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  خلق از عدمةبررسي تقرير اشاعره از نظري
 

 ١٭براتيمرتضي 

    واحد دامغاني دانشگاه آزاد اسالميمرب   
 )۲۴/۶/۱۳۸۷ :ي پذيرش نهايريخـ تا۱۶/۲/۱۳۸۷ :يخ دريافت مقالهتار( 

 
 كيدهچ

ش از مفاهيم اساسي در جهان بيني اسالمي است که نقشي برجـسته در              ينآفر
منظـور  ه  متکلمـان اشـعري بـ     ين ميـان    ا در .کند ابعاد انديشه ديني ايفا مي     ةهم

 خلـق از    ةنظري  الهي، ة با وسعت بخشيدن به قلمرو قدرت و اراد        ،خداوند تعظيم
خاصي است و از  لوازم و فرضهاپيش ين ديدگاه مبتني برا .اندعدم را برگزيده

اسـت مبـاني ايـن     اين مقالـه سـعي شـده    در .بردبرخي مشکالت عقلي رنج مي 
 نقـد   مـورد سـپس    و شـود   مطـرح  لوازم عقلي آن   مشکالت و  نظريه بررسي و  

الصدرا پيـشنهادي اسـت      اشاعره با وجود شناسي م     ةترکيب نظري  .قرار گيرد 
  . پديد آوردتواند تصويري قابل دفاع از خالقيت الهيکه مي

 
 ضان، خلقت، اشاعرهيخلق از عدم، ف هاكليد واژه

 
  لهسأمطرح 
 .شده است  يقدم بررس  ان حدوث و  يشکل تقابل م   در شتري ب يکالم اسالم  نش در يآفر
: مطرح بـود   خدادرباره  فاوت  دگاه مت يزمان ظهور اسالم حداقل سه د      انه از يخاورم در

ــ( ــون، :ـ نک ــه نوافالطون نت ــمقال ــسفه اســالم ان دري ــره المعــارف اســالم يفل  ي در دائ
 ۱٢.)۶/۸۰۵راتلج،

 ان به عنوان محرک اول يي ارسطوي خداـ۱
  ياض دائميان به عنوان في نوافالطوني خداـ۲

                                                 
                 ۰۲۱Email: Barati 20007@ yahoo.comـ۲۲۰۵۱۶۲۹: ـ فاكس۰۲۱ـ۸۸۴۶۵۵۳۷: تلفن ٭

1- See: Netton,Neoplatonism in Islamic philosophy, in routledge Encyclopedia  
philosophy 1995  V:6 ,805)                 
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  قرآن به عنوان خالق از عدم ي خداـ۳
 متقن و سـازگار بـا متـون         ياشهي خلق از عدم اند    ةي، نظر يان متکلمان اسالم  يم در

 امرا فانما يو اذا قض" "کن" ي برگرفته از کلمه خلقت زاياشهياند. شودي مي معرفينيد
 ،يمجلـس  ("ئيکـن معـه شـ    يکـان اهللا و لـم        "ثيحدکه  ) ۱۱۷/ بقره( "کونيقول  له کن ف    ي

 "اء مـن العـدم    ي االشـ   خلـق  ا مـن  يـ ت الحـرام،    يا رب الب  ي "د و يوم .)۷۱/۲۳۴ ،بحاراالنوار
ن يـ  از ا  ي متفـاوت  يرهايان متکلمان تقر  يدر م . ن است آانگر  يب) ۸۰فصل   ر،يجوشن کب (

 ينـ يد   کـامالً   ي اشاعره امر  ي خلق از عدم در نظام کالم      ةينظر . ارائه شده است   ةينظر
نش جهـان بـه     ي آفـر  ةديـ ده موجب حفظ عق   ين عق يجا که ا   نآبه گمان اشاعره از     . است

 به  ينيمان د ي ا يشود، از ارکان اصل   ي موجودات با او م    ة مستمر هم  ة رابط دست خدا و  
ه در اصـل حاصـل      يـ ن نظر يـ ا .سـت ان جا مطلق    يچ در ا  يالبته، مفهوم ه  . روديشمار م 

الدرت ( ي است نه علم   يني د ي خلق مفهوم   چون ستيش جهان ن  يداي پ أمل درباره منش  أت
 .)۲۰۴ ١ل،يون درز

 
 تحليل مفهومي آفرينش ازهيچ

شـود  يده م ي د يآن چه در عالم انسان    . شوديده نم ي از عدم آفر   يزيان چ يان آدم يدر م 
 مـسبوق   ةيـ  اول ةنجار بر ماد  . ئ  ي مسبوق الوجود و نه از الش      ةماداز  ئ است   يجاد ش يا

 ةيـ نظر امـا در  . دهـد ي به چـوب مـ     ي خاص يفيت تال أيجه ه يکند و در نت   يالوجود کار م  
عدم در نزد    .چياز دل عدم و از دل ه       يعني .ئ  ين الش ئ است م  يجاد الش يخلق از عدم، ا   

 ين خالآر مفهوم ي است که زي عدم لفظ.ير قابل دسترسياشاعره عدم مطلق است و غ
ست و ظـاهر    يـ  در عـدم مطلـق ن      يزييچ تم ياز آن جا که ه     . ندارد يچ مصداق ياست و ه  

. رسـاند يدر ذهن هم حضور بـه هـم نمـ         ) ۳/۹۰ ،شرح مواقف  ،يجرجان( البطالن است 
-يمنطـق دانـان مـ     .  محال اسـت   ،ستيدس معقتد بود که سخن گفتن از آن چه ن         يپارمن
عـدم   .)۶/۵۲۴ ٢نـگ، يث نوت يـ ه(  باشد يزين که نام چ   ينه ا . ستي ن يزيچ، چ يند که ه  يگو

ست يـ  هـم ن يزيـ اثر چ رد،يتواند منشا اثر باشد تا علت قرار گ     يمطلق همان طور که نم    
 بـر   ،انـد ز خلق شده  يم موجودات از چه چ    ين که بپرس  ياجه  ينت در. که معلول واقع شود   

 در ذهن با وجود نداشـته  يتبچ نسياگرعدم ه. ستين  خلق از عدم معنادار    ةي نظر يمبنا
                                                 

1.  Aldert van derziel 
2. Heath, Nothing 
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 يريگونه مفهوم پذ  که از هرياظلمتکده. م شدي محض مواجه خواهيکيباشد، ما با تار
نش ي خاص آفريمانخدا بود و جهان نبود و سپس در ز         .زان است ي گر يمفهوم ساز  و

نش بـا   يعمل آفـر  . غاز شده در زمان است    آنش معادل   ير آفر ي تعب اصالً. صورت گرفت 
ئ يش از شـ   ي بـ  و است کـه خلـق شـده اسـت           يزيچ جه آن  نتي شود اما، يچ شروع م  يه

. ديـ آيد مـ  يـ ن فعـل پد   يز در اثر ا   ي خالق و مخلوق ن    ة عمل، رابط  ةجيمخلوق به عنوان نت   
 خـالق   يها واژه  متقابالً  است كه  نشي با آفر  فقط .ستيلق ن نش خا يش از فعل آفر   يپخدا  

 يري سـ  ، موجـود شـدن    ير از عدم بـه سـو      ي بدون شک س   .دنشويف م يو مخلوق تعر  
 . معما گونه است

 
 خلق از عدم بحث از  ةنيپيش
 . جـستجو کـرد  ينـ يش ديد در گـرا يـ  دارد و آن را باي الهـ ياشهي خلق از عدم ر   ةينظر
 ينـ ي د  خلق از عـدم ارائـه شـده کـامالً          ةي نظر بارة که در  يعدد مت يهانييرها و تب  يتفس
 ةهمـ  ربـ م خداونـد    ي و قـدرت عظـ     ي الهـ  ةنش بر اراد  ي آفر ةرها در حادث  ين تفس يا. است

 . افتير مختلف يتوان در اساطي را مينيش دين گرايا. دنکنيد ميموجودات تأک
 
  اساطيرـ۱

از . ار دور جــستجو کــرديستــوان در اســناد و مــدارک بــي خلــق از عــدم را مــةيــنظر
 مـثالً مـا بـه       . ناظرنـد  چينش از هـ   يفرآمفهوم  بر  ا  ي است که گو   يرين آنها اساط  يمهمتر

 هستند که جهـان     ياساس لاؤن س يا پاسخ گفتن به    که در صدد   خوريماساطيري برمي 
 مفهـوم   يايـ گوکـه   را   يرياسـاط ده شده اسـت؟     ي آفر ي؟ چگونه؟ و توسط چه کس     يک

 : کرديدو دسته طبقه بندتوان به ي م،چ هستندينش از هيآفر
 .اي نبودنيستي محض، حتي آفريننده) الف
چ يننده از هـ يفرآننده، سپس يفرآ يچ نبود حتيمعتقدند که در آغاز ه   ر  ي اساط يبرخ

. گرفـت شه شکل ي با مردمان صاحب اند ييهاطيمحر در   ين گونه اساط  يا. مدآبه وجود   
رود کـه   يش مـ  يآنجا پـ   شه تا ين اند ي ا .ر هند ي از اساط  يونان و قسمت  ير  ياساطهمچون  

