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Abstract 

How to create and consequently the creation theory of ex nihilio it has 
been one of the main challenges between Islamic philosophers and 
theologians. Numerous interpretations in this aspect, have been examined 
in the form of a confrontation between temporal and the eternal. The 
Ash'arites know the origin of creation from non-existence" create 
something out of nothing’’ and they believe that pre-occurrence events are 
neither objects nor essences. In this regard, the beginning of creation is 
nothing, and the world with the will and the absolute power of God, It is 
created without the mediation of non-existence. His will and power negate 
any necessity and intermediary in creation and the creatures are not 
effusion and coercive emanation by God; but essentially it depends on the 
free will and authority of the creator. Conversely, Mullah Sadra believes in 
the creation in time and essential origination. He used "not of anything" 
in creation. He proves and by modifying the term ex nihilio the occurrence 
of the world and the creation ex nihilio with philosophical arguments and 
raises a new perspective and based on the motion of the substance. The 
world is temporal generated. In his view the world is essentially renewing, 
and the creation in time of the universe the creation means of world "with 
time" not "in time". 

Keywords: Creation Ex nihilio, Temporal, Eternal, of Nothing, Not of 
Anything.  
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The theory of “creation ex nihilio" has been one of the challenges of 

philosophers and theologians in all ages. The creation of "out of nothing" 

was first known in the Webster dictionary as "ex nihilio" . In this view, 

"non-existence" is not the name of a monster (i.e., the formless raw 

material) from which God created the world, but it means that there was 

no matter other than what God created. In the divine religions of Judaism, 

Christianity, Islam, the belief in the "creation ex nihilio" is one of the 

conditions of monotheism.  But the difference between these three laws 

regarding the theory “creation ex nihilio” is that: In Judaism and 

Christianity, philosophers and theologians believe that the belief in 

"creation ex nihilio" will necessarily be understood by faith, not 

philosophical reason. While Muslim philosophers have always tried to 

prove the quality and manner of the original creation with philosophical 

and rational arguments. However, there have been disagreements and 

doubts between Muslim theologians and philosophers since ancient times.                

The Ash'arites know creation from nothingness. And they believe that 

the truth of creation is to take something out of non-existence. Emphasis 

on the absolute authority of God is one of the most important foundations 

of the theory of creation from non-existence. Ash'arites believe that the 

necessity of God's influence and the creation of the universe from him is 

their non-existence and absence. It has not been an object before and has 

a history of non-existence. So it needs a creator to create it. If an object is 

old, it will not need a cause. Al-Ghazali has dedicated one of the topics of 

his book to the creation of non-existence. He believes that the views of 

philosophers (Bu Ali Sina) on three issues, one of which is ancient times 

contrary to Islam and requires a false relation to the prophets, and anyone 

who expresses a theory against Islam and denies the prophets is an infidel.  

The Ash'arites prioritized the issue of causality over natural law, the habit 

of God, and the issue of necessity, and instead of the typical forms, the 

first substance, and the form, they adopted the principle of indivisibility.   

In transcendent wisdom, "creation ex nihilo" is one of the central issues 

in Mulla Sadra's ontology. According to Mulla Sadra, the whole universe 

is a temporal event and an inherent event. He proves the temporal event 

by the motion of matter. Mulla Sadra, with his theory of the motion of 

matter as a mystic, believes that creation was not an accident that occurred 
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at the beginning of the creation of beings, Rather, creation is inherent in 

God and He has created and will create at all times. God does not create 

in time, but God creates the world with time, not in time. In other words: 

the world is not a creature that is in time, but time is in the world. Mulla 

Sadra uses "la min shi" instead of” creation ex nihilio ". According to Mulla 

Sadra, God is the perfect cause and there is no delay between him and his 

creatures, and there is always an inherent precedence and temporal 

symmetry. 

However, the Ash'arites tried to express their views based on religious 

beliefs and texts, as mentioned, it has major drawbacks, and it is difficult 

to commit to it and accept it. However, the view of transcendent wisdom 

about "ex nihilo" has ambiguities and objections. But it can be said that 

Mulla Sadra, with his rational efforts and mystical efforts, brought about 

a great change in the world of thought, and one of the oldest human 

questions about creation is answered. 
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 چکیده

 میان اساسی هایچالش از یکی «از عدمخلق » نظریۀ آن، تبع به و آفرینش از دیرباز چگونگی
 ر شکلبیشتر د خصوص، در این متعدد هایتبیین و تفسیرها. است اسالمی متکلمان و فیلسوفان

 یئش خلق» از عدم را آفرینش منشأ اشاعره. است قرار گرفته بررسی مورد و قدم حدوث میان تقابل
 در این. از اعیان و نه هستند اشیاء از نه از حدوث قبل حوادث که و معتقدند دانندمی «ال شیئ از

 از عدم واسطه بدون الهی، مطلقه قدرت و اراده با هستی جهان و است هیچ آفرینش ابتدای نگرش،
 به و لهیا اراده با جهان موجودات بلکه نیست؛ طولی نظام بر مبتنی هستی پیدایش. است آمده پدید

 قاتمخلو کند.می نفی در خلقت را واسطه و ضرورت او هرگونه قدرت و اراده. اندآمده پدید طور مستقل
در . اندوابسته خالق و اختیار آزاد اراده به ذاتاً بلکه نیستند؛ الوهیت از جانب جبری فیضان و صدور
 بر عدم، از خلق اصطالح تعدیل با و است ذاتی و حدوث زمانی حدوث به معتقد مالصدرا مقابل،

 فلسفی براهین با را از عدم و خلق عالم حدوث وی. است کرده استفاده «شیء ال من» از ،آفرینش
 متجدد ذاتا جهان از نظر وی. داندمی زمانی حادث را جوهری، عالم حرکت و بر اساس کرده اثبات
 .«در زمان» نه است «زمان با» جهان خلق معنی به عالم زمانی حدوث و است

 .شیئ ال من الشیئ، من قدم، حدوث، از عدم، خلق ها:واژهکلید

 پژوهشینوع مقاله: 

 33/6/5011تاریخ پذیرش:       33/0/5011تاریخ دریافت: 

 

mailto:aaghazadeh46@yahoo.com
mailto:kohi.tavakkol@yahoo.com


  
860 

 مقدمه

ه ای را در همه ابعاد اندیشآفرینش از مفاهیم اساسی در جهان بینی اسالمی است و نقش برجسته

 تدبر در آفریده بویژه آنکه قرآن کریم آدمی را به تفکر و ؛(163: 8731کند)ایزوتسو، دینی ایفاء می

به همین جهت حکیمان و متکلمان و عرفاء  .(02کند)عنکبوت/خالقیت خداوند دعوت می شدگان و

شناسی خاصی به اقتضای زاویه دید خود ترسیم جهان گیری پرداختند وبه موضع بارهدر این 

مه ه های فالسفه و متکلمان درعدم یکی از چالش از اند. به تبع مسئله آفرینش، نظریه خلقکرده

عدم ارائه شده  وص نظریۀ خلق ازهای متعددی درخصاعصار بوده است. تفسیرها و تبیین

کران اعم از مادی و مجرد انسان شاهد وجود جهان بی .(833-18: 8736قدردان ملکی، )است

شود که آیا چنین عالمی ازلی است یا حادث؟ مطرح میبرای وی نگاه نخستین این سوال  است. در

ی بخش، سوال دیگره هستیصورت حادث بودن جهان و نیاز ب آیا به آفریدگاری نیازمند است؟ در

 بصورت ازلی تحقق کند: آفریدگار، عالم را از چه آفرید؟ آیا ماده اولیه جهان قبال ونمود پیدا می

