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 حدوث و قدم ي مسأله در نايس ابن و ارزيابي انتقادات غزالي بر يبررس

  عالم؛ با تكيه بر مباني سينوي
 

             ∗∗       طيبه حيدري                          ∗عليزادهحامد 
   

 دهيچك

ـ دل  بـه  را   نايس  ابن كه در بيشتر مباحث، رويكردي كالمي دارد،         غزالي  سـه   لي

اما اين پرسـش كـه      . ده است كرقاد به قدم زماني عالم، تكفير        اعت مسأله، ازجمله 

 مناسبي براي تكفير    گر  هيتوج تواند يم وي تا چه ميزان درست بوده و آيا          انتقادات

بررسي و ارزيابي مباني .  باشد، همواره موردعنايت انديشمندان بوده است     نايس  ابن

ي حدوث و قدم عالم، حاكي از اين اسـت كـه             ه و غزالي در مسأل    نايس  ابنو داليل   

 عالم و   تيمعلول عالم، در تقابل با      يمانز اعتقاد به قدم     نكهيابر    مبني يغزال يادعا

ـ  عـالم    يزمـان  از حدوث    يحاك زين ينيد خداوند است و متون      ارياخت ، باشـند  يم

ـ ف مثـل انقطـاع فـيض از         يفاسد جينتا و   مشكالت رايز است؛   يباطل يادعا  اضي

ـ  كـه  دارد   دنبال  به بالمرجح را    حيترج معلول از علت تامه و       انفكاكمطلق،    يغزال

 ناتوان بـوده    ها  آن به   كننده  قانع پاسخ   ي ارائه و   اشكاالت نيا مناسب   هيتوج از   زين

ـ ن عالم   يزمان بر قدم    نايس  ابن ليدال و   يمبان يبررس ،گريد  ازطرف. است  نـشان   زي

ـ ز خداوند ندارد؛ ارياخت عالم و تيمعلول با يمنافات چيه اعتقاد،   نيا كه دهد يم  راي

ـ دل عالم، به    نيهم  است؛ اما  يزمان ميقد عالم،   كهدرست است     الوجـود   ممكـن  لي

ـ  يستين به اش يريغ وجود بودن مسبوق بودن و  ريبالغ الوجود  واجببالذّات و     يذات

 كـه  يفاسـد  جينتـا ، از   يذات حدوث   ي هينظر نيهمچن ،باشد يم يذاتآن، حادث   

ـ ا و عـالوه بـر       باشد يم عالم است مصون     يزمان حدوث   ي هينظرمترتب بر     بـا   ،ني

 بنـابراين   ؛ سـازگار اسـت     به آن اشاره شده نيز كـامالً       ينيدون   در مت  كه يحدوث

 از اصـول اخالقـي   دور به، نادرست و   نايس  ابن بر   يغزال انتقادات   كه شود يمروشن  
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. 6 يزمـان حـدوث  . 5قديم ذاتـي  . 4 يزمان ميقد. 3 يغزال. 2 نايس ابن. 1 :يديكلواژگان 

  .اراده. 7 يذاتحدوث 
  

بيان مسأله .1  

 ينـوع  آن از خـالق و   يازيـ ن يبـ  رشيپـذ  يمعنـا   بـه  ، قـدم عـالم    رشيپـذ از همان آغاز،    
 داشـته و  دنبـال  بـه  را متكلمـان  ديشد، مخالفت خاطر  نيهم  به.  آمده است  شمار  به يدهرباور

 نيدتريشـد  از   يكـ ي. رديگ فالسفه صورت    هيعل ها  آن از جانب    يفراوانباعث شده تا انتقادات     
ـ  اين انتقادات، انتقاداتي است كه       يها  نمونه  كـرده بـه فالسـفه وارد      ) هــ  505-450 (يغزال
– 370 (نايسـ   ابـن  ژهيـ و  بـه  ، متـأخر  لسوفانيف،  الفالسفه  تهافت كتاب با نگارش    يغزال. است
 از  يكـ ي كـه   چنـد مـسأله    سـبب   به ، كه آماج اصلي حمالت غزالي متوجه اوست       ،را) هـ428

 نيتـر  نيسـهمگ  شديد، يانتقادات كرده و با طرح     ريتكف است،  عالم يزمان اعتقاد به قدم     ها  آن
 اعتقـادي و    يريـ گ  موضـع همـين   .  اسالمي وارد نمـوده اسـت      ي فلسفه ي كرهيپضربات را بر    