- يكـي از اسـطوره     در .کنـد ينش را از آغاز شروع م     يچ نباشد و آفر   ي ه يآغاز هست  در

 يمـ ي عظيکيتـار .  نبـود يزيـ  چ م که در آغاز جز خأل     يخوانينش هم م  ي آفر هاي يوناني 
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مـد و بعـد     آرون  يـ ب) نيزمـ ( ايـ گاهة   ال يرگيان انبوه ت  ياز م   گرفته بود و   اهمه جا را فر   
 .)۹ ، يديل(به وجود آمدند ) ايدر( و پونت) آسمان(ان اورانوس يخدا

 فريننده بود و ديگر هيچآ) ب
ننده در راس جهـان هـستند کـه جهـان را              يک آفر ير معتقد به    يگر از اساط  ي د يبرخ

ز از تسلـسل و دور      يـ د به منظور پره   ير با ين اساط يبر اساس ا  . چ به وجود آورد   يه از
 با   سبب نيبه هم . ردي قرار گ  ين هست يدار اعتقاد داشت که منشا ا     ي ثابت و پا   يابه نقطه 

د، تـا  يـ آيز از او و به خواست او به وجود مـ ين که همه چي آغازةننديک آفر ياعتقاد به   
: ر مصر آمـده اسـت     ي اساط يدر برخ . رديگي آرام م  ي فکر  مجادالت ها و  بحث يااندازه
ده شـده  يـ  او آفر  يز از صدا  يهمه چ  ادر کرد و  ش را ص  ين فرمان خو  ي جهان آفر  يخدا

 در  شود کـه  يافت م ي ييهاکا اسطوره يل سرخ پوست آمر   ين قبا ي در ب  .)۸۲بهار،  (است  
او ابتـدا   : نهـا آمـده اسـت     آ از   يدر برخـ  . نش زده است  يرآف واحد دست به     ييخداآنها  

دن بر ي و دم خود با تف کردن به کف دستةکند که آنها به نوبيابرها و آبها را خلق م  
ز آمده اسـت    ي ن ييقاير آفر يدراساط). ۱/۱۹۴استروس،  ( دين را آفر  يآن، ستارگان و زم   

 .)۶۲ندر، يپار( د آورد يد و ماه را پديگانه در ابتدا خورشي ييکه خدا
 
  يونان باستان  ـ۲

درک شـده    ونان باستان   ي ة فالسف ةليبه وس  عدم ابتدا   معتقدند که مفهوم خلق از     يبرخ
سـپس  و    ).۱۰۶ ١رابـرت کـامينيس ويـل،     ( گردديباز م  ه به ارسطو  يصل نظر ا واست  
 انـد کـرده ت  يـ حماآن   از ٣ثيـ کورن نـد ي هماننـد گزو   ييهـا ستيـ سوف و ٢ستوسيتئوفر

چـرا کـه    ست  يـ  ن قابـل دفـاع    ده به ارسـطو   ين عق ينسبت دادن ا   .)۲۷۶ ٤مزهوستون،جي(
-يآغاز و بـ   ي، ب يبلکه ازل  د،روين م ينه از ب   د آمده است و   يجهان درنزد ارسطو نه پد    

 . بود يت وجود ي مفهوم فاعل  يتوان به دنبال ردپا   ي ارسطو نم  ةلذا در فلسف  . انجام است 
 خلقـت عـالم     يه بـرا  يـ  اول ة افالطون است که معتقد بـه مـاد        ةيه در مقابل نظر   ين نظر يا

 رن د يـ ا .د آورد يـ  پد )٥کائوس(نظم  ي ب ةصانع جهان را از تود      افالطون، ةديبه عق  .است

                                                 
1. Rebert cumminys ville 
2. Theo Phrastus 
3. Xeniodes of cornith 
4. James M,Houston 
5. Chaos 
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بزرگ بـودن خداونـد اقتـضا دارد         ، خلق از عدم   ةين نظر ا معتقد  گمان  است که به   يحال
 ).۲/۱۴ ١پاننبرگ،( نديافريب چه بخواهد عدم هر  باشد که ازيفعل خالقه او به صورت

 
 نطق اشاعره در نظريه خلق از عدم م

چ يهـ نش يفـر آ يابتـد . ئيالشـ  ئ از ي خلـق شـ    يعنيدانند  يعدم م  زانش را   يآفرعره  اشا
، بلکه خـود اعطـا      يزياما، نه به چ   .  وجود است  ياعطا و   ينش همان فعل اله   يآفر. است

 اجـسام و   ،ننـده يآفرمعقتدنـد کـه     موحـدان    :ديـ  گو اصـول الـدين   صاحب  . وجود است 
انـد و نـه     يئينه ش  ،د که حوادث قبل از حدوث     يگوياست و م  ده  ي آفر چيه از اعراض را 

نـد  يگوي اشـاعره مـ    ،ي بـه گفتـه بغـداد      .)۷۰،  ينيجـو ( ان و نه جواهر و نه اعـراض       ياع
ن، وجـود دادن    يبنـابرا  .باشـند يستند، جوهر و عـرض هـم نمـ        ي ن يئيحوادث قبل از ش   

به . ش موجب خلق شده است    ي خو ةخداوند با اراد  . دن است ي ذات بخش  يخداوند به معن  
لکـه   ب؛ل نشده اسـت   يجود تبد وز به   ي وجود از عدم صادر نشده و عدم ن        ،ترقير دق يتعب

در  .نهـا شـده اسـت     آ ي موجب هـست   شتيوميق يريراگف ر و يثأخداوند به سبب شدت ت    
 بـدون واسـطه از عـدم        يهـ  ال ة با اراده و قدرت مطلق     ي جهان هست  ، اشاعره ينيجهان ب 

ست بلکـه موجـودات جهـان بـا         ي ن يطولام   بر نظ  ي مبتن يش هست يدايپ. استآمده  د  يپد
 را ابداع   ي جهان هست  يم شهرستان يعبدالکر. نداد آمده ي و به طور مستقل  پد      ي اله ةاراد

 ديـ  با او نبود و سپس جهان را آفر        يزيچ چ ي که او بود و ه     يابه گونه  داند،يم خداوند
 ).۷ ، علم الکالميه االقدام فينها، يم شهرستاني عبدالکر:ـ نک(
 

  خلق از عدم ةمباني نظري
ا ناآگاهانـه از    يـ نـد آگاهانـه و      تواني است که م   يک سلسله مبان  ي بر   يمبتن ياهيهر نظر 

فـا  ي ايند اسـتدالل و اسـتنتاج نقـش اساسـ    ي در فرا  ين مبان يا .آنها برگرفته شده باشند   
 شـود يق نقادانه حاصل مي آنها با تحقي و رده بندين مبان ين ا ييص و تع  يتشخ .کنديم

، ي عقلـ  ي آنهـا رونـد    يروشـن اسـت کـه احـصا       . روديق به شمار مـ    يو از شئون تحق   
ز تـالش   يـ ن نجايا در .بود  نخواهد يحصر عقل  چه باشد  جه تتبع هر  ي است اما نت   يليتحل

 اسـتخراج  ي فکـر  يها اشاعره با استفاده از روش مطالعه نظام       ةي نظر يشده است مبان  
 : کرديتوان به چند گروه طبقه بنديها را مش فرضي و پين مبانيا . شود مطرحو

                                                 
1. Pannerberg Wolfhart 
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  فلسفي  ـ مباني عقليـ۱
  ازي ناشنش و نظام خلقت عمدتاًي به آفر  يمذاهب اسالم   از فرق و   ك ي کرد هر يتنوع رو 

ن مسبوق و مصبوغ بـه آنهاسـت         ي است که فهم د    ييهافرضشي و پ  يمباد اختالف در 
از جملـه   . م است ي قابل تقس  ي کالم ي و فلسف  ي به دو دسته معرفت شناس     ين مباد يکه ا 
ن يـ  در د  ينـ ي بـرون د   يهانشزان دا يک و م  يقلمرو هر     قسم اول اعتبار عقل در     يمباد
 .گروه است  از نظر هريشناس
ت او  ي از وجـود خـدا و خلـق جهـان بـه اراده و مـش                ي و حاک  يني د ينش اصطالح يآفر

م و  يات از جملـه قـرآن کـر       يـ  نخست بـا اتکـا بـه نقل        ةشود و لذا در مرحل    يمحسوب م 
 .شوديمن يي تبينش الهيرآف ي چگونگيث نبوياحاد
  معدوم ة اختالف نظر دربارـ۱ـ۱
 مسبوق الوجـود و از      يزيا از چ  يا جهان از عدم به وجود آمده است         ي که آ  رمان  يا
) ئيشـ (ز  يـ  چ ،)ئيچ، الشـ  يهـ (ا معـدوم    يله بود که آ   أن مس يخاسته از ا  ، بر ش ساخته يپ

زها ي است که چ   يزي چ يچي است که ه   يابه گونه  يچياز ه ا ساختن   يز؟ آ يا نه چ  ياست  
 يچـ يا هيـ ز اسـت؟ اصـال آ  يـ ک چي به   يچيل ه يتن، تبد ا ساخ يشود؟ آ ياز آن ساخته م   