به صورت عالم کنونی متحول کرد؟ یا اینکه خدا جهان را از هیچ و  خدا آن را دگرگون و داشت و

 دیگر آیا جهان از شیء )ماده اولیه( یا ازعدم آفرید؟ جهان معلول و نمود ذات الهی است؟ به تعبیر 

 و ؟دو فرض مذکور، فرض سومی هم وجود دارد یا نه الشیء)عدم( آفریده شده است؟ آیا افزون بر

جهان وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت، رابطه آن دو چگونه  ای بین خدا ودیگر اینکه آیا رابطه

ند؟ در صورت مسانخت ایا دو وجود متفاوتیک سنخ وجود است  است؟ آیا وجود خدا و جهان از

ن تبیی پاسخ به سواالت فوق و وجه تفاوت و در صورت مغایرت وجه اشتراک آن دو چیست؟ در

در  «نظریۀ صدور و فیض»در فلسفه،  .های گوناگونی ارائه شده استرابطه جهان و خدا، دیدگاه

، که هر کدام تحلیل «خلقت از عدم»در علم کالم  و« تجلی و ظهور نظریۀ وحدت وجود و»عرفان 

آنجا که نظریه خلق از عدم به خلقت نخستین  هایی نیز دارند. ازکاستی خاص خود را می طلبد و

اند جزء پیشینه پژوهشی موضوع مقاله شود، آثاری که در این باره تالیف شدهموجودات مربوط می

 قواعد(، کتاب 8736)قدردان قراملکی، و بقاءراز خلقت توان کتاب روند. از میان آثار میشمار میه ب

)براتی، نظریه خلق از عدم در حکمت متعالیه(، مقاله 8736)برنجکار و نصرتیان، کالمی توحید

ران، دیگ )یعقوبیان ویهود مسیحیت و بررسی نظریه خلق از عدم از نگاه اسالم و(، مقاله 8716

اند. های مختلف تبیین نمودهاز عدم را در دیدگاه حد قابل قبولی نظریه خلق که تا ( را نام برد8733

قی یاما هدف نگارنده در این نوشتار که، به شیوه توصیفی ـ تحلیلی تنظیم شده است، بررسی تطب
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زیابی ار و تبیین نکات اشتراک و اختالف منظر اشاعره و مالصدرا و از «خلق از عدم»مبانی نظری 

. امید استده نگارن دیدگاهبرخی دیگر  تخرج از آثار پیشینیان وها مسبرخی از نقد .باشدنقد آن می و

است پژوهش حاضر بتواند در تبیین و شناخت بیشتر یکی از مفاهیم بنیادی در حکمت الهی گام 

 در تقویت اعتقاد به توحید کامل و خالص تأثیرگذار باشد.  موثری بردارد و

 تحلیل مفهومی و اصطالحی خلق از عدم

عدم  صدور و ایجاد از معانی مختلفی از قبیل حدوث، ابداع، اختراع، جعل، تجلی وخلقت دارای 

فرهنگ لغت  در .م8666سال  در برای اولین بار« out of nothing» هیچ میباشد. آفرینش از

شناخته شد در این تلقی « ex nihilio»( با اصطالح اکس نیهیلیو webster,1988وبستر)

آن  یعنی ماده اولیه فاقد صورت( نیست که خداوند جهان را از«)stuff»نام نوعی هیوالی  «عدم»

ای غیر از آنچه خداوند آفریده، وجود نداشته بلکه مقصود آن است که هیچ ماده ؛آفریده باشد

( خلق از عدم به لحاظ مفهومی به معنی خلقت جهان از عدم 821 :8733است)پترسون و دیگران، 

بدیع السموات و »خود ندارد:  اع است یعنی الگوی سابق برتوسط خداوند، به تعبیری ابد

االبداع ایجاد »( خدای سبحان پدیدآورنده بدون الگوی آسمان و زمین است. 883)بقره/«االرض...

های آسمانی )یهودی، مسیحی، در هیچ یک از کتاب(. 7: 8732جرجانی، «)الشی من ال شی است

تفسیری  «ex nihlo» عدم ترکیب از نیامده است.به صراحت اسالمی( توصیف آفرینش از عدم 

از عبارتی است که در کتاب دوم میکابیان آمده و در آنجا خدا گفته است که آسمان و زمین و آنچه 

ساخته شده است. نخستین  در آن است )نه از چیزهای موجود( به یونانی )اوک. اِکس. اُونتُون(

د ض زبان التینی توسط ترتولیان در کتابش بر ان آفرینش دربرد صریح تعبیر از عدم در بیرکا

 عبیرت «ex nihilo» عبارت آن آفرینش با در است و 023مرقیونیان آمده که سال نگارش آن 

 آفرینش با (000تالیف پس از سال )در زبان یونانی هیپولیتوس در لباس بر ضد الحاد است.  شده

اصطالحی  نظر ( خلقت از717-8761:718است)ولفسن،  )اِکس. او. د. نوس(، توصیف شده تعبیر

ن م ال»نزد فالسفه  ،«من ال شیء» نزد متکلمین در «من شیء»گرایان ایجاد شیء در نزد ماده

عدم آموزه  توان گفت نظریه خلق ازمجموع می . دراست «تجلی و ظهور» نزد عرفاء درو « شیء

مگی ه ،مالصدرا متکلمان، فالسفه، عرفا و اعم ازعموم متفکران اسالمی،  دینی و وحیانی بوده و

 ند. اههای مختلف بدان رسیدگرچه از راه ؛به نوعی به آن اعتقاد داشتند
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 نظریۀ خلق از عدم از منظر اشاعره 

ت. ی آفرینش هیچ اسادانند یعنی خلق شیئ از الشیئ. یعنی ابتدعدم می اشاعره آفرینش را از

ه حقیق»گوید: اما، نه به چیزی. باقالنی می ؛اعطای وجود استآفرینش همان فعل الهی است، 

حقیقت خلق و احداث خارج نمودن شیء «)الخلق و االحداث هو اخراج الشیء من العدم الی الوجود

لیس حدوث  و»گوید: می ( فخر رازی در تفسیر کبیر8/16: 0226، جهامی)(از عدم به وجود است.

فخر )«تعالی له هکذا، بل اخرج من العدم الی الوجود هذه االشیاء کلها....ابداع الباری  العالم و صنعته و

(. غزالی یکی از موضوعات کتاب خود را به خلقت از عدم اختصاص داده 7/131: 8186رازی، 

( به 777: 8331غزالی، )«انه ال یخرج شیء من العدم الی الوجود اال به قدره اهلل تعالی»نویسد: می

قدرت خویش موجب  د دادن خداوند به معنی ذات بخشیدن است. خداوند با اراده واین معنا که وجو

 گوید: مورد اعتقاد غزالی به خلق از عدم می خلق شده است. اولیور لیمن در

کنیم که ایشان به شدت به نظریه ف ما امام محمد غزالی را مشاهد میساالمع»

های دیگری دارند نه که دیدگاهای معتقد است فالسفه خلق از عدم متعهد است و

لمانان اند و از جامعه مسکرده تعریف بلکه خود را به عنوان کافر ،اندتنها به خطا رفته

 (Leaman, 2001: 44)«اندساقط شده

ان »( 1/863: 8180تفتازانی، )«االخراج من العدم الی وجود ... االحداث و» گوید:تفتازانی می

بینی اشاعره جهان ( در8/72: )همان«علی اخراج الذات من العدم الی الوجودالباریء سبحانه... قادر 

جهان هستی با اراده و قدرت مطلقه الهی بدون واسطه از عدم پدید آمده است. اراده و قدرت او 