 ،بـه چنـين اهميتـي      باتوجـه . اسـت تكفيري از جانب غزالي، نشانگر اهميت وافر اين مـسأله           
 حدوث و قـدم     ي مسأله ي  دربارهلي   و غزا  نايس  ابنپژوهش حاضر، ضمن تبيين دقيق ديدگاه       

 درسـت بـوده و      اندازه  چه تا   يغزال اشكاالت كه پرسش است    نيا به   ييگو  پاسخعالم، درصدد   
  باشد؟نايس ابن ريتكف يبرا يمناسب گر هيتوج تواند يم ايآ

  

   بحثي نهيشيپ .2
 ي مـسأله ه  و ازجملگانه ستيب در مسائل نايس ابن ژهيو بهبعد از هجوم غزالي به فالسفه و        

قدم زماني عالم و حكم به تكفير فالسفه در اين مسأله، افراد زيادي با نگارش آثـار مختلـف،                  
 كـه از  انـد  برآمـده  دفـاع از فلـسفه   ،جـه يدرنت پاسـخ بـه اشـكاالت غزالـي و          ي ارائـه درصدد  
  :كرد به آثار زير اشاره توان يم ها آن نيتر برجسته

 به اشكاالت غزالي و دفاع      ييگو  پاسخ درصدد،  تهافتال  تهافت، با نگارش كتاب     رشد  ابن. 1
  .از فلسفه برآمد

 و همچنـين در سـاير   الحـدوث  رساله تحت عنوان يا رسالهمالصدراي شيرازي نيز در     . 2
 . دفاع از آراي فالسفه برآمده استدرصددآثارش، 

، بـه   الحدوث  رساله تحت عنوان    يا  رسالهنيز در   ) شاگرد مالصدرا (مالشمساي گيالني   . 3
 . پرداخته استنايس ابندفاع و تعقيب نظريات 
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جملـه   آن در اين زمينه صورت گرفتـه اسـت كـه از             ييها  تالشدر دوران معاصر نيز     . 4
 آشتياني يـاد    نيالد  جالل، اثر مرحوم سيد      غزالي ي الفالسفه  تهافتنقدي بر    از كتاب    توان يم

 .نمود

 :شده است دانشجويي نيز در اين زمينه تدوين ي رسالهچند 

 رشـد  ابنداوري بين غزالي و « تحت عنوان ، خودي رساله طالچيان، در    ماشاءاهللاآقاي  . 1
 قـدم عـالم پرداختـه    ي مسأله در رشد  ابن، به داوري ميان غزالي و       »در ازليت و ابديت جهان    

  .است
بررسي سه اشكال مكفر غزالي بـه  «تحت عنوان ،  خودي رسالهآقاي حسن عموره، در   . 2
 .، با رويكرد صدرايي به اشكاالت غزالي پاسخ داده است»هفالسف

 ضـمن  ،آثار فوق، در پژوهش حاضر تالش شده است تا در طرحي نو و منسجم            به    باتوجه
 قدم عالم، به بررسي و ارزيـابي ايـن انتقـادات       ي مسأله در   نايس  ابنبررسي انتقادات غزالي بر     

 پرداختـه شـده و بـا رويكـردي     ،يـن مـسأله دارد  سينا در ا   كه ابن  يا يمبانداليل و   به    باتوجه
  .سينوي به انتقادات غزالي پاسخ داده شود

 

   حدوث و قدم عالمي مسأله در نايس ابن ابداعي ي هينظر .3
 يروشـ  مختلـف، از  يفلـسف مـسائل   ي دربـاره  خود ياصل نظريات يزير طرح در نايس  ابن

 رامـون يپ خـود  دگاهيـ د انيـ ب از  شيپـ  يو كـه  صورت  نيبد،  ديجو يم  بهره قيدق و   مند  نظام
 مـوردنظر   ي مـسأله  اركـان  و   ها  هيپا حكم در   كه را   يمقدمات و   يمبان موردنظر، ابتدا    ي مسأله

   و اتكـــا خـــود را بـــا يينهـــا دگاهيـــد ، بعـــدي مرحلـــه و در كـــرده، بيـــان باشـــند يمـــ
 حدوث و  ي مسألهدرمورد  . دينما يم و مقدمات، طرح نموده و استوار        يمبان از آن    جستن  بهره