ا جهان از عدم به وجود آمده اسـت         ين مساله که آ   ياد  يگويولفسون م  ز؟يچ چ ي ه يعني
 )ءييالشـ ( "معدوم" اين مساله بود ک آ    يبرخاسته از ا   ش از آن،  ي پ ، موجود يزيا از چ  ي

 در پاسخ به    ،ومال د ؤ س  در قبال   موضع ما  .)۳۸۶ـ۳۸۵ولفسون،  ( )ءيش( "زيچ" اياست  
ئ يئ از الشـ   يم، خلق ش  يحساب آور ه  ئ ب ياگر عدم را الش   . ثر خواهد بود  ؤال اول م  ؤس

 معتقدند  که يجز هشام بن عمرو فوطه  معتزله بةد که هم  يگويابن حزم م   .خواهد بود 
کنـد  ي اسـت کـه ثابـت مـ    يانيـ اط از جمله معتزلي خ .)۵/۴۲۰ابن حزم،   (ئ است   يعدم ش 

-يمـ  شود وي است که شناخته ميزيئ چيکند که شياستدالل ماو . ئ است يمعدوم ش 
 ،الملـل و النحـل    ،يشهرسـتان (م  يم خبر دهـ   يتوانين خبر داد و ما از معدوم م       آتوان از   

ابـن حـزم،    (موجـود اسـت      ئ مترادف با  يشند  يگويم اشاعره   ،برخالف معتزله  .)۱/۷۳
، يجـ يا(بطالن محض است     ، معدوم چه ممکن الثبوت باشد و چه ممتنع الثبوت          .)۵/۴۲
 را کـه    يدگاه کـسان  ي د ين جهت ابوالحسن اشعر   يبه هم ) ۱/۵۳ ، همان ،يهرستانش ،۲/۹

 ،ياشـعر (دانـد   يش نمـ  ي بـ  يئ گمـان  يدانند و نه خـود شـ      يئ م يئ را  صفت ش    يخلق ش 
 انجـام   يت خداونـد را بـه معنـا       يـ دگاه معتزله را که خالق    ي او د  .)۵۵ ،مقاالت االسالميين 

ه معتزله  ي نظر يجي ا يقاض). ۱۹۵همان،  (دانند، گمان باطل دانسته است      ياء مقدر م  ياش
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شـرح  (  کنـد  يء خواهـد بـود رد مـ       يجه خلـق از شـ     يء بودن عدم و در نت     يرا که به ش   
 ).۳/۱۹۵همان،( جاد موجود خواهد شدياو معتقد است که  ).۲/۱۹۰المواقف، 

  حدوث ةنظري ـ ۲ـ۱
ننده ياج به خالق و آفري و عدم احت  يازي ن ي ب يت عالم را به معنا    ي قدم و ازل   ،اشاعره
لـسوفان و  ي قدم عالم موجب به سخره گـرفتن ف ةيهراس آنان از نظر  م و ي ب .اندپنداشته

 عـالم بـه   يحدوث زمان د اشاعره بريتاک) ۴۰۸ـ۴۰۷ ،يغزال(ر آنان شده است  ي تکف يحت
 :ن صورت کهيشود بدي مي خلق از عدم منتهةينظر

 جهان حادث است
 لق از عدم است حدوث خ

 پس جهان خلق  ازعدم است 
 امـا  ".خلق از عدم  "کنند و نه    ير م يتعب "عدم از وجود بعد " به البته معموال حدوث را   

ت يئي عدم ش  ،دگاه اشاعره يچون از د  . عدم، همان خلق از عدم است      از  وجود بعد  ةالزم
ن يـ  ا يبراشاعره  ا .استمصادره به مطلوب     ،صورت دو هر روشن است که در    .ندارد
ر يز ز ين اراده و قدرت خداوند را ن      ي عالم را به خداوند اثبات کنند و همچن        يازمنديکه ن 
م بودن عـالم،    ي قد ةبه گمان آنان الزم   . اند حدوث عالم دفاع کرده    ةيز نظر ا ،ال نبرند ؤس
محدث هـم کـه      .)۲۲ـ۲۱،  ينيجو(م  يد جهان را حادث بدان    يپس با  ، خالق است  يازي ن يب

م بودن عالم و لـوازم آن       ي قد ةي فرار از اشکال نظر    يل برا ين دل يا .م است موجود از عد  
 ي ال ئ من العدم  يلق عبارت است از اخراج الش      خ .)۱۲۵،  تلخيص المحصل  ،يطوس( است

التفـسير   ،يفخـر راز (ن اسـت و محـال     يضيـ نق الوجود، اگر اخراج از ازل باشد اجتماع      
 در   زيـرا  .شود نه در بقـا    يند محسوب م  عالم تنها در حدوث، فعل خداو     ) ۳/۲۰۱،  الكبير

ن علـت و    ي بـ  ينونـت زمـان   ي به علت است، سبق عدم و ب       يازمندينظر آنها آنچه باعث ن    
ن ين عامل از ب   ي ا ،ئ و حادث شدن آن    يواضح است که پس از رخ دادن ش        .معلول است 

 بـه دفـاع از حـدوث        يفخر راز .)۷۴ـ۷۳،  يجيا(  نخواهد بود  ين مالک ي چن رود و بعداً  يم
 فخر :ـ نک(  پردازدي بودن خود زمان مير زمانيا غي يپردازد و به مساله زمانيعالم م
 ي تـوال  يده اشاعره قـول بـه قـدم عـالم دارا          ي به عق  ).۱/۷۷۶،  هيالمباحث المشرق ،  يراز

 :ر استيفاسد ز
 آنهـا   ةديـ  چـون بـه عق     ، بخش يننده و فاعل هست   ي عالم به آفر   يازي ن ياثبات ب ) الف
 .)۲۴۸ ،۷۵، يجيا(  شرط فعل استت به عدميمسبوق
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ف فاعل و در عرض ي هم رد، نزد آنهايفعل ازل. ف شدن خالق و مخلوقيهم رد) ب
  محتـاج باشـد    يزيچ گاه در عدم به سر نبرده تا در به وجود آمدن به چ             يآن است و ه   

 .)همان(
  اراده و  ي بـرا  يي در نزد اشـاعره جـا      يخلق ازل . يار، اراده و قدرت اله    ي اخت ينف) ج
 ي و اضطرار  ي ضرور ينش به عنوان روند   ي نخواهد گذاشت بلکه آفر    ي باق يار اله ياخت

 .مطرح خواهد شد
  الواحدة نفي قاعدـ۳ـ۱

 ،اعـده ن ق يـ اطبق   رايز .کننديم ي نف را "الواحد صدرعنه اال يالواحد ال " اشاعره قاعده 
-ي و ب  ماًيستق گونا گون را م    يهادهين همه پد  يتواند ا يمن است   يقيحقخداوند که واحد    

 ماًي خداوند مستق  ة خلق از عدم، اراد    ةي نظر ي که بر مبنا   يصورت در .د آورد يواسطه پد 
حکما که  را يلي به طور مفصل دالشرح مواقف در يجي ايقاض. رديگياء تعلق م  ي اش به
 .)۲/۱۲۳ ،شـرح مواقـف   ،  جرجـاني ( دنـ کياند، نقد م   الواحد ذکر کرده   ة اثبات قاعد  يبرا

. ک معلـول صـادر شـود      يـ شتر از   يـ ز است کـه ب    ياز علت واحد جا   : ديگوي م يفخر راز 
 يقاضـ  .)۲۳۷،  تلخـيص المحـصل   (  ندارند ين اعتقاد يبرخالف معتزله و فالسفه که چن     

 ه،يـ ات اعـم از صـور نوع  يـ عيپس از آن که اقوال مختلـف فالسـفه را دربـاره طب       يجيا
ات يـ االت باطـل و وهم يـ  کنـد، آنهـا را خ  ي را نقـل مـ  ۰۰۰ر و يه، اثي، صورت فلک يوليه

ها به خداوند هـم سـهل       دهينسبت دادن مسئله حوادث و پد     : ديگويداند و م  يف م يضع
ــر ؤالم ــه ت ــاهتر  و ون ــم کوت ــيا( اســت ن راهيه ــ۷/۱۵۴، ۷/۱۹۰،يج ــدالکر .)۱۵۵ـ م يعب

 را جز خداوند    ي وجود هر گونه علت    يرامون افعال انسان  يز پس از بحث پ    ي ن يشهرستان
م يعبـدالکر  :ـ کـ ن(  سـبحان اسـت    يد فعـل حـادث بـه قـدرت خـدا          يـ گويکند و م  يرد م 

و   ندارد که اختالف متعلقات    يياو معتقد است که ابا     ).۱/۹۷،   الملل و النحل   ،يشهرستان
 ).۲۹۷ ،مه االقـدا  يـ نها،  يم شهرسـتان  ي عبـدالکر  :ـ  نکـ ( قت واحد جمع شود   يدرحق وجود،
 ).۴/۲۲۶،   شرح المقاصـد   ،يتفتازان :ـ  نک( دهديز خلق را فقط به خدا نسبت م       ي ن يتفتازان
 با قـدرت    يدهند، قاعده الواحد را مناف    ي م ين، اشاعره که اصالت را به قدرت اله       يبنابرا
 نقص و   ي از واجب را نوع    ير به صورت دفع   ياند چون عدم صدور کث     دانسته يه اله يکل