هلل عنده الی ا هان جمیع الممکنات مستند»کند: هرگونه ضرورت و واسطه را در خلقت نفی می

خلوقات م)«انّه تعالی قادر مختار فال یجب عنه صداور شئ منها.... او هاواس سبحانه ابتدائاً بال

ایجی، )(اندصدور و فیضان جبری از جانب الوهیت نیستند بلکه ذاتا به اراده آزاد و اختیار خالق وابسته

(. اشاعره معتقدند خدا جهان را در زمان آفرید تا قدرتش و وابستگی و نیاز مخلوقات به 8706:018

خلق از عدم موجب شده که قدم  شناخته شده و معلوم شود که او قیوم است. تاکید اشعریان بر او

 .را از این عالم گرفته و به شدت بر حدوث زمانی عالم پافشاری کنند
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 خلقت از عدم از منظر حکمت متعالیه

ت. اس شناسی مالصدرایکی از مباحث محوری در هستی« خلق از عدم»در حکمت متعالیه نظریه 

شود مسبوق به عدم هر چه در آن یافته می وجودزیرا  ؛از نظر وی تمام جهان حادث زمانی است

زمانی است و عدمش هم مسبوق به وجود زمانی خواهد بود و ذاتا متجدد است)مالصدرا، 

به  داند ومالصدرا فقط خداوند را قدیم ذاتی می .ذاتی است این سبق، سبق زمانی و .(8718:072

که ابتدا شش تن از پیشوایان  «شیء من ال»جای خلق از عدم از ه وی ب .از عدم اعتقاد دارد خلق

استفاده  ،اندمرفوع، درباره خلقت الهی بهره برده در چهارده حدیث مُسند و معصوم )ع(

  .(863: 8733کند)سلطانی رنانی، می

است.... تا داللت ابداع یافته  «ال من شی» ظاهر شد که کون حادث است و از»

غایت او را نیست چه فنا و زوال را  ای است که بدایت وکند که آن را پدید آورنده

ها همیشه هر پایانی را البته آغاز و اولی باشد. اگر جواهر و صورت پایان باشد و

محقق بودند استحاله و دگرگونی در آنها جایز نبود زیرا استحاله، زوال صورتی است 

شوند..... پس ابتدا و غایت داللت بر وجود مبدع ان صورت متحقق میکه اشیاء بد

 ( 8766:816دارند)مالصدرا، 

جسمانیات مادی چه فلکی باشد چه عنصری، نفس باشد  هیچ چیزی از اجسام و»

شود جز اینکه هویت آن متجدد و وجود و شخصیت آن غیر ثابت یا بدن، یافت نمی

گذرایی و زوال و انهدام است و  ن و تجدد واست. جسم همواره در تحول و سیال

 ( 8718:78، و)هم«شودتجدد آن یافت نمی سببی هم برای حدوث و بقایی ندارد و

معتقد است که این تجدد معلول هیچ علتی نیست زیرا ذاتی است و ذاتی بسته به هیچ  یو

علتی نمی باشد و علت وجود ذاتش، در آفرینش ذاتیات او بسنده است و جاعل نخستین در هنگام 

 فرماید: (. می77: جعل، ذات متجدد را آفرید)همان

نستم در آنجا که پروردگار های آسمانی داها را از راه تدبر در آیهتجدد هویت»

 (. 3/012 :8761 و،)هم «..بل هم فی لَبسِ من خلقِ جدیدِ.»جهان گفته است:... 
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 :خداوند با جعل بسیط جهان را آفرید)همان مالصدرا معتقد است خلق کردن ذاتی خداوند است و

ول ی ا(. نخستین فیض حق یا صادر اول عقل، همان وجود منبسط یا عقل اول است که تجل7/3

الحقیقه است و هر موجودی ( و خداوند بسیط8/803ن: ذات و ساری در کلیه موجودات است)هما

 (. 6/881: الحقیقه باشد کل االشیاء و مشتمل بر کلیه حقایق است)همانبسیط

ای است مبتنی بر مبانی نظری ویژه« خلق از عدم»حکمت متعالیه درخصوص  دیدگاه اشاعره و

 :گرددهای مبنایی میان این دو دیدگاه میتر شدن تفاوتآنها موجب روشنکه تحلیل دقیق 

 نظریه حدوث  -5

ود که وج پژوهان حدوث را هستی یافتن چیزی بعد از آنحدوث یعنی مسبوق به عدم بودن، لغت

 اشاعره عدم است اند. به عبارتی حدوث عالم، به معنای اعتقاد به نظریه خلق ازنداشت، تعریف کرده

وال س برای اینکه نیازمندی عالم را به خداوند اثبات کنند و همچنین اراده و قدرت خداوند را نیز زیر

الق خ نیازی ازاند. به گمان آنان الزمه قدیم بودن عالم، بینبرند، از نظریه حدوث عالم دفاع کرده

د، همه حادث هستند. از شواهلل نامیده میاست. و هر چه غیر از خدا، که به عنوان جهان یا ماسوی

( است. 06: 8710غزالی، «)اخراج الشیئ من العدم الی الوجود»نظر اشاعره خلق عبارت است از 

در مورد سه مسئله، که یکی از آنها قدم زمانی  غزالی معتقد است که آرای فالسفه )بوعلی سینا(

الم برخالف اس کسی که است برخالف دین اسالم و مستلزم نسبت کذب به پیامبران است و

( و دالیل 031-037: 8710غزالی، ای ابراز کند و پیامبران را تکذیب نماید کافر است)نظریه

گوید: ( می83، 03دارد. ابن فورک در مقاالت األشعری)مختلفی را در رد قدیم بودن عالم بیان می

)جهامی، «عن عدمکان )األشعری( یقول إنّ الحدوث أحد وصفی الموجود، و ذلک أن یکون وجودا »

فقال فریق منهم انه لم یزل »گوید: اعتقاد اشاعره به حدوث می سینا در مورد(. ابن8/330: 0226

گروهى گفتند: واجب الوجود بود و هیچ چیز «)اراد وجود شیء عنه وال وجود لشیء عنه ثم ابتدا و

(. متکلمین 7/803: 8127 ابن سینا،)(نبود، بعد ازآن آغاز کرد و خواست که از او چیزى پدید آید

کنند اوال، واجب الوجود چون فاعل مختار است باید دلیل اقامه می برای اثبات حدوث عالم دو

فعلش هم باید مسبوق به عدم زمانی باشد در غیر این صورت فاعل مختار نخواهد بود. ثانیا، اصال 

 شود تا علت وسبب می محال است فعل غیرحادث باشد ضمن آنکه اعتقاد به ازلی بودن عالم،

معلول )واجب و ممکن( در یک ردیف قرار بگیرند و از نظر آنان، فعل ازلی هم ردیف فاعل و در 
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عرض آن است و اصوالً هیچ گاه در عدم به سر نبرده تا در به وجود آمدن به چیزی محتاج 

شود نه در ب می(. در نظر اشاعره عالم تنها در حدوث، فعل خداوند محسو13: 8710شود)غزالی، 

بقا. زیرا آنچه که باعث نیازمندی معلول به علت است، سبق عدم و بینونت زمانی بین علت و معلول 

الم طبیعت ند که عهای فلسفی خویش، خصوصا در باب علیّت معتقداست. فالسفه بر اساس دیدگاه

االطالق و قدیم زمانی است. دلیل فالسفه بر قدم عالم، آن است که خداوند فیاض علی

االحسان است. امکان ندارد که فیض و احسان، او را محدود و منقطع کند و به عبارتی، ذات قدیم

ترین حق و اسماء و صفات او، اقتضای دوام فاعلیت را دارد. این مسئله تا زمان مالصدرا یکی از مهم