 يمقـدمات  و   يمبـان  عـالم، بـه طـرح        يزمـان  از پرداختن به بحث قدم       شيپ يو زينقدم عالم   
 عـالم در گـروِ فهـم        يذاتـ  و حدوث    يزمان درمورد قدم    دگاهشيد حيصح فهم   كه پردازد يم

 و اصـول  يمبـان  نيـ ا گـذرا بـه   ينگاه لذا الزم است ابتدا است؛ و مقدمات    يمبان نيا حيصح
  .ميباشداشته 

   در قول به حدوث ذاتي عالمنايس ابن مباني .1 .3

. داند يم زيمتما و وجود را دو امر       تيماه نايس  ابن: تيماه ميان وجود و     زيتما .1. 1. 3
 توانـد  يمـ ، در ظرف ذهن خود      پردازد يم تفكر به   يزيچ ي درباره هرگاه كسي    ،يوبه اعتقاد   

 در  چـه آن ي همـه  يعنـ ي آن اسـت؛     تيماه يكي: شود قائل   زيتما،  ءيش دو جنبه از آن      انيم
 از وجـود   تيماهدر ذهن،   .  وجود آن است   ي جنبه يگريد و   شود يم انيب  آن يستيچجواب  

ــدمــستقل اســت،  ــا نيب ــاره اســت ممكــن كــه معن ــماه ي درب ــنديب يئيشــ تي    و از ميشي
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 در نمـط چهـارم      نايسـ   ابـن . ميباشـ وجـود آن نظـر نداشـته          عـدم  ايـ ، بـه وجـود      جهت  چيه
  :سدينو يم باره نيا درهاتيبتن و اشارات
 يخـارج  در وجـود  كه يحال در ،يابي يم دريخوب  معناي مثلث را به  كه افتد يمگاه اتفاق   «

 بعد از آن    ديترد نيا؟  ستين در خارج، موجود     اي دارد   يهست در خارج،    ايآ كه يدار شكآن  
ـ            كه يافتيدر مثلث به ذهن تو آمد و        كهاست    نكـه ياا  از خط و سـطح فـراهم شـده اسـت؛ ب
  .)105 :ص، 3(»  استدهينگرد آن، هنوز ثابت يخارج يهست

  :سدينو يم شفا نيز اتيالهوي در 
 قـت يحق و   زيچ همان   تيماه عبارت است از     كه است   يخاص قتيحق يدارا يزيچهر  «

  .)31 :، ص4(»  آن استيخارج همان تحقق كه است يوجود از ريغ، زيچخاص هر 
 ؛)64-59 ص، صـ  7( دانـست    نايسـ   خلقت در نـزد ابـن      ي هينظر يمبنا را بايد    زيتما نيا

 ي همـه  يوابستگ جهان و    يامكان تيخاص دادن  نشان،  عهيمابعدالطب در   نايس  ابن غرض   چراكه
  .)32، ص 18(موجودات به خداوند است 

، زيتمـا  نيا از   يريگ  بهره سپس با    نايس  ابن :تقسيم موجود به واجب و ممكن     . 2. 1. 3
 واجـب اسـت و   شيخـو  بـه ذات  وستهيپ او يهست كه ،الوجود واجبم موجودات را به دو قس  

 كساني نه واجب است و نه ممتنع و نسبتش به وجود و عدم     ، در مقام ذات   كه ،الوجود  ممكن
، يگـر يد زيچ درنظرگرفتن و بدون نفسه يف، وجود را ميتقس نيااو در  . كند يم ميتقساست،  

 هـر  نيبنـابرا  ؛الوجـود باشـد    ممتنـع تواند ينمت،   موجود اس  چهآن رايزمقسم قرار داده است؛     
 الوجـود   ممكـن  خـود   خودبه اي است   الوجود  واجب خود  خودبه اي ،، در مقام ذات   ممكنموجود  

  .)106 :، ص3(

 الوجود واجب فاعل، ي هيناح از  ، وجود ثيح بالذات و از   الوجود  ممكن،  تيماه ثيحعالم از 
 بـه اثبـات   كـه  بحث اسـت  نيا حاصل از    جينتاده از    با استفا  نايس  ابن. شود يم شناخته   ريبالغ
 يذاتـ  معلول بـه علـت و اثبـات حـدوث            يازمندين مالك عنوان  به ، حدوث يجا  به،  »امكان«

