنندتفاده از قاعننده پذیرفتننه شنندة طبیعیننات،  سننینا، بااسنن

 خود باقی استن

 ابن سینا براساس قواعد کالمی دلیل دوم. 2-1-2

 معتزلننه، کننه از تعننریع بننر شننیخ الننرئیم درجنندلی داردن  –ایننن دلیننل جنبننۀ کالمننی  

اننند: خداوننند بننود و مخلننوقی گفتننهبننوده و مننی منناده دم عننالمنننننق مسننئلهدر  مخالفننان او

 گوید: نداشت و سپم آفرید، می

پذیرنند کنه خداونند قنادر     انند، ینا منی   این کسنانی کنه فنیع الهنی را تعطینل کنرده      »

بننوده پننیی ازخلننا ایننن عننالم اجسننام، عننالم اجسننام دیگننری را بیافریننند کننه حرکنناتی    

یابنند و یننا  ایننن عننالم ادامننه بننا داشننته و تننا زمننان خلننا عننالم فعلننی و یننا حتننی همننراه    

اسننتن اگننر دومننی را اختیننار کنننند الزمننه  گویننند خلننا چنننین عننالمی ممکننن نبننوده مننی
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ابتنندا ممتنننع بالننذات بننوده و سننپم ممکننن   اش ایننن اسننت کننه یننا خلننا عننالم جسننم از 

شود و یا خداونند ابتندا عناجز بنوده و سنپم تواننا گنردد و هنر دو، از نظنر منا و ایشنان،            

 باطل و محال استن

خسنت را بپذیرنند معننایی اینن اسنت کنه زمنانی پنیی ازخلنا عنالم           اما اگر فنرم ن 

بوده که عنالم قبلنی، بنر حسنب آن زمنان، نسنبت بنه عنالم فعلنی قبلینت داشنته، زینرا در             

مقندارحرکت اسنت، پننم    معننا ننندارد، و از آنجنا کنه زمننان   « بعند »و« قبننل»عندم محنع   

، پننم متحننرک مننادی تحقننا ننندارد حرکننت هننم بننوده، و از آنجننا کننه حرکننت بنندون 

منناده نیننز بننیی از خلننا عننالم فعلننی وجننود داشننته اسننت، و قبننول ایننن سلسننله بننه معنننی   

 قبول قدمت عالم ماده است، که همان مدعای ما استن

امننا اگننر هننر دو فننرم فننوق را انکننار کنننند و منندعی شننوند کننه آن عننالم ]، درعننین  

تواننند بنا   منی  عنالم  دو حال که از قبل بنوده، ک فزوننی زمنانی بنر اینن عنالم نداشنته و هنر        

بنه  « بلنند »و« کوتناه »و سنپم منقنرم گردنند، الزمنه اش اینن اسنت کنه        یابنند  هم ادامنه  

 یک اندازه باشند و این نیز محال استن

 و مفننرومم عننال عننالمی دگننر قبننل از م فعلننی وبنننابراین، فننرم عننوالمی قبننل ازعننال 

منناده بننه  یننک قبننل از دیگننری، تننا ازل میسننر اسننت و بننا اسننتداللی مشننابه، ازلیننت    هننر

 نمضمون(به  نقل ،3۸ –3۸0 : ص ۱3۶3ابن سینا، ) «رسدا بات می

 سخن ابن سینا مشروط نقد. توضیح و 2-1-2-1

فننرم ایننراد شنند، در صننورتی   دو سننخن ابننن سننینا، کننه براسنناس رد هننر   بخننی اخیننر

بننه  -بننه تعبیننر ابننن سننینا   -نافننذ اسننت کننه متکلمننان، یننا تعطیننل کنننندگان فننیع الهننی   

خلننا عننالم منناده در زمننان باشننند، یعنننی بگویننند زمننانی بننود کننه عننالم    راسننتی منندعی 

زینرا زمنان خنود     ،خلا نشنده بنود و سنپم خلنا شندن چننین سنخنی البتنه بیهنوده اسنت          

 د، وباشننوجننود متواننند قبننل از عننالم منناده   از لننوازم همننین عننالم منناده اسننت و نمننی   

« موهننوم»براسننتی نیننز، همانطورکننه از اسننمی پیداسننت،  « زمننان موهننوم»تعبیراتننی م ننل 