رگ این فیلسوف بزمواضع اختالف بین فالسفه و متکلمان بوده است. با ظهور حکمت متعالیه و 

مکتب، و طرح نظریه حرکت جوهری توسط مالصدرا مسئله شکل دیگری به خود گرفت. به این 

معنا که یک نوع وفاق و جمع بین نظر این دو دسته از اندیشمندان ایجاد شد. مالصدرا اجزای عالم 

اما  ؛فاق نظر داردداند. وی در اینکه جهان حادث است با اشاعره اترا حادث زمانی و حادث ذاتی می

معنای حدوث عالم نزد آنان متفاوت است. تلقی وی این است که حدوث عالم، تدریجی و نه دفعی 

بر اساس حرکت جوهری، ذات و جوهره تمام موجودات عالم طبیعت  .گیرد)نظر اشاعره( صورت می

ه در یکسره در حال تحول و تغییر است. هر موجودی در هر لحظه به صورت جدیدی هست ک

زیرا جوهر هر موجودی، در لحظه قبل با حرکتی که در درونش روی داده  ؛لحظه قبل نبوده است

است، تغییر کرده است و جوهر جدیدی شده است. بر این اساس، هر موجودی در عالم طبیعت 

. (61: 8767تصور شود، در هر لحظه جدید است و بنابراین در لحظه قبل نبوده است)مالصدرا، 

 گوید: می رساله الحدوثمالصدرا در کتاب 

ما با برهان ثابت نمودیم که عالم با تمام جواهر حسی آسمانی و زمینی اش حادث »

تدریجی متکون فاسد )دارای کون وفساد ( است که در دو زمان پایدار 

 . (8766:812مالصدرا، )«ماندنمی

ود اوست و هیچکس پیش از وی نظریه حدوث زمانی عالم جسمانی ابداع خ عقیده داردوی 

نظریه حدوث عالم طبیعت و ماده )اعم از افالک و . (8731:882، همورا درک نکرده است) آن

نماید. عناصر( از تعالیم انبیاء الهی است که در دین اسالم آیات و روایات زیادی آن را تبیین می

گاه الم وقتی به صورت تک به تک ندارد؛ اگرچه اجزای عالبته این پایان کار نیست ایشان بیان می
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شود، هر یک حادث زمانی است به معنایی که گذشت، اما این امر مستلزم این نیست کل عالم می

ای لحاظ اینکه معنای حدوث زمانی عالم آن است که پیش از آفرینش عالم، پارهه ب ؛نیز حادث باشد

 درحالی ؛و هیچ خبری از عالم نبوده است زمان بوده است که مقارن با آن فقط خداوند وجود دارد از

حادث زمانی باشد  ،معنا ندارد عالم که زمان جزیی از آن است که زمان خود بخشی از عالم است و

 (. 868: 8186زمانی باشد که عالم در آن موجود نبوده است)طباطبایی،  ،و پیش از تحقق عالم

 نفی قاعدۀ الواحد  -3

از اصول و مبانی فلسفه اسالمی است و بسیاری از مباحث « اال الواحدعنه  الواحد ال یصدر»قاعده 

حتی برخی از فالسفه قاعده الواحد را نسبت به دیگر اصول  ؛آن بنا شده است مهم الهیات فلسفی بر

(. به موجب این قاعده، اگر علتی به 063/ 8: 8731اند)آشتیانی، نام برده« اصل االصیل»فلسفی 

واحد  ،دآیوجود میه واسطه بمعلولی که از آن بی ،آن هیچ کثرتی نباشد در شد وتمام معنا واحد با

اده ار« خلق از عدم»زیرا بر مبنای نظریۀ  ؛کنندیکی خواهد بود. اشاعره این قاعده را نفی می و

معتقدند طبق این قاعده، خداوند که واحد حقیقی ها آنگیرد. خداوند مستقیماً به اشیاء تعلق می

واسطه پدید آورد. همچنین اشاعره های گوناگون را مستقیماً و بیتواند این همه پدیدهنمیاست 

زیرا که عدم صدور کثیر به صورت دفعی از واجب را  ؛انداین قاعده را منافی با قدرت الهی دانسته

ذار گاند. در شرح مواقف از قول ابوالحسن اشعری بنیاننوعی نقص و عجز برای او به حساب آورده

 این مکتب آمده است: 

ان جمیع الممکنات مستندة عنده الی اهلل سبحانه ابتدائاً بالواسطۀ و انّه تعالی قادر »

 ( 018: 8180اشعری، «)مختار فال یجب عنه صدور شئ منها....

ترند: امام اند دو تن از همه معروفدر میان گروهی از متکلمین که قاعده الواحد را انکار کرده

آیند. این شمار میه های درخشان علم کالم بازی و ابوحامد امام محمد غزالی که از چهرهفخر ر

زی منتقد اند. امام فخر راتوانستند برای تباه کردن این قاعده کوشیدهمتکلم نامدار تا آنجا که می دو

 و اعلم أن ..» گوید:می و داندیف میعجدی قاعده الواحد است و همه براهین اثبات آن را خیلی ض

کرده و  نقد(. وی در بیشتر آثار خود این قاعده را 63: 8107رازی،  )فخر«هذه الحجج ضعیفۀ جدا

از علت واحد جایز است که . به عقیده او طرفداران آن را مورد حمله و انتقاد شدید قرار داده است

 دیناالربعین فی اصول ال و مباحث المشرقیهوی در دو کتاب خود  .شود بیشتر از یک معلول صادر
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به این مطلب تصریح کرده است که التزام به این قاعده با عمومیت قدرت حق تعالی منافات کامل 

اسطه کثرت از وحدت محض محال غزالی معتقد است صدور بالو .(163: 8712دارد)دینانی، 

ورد قاد به این قاعده مفیلسوفان را در باب اعت الفالسفهتهافتایشان در  .(873: 8710غزالی، )نیست

های متراکم تشبیه کرده و آنرا یک ادعای نکوهش قرار داده و سخن حکما را در این باب به تاریکی

ت که اساس اسپایه و بىاى بىبدون دلیل خوانده است. اعتقاد به این قاعده از نظر غزالى به اندازه

رائه ء مزاج خویش انماید، دلیلى براى سوگاه کسى آن را به عنوان یک رؤیا براى مردم حکایت  هر

احساس الفالسفه تهافتتوان گفت ریشه عمده انتقادات غزالی در (. می870 :کرده است)همان

 6جلد  شرح مواقفالواحد است. قاضی ایجی در  ةتناقض بین دو اصل قدرت مطلق الهی و قاعد

این  جلد دیگر کند. وی همچنین درینقد م را به طور مفصل دالیل حکما برای اثبات قاعدة الواحد

 نویسد: کتاب از قول اشعری پرچمدار مکتب اشاعره می

همه ممکنات بدون واسطه مستند به خداوند هستند. خدا قادر مختاری است که »

 (. 8706:8/010شود)ایجی، از روی وجوب چیزی از او صادر نمی

د حکمای سلف، آن را در فلسفه خود در حکمت متعالیه یکی از قواعد مهمی که مالصدرا مانن

است. وی این قاعده را از مستقالت عقلی دانسته « عنه اال واحد الواحد الیصدر» بیان کرده، قاعده

مفاد این قاعده را تا حدودی شبیه حکمای پیش از خود مطرح کرده است و برهان این  است و

دلیل طرح این قاعده در وهله  او نظره ب .کندقاعده را در نهایت استواری و استحکام معرفی می

 ( 3/883: 8761اول، ممانعت از لزوم کثرت در ذات خداوند است)مالصدرا، 

از واحد حقیقی صِرف و همینطور واحد از آن جهت که واحد است، جز یکی صادر »