 معلـول، در  كـه  اسـت    نيـ ا تفاوت علت با معلول، در       كه كند يم و روشن    پردازد يم ممكنات
  . استيذات با علت، حادث سهيمقا

 بـا   نايسـ   ابـن :  معلول بـه علـت     يازمندين مالك وانعن  بهمعرفي امكان   .  3. 1. 3
 نيـ ا نيـي تب، بـه  ممكن موجود به واجب و ميتقس و تيماه وجود و انيم زيتما از يريگ  بهره
 الوجود  واجب. الوجود  واجب اي است   الوجود  ممكن ايوجود  ،  نايس  ابن دگاهيداز   ؛پردازد يممبنا  

 ياجيـ احت و ازين هرگونه از الوجود واجب ذات نيبنابرا است،   الوجود  واجببالذات از هر جهت     
 آن،  كـه  ميبـر  يمـ  يپ نكته نيا، به   الوجود  ممكن قتيحق در شناخت    ،گريد طرف از. مبراست

 ؛ اسـت  ريـ غ؛ لذا در تحقق و ثبوت خـود، محتـاج بـه             ستين، موجود   ريغ درنظرگرفتنِبدون  



69 … حدوث و قدم عالمي مسأله در نايس ابن و ارزيابي انتقادات غزالي بر يبررس

 نيچنـ  و   يافـت  الوجود  ممكن قتيحق را در    ريغ به   اجياحت و   يازمندين توان يم ،اساس نيا بر
ــول اســتالوجــود ممكــن كــهگفــت  ــد ؛، معل ــابراين باي  را فقــط در تيــمعلول ي طــهيح بن
  .)38-37 :ص ص،4( در نظر گرفت الوجودها ممكن

 ليـ تحل معلـول بـه علـت، بـه     يازمندين مالك افتني يبرا نايس ابن مطلب، نيابه   باتوجه
 وجـود، عـدم و وجـود بعـد از عـدم          يعني،  شا  سازنده و عناصر    ياصل ياجزا به   الوجود  ممكن

، عـدم،   يواعتقـاد     بـه  ؛كند يم يبررس را جداگانه    ها  مؤلفه نيا از   كيهر، پرداخته و    )حدوث(
 مربـوط بـه   يا دهيـ پد محض است و عدمِ سابق هر يستين ، آنچراكه؛ ستينمتعلق به فاعل    

  .)112 :، ص3( به فاعل ندارد يربط و باشد يمعدم علت آن 
 حـدوث، صـفت   رايـ ز؛  ستيـ ن متعلق بـه فاعـل       زين) حدوث(وجود بعد از عدم      نيهمچن

 نيچن يبرا صفت نيا آمده است و وجود به و بعداً افتهي بعد از عدم تحقق     كه است   يموجود
 فاعل، در عـدم و حـدوث        كه يهنگام نيبنابرا ؛ است ريناپذ  اجتناب و   يضرور يامر،  يموجود

 تعلق و ارتبـاط موجـود       ياصل عامل   عنوان  به وجود را    يستيبا ، ندارد يدخالت يا  دهيپد نيچن
 ايـ و ) ريبـالغ  واجـب  (ستيـ ن بالـذات  واجـب  كه است  يوجود اي ، موجود نيا. به فاعل دانست  

  .)112 :، ص3(است ) يزمانحادث  (يزمان مسبوق به عدم كه است يوجود
 يستينبه   مسبوق   كه است   يموجودعم از   ا باشد؛ ازلحاظ معنا،     ريبالغ  واجب كه يموجود

ـ ،  شود يم نخست، شامل حوادث و مجردات       يمعنا موجود در    رايز؛  )يزمانحادث  (است    يول
 كيـ  هرگاه گفت، ديباحال . و حوادث اختصاص دارد يماد دوم، تنها به موجودات  يمعنادر  

 اًيثان و  كند يمعم صدق   او بالذات بر     خص حمل شود، آن معنا، اوالً      ا عم و امعنا، بر دو مفهوم     
عم از حـدوث    ا ازنظر مفهوم،    ،امكان كهنيا ليدل  به نيبنابرا. شود يمخص حمل    ا بالعرض بر و  