را حنل کنند، و همنان طنور کنه ابنن سنینا خنود طنی اسنتدالل            مسنئله توانند  نمنی  است و
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]وهمزمننانیک معنننا نننداردن متأسننفانه « بعنند»و« قبننل »عنندم محننع  در اصننوالامتننذکر شننده، 

بنا   ،«حندوث زمنانی عنالم   »اینن زمیننه منبهم اسنت و مندعای       هنای متکلمنان نینز در   گفته

در در حننالی کننه، چنانکننه   اسننت، روا  یافتننه ،بننا انتسننا  بننه متکلمننان   ،همننین ابهننام 

گننزارش دالئننل ایشننان بننر حنندوث عننالم منناده مالحظننه کننردیم، تنهننا متکلمننی کننه بننه   

فاضننل مقننداد   هحنندوث زمننانی عننالم، بننه معنننی تقنندم زمننان برعننالم، تصننریح نمننود      

ل ، بننر اصنن و دیگننران همگننی مطلننب را از ایننن جهننت مننبهم گذاشننته     اسننتسننیوری 

 نرا تفسیرکننداند بی آنکه آن حدوث اصرار ورزیده

کنه بننیی و کنم بننه    ایننن منورد گفننت  تنوان در مننی بنا اینن حننال، سنخن تننازه ای نینز    

وجننود یافتننه و حرکننت « هننیم»آن اینکننه گفتننه شننود: عننالم منناده از ، ونفننع مننتکلم اسننت

یننن ا اسننتن درو زمننان نیننز، م ننل دیگننر لننوازم منناده، همننراه بننا آن بننه وجننود آمننده      

ازایننن عننالم یننا وجننود زمننانی قبننل از زمننان، « قبننل»صننورت دیگننر فننرم وجننود عننالمی 

تننوان گفننت ، مننیبنننابراین، بننر فننرم درسننتی ایننن سننخن جدینند  یابنند وضننرورت نمننی

خنالف قنول مشنائیان، قندیم نیسنت، بلکنه حنادث اسنت و ممکنن اسنت            عالم مناده، بنر  

ن معننا کنه زمنان همننراه    ، بننه این اسنت « حنادث زمنانی  »بنه رسنم مسنامحه نینز گفتننه شنود      

 ناست خلا مادة در حرکت آفریده شده

مصننباک رنک؛ ) اننندکننه یکننی از اسنناتید متننأخرنیز متعننرم آن شننده      ایننن فننرم،  

-کنند و رفنع ابهنام منی    اینن جهنت حنل منی     از را مسنئله راسنتی  ه بن (70: ۵   ،۱3۹۵ ،یزدی

خلنا مناده ازعندم    د و آن چگنونگی  نماین دیگنری همنراه بنا آن روی منی    ۀ لئنماید، ولی مسن 

بننه  -آن نیننز و، احالننه بننه قنندرت الهننی ننندارد  گونننه تننوجیهی جننزمحننع اسننت، کننه هننیم

 استن مسئلهبلکه به معنی پاک کردن صورت  نیست، حل راه –نظرنگارنده 

 بندی و تطبیق آراء . جمع3

نظریننات چهننار فرقننه مننذهبی اسننالمی، معتزلننه، اشنناعره و ماتریدیننه و شننیعه دربنناره        

حنندوث عننالم منناده را، بننا گننزارش آراء بزرگننان وسننران ایشننان، دریننافتیم و در بنناره      
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شننیعه بننه تفصننیل بیشننتر گننزارش کننردیمن بننه تحقیننا میتننوان گفننت نظرغالننب هننر چهننار 

جزئننی و  -اگننر هسننت  –وتی اسننت و تفننا« حنندوث عننالم منناده»فرقننه کالمننی اسننالمی 

جننانبی و گنناهی لفظننی اسننت، بننا ایننن وجننه اشننتراک کننه همگننی، جننز یننک مننتکلم      

شننیعی، فاضننل مقننداد سننیوری، کننه تصننریح بننه حنندوث زمننانی عننالم کننرده، همگننی     

هننای اساسننی کننه در ایننن   مطلننب را از ایننن جهننت مننبهم گذاشننته و از کنننار پرسننی    

  اندناعتنا گذشتهزمینه ممکن است طرک شود بی

هننای سننهتننوان از ایننن جهننت بننرای کننالم شننیعه، درمقایسننه بننا مکتننببنننابراین، نمننی

تفنناوت قابننل تننوجهی قائننل شنند،   -حتننی  -گانننۀ دیگننر، امتیننازی در نظننر گرفننت و یننا  