  .)۴۰، يجام( اند او به حساب آوردهيعجز برا
  ضرورت علي ة نفي قاعدـ۴ـ۱
 رايـ ز. کنندي را رد م   "وجديجب لم   يئ ما لم    يالش" يعني ي ضرورت عل  ةشاعره قاعد ا

-يالزم م  ،کار باشد   در يمخلوقات وجوب د آمدن   يپد اگر در  خداوند فاعل مختار است،   
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 يآنهـا بـه جـا      .)۸/۳۷۰،  يجـ يا( نش آنها موجب و مجبور باشد     يدر آفر  خداوندد که   يآ
 ؛۳/۱۰۹،  ۶/۶ ،شـرح مواقـف    ،يجرجان :ـ  نک( دکننيمطرح م  ت را يله اولو أمس ،ضرورت
 يدر نظـام کالمـ    . )۳/۱۳۱ ،تلخـيص المحـصل    ،ي طوس ؛۷۹،   المطالب العاليه  ،يفخر راز 
بخـشد بـدون آن کـه       ياء وجـود مـ    ي بـه اشـ    ماًيگاه بخواهد مـستق     خداوند هر  ،اشاعره
 . باشديضرورت
  جواز ترجيح  بال مرجحـ۵ـ۱

تواند هـر کـدام از      يرا فاعل مختار م   يز. داننديح بالمرجح را محال نم    ياشاعره ترج 
کنـد در  ي اقتـضاء مـ  يار مطلـق الهـ  يـ اخت. ح دهدي ترج يگريطرف مقدورش را بر د     دو
 ،تلخـيص المحـصل   ،ي طوسـ ؛۳/۱۰۹، ۶/۶۸،  يجـ يا(  مطلق داشته باشـد    ينش آزاد يآفر
۳/۱۳۱(. 
 
  مباني خداشناسيـ۲

 کـه   يتـصور . س خداوند است  يتقد م و ي تعظ ي اشعر م نظام کال  ةدن و شالو  يريسنگ ز 
و  زيـ  مطلقـه او همـه چ   ةاراد  است که قـدرت و     ياشاعره از خداوند دارند پادشاه مطلق     
نگذاشـته   ييجـا  يگـر ي د ةاراد اي چ قدرت و  ي ه يهمه کس و همه جا را فرا گرفته و برا         

 ،ياشـعر  :ـ  نکـ ( ستيرون ن يز از ملک و ملک او ب      يچ چ يز است و ه   يخالق همه چ   .است
 حـوادث بـه     ةرا هم ياء است ز  يخالق همه اش   .)۲/۲۷۰،  ي سبحان ؛۶۲ ،سالميينمقاالت اال 

 ستيـ ز بـر خـدا واجـب ن       يچ چ يه .)۳۳۴،  تمهيد االصول  ،يطوس(قدرت او مستند است     
 .)۲۵۹ ،المطالب العاليه، يفخرراز :ـ نک(

 خلق از عدم و فاعليت الهي ـ ۱ـ۲
ت و فقـدان    ي عـدم  ،م از او  ش عـال  يدايـ ر خداونـد و پ    ي تـاث  ةشاعره معتقدند که الزمـ    ا

. ازمند محدث اسـت   يجادش ن ي ا يپس برا . مسبوق به عدم است    ئ نبوده و  يش. آنهاست
پـس  .  به علت نخواهد داشـت  يازيم است، ن  يقد شه بوده و  ي که هم  يئين جهت ش  يبه هم 

بـه  . ستيـ ن که به او وجود دهد       يثرؤ به م  يازمندي اثبات ن  ياثبات خلق از عدم به معنا     
-يل حاصل ممتنع م   يچون تحص ) ۳/۱۹۵،  يجيا(جاد موجود محال است     ين که ا  يل ا يدل

 اعتقـاد  ةشيـ نش است؟ ريل حاصل در آفري تحص،م بودن جهاني قدةا الزمي اما آ .باشد
 م اسـت در   ين است که به گمـان آنهـا هرچـه کـه قـد             ي اشاعره ا  ير بهتر خطا  يو به تعب  
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در ) ۴۹۴، يجـ ياله( است  فاحشييخطا، اين که يحال در. ر استياز از غ  ينيوجودش ب 
 يي در جا.)۷۵ ،يجيا(  به علت ندارد يازيم ن يکند که قد  يعقل حکم م  " :ميخواني م مواقف

شـود  ي تصور نم  ن  ي و ا  باشديازمند موجد م  ي موجد و ن   يگر آمده است که هر ممکن     يد
م بـه  يه است که استناد قـد ين نظريا بر ين مبتنيز باشد و ايخلق از عدم جامگر آن که  

 .)۲۴۸، يجيا(ست يز نيب موجب جاسب
  خلق از عدم و قدرت خداـ۲ـ۲

اگـر  . انـد ف کـرده  يـ تعر" فعـل يشاء لـم    يـ ان شاء فعل و ان لم        "اشاعره قدرت را به   
اگر بخواهـد  . )۸/۵۰ ، شرح مواقف،يجرجان(بخواهد انجام دهد و اگر بخواهد ترک کند        

هـم نخواهـد همچنـان در        گـر رد و از کتم عدم خارج شود و ا        ي به او تعلق گ    يقدرت اله 
.  باشد يستيکند که خلق از عدم و ن      ي اقتضا م  يپس قدرت اله  .  بماند يظلمتکده عدم باق  

 پـس قـدرت     ،شه بـوده باشـد    يـ ئ مسبوق به عدم نباشد، بلکه وجودش هم       يرا اگر ش  يز
  تعلق گرفته است؟يزي به چه چياله

لوجود بالـذات بـا     قدمت فعل و واجب ا    . ستين سخن قابل دفاع ن    يوشن  است که ا    ر
 الوجود است کـه مـشروط       ي معط ير مالصدرا فاعل به معن    يبه تعب . سازگارندگر  يهمد

 ن سـخن اشـاعره    يـ ن، اگـر ا   يـ ا عـالوه بـر    .)۱۹/ ۳ مالصدرا،   :ـ  نک( ستيبه سبق عدم ن   
ل حاصـل   ي تحـص  چـون  . خواهد بود  ي معن ي ب ينش قدرت اله  يح باشد پس از آفر    يصح
 ةيـ ن کـه حـدوث را مطـابق نظر        يـ مگـر ا   .ه اخراج شـود   تواند دوبار يز نم يک چ ي. است

. ال و ممتـد باشـد     ي س يم که وجود امر   ير کن يدگاه مالصدرا تفس  ي در د  يحرکت جوهر 
 در  ساسـاًً اکـه    تحول نه تنها در اوصاف و عـوارض          ي حرکت جوهر  ةيبر اساس نظر  

دا کنـد، بلکـه     يـ  تحـول پ   ين صورت کـه وجـود     يآن هم نه به ا    . دهدياصل وجود رخ م   
.  اسـت  يا تجـدد وجـود    يوجود متجدد   . رورت است ين تحول و ص   ي که خود ع   يودوج

حـال   عـالم اجـسام هـر لحظـه در     ،سته شـود يـ چـه نگر ين درياگر به جسم و ماده از ا   
توان گفت که بـر اسـاس       ين معنا م  يبد. نوشدن، استمرار، زوال و حدوث مستمر است      

در . م باشـد  ين کـه قـد    يـ است چه رسد به     ي ن ي در عالم ماده باق    يزي چ ،يحرکت جوهر 
ر قابـل   يز غ ي سکون ن  ي ذات آن است حت    يالن و زمان مند   ي که تحول و س    ين عالم يچن

 از  ي متکلمـان اشـعر    يوجـود شناسـ    کـه    يدر حال  .ا قدم يفرض است چه رسد به بقا       
 . برخوردار نبوده استيشرفتين پيچن
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  خلق از عدم و اختيارـ۳ـ۲
ا يـ ا موجـود اسـت      يـ ئ  يشـ . لق از عدم است    خ يار اله ي اخت ة الزم ، اشاعره ةديبه عق 
 ست ويـ ن نآ بـه  ي وجود بخشي براياريچ قصد و اخت ياگر موجود باشد که ه    . معدوم

اگر عالم معدوم نباشد و     . آن وجود بخشد  ه  د قصد کند که ب    ياگر معدوم باشد، فاعل با    
  اثـر  . است يار اله ياش عدم اخت  شه باشد، الزمه  ي هم ي برا وگر حادث نباشد    ير د ي تعب هب

 ،يجرجـان ( د مقـارن بـا عـدم باشـد        يـ  با يزيـ جـاد چ  يقـصد ا  . مختار قطعا حادث است   
 مقـدم بـر فعـل       .داده شود  مختار نسبت    ي به موجود  يمحال است که اثر دائم     .)۳/۱۸۵

را يز .)۷۴،  يجيا(ئ است   يز مقارن با عدم آن ش     ين ن يجاد آن است و ا    يقصد ا ،  يارياخت
-يمواقـف مـ   صـاحب    .شود نه به موجود   يل حاصل م  ي تحص ،قصد و شوق به معدوم    