 (. 3/026: )همان«شود، زیرا صدور واحد از کثیر مستلزم اجتماع نقضین استنمی

ادر ص -بدون واسطه -علت از آن جهت که علت است، بیشتر از یک معلول  به بیانی دیگر:

ای نباشد، زیرا اشیاء بسیاری هستند که جایز است شود و تنها شرط آن، این است که واسطهنمی

 :همگی از واحد حقیقی صادر گردند، ولی نه در یک درجه، بلکه بعضی به واسطه بعضی دیگر)همان

الوجود من جمیع ( با تکیه بر این مطلب که واجب6: 8767سینا، مشاء )ابن ( مالصدرا همانند3/088

عقل اول را به عنوان  الواحد فعلش نیز باید واحد باشد؛ ةالجهات، ذاتاً واحد است و بر مبنای قاعد

(. وی در 873 :8762 که ذاتاً و فعالً مفارق از ماده است)مالصدرا، کندصادر نخست معرفی می
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ت، شود عقل اسدوازده راه را برای اثبات این امر که اولین چیزی که از خداوند صادر می کتاب اسفار

(. دومین مصداق معروف صادر اول در فلسفه وی همانند 060-3/032: 8761، وکند)همبیان می

شود می گرالوجود جلوهوجود منبسط است. یعنی نخستین اثری که از ناحیه ذات مقدس واجب عرفاء

وجود منبسط است که تجلِّی اول ذات و ساری در کلیه موجودات است و به همین خاطر همان 

معنا  . به این(بجز یکی« عالم صدور»و نیست امر ما )«و ما امرنا اال واحده»فرمایند: تعالی میباری

شود که وحدت آن فیض ظل وحدت خدای واحد که از خدای واحد محض فیض واحد صادر می

ه مرتب مالصدرا مقام العماء، مرتبه الجمع، حقیقت الحقایق و به تعبیر .(617: 8762، واست)هم

 «عقل اول و وجود منبسط» (. اما اینکه کدام یک از این دو تعبیر8761:0/778، و)هماستاحدیت 

مصداق واقعی قاعده الواحد است، میان مفسران و شارحان مالصدرا اختالف است. ولی به هر شکل 

 .ترین بحث با قاعده الواحد استاولین و مرتبط ،بحث صادر اول

 مندی در نظام آفرینشننفی قانو -3

یعنی قوانینی که در طبیعت وجود دارد و نتیجه روابط  ،مراد از قانونمندی گاهی قانون طبیعی است

ست و گاهی مراد قانون الهی است که در اصطالح دینی قضا و قدر هاعلی و معلولی بین پدیده

ومی د کند؟ اما درمند عمل مینشود. در اولی بحث بر سر این است که آیا طبیعت قانومیخوانده 

می دو در عبارتی در اولی بحث بر نظم کیهانی وه بحث بر سر قانونمند عمل کردن خداست. ب

ولی نظام علی و معل هاآند. نپذیربحث بر نظام ربانی است. اشاعره هیچ کدام از این دو معنی را نمی

رر و اتفاقی های مکبلکه تقارن و توالی ؛معتقدند در طبیعت علیت نیست در طبیعت باور ندارند و را

(. اشاعره 0/31: 8180گویند)تفتازانی، است. اگر چیزی بدنبال چیز دیگر بیاید به شیی اولی علت می

اعره اللّه عند االشان قضاء »خوانیم: قانونمندی به معنای دوم را هم نمی پذیرند در شرح مواقف می

باالشیاء على ما هی علیه فیما الیزال و قدره ایجاده ایاها على قدر  هالمتعلق ههو ارادته االزلی

قضای الهی نزد اشاعره عبارت است از اراده ازلی او که )(1/812: 8706)ایجی، .«مخصوص و..

وی از  .(صوص و تقدیر معینالبته، به قدر مخ ؛متعلق به اشیاء است و قدرت ایجاد آنها را داراست

 نویسد: قول ابوالحسن اشعری می

شوند. خداوند متعال قادر همه ممکنات بدون واسطه به خداوند نسبت داده می»

مختار است و واجب نیست که چیزی از روی وجوب از او صادر شود. هیچ وابستگی 
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ه دگی کهم بین حوادث نیست مگر این که عادت است که اجرا شود. مانند سوزن

: وجود نیست)همان جز خدا دره موثری ب هیچ فاعل و آِید... وبه دنبال آتش می

8/018-017 ) 

بحث علیت در فلسفه مالصدرا تا حدود زیادی با آراء فیلسوفان گذشته متفاوت است. مالصدرا 

کوشیده است تا با تحلیل مسئله علیت و کنکاش در خصوصیات علت حقیقی و حقیقت معلول، 

زیرا عرفاء  ؛(8/137: 8737د برهانی کافی برای مشهودات عرفانی ارائه دهد)جوادی آملی، شواه

معلولیت در جایی  معتقدند علیت در واقع همان تجلی و متجلی و ظهور و مظهر است و علیت و

ای معنا دارد که ثانی برای حق وجود دارد و جلوه شیء، ثانی شیء، نیست. جلوه یک حقیقت مرتبه

(. مالصدرا در 836 :8711نه موجودی در کنار آن حقیقت)مطهری،  تب همان حقیقت است واز مرا

گوید که علت نه به معنای خالق و صانع عالم بلکه در باره معنای علت و علیت می مشاعرکتاب 

صدرا، مالباشد که متبدل و متطور به موجودات مختلف شده است)به معنای مصدر و منبع عالم می

در نزد مالّصدرا، هر معلولی قبل از وجود خاصّ خود، در علّت خود تحقّق دارد، ولی به  (60 :8767

و همین تحقّق در علّت، مبدأ صدور معلول است و بدون این تحقّق، معلول  وجودی اعلی و اتمّ

ها صفات خالق را به اندازه (. طبق این نظریه همه آفریده831: 8716شد)الهیجی،  موجود نخواهد

وجودی خویش دارا هستند. نکته شایان توجه اینکه، از دیدگاه قرآنی علیت عمومی امری ظرف 

چه اینکه تمامی نظامات اخالقی و حقوقی عالم هستی بویژه  ؛پذیرفته شده و غیرقابل انکار است

مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان قانون علیت  .مناسبات انسانی بستگی تام به آن دارد

ای هاز دیدگاه قرآن مجید افعال و پدیده را پایه و اساس برای استدالالت قرآن دانسته وعمومی 

 (8/127: 8731دهد)طباطبایی، خدا نسبت میه عالم را هم به علل طبیعی و هم ب

 نفی قاعده ضرورت علّی  -0

به سرحد وجوب نرسد  ئییعنی مادام که شی« م یجب لم یوجدالشیئ ما ل»قاعده ضرورت علّی 

د بر تاکی ،ماندبلکه همچنان در بُقعه امکان فرو می ،گردد تواند در صحنه هستی ظاهرهرگز نمی

ترین مبانی نظریۀ خلق از عدم است. به عقیده اشاعره الزمه اختیار الهی اختیار مطلق الهی از مهم

د که هیچ قصد و اختیاری برای خلق از عدم است. شیئ یا موجود است و یا معدوم. اگر موجود باش

وجود بخشی به آن نیست و اگر معدوم باشد، فاعل باید قصد کند که به آن وجود بخشد. اگر عالَم 
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ت. اش عدم اختیار الهی اسمعدوم نباشد و به تعبیر دیگر، حادث نباشد و برای همیشه باشد، الزمه

( 816/ 7: 8706با عدم باشد)ایجی، حادث است. قصد ایجاد چیزی باید مقارن  مختار قطعاً اثر

پدید  چون خداوند فاعل مختار است و اگر بخواهد در» اشاعره در رد قاعده ضرورت علّی گفتند:

آید که در آفرینش آنها موجب و مجبور باشد. در حالی کار باشد؛ الزم می آمدن مخلوقات وجوبی در

انّه تعالی قادر مختار فال »ادر شود. که خداوند قادر مختاری است و واجب نیست چیزی از او ص

 . (8/010: همان«)یجب عنه صدور شئ منها و ال یجب علیه ایضاً

تاب کرده است. او در کدفاع از نظریه نفی علّیت اشعری  از دیگران در میان اشاعره، غزالی بیش

 نویسد: دهد و میاعتبار ضرورت علّی را مورد مناقشه قرار می تهافت الفالسفهمشهور خود، 

ه مسبب ـود و میان آنچـشده میـادت سبب نامیـران میان آنچه از روی عاقت»

 دیر خدایـدو به سبب تق ران آنروری نیست زیرا اقتـشود نزد ما ضگفته می

... در نفس خود ضروری  ریند نه اینکهـآفحان است که آنها را باهم میـسب

 (. 006 :8710)غزالی، «اشندب

برای خارج گویند یک ممکن می و کننداشاعره به جای ضرورت مسأله اولویت را مطرح می

همین که وجود یا عدم برای  ؛حد ضرورت و وجوب برسده از حالت استواء، الزم نیست بشدن 

ولویت هستند ئل به اسینا در رد ادعای متکلمین که قاابن .کندکفایت می ،ماهیت اولویت پیدا بکند

 گوید: می در نمط پنج فصل عاشر

 :شودپس از انکه برای هستی ممکن مرجحی وجود داشت این سوال مطرح می»

ا اگر ب ؟باشدآیا هستی معلول، واجب است یا معلول کماکان در حالت امکان می

بت است و اگر با وجود مرجح وجود مرجح هستی معلول واجب باشد مطلوب ما ثا

تسلسل  -8ید آ( معلول همچنان در مرحله امکان بماند دو اشکال پیش میت)علّ

خلف: اینکه علت و مرجح فرض شده علت تامه برای معلول نبوده  -0در علل 

 ( 016-013: 8718سینا، )ابن«است

ذاتی  -0الویت ذاتی کافیه  -8توان گفت: اولویت از چهار حالت خارج نیست در ردّ اولویت می

اولویت غیرذاتی غیرکافیه. دو صورت اولویت ذاتی کافی و  -1اولویت غیرذاتی کافیه  -7غیرکافیه 

غیرکافی خالف فرض است چون ممکن در مرحله ذات نسبت به وجود و عدم یکسان است و 



 

Comparative Study of the Theoretical Foundations of the … 

H. Vahabpour, S. E. Aghazadeh, T. Kouhi  
871 

فی اما حالت اولویت غیرذاتی کا ؛صورت اولویت غیرذاتی غیرکافی مستلزم تسلسل و خلف است

ک گردد یمطلب آخر اینکه وجوبی که معلول بدان متصف می ست ومطلوب حکماء و فالسفه ا

ضروری گرداند معلولی که  را واجب و وجوب غیری است نه اینکه معلول علت را وادار کند که او

ین ممکن تا به غیر خود واجب امتاخر از علت است محال است علت را مجبور به ایجادش کند. بنابر

 ( 728-8/722: 8761، گردد)ملک شاهینشود موجود نمی

ای مورد صدرالمتألهین قاعده ضرورت علّی را مانند سایر مسائل مهم فلسفی در سطح گسترده

بحث قرار داده و در بسیاری موارد جهت اثبات مسائل گوناگون به آن تمسّک نموده است. وی بر 

ه سر از ناحیه علت بکند که ماهیت ممکن، یا هر وجود امکانی دیگر، مادام که این نکته تکیه می

حد لزوم و وجوب نرسد، هرگز موجود نخواهد شد. علت نیز در مقام ترجیح وجود معلول، مادام که 

علت  تواندترجیح خود را به سر حد ایجاب و الزام نرساند، علت نخواهد بود؛ بلکه علت هنگامی می

ت. ود که هر علتی واجب العلّیّه استوان ادعا نمباشد که علّیّت آن به طور ایجاب باشد. بنابراین، می

یجب  الشیئ ما لم»چنانکه هر معلولی نیز واجب المعلولیه خواهد بود. مالصدرا پس از اثبات قاعده 

کند که آنچه در مورد این قاعده به اثبات رسیده، عبارت است از وجوب سابق اضافه می« لم یوجَد

گردد. پس از اثبات این ذات ممکن ثابت میکه پیش از وجود از ناحیه علت و مرجّح تام برای 

وجوب »خوانند، وجوب دیگری عارض خواهد شد که آن را می« وجوب سابق»وجوب که آن را 

 .(007-8/001: 8761 نامند)مالصدرا،می« الحق

در  اند. الزمۀ این تعریفکرده ریفتع« صحّت فعل و ترک»اکثر متکلمین قدرت حق تعالى را 

لم  الشّىء ما لم یجب»مورد قدرت حق تبارک و تعالى انکار قانون علیت و نپذیرفتن مفاد قاعدة 

براى خروج ممکن بالذّات از حدّ استوا  هاآن است. مبناى این عقیدة متکلمین این است که« یوجد

مالصدرا با استناد  .(076/ 8: 8712انی، دانند)دیننسبت به وجود و عدم، صرف اولویت را کافى مى

نماید کند و اضافه مىمبناى عقیدة متکلمین را ابطال مى« الشّىء ما لم یجب لم یوجد»به قاعدة 

شود که انسان حالت جزم را نسبت به همۀ اشیاء از دست بدهد که اعتقاد به این مذهب موجب مى

جایى که از نظر وى تخلّف نتیجه از قیاس برهانى و هیچ حکمى در عالم براى او یقینى نباشد تا 

 (6/708: 8761مالصدرا، به صورت شکل اول جایز خواهد بود)
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 جوهر فرد -1

چیزی است که در زیر ظواهر پنهان است.  (substance)جوهر در اصطالح فلسفی، ماده اصلی و

ت جسم است. اصطالحاجوهر فرد، اصطالحی در کالم و فلسفه اسالمی، به معنای کوچکترین جزء 

 همینفرد برای اشاره به  ر الواحد الذی الینقسم و به ویژه لفظ جوهرِھجزء، الجزء الواحد، الجو

قاد فرد اعت مفهوم به کار رفته است. درخصوص خمیرمایۀ جهان، متکلمان اشعری به نظریۀ جوهر

 گوید:دارند. شهرستانی در تعریف جوهر فرد می

الی حد الیقبل الوصف بالتجزی و یسمیه المتکلمون الجسم ینتهی بالتجزیه »

 ( 627: 0223شهرستانی، )«جوهرا فردا

اند. جزء بر بنیاد این نظریه اشیای جهان از ذرات تجزیه ناپذیر یا جوهرهای فرد ترکیب یافته

أنّه مرکّب من أجزاء ذوات أوضاع، ال تتجزّى و »...  فرد دارای سه ویژگی است الیتجزی یا جوهر

این  -8(. 0/760: 8186طباطبایی، .. «)ههی متناهی العقال و ال وهما و  تنقسم أصال، ال خارجا وال

هیچ  -0توان به آنها اشاره حسی کرد ذرات دارای وضع هستند، یعنی موقعیت مکانی دارند و می

این  -7گونه تقسیمی در این ذرات راه ندارد، نه تقسیم خارجی، نه تقسیم وهمی و نه تقسیم عقلی 

باشند یعنی فاقد طول، عرض و عمق هستند و متناهی یعنی محدود اجزاء واجد هیچگونه بعدی نمی