دلیننل گننرایی فلسننفی خننود، بننه  جننز اینکننه برخننی از ایشننان، م ننل فیننام الهیجننی، بننه  

میاننه متماینل شنده، ولنی آن را نینز      نقطه نظرهنای فالسنفه هنم توجنه کنرده و بنه نظنری        

 اندن به روشنی بیان نکرده و به طرک احتمال اکتفا کرده

سننینا و سنننجی  مقایسننه میننان گفتارهننای متکلمننان و ابننن   ماننندبنننابراین فقننط مننی 

کنه امیند دسنتیابی     بنا  حندوث ینا قندمت عنالم طبیعنت،       یکندیگر، در  دالیل ایشنان بنا  

تننوان بننه مننی حلننه بیهننوده نیسننتن در ایننن مننوردهننای قابننل توجننه در ایننن مربننه تفنناوت

 نتایا ذیل دست یافت:

آنچننه خننالی از حننوادث نباشنند    »ة متکلمننان، کننه براسنناس قاعنند   ة دلیننل عمنند ن 3-۱

ایننراد شننده و گویننا اجمنناع کالمننی بننر درسننتی آن بننین   مکننرر بننه طننور« حننادث اسننت

 بنناادرسننت اسننت، ولننی، بننه صننورتی کننه غال   ،ایشننان برقرارگردیننده، بننه خننودی خننود  

 بننرای ایننراد شننده و مالحظننه کننردیم، فقننط درمننورد جزئیننات عننالم منناده نافننذ اسننت و  

، زیننرا ایننن قاعننده از تجربننه اسننتخرا  آینندا بننات حنندوث کننل عننالم منناده بننه کننار نمننی

را تجربننه  اسننتن در حقیقننت، آنچننه مننا آن شننده و سننپم صننورت قیاسننی پینندا کننرده  

ن جزئیننات قابننل مشنناهده وقابننل   یننابیم همننا کنننیم و آن را خننالی از اعننرام نمننی  مننی

تجربننۀ عننالم منناده اسننت؛ و تجربننۀ خاصننی از آغننازی کننه مننتکلم بننرای کننل طبیعننت     

 آن با اعرام حادث و مت یر نداریمن بودن ای ازهمراهکند و نیز تجربهفرم می
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 مسننبوق هرحنناد ی» فلسننفی – طبیعننیة دلیننل اول ابننن سننینا، کننه بننر اسنناس قاعنند   ن3-2

 اشناره  چنانکنه  ولنی،  اسنت،  درسنت  خنود  خنودی  بنه  شند،  اینراد  « اسنت  ومندت  ماده به

نندارد کنه    فنرم  اینن  بنا  منافناتی  بلکنه  نیسنت،  عنالم  زمنانی  قندم  گوینای  دلینل  این شد،

منن شنیء(، حنادث     ال) هنیم  عالم مناده و زمنان و حرکنت بنا هنم، بنه طرینا ابنداع و از        

 اما مشکل ابداع ماده از هیم همچنان باقی و پابرجا استن شده باشندن

 خلننا منناده از»، مشننکل طننرک فننرم متکلمننان مبنننی برخلننا ابننداعی عننالم منناده ن بننا3-3

-ممکن است مطنرک شنود، امنا اینن مشنکل، بنه طریقنی دامنان فالسنفه را هنم منی           « هیم

اگننر بنننا  ند، وهیننوالی عننالم منناده هسننتبننودن معتقنند بننه ابننداعینیننز  گیننرد، زیننرا ایشننان

کنند کنه متعلنا آن، هینوالی اولنی      باشند فرقنی نمنی   «  ءخلنا المنن شنی   »برابداع، یعننی  

هننای جسننمیه و اسننت، یننا جسننم و طبیعننت بننا صننورت زیربنننای عننالم جسننم باشنند، کننه 

مخلننوق ابننداعی مننادی اسننت، زیننرا بننه هرحننال  تننرنوعیننه باشننند، و بلکننه دومننی معقننول

کننه هیننوالی نخسننتین چیننزی نیسننت کننه       حننالی اسننت، در و دارای آ نناری چیننزی

 ن تا در پی آ ار آن باشیم بالفعل موجود شود

هیننوالی نخسننتین بگذرننند و بننه کلننی از قننول بننه ابننداع،    آری اگننر فالسننفه از خیننر