 د گفـت کـه    يـ  کـه با   يدر حـال   .)۷۴ همـان، ( شـود ينمـ م به مختار نسبت داده      يقد: ديگو
نـه   و .اسـت  سـازگار  ارياخت  است که با   ين جا ضرورت فلسف   ينش در ا  يضرورت آفر 

ش از خلقـت رد    يپـ   را يئيگونـه شـ     وجود هـر   يفخر راز  . اضطرار يضرورت به معنا  
 ،ي فخـر راز   :ـ  نکـ (را خلق کـرده اسـت        اي مطلق اش  يد خداوند با آزاد   يوگيکند و م  يم

 ۰)۲۱۰/۲۹۰ ن،يالمتاخر ن ويالمتقدم محصل افکار
 خداوند       تعالي ـ۴ـ۲

 خداونـد در    يش بـه حـضور افراطـ      ي وجود که گـرا    ي وحدت شخص  ينف اشاعره با 
براسـاس   .)۴/۲۱،  يجيا( ندکنيد م ينونت آنها تاک  ي خداوند و ب   يلا بر تع  ،موجودات دارد 

 وجـود   يز ذاتـ  ي تمـا  ين جهـان  ين ا ي و خصلت وجودات متع    يعت اله ين طب يب ،هين نظر يا
 . بندديت کامال رخت بر مياصل سنخ ،گرير دي به تعب.دارد
 

 خلق از عدم   ةلوازم نظري ها وويژگي
 کـه بـر     ييهـا ش فـرض  ي و پـ   يت اشاعره با توجه بـه مبـان       يه خلق از عدم به روا     ينظر

دگاه اشـاعره را    يل آنها د  ي و تحل  يکه بررس دارد   ييهايژگيات و و  يم، خصوص يشمرد
دست آمده و تـالش     ه  ق نقادانه ب  يتحق  و ين لوازم با مداقه عقل    ي ا .تر خواهد کرد  روشن

هـا در  يژگـ ين لـوازم و و   يـ  بـه ا   يابيدسـت . ل اثبات گردد  يشده است مالزمه با اقامه دل     
 .ستين نيالزم ب حاصل شده است و  اشاعره ي ساختار فکريابيجه ارزينت

 نفي واسطه) الف
 ،ا نظـام خلقـت    يم؟ آ ي واسطه و مستق   يب ايم است   يرمستقيغ ت باواسطه و  يخالق ايآ

 واسـطه و    ير؟ اشـاعره خـدا را فاعـل بـ         يا خ يط است   ينظام اسباب و مسببات و وسا     
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  را يکسان و دانسته   يز معلول اله  يش شر را ن   يداي پ يحت .داننديها م دهي پد ةم هم يمستق
 يخدا .)۱۵ ،اللمع ،ياشعر( کنندي م ياهل بدعت معرف   داننديکه شر را مخلوق بندگان م     

 ،ياشـعر ( اسـت  "کـون يکـن ف "اش به صـورت   و مدرک است که اراده   يد و ح  يآنان مر 
چ يقـدرت او هـ    . چه مراد اوست، موجود اسـت      هر هرچه موجود است، مراد او و      .)۲۳
را اشـاعره   يـ ز ست،يـ کثرت از وحـدت محـض محـال ن        صدور بالواسطه    . ندارد يمرز
ر يـ معتقدند که هر گونه دخالت غ      آنها .)۱۴۸ ،يغزال( دانندي باطل م  يت را در ماسو   يعل

 ينش فعل الهـ   يآفر .)۱۷،   همان ،ياشعر :ـ  نک( است   ي مجوس ياشهياند ،شيدايدر امر پ  
 پرچمدار  يشعر در شرح مواقف از قول ا      .پردازديم  به آن  يانجيچ م ياست که بدون ه   

خـدا قـادر     .همه ممکنات بدون واسطه مـستند بـه خداوندنـد         : آمده است مکتب اشاعره   
،  شرح مواقف  ،يجرجان( شودينم صادر او  از يزي وجوب چ  ي است که از رو    يمختار

 يهادهيتواند همه پد  ي که واحد است م    يز معتقد است که خداوند    ي ن يفخر راز  .)۸/۲۴۱
 ).۲۹۰، المحــصل، ي فخــر راز:ـ کــن( د آورديــواســطه پد يما و بــيگونــاگون را مــستق

-چ واسـطه يه .ستين يلول و مع  يعل يطول، نظام   ي نظام هست  يدر تفکر اشعر   ن،يبنابرا
 تحـت   يزيـ چکه هـر    بل. باشدي مراتب نم  يست و نظام خلقت هم دارا     ينش ن ي در آفر  يا

 يات جـار   بدون آن که قدرت او به واسطه اسباب و مـوثر           ، است يقدرت و سلطنت اله   
ک او يز شـر يـ چ چيهـ . ه قائم مقام تمام امـور اسـت     ي بلکه خودش بنفسه الشخص    ،شود

: ـ  نکـ ( ن جهـت قـدرت بـر اختـراع فقـط اختـصاص بـه خداونـد دارد                 يبه همـ   ست و ين
 ).۱/۹۲، الملل و النحل ،يشهرستان

 خلق با کالم الهي ) ب
 ي از سـو ي ادراک نـشدن ياوهينش بـا شـ  ي آفـر يانگر نـوع ينش با سخن خدا ب  يآفر

ن مفهوم برگرفتـه    يا .تمام جهان است    در يسار و  نافذ يکالم اله  .دگار عالم است  يآفر
قـول لـه کـن      ي فانما  امرا ياذا قض  االرض و  ع السموات و  يبد" :م است يات قران کر  ياز آ 
ن ي آن تکـو   يست بلکـه معنـا    يـ  خداونـد ن   يکن اثبات قول برا    يمعنا )۱۷۱/بقره( کونيف

 ي ورايزيـ بـه چ  ،کنـد يجاد آنچه اراده ميا يست برايالزم ن  .)۱۶ ،اللمع ،ياشعر( است
مگر  .)۵/۴۲ابن حزم، ( گر استين همدياراده ع بلکه اراده و متعلق .ببخشدت ينيذاتش ع

نش ي آفر نديگويآنان م . شوندي ثبوت قائل م   ي معدومات نوع  يدگاه معتزله که برا   ياز د 
 .)۷۱ ،ينيجو( ئ استيئ من شي و خلق الشي به ثابتات خارجي وجود خارجياعطا
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  آفرينشام نفي قانومندي در نظ) ج
 بـر   يه اشـاعره مبتنـ    يـ  در چار چوب نظر    ينظام حاکم بر جهان هست     ش و يدايا پ يآ

 کننـد؟ ي م يروي پ يشگيهم و عام ياوهياز ش ها  دهيا پد ي است؟ آ  يقاعده و قانون خاص   
ق پاسخ اشـاعره  ين دقيي تبيبرا ؟دهندي ميرو ي اله ةاراد سنت و  يبه اقتضا  صرفاً اي

 .گر جدا کرديکديد دو نوع  قانون را از ين سوال بايبه ا
  قانون طبيعي يا الهي ـ۱
م يد روشـن کنـ    ي ابتدا با  ي نظام هست  يقانون مند باره   اشاعره در  ةيافتن نظر ي يبرا

عـت  يطب درکـه    يني قوان يعني . است يعي مراد قانون طب   يست؟ گاه يکه مراد از قانون چ    
 ي مراد قانون الهـ    يگاه .هستند هادهين پد ي ب ي و معلول  ي روابط عل  ةجيو نت  ارندشه د ير

روشن است کـه قـانون را بـه       .شودي قضا  و قدر خوانده م      ينياست که در اصطالح د    
ن يـ در آنجا بحـث بـر سـر ا        . م، شکل بحث متفاوت خواهد شد     يريمعنا بگ  دو ک از يهر  

نجا بحث بر سر قانونمند عمل کردن       يا ما در کند؟ ا يعت قانومند عمل م   يا طب ياست که آ  
 را  ين دو معن  يچ کدام از ا   ياشاعره ه .  است يهاني و نظم ک   يبحث بر نظام ربان   . خداست

 را در   ي و معلول  ياشاعره نظام عل   ،مين اشاره کرد  يش از ا  يهمان طور که پ   . ندريپذينم
-ي تقارن و توال   رف  که ص ست بل يت ن يعت عل ـيبه اعتقاد آنها در طب    . عت باور ندارند  يطب
 در  .ندريپذيمم ن ه دوم را    ي به معنا  ي قانونمند ياشاعره حت .  است ي مکرر و اتفاق   يها

 او کـه  ي نـزد اشـاعره عبـارت اسـت از اراده ازلـ        ي اله يقضا: ميخوانيشرح مواقف م  
ر يالبته، به قدر مخـصوص و تقـد       . جاد آنها را داراست   ياء است و قدرت ا    يمتعلق به اش  

قضا عبارت است از علم بـه آنچـه کـه سـزاوار اسـت بـه                  ،دگاه فالسفه ي د اما از  .نيمع
 .)۸/۱۸۰ ،يجرجان( ها را شکل دهدن نظامي که بهتريابه گونه .ديوجود آ
  عادت يا سنت الهيـ۲
دانند که  ي م يشناسند و خداوند را فاعل    ي نم يام اشاعره واسطه  يهمان طور که گفت    