 در خصوص اعتقاد اشاعره به جوهر فرد چنین توضیح داده شده:  شرح مواقفدر  .هستند

جوهر اال المتحیز أى القابل بالذات لالشارة الحسیۀ )کما مر( من أنهم نفوا  ال»

 ( 6/033: 8706 )ایجی،«المجردة و حکموا باستحالتهاالجواهر 

 بدان گرایى نظریه ذره به اشاعره گرایش گوید:می (036 -011صص ) المقاصدغزالی در کتاب 

 گانهی عنوان را به حق ، ذاتجهان حدوث یابند تا از راهمى مجال نظریه از پرتو این که است سبب

 قدم بولق به آن پذیرش که ارسطویى و صورت نظریۀ ماده بر خالف کنند؛ درست اثبات قدیم ذات

 از نظر اشاعره نظریه جزء الیتجزّا، یکی .(7686/  1: المعارف بزرگ اسالمیهانجامد)دائرمى عالم

 ماگر جواهر قدی . به این صورت کهآفریدگار است به و نیاز آن عالم حدوث اثبات برای از ادله مهم

 باید به یابند، پسنمی و افتراق خود اجتماع ذات . جواهر بهاند یا مفترقیا مجتمع از قدیم ،باشند

در  انیرا شهرست استدالل از این جدا شوند. صورتی شوند یا از هم جمع باهم بیرونی علتیوسیله 
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(. 627: 0223است)شهرستانی،  آورده« الجوهر الفرد ی اثباتف»در بخش آخر کتاب  االقدام هنهای

گرایی اشعریان نظریۀ تجدید دائمی اعراض است. طبق این نظریه از میان ترین جنبه ذرهبرجسته

همه اعراضی که برای اشیاء وجود دارد حتی یک عرض موجود نیست که برای دو لحظه پیاپی 

یافته و در لحظه بعد فانی شده و به وسیله  ای هستیعرضی در لحظه داشته باشد. هر استمرار

شود. این آشکارا نظریه خلق عرض دیگری که مشابه آن است و جدید خلق شده، جایگزین می

کنند تا از کنار هم قرار دادن (. اشاعره وجود خأل را نیز اثبات می120: 8731جدید است)ایزوتسو، 

حداقل دو جوهر فرد است و نه هیولی و  ه ازبنابراین جسم تشکیل شد ؛آنها جسم را اثبات کنند

  :گویدمی شرح مواقف چنان که ایجی در ؛صورت

 ال ما یترکب منهما بل هناک فرد( الصوره والهیولی و اذ علی تقدیر ثبوته )جوهر»

 ( 6/036: 8706ایجی، «)جسم مرکب من جواهر فرده

دائمی و لحظه به لحظه نشان دهند واسطه در کار آفرینش اشاعره برای آن که دست خدا را بی

 :ان)هم«العرض ال یبقی زمانین»ماند: اند که عرض در دو آن باقی نمیبه این مسأله قائل شده

در حکمت  .آفریندو بقای آن آفرینش مداوم خداوند است که هر لحظه عرض جدیدی می (6/73

نه  دت و ضعف وجود، وشود و موجودات تنها در شمتعالیه، وجود یک واحد شخصی محسوب می

وجود  مراتب مختلف آن یک در اصل وجود، که یکی بیش نیست با یکدیگر متفاوت شمرده شده و

اصل تشکیک وجود، فالسفه معتقدند وجود های  (. بنا بر8766:8/77دهند)مالصدرا، را تشکیل می

داوند است از وجود خضعیفی  امکانی هر چند وجود حقیقی هستند لکن مرتبه وجود آنها مرتبه بسیار

اصل وجود آنها ضعیف شده و ابتالی آنها به  ،شوندهر چه سلسله وجودها از خداوند دور می

اما اصل وجود همه ممکنات نخست در حق تعالی به نحو  ؛شودتر میها زیادعدم ها ومحدودیت

سیر نزولی پیدا اما با افاضه الهی، وجودهای ممکن از ذات الهی تنزل و  ،وجود بسیط بوده است

ما نُنزّلُهُ اال بقَدَرٍ  و اِن من شیئ اال عندنا خزائنه و(. »676/ 7: 8736کردند)جوادی آملی، 

آن به وجود رابط تعبیر  از نظر مالصدرا وجود عرض، وجود فی غیره است که از .(08حج/«)معلومٍ

 عرض بودنش این استاز این جهت عرض به حکم اینکه حقیقتی است تابع جوهر، الزمه  ؛شودمی

اگر عرض  .ین در تمام احکام تابع جوهر استابنابر ؛که هیچ استقاللی در مقابل جوهر نداشته باشد

این وصف  با .متغیر باشد امکان ندارد جوهر متغیر نباشد. وجود عرض لنفسه عین وجوده لغیره است
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یعنی مجموعه عرض  ؛است عرض نه تنها استقاللی مقابل جوهر ندارد بلکه از مراتب وجود جوهر

آورند نه اینکه دو شخص و دو تشخص باشند و در کنار و جوهر شخص واحدی را بوجود می

آغاز، جزء  ، ازفلسفه اسالمی یکدیگر قرار بگیرند. مطلب آخر که شایان توجه است اینکه سنّت

را  هنظری این که ستا تنها فیلسوفی رازی زکریای محمدبن و است الیتجزّا را مردود شناخته

 (8/37: 8717)ناصرخسرو، است پذیرفته

 تحلیل بررسی و

هر دو مکتب قایل به نظریه خلق از عدم و  -8توان گفت: در بیان تشابهات این دو مکتب می

هر دو شرط توحید را  -7؛ اندهر دو مدعی استخراج آن از متون دینی -0 ؛حدوث زمانی هستند

 . دانندخلق از عدم میاعتقاد به نظریه 

توان گفت: هر چند اشاعره به منظور تعظیم خداوند با وسعت های آنها میدر مورد تفاوت

 و را برگزیدند؛ ولی تفسیر بخشیدن به قلمرو قدرت و اراده الهی نظریه خلق از عدم)من الشی ء(

دلی ج تحقیق و تحلیل آنها حاوی اشکاالت اساسی است. برخی از این اشکاالت ریشه در شیوه

را  های عقالنیبودن آن دارد و برخی دیگر ریشه در دیدگاه متعهدانه و متدینانه آنان، که راه مداقّه

کمتر به مشکالت عقلی این دیدگاه است محدوده آن را بسیار تنگ کرده و باعث شده  دشوار، و

 توجه کنند. نکات زیر در تحلیل این دیدگاه درخور تامل است:

ل اصل نظریه خلقت از عدم باید گفت الزمه این فرضیه، آن است که امر عدمی در تحلی-8

تابد مین حالی که عقل، خلق از عدم را بر منشأ آفرینش و مبدأ قابلی برای خلقت قرار گیرد، در

گرنه انقالب ذات )تحول عدم به وجود( الزم  پذیرد که امر معدوم، منشأ وجود شود. وو نمی

 آید. می

و عدم  «ال شیء»زم فرض دوم نیز این است که خدا عالم هستی را از .. ال».

تواند مبدأ قابلی برای خلقت باشد.... هرگز نمی «عدم»آفریده باشد و حال آنکه 

 (. 711: 8717جوادی آملی، )

تباین وجود جهان و کائنات با وجود خدا  اعتقاد به نظریه خلق از عدم، اعتقاد به تغایر و -0

ار نفی و انک نیز الزمه آن نفی هرگونه نسبت و رابطۀ خدا با جهان است که الزمۀ آن است و

تی تواند هستأثیر خداوند به عنوان آفریدگار در خلقت جهان است. وجود متباین نمی نقش و
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بخش وجود متباین دیگر باشد؛ چون الزمۀ فاعلیت و علیت، داشتن وجود معلول در ذات علت 

 است. 