مفینند  -نگارنننده  بننه نظننر  -عننالم طبیعننت، منصننرف شننوند، دلیننل مزبننور    بننه ویننژه در 

تکلمننان برتننری خواهنند   م آن صننورت نظرشننان بننر نظننر    مقصننود خواهنند بننود، و در  

دو  هنیم اسنت، هرچنند هنر     خلنا ابنداعی مناده از    از تنر یافت، چنه، قندمت مناده معقنول    

طبیعننی، کننه قلمننرو  ۀ یننک مسننأل ایننن مننورد نننداریم و در  ای دربننرای مننا، کننه تجربننه 

 گننوییم، درفقننط بننه حکننم عقننل سننخن مننی ،ناچنناره بنن کنننیم وبحننث مننی سننت،نیتجربننه 

 حد احتمال استن

 اظهار نظر نتیجه و 

مالحظننه کننردیم کننه در ایننن وادی بیکننران و ایننن برهننوت بننی اطالعننی از هننر طننرف    

شنان  تواننند بنا مالحظنات تعبند گوننه     خنوریمن ننه متکلمنان منی    برویم بنه مشنکل بنر منی    
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هننای عقلننی وآزاد از قینند   راه را بننر مننا بگشننایند و نننه فالسننفه قادرننند، بننا موشننکافی     

ا ریشننه کننن کننندن بنننا بننر ایننن ناچنناریم،      مننذهب، داروئننی بدهننند کننه درد جهننل ر   

هنای مطنرک شنده را بسننجیم     بنرد، فنرم  همچون بیماری که بنه مسنکّن موقنت پنناه منی     

-و بنننا را بننر فرضننی ا بننات ناشنندنی بگننذاریم کننه مشننکل کمتننری را در دامننان مننی      

ای از عننالم غیننب گشننوده شننود و    گننذارد، و خننود را رهننا کنننیم تننا شنناید دریچننه      

 شهودی را رقم بزندن

و سننیر در  در مجمننوع، نگارنننده، بننا توجننه بننه مجمننوع مباحننث گذشننته    بنننابراین، 

دم زمننانی ، پننذیرش قِنندالئننل متکلمننان و فالسننفه دربننا  حنندوث یننا قنندم عننالم منناده   

: مشننکالت آن هنر مقنندار هنم کننه باشنند،   زینرا اوالا ، داننندتننر منی را معقنول عنالم طبیعننت  

متکلمننان، ۀ تننرین شننبهمهننم:  انینناافراترنیسننتن « خلننا ابننداعی منناده از هننیم »از مشننکل 

دم حنال قِن   دانند، و نیناز بنه واجنب در    دم بنا وجنو  وجنود، را نافنذ نمنی     تالزم قِ مبنی بر

 دیندگاه فالسنفه مبننی بنر     د، وشنمار منتفنی نمنی  بنه حکنم عقنل،     ،راعالم طبیعنت  زمانی 

 تنر جنای حندوث و قندم زمنانی را دقینا      بنه دم ذاتنی  کنردن حندوث و قِن   لزوم جنایگزین 

 شماردن می

نظنر خنود،   بنه اینن معننا نیسنت کنه فالسنفه همنه اشنکاالت احتمنالی           فنوق  اظهارنظر

متضنمن اینن ادعننا نیسنت کنه ایشننان      انند، و نیننز حننل کنرده  مبننی بنر قنندم عنالم مناده را،    

هننیم گونننه سننخن بننی دلیننل و غیننر قابننل نقنندی   در طریننا بننه کرسننی نشنناندن ایننن نظننر

هینوالی  بنودن  ابنداعی  هنای ایشنان در منورد   رسند گفتنه  اندن بنرعکم، بنه نظنر منی    نگفته

ۀ فننیع بننین واجننب و ممکنننات  م واسننطوزلنن الواحنند و ةقاعنندگننرفتن نخسننتین و مسننلم

هنای فنیع، بنا عنناوین عقنل      تعینین مصنادیا واسنطه    مادی بی اشکال نیسنتن بنه عنالوه،   

قناطع و اسنت و دالینل ایشنان حتنا غالنب راهنم افناده         و فلک ونفم فلکنی، فاقند دلینل    

اننند نننه مننورد افننالک جاننندار گفتننه درقنندمای ایشننان بننه خصننو ، آنچننه  و کننندنمننی