  .)113-112 :صص، 3( است نه حدوث امكان مربوط به يوابستگ نيااست، 
 اسـت   يريغ وجوب   يذات، وصف   ريغ تعلق به    كهگيرد     مي جهينت نيچن نايس  ابن نيبنابرا

 تعلق اسـت، همـان   انگريب چهآنلذا . شود يم حمل زين به عدم تيمسبوق بر  ، آن ي واسطه  بهو  
  .)113 :ص، 3( ت اسيريغ و وجوب بالذات امكان
 علـت  انيـ م ي رابطه، نايس ابناعتقاد  به : علت و معلول انيم يضرور ي رابطه. 4. 1. 3

؛ دشـو   يم ضرورت، در دو طرف لحاظ       نيا. ست ريناپذ  تخلف و   يضرور ي رابطه كيو معلول،   
 با تحقق علـت، تحقـق   يعني معلول؛ تيموجود در جانب يگريد علت و جاديا در جانب   يكي

.  آن از علت تامـه محـال اسـت   ييجدا و انفكاك است و تخلف معلول و    ريناپذ  اجتنابمعلول  
 رايز وجود خواهد داشت؛     حتماً هر زمان علت وجود داشته باشد، معلول         كه كند يم انيب يو

 هـر  نيهمچنـ . داشـته باشـد و معلـول موجـود نباشـد      علت تامه وجود     كه ستينتصور   قابل
 ، ضـرورت و وجـوب نرسـد   گـاه يجا است، تا بـه   الوجود  ممكن يامر كهنيا ي واسطه  به يمعلول



70 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 وجـودش  كه دشو يم موجود   يصورت، تنها در    يمعلول هر   ،گريد عبارت  به ؛كند ينم دايپتحقق  
  . باشدافتهيجانب علت تامه، ضرورت و وجوب  از

 الوجود ممكن باشد، ذاتاً ريبالغ واجب كه يا دهيپد هر كه دهد يم حيتوض نيچن نايس ابن
 ، باشدالوجود ممكنعكس اين قضيه به اين صورت است كه هر چيزي كه ذاتاً . خواهد بود

 علت ي واسطه به كه وجودش كند يم هستي بر تن ي جامه و شود يمتنها در صورتي موجود 
 :ص، 5(  بالغير شده باشدالوجود واجبيده باشد و  به سرحد وجوب و ضرورت رساش تامه
548(.  

 عالوه بر تقـدم زمـاني و مكـاني، نـوع ديگـري از               نايس  ابن: تقدم و تأخر ذاتي   . 5. 1. 3
 بنيـادين دارد و آن عبـارت       يتفـاوت  كه با تقدم و تأخر زمـاني         كند يمتقدم و تأخر را مطرح      

  در چنـــين تقـــدم . وجـــوداســـت از تقـــدم و تـــأخر براســـاس اســـتحقاق و شايـــستگي 
. و تأخري، يكي از دو موجود، در موجوديت و ازنظر استحقاق وجود، بـر ديگـري تقـدم دارد                  

 كـه هـستي و وجـود يكـي از دو موجـود،              رديـ گ يمـ  تقدم و تأخر هنگامي صـورت        گونه  نيا
 چنين تقـدم و     نايس  ابن.  ديگري باشد و هستي موجود ديگر، وابسته به آن نباشد          ي واسطه  به
 كه عبارت است از تقـدم حـاالت ذاتـي يـك شـيء بـر                 نامد يمخري را تقدم و تأخر ذاتي       تأ

  .)114 :، ص3(اوصاف و حاالتي كه از طرف ديگران به آن برسد 
، در  الوجـود   ممكـن  ءيشـ  كه كند يم انيب،  يتأخر تقدم و    نيچن از   جستن  بهرهسپس با   

 است؛ لذا اگر بخواهد     يهست اقد دارد و ف   يتساو حالت   ، ذات، نسبت به وجود و عدم      ي مرتبه
 ءيشـ ، وصـف    موجودبـودن  نيبنـابرا  ؛رديـ بگ يگـر يد از   يستيـ با وجود را    نياموجود شود،   

   الوجـــود ممكـــن حـــالِ كـــه مييبگـــو ديـــبااســـاس  نيهم بـــر؛اســـت ريـــغحـــسب  بـــه
بـه    باتوجـه  الوجـود   ممكن). صفت وجود  (ريغ حسبِ  بهذات، تقدم دارد بر حالت آن         حسبِ  به