لق خ»و « خلق من الشیء»حصر توجیه خلقت به « خلق از عدم»دالیل قائالن به از جمله  -7

اید گفت اند. ببود که با ابطال فرضیۀ )خلق من شیء( به اثبات فرضیۀ خود پرداخته «من شیء

که فرضیه تبیین خلقت جهان منحصر به دو فرضیه پیشین نیست ؛ بلکه فرضیه سومی با عنوان 

ال من شیء( وجود دارد که بیان اثباتی آن در قالب دو دیدگاه خلقت جهان نه از چیزی )

 .(36: 8736 فیلسوفان )نظریۀ صدور( و عارفان )نظریۀ تجلی( قابل ارائه است)قدردان ملکی،

کنند دایرة شمول خلقت الهی تنگ خواهد شد زیرا نظریه حدوث که اشاعره بر آن تاکید می -1

توان با حد وسط قرار دادن تغییر اثبات مادی را می که فقط خلقت عوارض و اوصاف موجودات

کرد نه جواهر و ذوات آنها را، زیرا تغییر مطرح در استدالل متکلمان ) العالم متغیر و کل متغیر 

عوارض است و نه جواهر، روشن است که حد وسط  اوصاف و حادث، فالعالم حادث( تغییر در

 مزبور در باب ممکنات مجرد کارآیی ندارد. 

متعلق اراده الهی است، اشاعره تنها موثر  بر مبنای نظریۀ خلق از عدم، هر چیزی مستقیماً -6

مندی در نظام آفرینش(. پس شرور چه جایگاهی خواهند داشت؟ آیا ندانند)نفی قانورا خدا می

 ؟ صاحب شرح مواقف گوید: است شروری مستقیما از ارادة او ناشی شده

د بل هو بفعل العب هاللّه تعالى( أى قدرته تعالى متعلق هان فعل العبد )واقع بقدر»

 (. 6/18: 8706 )ایجی،«واقع بتأثیرها فیه...

یدگاه د خداست. البته، شایان ذکر است که از در بنابراین، به عقیده اشاعره سرچشمه شر

 .نفسه وجود نداردخوبی فی اشاعره هیچ بدی و

آن در بستر نفی علیت عمومی و انحصار علیت ناپذیری اعتقاد به جوهر فرد و تقسیم -6

رساند االطالق به خداوند متعال، ضعف الهیات عقالنی و وحیانی این مکتب کالمی را میعلی

فلسفی علیت عمومی ذکر شد؛ اشیاء عالم هر چند بصورت  زیرا بنا به آنچه در مبانی قرآنی و

دارند.  یمی در عالم تاثیر و تاثر علّوجود رابط و غیرمستقل و در طول علت حقیقی خداوند، سه

 توان گقت: در حکمت متعالی می «خلق از عدم»مورد نظریه  در
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 حدوث»یا  «خلق از عدم »یکی از ابتکارهای مالصدرا در حکمت متعالیه، اثبات نظریه  -8

ه های دیگر فالسفتحلیل به بررسی نظریه بر اساس حرکت جوهری است. او با نقد و« عالم

 پردازد. در این باره می

ات با استناد به آی های شهودی وگیری از اشراقاستدالل منطقی با بهره مالصدرا عالوه بر -0

نماید که اعتقاد به توحید و یگانگی خداوند اقتضاء دارد که عالم حادث زمانی قرآنی ثابت می

 شمرده شود. 

ای از فالسفه جدید عقیده دارد که آفرینش و خلقت، حادثه مالصدرا مانند عارفان و بسیاری -7

بلکه خلق کردن برای خداوند ذاتی  ؛نبوده که در ابتدای پیدایش موجودات، اتفاق افتاده است

آفریند نه در زمان. ها خلق کرده و خواهد کرد. خداوند جهان را با زمان میاست و در همه زمان

( و باشدنوان )عالم در حدوث و در بقا نیازمند به واجب میاین نظریه در حکمت متعالیه با ع

 آمده است.  (خلق مدام در عرفان)

مالصدرا بین عقیده فالسفه و عرفاء آشتی داده است. فالسفه معتقد به  ،در بحث علّیت -1

، صادر اول اند:ذات حق صادر شده ند که، به ترتیب ازهست نظامی از موجودات مصدر و صدور و

نه به تکثر صادرها، اعتقادی ندارند.  که عرفاء نه به صدور و معلولیت و دوم،.... در حالی صادر

ذات حق « علیت»نظر حکیم  قرآن آمده از عارف معتقد به تجلی است. مفهوم خلق که در

(. او دریافت که، علیت جز 836 :8711حق است)مطهری،  «تجلی ذات»نظر عارف  از است و

 علیت نمی تواند بود تجلی نیست و تجلی جز

های دیگر در بین حکماء و فالسفه سابقه طوالنی داشته و در ادیان به بیان« خلق از عدم» -6

اما مهمترین دستاورد حکمت متعالیه در این نکته دیده  ؛الهی امری بدیهی تلقی شده است

ه بود، آمدهای متکلمین و فالسفه پیشین در گفته« حدوث عالم»شود که آنچه با عنوان می

ه پاسخی شایست های مالصدرا، مستدل شده وهای اساسی بوده که تنها در پژوهشدارای ضعف

 . یافته است

 گیرینتیجه

اند تا این دیدگاه را برگرفته از تالش کرده هر چند اشاعره در باب نظریۀ خلق از عدم )من الشیی(

نشان بدهند، اما دارای اشکاالت اساسی متون دینی و مطابق با اعتقادات و باورهای سلیم دینی 
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اهلل و به جای مسأله ضرورت، اولویّت را هاست. اشاعره در مسئله علّیت، به جای قانون طبیعی، عاد

ین اند. چنناپذیری شدهقرار دادند و به جای صور نوعیّه و هیولی و صورت، قائل به اصل تجزیه

ق عدم خل ین وجود خالق و مخلوقی است که ازتصوری از لحاظ نظری، دارای تناقض و انفصال ب

که دیدیم این دیدگاه هم از نظر عقلی دارای اشکال و هم از حیث دینی، مغایر  شده است و آنچنان

ریه های مالصدرا، اثبات نظیکی از ابتکار توان گفت:با متون دینی است. در حکمت متعالیه، می

گیری از برهان، عرفان و قرآن و روایات، با شیوه است. او با بهره« حدوث عالم»خلق از عدم یا 

متکلمین پیشین پرداخته و با ارائه حرکت جوهری،  های فالسفه وبدیع به حل تعارضات و چالش

 هخلق از عدم )المن شیی( را اثبات نمود. به نظر وی، برخالف نظریه اشاعره، حدوث زمانی عالم ب

یعنی ذاتا این جهان متجدد آفریده شده است. از نظر  ؛معنی خلق جهان با زمان است نه در زمان

وی نخستین فیض حق یا صادر اول همان وجود منبسط یا عقل اول است که تجلی اول ذات و 

 تاخری بین او و . در وجودشناسی صدرایی، خداوند علت تامه است واستساری در کلیه موجودات 

بدون آن که فاعل به زمانی  ؛حاکم است مخالوقاتش نیست و همواره سبق ذاتی و تقارن زمانی

توان ادعا کرد که نظریه صدرایی خالی از ابهام و ایراد بودن متصف گردد. در نهایت گرچه نمی

 های عرفانی تحولی در عالمهای عقالنی و مجاهدتتوان گفت مالصدرا با تالشاما می ،است

بشری در مورد خلقت، پاسخی درخور های ترین پرسشیکی از کهنبه وجود آورده و ه اندیشه ب

 . یافته است
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