سننخنانی علمننی، باطننل اسنت، بلکننه در زمننان خنودش هننم    نظنر  تنهنا، درحننال حاضننر، از 

 استنخرافات بوده حد دلیل دربی
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 و مآخذمنابع 

   .قرآن کریم 

  ــالمی  نسننابا()( 2۵37) ابراهیمننی دینننانی، غالمحسننینن ــفه اس ــی در فلس ــد کل ن قواع

 ن تهران: انتشارات انجمن فلسفه تهرانن ۱ 

 ــفا شن(ن  ۱3۶3) نسننینا، حسننین بننن عبننداهلل، ابننوعلی  ابننن ــات ش ا    تصننحیحن الهی

انتشنننارات ن تهنننران: چننناپ قننناهره نابنننراهیم مننندکور ۀمقدمننن قننننواتی و سنننعید زائننندن

 نناصرخسرو

 ن ترجمننننۀ مهنننندی فرشنننناد، تهننننران: انتشننننارات طبیعیــــاتشن(ن ۱3۶3) ارسننننطون

 رنامیرکبی

 ــعن(ن م۱۹۵۵) .اشننعری، ابوالحسننن ــواء و    اللم ــ  و اره ــل الزی ــی  ه ــرد عل ــی ال ف

 نللتراث ۀاالزهریۀ المکتبن قاهره: حموده غرابه ن به تصحیحالبدع

   قننم: انتشننارات   نتــاری  و عقایــد ماتریدیــه   شن(ن۱3۹0) ناهللجاللننی، سننید لطننج

 ندانشگاه ادیان و مذاهب

 ــ نق(۱۴۱۴) نابوالقاسننم نجعفننر بننن حسننن بننن یحیننی بننن سننعید ، یحلّنن  یالمســلف ف

 ن تحقیا رضا استادین مشهد: آستان قدس رضوینصول الدین 

  ،مقدمنه  ،در علـم کـالم   البـراهین شن(ن  ۱3۴۱) نمحمند بنن عمنر، فخرالندین    رازی 

 نتهران دانشگاه انتشارات ن تهران:سبزوار باقر محمد سید تصحیح و

 ،شــرن  یکشــ  المــراد فــن(ن ش ۱3۸0) نعلّامننه حلننی و نصننیرالدینخواجننه  طوسننی

 ینرسندوانتشارات خ ن تهران:تجرید االعتقاد

 ـ  را شـرن  ن(تنا بنی ) نعبندالجبار  معتزلی، قاضی ا امنام احمند بنن    نتعلین  ه.صـول الخمس

 ینداراحیاء التراث العرببیروت:  نحسین بن ابی هاشم
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 ،ــفهمن( ۱۹۶2) غزالننی، محمنند ــت الفالس ن مننوریم بننویا الیسننوعین چنناپ دومن  تهاف

 بیروت، المطبعۀ الکاتولوکیۀن مقدمۀ ماجد فخرینبا 

  ــفه. شن(ن ۱3۶2) کاپلسننتن، فردریننکن ــاری  فلس ن قسننمت دومن ترجمننۀ سننید   ۱  ت

 جالل الدین مجتبوین تهران: انتشارات علمی و فرهنگین

  ،ن تهننران: ادگــوهرمرتننا(ن بننی) نفیننام حسننین بننن علننیعبنند الننرزاق و الهیجننی

 اسالمیهن

 ،ــرمایهشن(ن ۱372) فیننام(ن) عبنند الننرزاقن  الهیجننی ــا س ــول در نایم  اص

 تحقیا صادق الریجانین چاپ سومن تهران: انتشارات الزهراءن .اعتقادات

 آموزشننی  ۀمؤسسننقننم:  نشــرن الهیــات شــفا ش(ن۱3۹۵) نمصننباک یننزدی، محمنندتقی

 نو پژوهشی امام خمینی

       النکــت  شن(ن ۱37۱) نابننن المعلننم   نشننیخ  نمفینند، محمنند بننن محمنند بننن نعمننان

 العالمی  هل البیتن المجمع قم: ه.االعتقادی

 ــع .شن(۱3۸0) نسننیوری مقننداد فاضننل و ابوعبننداهلل ،عبننداهلل بننن مقننداد  اللوام

ـ اح ـ  ةلهی ـ  المباحـث  یف  مرکنز  طباطبنائین قنم:   قاضنی  تصنحیح  و مقدمنه  ه.الکالمی

 قمن علمیه حوزه انتشارات