-چ رابطه يه .يعادت اله  ست جز ي ن يزين چ يدارد و ا   در او ن   يريچ تاث يه ،اسباب و علل  

بدون  ، شده است  ين گونه جار  يا ين که عادت اله   ير ا گست م ي و حرارت ن   آتشن  ي ب يا
 عل خـدا  ـف آنها . به نام علت و معلول  حاکم باشد        يعيچ گونه نظم و قانون طب     ين که ه  يا

رند و نه تقاضـا     يپذيمدر موجودات    تضا را ـنه اق  .داننديابطه م ـضيطه و ب  ـواسيرا ب 
دگاه را  يـ ن د يـ  ا ينفـ  . را يد و هم قانونمند   نکني الوجود االاهللا را اثبات م     ي هم موثر ف   .را
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 يب و آداب  يچ ترت يش ه يفعل خو  در اشاعره معتقدند که خداوند    .مينامينظام عاده اهللا م   
 يخـدا . ابطه و تـابع اراده گـزاف اوسـت        ضـ يدلخواهانه و بـ    الًعملش کام  و ديجوينم

کند يم حکما با واسطه عمل      ي که خدا  يشناسد نه قانون، در حال    ياشاعره نه واسطه م   
سـنت و قاعـده    چ گاه سـخن از    ياگر قانون در جهان حاکم نباشد ه       . تابع قانون است   و
 جائر و مستبد خواهد بود کـه    ين صورت خدا پادشاه   يا در .ان نخواهد بود  ي م در ياله
 :ـ نکـ ( شودي بسته ميجه راه علم ما به هستي در نت  ست و ي ن ينيش ب يچ فعلش قابل پ   يه

.  واسـطه اسـت    ي ضـابطه و بـ     ي بـ  ينش اشـعر  ي در ب  يهست ن،يبنابرا .)۷۹۶ ،ابن رشد 
 .هاستدهين و قواعد حاکم بر پديخداوند فوق همه قوان

  انفصال خالق از مخلوق ـ۳
تـا   .انـد ده کـر  حکمعالم و مبدا آن      اي ت و ي نها ي ب و ن محدود يانفصال ب  به   شاعرها
:  ـنکـ ( داننـد يز مانند رابطه بنا و بنا م      يز در بقاء ن   ي که رابطه خالق و مخلوق را ن       ييجا
وجـود را  اشـاعره   ).۳/۶۸هـات،  ي در شرح االشـارات و التنب يه اشاعره و فخرراز  ينظر
ل نفـوس و عقـول مجـرده         يـ  سلسله مراتب وجود را از قب      .اند دانسته يز اشتراک لفظ  ين

داننـد  ي عدم صرف م   ي تعال يمراتب را در مقابل ذات بار       شئون و   و همه  اندشده منکر
نظر متفکـران اسـالمي دربـاره        صر، ن :ـ  نک( ستندي قائل ن  خدان انسان و    يب ياو واسطه 
ن موجـد و موجـد   يبت بس نينف :اندموجد گفته و ن موجدي نسبت بيدر نف  .)۲۴ ،طبيعت
ن يـ  محقق شـود در ا     ير متناه يا غ ي ين نسبت به مدت متناه    يرا اگر ا  ي است ز  يضرور

نهايه االقـدام فـي      ،ياشعر( حرکت ر و ييقابل تغ  و  خواهد بود  يصورت وجودش زمان  
ن خـالق و  يق بيبر تفر  ، وجود ي  وحدت شخص   يمواقف با نف   حرش در .)۳۱ ،علم الكالم 
قائـل   . تحقق و وجـود دارنـد      قاًي خدا دق  يما سوا  و شده وآمده است خدا   د  يمخلوق تاک 

ن ي ب شکافجاديمستقل باعث ا طوره ب ، مخلوقيهم برا  خالق و  يهم برا  ، وجود شدن
ن جهـت   يبـه همـ    .)۴/۲۱ ،يجـ يا( ن فاصله کـم شـود     يشد که الزم است ا     خواهد وآن د 

 .مطرح کردند ک رايفالسفه بحث تشک
 جوهر فردـ ۴
 . اعتقاد دارنـد   يي ذره گرا  ةي به نظر  يمتکلمان اشعر  ، جهان ةير ما يخصوص خم  رد

 فـرد   يا جوهرهـا  يـ ر  يه ناپـذ  يـ  تجز يا جهـان از ذره    ياياش ،ييه ذره گرا  ياد نظر ير بن ب
شه يـ ک اند يـ  بـه عنـوان      يس ذات اقدس اله   يم و تقد  يزه تعظ يآنها با انگ   .اندافتهيب  يترک
 ةن قـدرت مطلقـ  ي که ايابه گونه. باشندي خداوند قائل به قدرت مطلق م      ي برا يير بنا يز
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ه جـوهر فـرد و   يـ نظر به دفـاع از  دگاه آنها راين ديهم ه و واسطه دانست يب و نامحدود
ذات  در  وي نامحدود نامرئ ين مقدارها يا ).۱۴۱ـ۱۳۹ ،ينانيد(  اعراض کشاند  يعدم بقا 

 ،شـود ي کـه بـر آنهـا حـادث مـ          ير قابل شناختند و فقط در ارتباط بـا اعراضـ          يغخود  
د يـ  لحظه بعـد ناپد    ک محل ظاهر شده و در     يک لحظه در    ي يعرض برا   هر .انديشناختن

 نيـ  اين کـه در ورا يـ البتـه، ا . شـود ين مـ  يگزي جـا  يگريله عرض د  يو به وس  . شوديم
اشاعره تنهـا بـه      .مبهم است  ماند،يافته م ير نا يي وجود دارد که تغ    يزيان مداوم چ  يجر
گونـه   آنهـا هـر    . جـوهر فـرد بـود       هم آن  شدند و   قائل   اهللا يک جوهر در عالم ماسو    ي

آنهـا   .)۷/۵ ، شـرح مواقـف    ،يجرجـان ( س را انکار کردنـد    فعقل و ن  جوهر مجرد اعم از     
 .کنند تا از کنـار هـم قـرار دادن آنهـا جـسم را اثبـات کننـد                  ي اثبات م  زينرا    وجود خأل 

چنان  . و صورت  يوليو نه ه  ل شده است    يفرد تشک  از دو جوهر  ل  حداق جسم   ،نيبنابرا
 وال  يوليالصوره و اله  ) فردجوهر( ثبوته   ي عقد ياذ عل  :آمده است شرح مواقف    که در 

 ).همان( ترکب منهما بل هناک جسم مرکب من جواهر فردهيما 
 

 استمرار خلقت 
ن يـ طبـق ا  .  اعراض اسـت   يد دائم يجدت ةيان نظر ي اشعر يي ذره گرا  ةن جنب يبرجسته تر 

ست يک عرض موجود ن   ي ياء وجود دارد حت   ي اش ي که برا  ي اعراض ةان هم يه از م  ينظر
 .ابـد ييمـ  ي هست يالحظه  در يعرض هر.  استمرارداشته باشد  ياپي دو لحظه پ   يکه برا 
 .رديـ گيمـ  ، که مشابه آن است    يگريعرض د   آن را  يجا و شوديم يانفلحظه بعد    در
مرکـب از   را   جـسم     اشاعره يوقت .)۲۲۵زوتسو،  يا( د است يه خلق جد  ينظر ن آشکارا يا

 نخواهنـد داشـت     ياوتچ تفـ  يه و جوهر فرد دانستند، تمام اجسام متجانس خواهند بود       
دانند که هر لحظه    يم خدا م  يهم فعل مستق   اختالف اعراض را   اعراض و  مگر تفاوت در  

  .)۷/۱۶۲ ،شرح مواقف ،يجرجان( شوديده ميآفر
 

 اشکاالت و شبهات نظريه خلق از عدم 
دگاه را برگرفته   ين د ياند که ا   کرده ياديعدم تالش ز    خلق از  ةيدر نظر  اشاعرههر چند   

ل آنهـا از    يـ تحل و ري تفـس  يولـ   منطبق کننـد،   يني و آن را با اعتقاد د      ي تلق ينين د از متو 
 ةويشه در شـ   يـ ن اشـکاالت ر   يـ  از ا  يبرخـ . ستيبدون اشکال ن   و  برخوردار يدقت کاف 

 ةنانـ يدگاه  متعهدانـه و متد     يـ شه در د  يـ گـر ر  ي د يودن آن دارد و برخ    ب يجدل ق و يتحق
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ار تنـگ کـرده اسـت و        ي آن را بـس    ةمحـدود  و  را دشوار  ي عقالن يهاآنان که راه مداقه   
 .دگاه توجه کنندين دي ايباعث شده کمتر به مشکالت عقل

  معناداري و فهم ناپذيري خالقيت ةلأمس ـ۱
 ژهيـ  به و   است که  ي خلق از عدم از جمله مسائل      ةيت نظر ي و معقول  ي معنا دار  ةلأمس