 يوجـود ،  الوجـود   ممكـن  وجود به    ي افاضه از   شيپ تا   نيبنابرا است؛   يستين و   ذاتش، بطالن 
 در  كـه  يعـدم  آن، مسبوق اسـت بـه        يريغ بوده است و وجود      يهست آن نبوده و فاقد      يبرا

  .)114 :، ص3( است يذات همان حدوث نيا ذاتش قرار دارد و ي مرتبه
 هـر    كه  گفت توان يم سهولت  به  از حدوث ارائه داد،    نايس  ابن كه يديجد نييتببه    باتوجه

 علـتش   ي هيـ ناح، وجـودش را از      يذاتـ  و عـدم     يستيـ ن پـس از     چراكه حادث است؛    يمعلول
  .)543 :، ص5( موجود بوده است ها زمان ي همه  معلول، درنيا كه هرچند. آورد يم دست به
   عالمتيازل بر نايس ابن ليدال. 2. 3

 و مقـدمات، در قالـب دو برهـان       يمبان نياده از   آم دست  به جينتا از   يريگ  بهره با   نايس  ابن
ـ  يگريد است و    يلم قيطر به   يكي كه  عـالم   يزمـان  و قـدم     يذاتـ  حـدوث    حيتـشر ، بـه    يإنّ
  :پردازد يم
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 گونـه  نيـ ا و تحليل صفات و حـاالتش،      الوجود  واجببه    باتوجهدر اين برهان،    : يلم قيطر
 ازلي نباشد؛ زيرا    تواند ينم آفرينش او     لذا ، ازلي است  الوجود  واجب كه چون    شود يماستدالل  

 ريناپـذ  انقطـاع  بوده و فياضـيت او  الفضل دائم و   ضيالف  دائمعالم فيض خداوند است و خداوند       
 و در يـك آن، خلقـتش   بـاره  كيـ محال است كه از ازل، خلقتي نداشته باشد و بعد به    . است

 چيهـ  اسـت و     اتيـ ثيحال و   هـات الج  عيجم من   الوجود  واجب بالذات،   الوجود  واجب. آغاز گردد 
 ذات او واجـب     كـه  گونه  همان يعني ؛شود ينم افتي در او    يا  منتظره و حالت    يامكان تيثيح

 و  يازلـ  خداونـد،    ضيفـ  نيبنـابرا  ؛ واجب است  زين او   ضيف، اراده و    اتيحاست، علم، قدرت،    
 ييجـدا  و    فاصـله  اش  دهيـ آفراو و    نيب ندارد   امكانپس  .  است الفضل  دائم بوده و او     يشگيهم

  : استگونه نيا يلم قيطر درمورد اشارات در نايس ابن انيب. افتد
  ، 3(»  بالذات استالوجود واجب، اش هياول صفات و احوال  ي همه بالذات در    الوجود  واجب«

  .)117 :ص
، صفات تياَول ديق با خواهد يم نايس ابن. ، صفات ذات است هياولمنظور از صفات و احوال      

  .)278 :، ص10 (كندخارج ،  هستندياَولريغ كهفعل را 
 عالم و در عـدم      نشيآفر از   شيپ كه شود يم استدالل   گونه  نيا ،قيطر نيادر  : يإنّ قيطر
 انيـ م در   رايـ ز اثر داشته باشـد؛      ها  تياولو جاديا خدا و    كار در   كه وجود ندارد    يزيچمحض،  
 ايـ  بهتـر دانـست      گـر يد طيشـرا  را نسبت به     يطيشرا توان ينم وجود ندارد و     يزيتمااعدام،  

 در  نايسـ   ابن انيب.  قبل از خلقت، معدوم هستند     ،ها  زمان.  داد حيترج گريد را بر حالت     يحالت
  : استگونه نيا يإنّ قيطر درمورد اشارات
 جـاد يا را   يزيـ چ باشد به فاعل تـا       ياول كه ستين زيمتما يحال چيه خالص،   يستيندر  «
»  ندارد تياولو و حال مخالف آن هم       ندياين وجود  به فاعل    از كه ستين ياول اءياش به   اي،  نكند

  .)117 :، ص3(
 يزيـ چ نيچنـ  زيـ ن و از طرف معلـول       ستين كار در   يمانع چيه از طرف علت،     ،نيبنابرا