 فراتـر   ي انسانوارگ از تصورات  ه ما ينظرن  يا در .ستم مطرح شده است   يمه قرن ب  ين در
 .رافتاده استوم که از کاربرد متعارف و مانوس ديا به کار بردهيم و اصطالحاتيارفته
 ن در يـ ا .چيهـ  گـر يعـدم اسـت و د       از يزيـ د آوردن چ  ي پد ي خلق از عدم به معنا     ةينظر
د يـ بلکه هر چه هست پد    . شوديده نم يعدم آفر   از يزي چ يدر عالم انسان   است که    يحال

د مـواد خـام آن      يم با يد آور ي را پد  يزيم چ يبخواه ان اگر يما آدم  .ئ است يآوردن از ش  
ن يـ در ا .ستيـ ه نيز بدون مواد اول   ياالت ما ن  يتصورات و خ   .ميار داشته باش  يرا در اخت  

م داشـته  يتواني از آن نم يم تصور روشن  يدهيعدم را به خدا نسبت م       خلق از  يوقت جا
ت ي موجـد  يت خداوند به معنا   يخالق. ستير ن ي ما تصور پذ   يت خداوند برا  يخالق .ميباش
ه لکـ م ب ي فکر کن  يچي به ه  ميانتوينم .مي از آن ندار   يچ گونه تصور  يعدم است و ما ه     از

  .ميشوياه مواجه مي و سي خالييبا فضا
 امـور  ت خداونـد از   يـ خالق ،عـدم   خلق از  ةينظر اشاعره از  ري براساس تقر  ،نيبنابرا
ن صـورت بـا     يا درالبــته،   .زاني گر يز مفهوم ساز  ا ت و ـراسيپذ و درک نا   يناشناختن

 . ق فرع تصوراستيتصدرا يز. م شديق هم مواجه خواهيمشکل تصد
 اجتماع نقيضين ـ۲

 سبقت گرفتن عدم    ي حدوث به معنا   . حدوث عالم است    بر ي مبتن عدم  خلق از  ةينظر
 عـدم    است که وجـود و     يحال ن در يا .د آمده است  يعدم پد   عالم از  يعنيبر وجوداست   

ن مـستلزم اجتمـاع      يـ  ا .ديـ د آ يـ عـدم پد    از توانـد ي نم وجود چ گاه يه و گرنديکديض  ينق
 .ن استيضينق

 : کردي صورتبندبيترتن يتوان بدين اشکال را ميا
 حدوث مستلزم خلق از عدم است
 ن است  يضيخلق از عدم مستلزم اجتماع نق

 دوث عالم محال استحپس 
 .خلق از عدم محال است ،نيبنابرا
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عدم بـدان     وجود و  ين ذات ين و تبا  يضيگر آن که با توجه به امتناع جمع نق        ير د يتقر
جـاد معـدوم   ي وجـود، ا يراي عدم گردد و نه عدم پـذ  يرايتواند پذ يسان که نه وجود م    

ت از عدم قابـل     يک و نه معدوم   يت قابل تفک  ينه موجود . ر اعدام موجود، محال است    ينظ
ا  يـ ن اسـت  يضيـ جاد معدوم مستلزم اجتماع نقيا ايام  ا انعد ين، اعدام   يبنابرا. سلب است 
 .باشديء عن نفسه است و هر دو محال ميسلب الش

 ست که عـدم از    ين ن يتوان گفت که مراد از خلق از عدم ا        ين اشکال م  يدر پاسخ به ا   
ن يالبتـه کـه اگـر چنـ       . ردي قرارگ يت اله يعنا ث که معدوم است، متعلق اراده و      يهمان ح 
نـه   موجـود اسـت و     جـاد يا ده شده، ينچه خلقت نام  آ .ن خواهد شد  يضياجتماع نق  باشد،

 ي عدم شـده اسـت سـه مبنـا         يريا وجود پذ  يآن چه باعث توهم خلقت       .المعدوم جاديا
 :نادرست است

 خود طارد وجود و ي که به خوديت به عدم به عنوان امريئي شيانتساب نوع) الف
 . ن با آن استيمبا

رش وجـود در    يب کـه پـذ    يـ ن ترت يبـد . رشي پـذ  ينـا  اشتراک لفظ در مع    ةمغالط) ب
 ي امـر  ةليافت کردن وجود به وسـ     ي و در  ي قبول واقع  ي، به معنا  يجاديت ا يمفعول فاعل 

  شـده، کـامالً    يافت کننده تلق  ين حال که در   ياو در ع  . م شده است  يکه معدوم است ترس   
 . استي معقول و محصلي ازمعنايخال

آن چـه مستـشکل     . ا وحدت شـرط اسـت      از آنه  يکيط تناقض که    يغفلت از شرا  ) ج
.  بگـذارد  يا اعـدام  يـ  يجـاد ياثـر ا   ،ا عـدم  ين است که معلول به شرط وجود        يرفته ا يپذ

ت البشرط اسـت و     يماه. ست بلکه الاقتضاست  يا عدم ن  يت به شرط وجود     يماه معلول،
 ر اسـت يست، بلکه ظرف تـاث ير نيعدم شرط تاث.  که افاضه شده نفس وجود است      ياثر

 ن اشکال ابتدا محال را بـه چهـار        ي پاسخ  به ا    ين حزم برا  با .)۱۶۵ـ۳/۱۶۲،  يملآجوادي(
 :است زي چدو  خداوندي برايزيار محال بودن چيد که معيگويم کند ويم ميقسم تقس
 ح ياشتمال بر تناقض صر) الف
 ي تعالي درذات باريجاد دگرگونيا) ب
-ين تعلـق نمـ    آ به   يرتچ قد يه محال مطلق است و    ،باشد ن دو ي مستلزم ا  يامر اگر

 و تحقـق آن مـستلزم   ي است که مشتمل بر تنـاقض منطقـ  ي پس محال مطلق امر    .رديگ
عدم محال مطلـق نبـوده        است که خلق از    يحال ن در يا .ذات خداوند باشد    در يدگرگون

 پـس قـدرت     .م که محال اسـت    يکني خود تصور م   ييسه با قدرت و توانا    يمقا و بلکه در  
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ابـن حـزم،    ( ستيـ  خلـق از عـدم محـال ن         و رديـ  گ  تعلـق   بـه آن   تواندي م مطلقه خداوند 
 .)۱۸۲ـ۲/۱۸۰

  حدوثةلأ مسـ۳
 يا جهـان ابتـدا   يـ انـد کـه آ     مواجه بوده  يال جد ؤن س يبا ا ژه اشاعره   ي به و  متکلمان

 مـستقل از    ي زمان ن اصل بنا شده است که اوالً      يبر ا قت  يال در حق  ؤسن  يا دارد؟   يزمان
 يمتکلمـان کـه در پـ      .  زمان واقع شده است    درهان  ا مجموع ج  يجهان وجود دارد و ثان    

ست؟ يـ شدند که خـود زمـان چ      يال مواجه م  ؤن س يا ا  ب م بودند ال ع ياثبات حدوث زمان  
ر؟ تا جسم نباشد و تا حرکـت        يا خ يز زمان دارد    يا خود زمان ن   يآ م؟يا قد يحادث است   

ن کـه   يـ ثـل ا  م .وکس اسـت   پـاراد  نيـ ا . هم نخواهد بود   يزمان ،نباشد تا امتداد  نباشد و 
 .   بود که زمان نبوديم زمانييوگب
 

   نقد و بررسي پاسخ متکلمان
 از حـوادث    يادثگفتند که زمان از مـورد نـزاع خـارج اسـت و خـودش حـ                يمتکلمان م 

 .)۳۲۵،  ييطباطبـا  ؛۷/۳۰۴ مالصـدرا، (  اسـت  ياهنـ ن ازل و ابـد نامت     يست، بلکـه طـرف    ين
  باشـد، يازلـ  م ويکه اگر زمان قد  ند  ال را مطرح کرد   ؤن س ي ا مان در پاسخ متکلمان   يحک

. موجودات عـالم اسـت     زممکنات و ازمان هم    چون م خواهد بود،  ي و قد  يهمه جهان ازل  
 ين اسـت کـه اصـال زمـان امـر     ياند، ان مشکل جستهي فرار از اي که متکلمان برا   يراه

 محــصل االفكــار المتقــدمين و ،يفخــر راز(  نــداردي خــارجيتــقيموهــوم اســت و حق
 مواجـه   ياديـ م بـا مـشکالت ز     يرياگر موهوم بـودن زمـان را بپـذ         .)۱/۲۵۷ ،المتأخرين

 ي حـدوث زمـان    م و حادث چه خواهد شد؟ اصـالً       ين صورت فرق قد   يا در. م شد يخواه
 دارد کـه زمـان وجـود        ي زمـان  آغـاز  نقطـه    يجهـان وقتـ   .  معنا خواهد شد   يعالم هم ب  

 يبرخـ . شـود ي مـ   داشته باشد، اما نسبت به زمان موهوم حدوث هـم موهـوم            يخارج
 از ذات واجب بداننـد تـا در         ي انتراع ياند که زمان را امر    دهين د يا در  را متکلمان چاره 