 ديـ با ، شـود  دهيـ آفر اگر قرار است عالم      يطيشرا نيچندر  .  داشته باشد  ينقشوجود ندارد تا    
؛ نيبنابرا.  شود دهيآفر دينبااز خداوند را ندارد هرگز       صدور   امكان شود و اگر     دهيآفر درنگ يب
  .)589: ، ص19 (ستينقابل تصور ) فاعل و فعل( در دو طرف يرييتغ گونه چيه

 بـالغير  الوجـود  واجـب  بالذات و الوجود ممكناما اگر به اين نكته توجه كنيم كه عالم ذاتاً   
 ،يزي با قدم آن منافاتي ندارد      است و چنين چ    الوجود  واجباست و وجوبِ وجود آن ازجانب       

 همواره موجود بوده و هميشه نيـز نيازمنـد فـيض و آفـرينش               تواند يم كه جهان    ميابي  يدرم
  .خداوند باشد
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   از ديدگاه غزاليحدوث و قدم عالم. 4
 به صورت سـلبي كـه       يكي: رديپذ يم صورت   شكل مسأله به دو     نيا رامونيپ يغزالبحث  

 و ديگري به صورت ايجـابي    پردازد يم عالم   بودن يزلاسفه درمورد   در آن به ابطال ديدگاه فال     
 بـه   يغزال ،گريد انيب  به ؛پردازد يم عالم   يزمان خود درمورد حدوث     دگاهيدكه در آن به اثبات      

  .يحلّ پاسخ كي و دهد يم ينقض پاسخ كي حدوث و قدم عالم ي مسأله
  فالسـفه بـر قـدم عـالم، بـه نقـل از         داليـل انيب، ابتدا به يغزال از روش  يرويپ به   زينما  
   انيـ ب را   حكمـا  ليـ دال بـه    يغزالـ  ينقـض  آن، پاسـخ     دنبـال   بـه  و   ميپرداز يم الفالسفه  تهافت

ـ  پاسـخ    انيب به   ،تينها و در  ميكن يم    كتـاب  از نقـل    بـه  درمـورد حـدوث عـالم،        يغزالـ  يحلّ
 بـودن عـالم را      يزمـان  خويش درمورد حادث     دگاهيدآن    وي در  كه ميپرداز يم ديالعقا قواعد

 انيـ ب يغزالـ  فالسفه بر قدم عالم را به نقـل از           ليدال نكهيا از   شيپ اما   ؛كند يم و اثبات    انيب
  :ميپرداز يم در انتقاداتش به فالسفه يغزال يمبان انيب، ابتدا به ميكن
  )نايس ابن( مباني غزالي در قول به حدوث زماني عالم و انتقاد از فالسفه .1. 4

  : استريزبر مباني  يمبتن قدم عالم، ي مسألهه فالسفه در  بيغزالانتقاد 
 ي رابطه نفي   يغزال:  اسباب و مسببات در جهان     انيم يضرور ي رابطه ينف. 1. 1. 4

؛ يكي به اين صورت كه تخلف       كند يم را به دو صورت لحاظ       ضروري ميان اسباب و مسببات    
و ديگري به اين صورت كـه تـرجيح     معلول و انفكاك و جدايي آن از علت تامه محال نيست            

  .بالمرجح جايز است
 انيم در كه قرار داده و معتقد است ديترد را مورداءياش انيم يعلّ ضرورت يو

 آنچه عادتاً سبب شناخته انيماقتران «. ود نداردج ويضرور ي رابطه يعيطب يها دهيپد
  .)166 :، ص14(» ستين يضرور در نزد ما ،شود يم، با آنچه مسبب شناخته شود يم

 اثبـات   كـه  ستيـ ن و سلب    جابيا ي رابطه علت و معلول،     انيم ي رابطه،  يغزالبه اعتقاد   
 خاطر  به ها  آن اقتران   بلكه ، باشد يگريد ينف آن موجب    ينف اي و   يگريد، متضمن اثبات    يكي

 و  يضـرور  ذاتـاً    نكـه يا خـاطر   بـه ؛ نـه    ديـ آفر هـم    دنبـال   بـه  را   هـا   آن كـه  اسـت    ياله ريتقد
  .)همان(افتراق باشند  لقاب ريغ

 ،اوالً بـه اعتقـاد او     : داند يم باطل   ليدل بالمرجح را به سه      حيترج قول به    نيهمچن يغزال
 قاعـده درمـورد انـسان    نيا اًيثان ؛ به ضرورت شناخته نشده است     رايز؛  ستين يهيبد قول   نيا