ن اسـت   آن سـخن    ي ا ةروشن است که الزم    .)۲۲۵،  ييطباطبا( فتنديمحذور خود زمان ن   
 ين فلـسف  ي کـه براسـاس بـراه      يدر حـال  . ر روا باشد  يهم تبدل و تغ    خداوند که در ذات  

نجـا بـود کـه متکلمـان بـه          يا در.  ناممکن اسـت   ي تعال ير ذات بار   د يحدوث و دگرگون  
 يات عقل يو ضرو ات  يهين سخن انکار بد   يا . فتوا دادند  رت حکم منتزع و منتزع عنه     يمغا
 . است ي است و حدوث عالم ذات     يدگاه فالسفه تقدم و تاخر ذات     ي از د  .)۳۲۶همان،  ( است
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مخلـوق رد    ان خالق و  ي را م  ي زمان تيا مع ي ز هر گونه تقدم و تاخر و      ي متکلمان ن  يبرخ
 .)۳۱ ،الملل و النحل ،يشهرستان( اندمحال دانسته کرده و
کنند شـمول  يد ميه حدوث که اشاعره بر آن تاک   ين که بر اساس نظر    يا گري د ةلأمس

 را  ي تنگ خواهد شد چون فقط خلقت عـوارض و اوصـاف موجـودات مـاد               يخلقت اله 
ر ييـ را تغ ينها را، ز  آ اثبات کرد نه جواهر و ذوات        رييتوان با حد وسط قرار دادن تغ      يم

ر در  ييـ تغ ،)ر حادث فالعـالم حـادث     ير و کل متغ   يالعالم متغ (مطرح در استدالل متکلمان     
اوصاف و عوارض و اوصاف است و نه جواهر و روشن است که حـد وسـط مزبـور       

 . نداردييز کارآيدر باب ممکنات مجرد ن
ک معنا حدوث   يک طرف و به     ياز  . ديبطالن کش ن مجادالت خط    ي ا ةمالصدرا بر هم  

 داشـتن   ي جهان را  بـه معنـا       يحدوث زمان گر  يد جهان را اثبات کرد و از طرف         يزمان
 جهـان هـر لحظـه در        ة، ذره ذر  يحرکـت جـوهر    ةيـ طبـق نظر  . ردک ابطال   يغاز زمان آ

ز حـادث   يـ  جز حکم اجـزا را نـدارد ن        ين رو مجموع جهان که حکم     يحدوث است و از ا    
افتن يـ  ين حال سخن از مجموع جهان گفتن و در پـ          ي، در ع  ين هم حدوث زمان   آ است،
ت يـ  مـستقل از هو  يتيهو ، مجموع چون .خطاست  بودن، ن مجموع ي ا ين برا يغازآ ةنقط

 غازنـد، آ شان هـر لحظـه در حـدوث و    يـ  اجزا به حرکـت جوهر     ة هم ياجزا ندارد و وقت   
 يعنـ ي. افـت يتـوان   ي نم يزمانغاز  آنقطه   ،ن حدوث ي ا ياما برا . ز حادث است  يمجموع ن 

پـس بـه    : ديگوين باره م  يمالصدرا در ا   .)۵۴ ،سروش( تندينهاين حادثها و حدوثها ب    يا
ر و  يـ نها تغ آ و تجدد وجودند و صورت       يدينوپد وست که همه اجسام ذاتا در     يثبوت پ 

 همـان طـور      ... هـستند و   يو مسبوق به عدم  زمان      همه حادث الوجودند   تحول است و  
اجزا و اجزا هـم کـه     ندارد جز وجوديافراد، کل هم وجود وجود ندارد جز در يکه کل 
ر از وجود اجزا داشته باشـند بـه حـدوث سـزاوارتر             ي غ يرند و مجموع اگر وجود    يکث

 .)۷/۲۹۷مالصدرا ، ( است
  مساله شرـ۴
ه شر و منـشا آن      يکند، توج ي م ييخود نما عدم  در نظام خلق از     که   يل از مسائ  يکي
  اسـت، ي متعلـق اراده الهـ  ماًي مـستق يزيـ ه خلق از عدم کـه هـر چ      ي نظر يبنابر م . است
 اسـت کـه     ي تصور اشاعره خدا پادشاه مطلق     بقط خواهند داشت؟    يگاهيچه جا  شرور
 يگري دةاراد ايچ قدرت يه ي براجا گرفته و فرا را همه جا ز ويچاو همه  ةاراد قدرت و
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ت يـ عموم .داننـد يخـدا مـ    را تنها موثر آنها   .زاستي همه چ  ةننديآفر خدا نگذاشته است، 
ن يـ البتـه در ا   .  شـرور  ي، حتـ   باشد يزيچ هر منشأ که او  اقتضا دارد   او ةاراد قدرت و 
 انـه  :ديـ گويمـ قـف   اشـرح مو  صاحب   .گر به خود خواهد گرفت    ي د يمعنا شر ،صورت

 ،يجرجـان ( ع الممکنـات  يـ  جم ي قادر عل  ي انه تعال  يواقع بقدرة سنبرهن عل    )فعل انسان (
 .) ۶/۸۰، مواقفشرح 

ان يهمه جبر :ديعبدالجبار گو .خداست در  شرة اشاعره سرچشمةديبه عق، نيبنابرا
  کـه مـومن را     يا به گونه  .)۳۰۱ عبدالجبار،( دهندي نسبت م  ي تعال يبه خدا   را يشر هر
تمهيـد  ،  يطوس ؛۲۸۷همان،  ( ستين يزيرگ کفر ماندن در  از را کافر مان آوردن و  يا از

 .)۲۲۱، الم اسالمياالصول در علم ك
 
 جهتين

 آغاز  ةيپا  هستند بر  ينيآن از متون د     استخراج   يان مدع ي خلق از عدم که اشعر     ةينظر
شود کـه در آن خـدا بـود  و       يم م ي ترس يخالئ .ن شده است  ي تدو يو مکان  يق زمان يدق
 شـده و آن     دهيـ  به نام جهان آفر    يموجود ، خاص يدر زمان   و يمدت پس از  .چيگر ه يد

ت شـکل گرفتـه،     يـ  اصـالت ماه   يه که بر اساس نوع    ين نظر ير ا د .کرده است  خأل را پر  
ن خـدا و مخلوقـات      ين خالق و مخلوق برقرار است و بـ        ي تام ب  ي و زمان  يانقطاع وجود 

 ناسـازگار   ينـ ي مشکل ساز و با متـون د       عقالً ،دگاهين د يا. ن و انفصال حاکم است    يتبا
 داننـد ي را به حسب ظاهر موثر مطي باطل و وسايت را در ماسوياشاعره که عل  . است

 ةدهنـد و خلقـت همـ      ي به خدا نسبت مـ     ماًي کثرات را مستق   ةهم ) عاده اهللا وکسب   ةينظر(
 متعلـق   ماًي مـستق  و ريـ ست بلکـه کث   يـ  واحد ن  يفعل اله . داننديواسطه م يموجودات را ب  

 گونـه اتـصال وجـود و       ه مطلـق هـر    يد اشاعره بر تنز   يتاک.  قرار گرفته است   ياراده اله 
. سـازد ي مـ ين آنهـا را منتفـ  يت ب يش و سنخ  يت خالق را با مخلوقات خو     يحضور و مع  

 استقالل را به مخلوقات     ي لحاظ شده است که نوع     يرابطه آنها به صورت ارتباط مقول     
اشـاعره کـه اصـالت را بـه          . اسـت  يگرداب شـرک ورز    دهد و الزمه آن افتادن در     يم

-يا از واجب الوجود نقص و عجز او م         کثرات ر  يدهند عدم صدور دفع   ي م يقدرت اله 
گـردد کـه    ي آنها بـر مـ     ين اشکال اشاعره به وجود شناس     يروشن است که مهتر   . دانند
 قبـل   ةي اول ة ماد ي نف يگريد  عدم عالم و   ي سبق زمان  يکي: است ي دو رکن اساس   يدارا

حرکـت    بـر  يم کـه مبتنـ    يريـ  بگ يي صـدرا  ياگر حدوث عـالم را بـه معنـ        . از تحقق عالم  
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در .  نخواهـد بـود    يچ تعارضـ  ي و حدوث عالم ماده هـ      ينش اله ين آفر يب ،ست ا يجوهر
ن او و ي بــي، خداونــد بــه عنــوان علــت تامــه اســت و تــاخريي صــدرايوجــود شناســ
 حاکم است بدون آن کـه فاعـل         ي و تقارن زمان   يست و همواره سبق ذات    يمخالوقاتش ن 

 ي است که متک   يدق وجو ي برشناخت عم  ينش مبتن ين ب يا.  بودن متصف گردد   يبه زمان 
نـات  ير تع يسـا  قـت وجـود اسـت و      ي وجود به عنوان حق    يعني از وجود مطلق،     يبر درک 
-آمـده يد م ي از آن پد   يت به صورت وحدت شخص    ي و در نها   يکي به نحو تشک   يوجود
 و  يتواند موجـب تـازگ    ي م يي خلق از عدم و خلق عدم و حدوث صدرا         ةيق نظر يتلف. اند
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