 لحاظ نسبت    از هر  كه خرما   ي دانه براي نمونه، شخص گرسنه در برابر دو         رايز؛  ستين يجار
 در  شهيـ هم يبـرا  را انتخاب خواهـد كـرد و         يكي ، سرانجام بدون تأمل   ، هستند يمساوبه او   

 ريناگز عالم،   اتيخصوص در مذهب خود، ازجمله درمورد       زين ثالثاً، فالسفه    ؛ نخواهد ماند  ريتح
  .)59 :، صهمان( بالمرجح هستند حيترج رشيپذاز 
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 دگاهيـ دبراسـاس   :  معلول به علت   مندينياز مالك عنوان  بهمعرفي حدوث   . 2. 1. 4
 يتيخـصوص و  » حـدوث « به علت باشد،     ازمندين ءيش شود يم موجب   كه يتيخصوص،  يغزال
، تيـ عل ما از قـانون      ادراك يعني ؛است» قدم« از علت باشد،     ازين يب ءيش شود يم موجب   كه

 دارد يعلتـ  وجود آمد، حتماً  زماني نبود و بعد بهكه يزيچ يعني هر امر حادث،  كه است   نيا
 يعنـ ي بـود،    ميقـد  يموجود اگر يول. ديآ بدون علت پديد     يموجود نيچن كهو محال است    

  .)88-87 :، صص14( از علت است ازين يب آن موجود نباشد، كه نبوده يزمان
  بر قدم عالم توسط غزالي) نايس ابن( فالسفه ي چهارگانه ليدالتقرير . 2. 4

ترين براهين فيلسوفان معطوف نموده   خود را به مهم در بحث از قدم عالم، توجهيغزال
 نايس ابن ارسطو و پروكلوس و سپس ي لهيوس به قبالًو درمورد چهار برهان اساسي كه 

 اساسي و ليدل وي ضمن نقل چهار .)88 :، ص8 (پردازد يم به بحث ، شده بوديبند صورت
 ذكر كه يا يمبانجستن از  بهرهبر قدم عالم، با ) نايس ابن ژهيو به(مهم از جانب فالسفه 

  .كند يم، به نقد هر چهار دليل اقدام مينمود
صدور حادث : نديگو يمفالسفه : 1بر قدم عالم) نايس ابن( اول فالسفه ليدل. 1. 2. 4

   پيامدهاي باطلي مثل انفكاك معلول از علت تامه و ترجيحرايز محال است؛ مطلقاً ،ميقداز 
  ،14( هستند ريناپذ هيتوجكه ازلحاظ عقلي،  دارد دنبال بهبالمرجح را 

  .)45 :ص
 دوم فالسفه بر قدم عالم ليدل: 2ر قدم عالمب) نايس ابن( دوم فالسفه ليدل. 2. 2. 4
  :باشد يم ريزبر امور  يمبتن

  .يزمان است نه يذات از نوع تقدم ،تقدم خداوند بر جهان. 1
 ، زمانديآ يم الزم چراكهست؛  است و قول به حدوث زمان، محال اميقد يامرزمان، . 2

  . تقدم داشته باشدشيخو بر نفس ،در وجودش
 است يذات اي خداوند بر عالم متقدم است و تقدم نديگو يمموارد فوق، فالسفه به  باتوجه

 ، مانند تقدم علت بر معلول، باشديذاتاگر منظور از تقدم خداوند بر عالم، تقدم . يزمان اي
 يگريد حادث و يكي كه محال است يول. ميقد اي حادث باشند و اي هر دو كه ديآ يمالزم 

پس قبل از وجود عالم، ،  باشديزماناگر منظور از تقدم خداوند بر جهان، تقدم .  باشدميقد
 ديبا صورت، نيا عالم در آن هنگام معدوم بوده است و در كه ميشو يزمان قائل به ديبا

 و به تبع آن، قدم شود يم قدم زمان ثابت ،بيترت نيا  به؛ وجود داشته باشدتينها يب يزمان
 .)65- 64 :ص ص،همان( عالم قديم است ،، بنابراينديآ يم الزم زين متحرك و قدم حركت

 يمبنا بر ليدل نيااساس : 3بر قدم عالم) نايس نبا( سوم فالسفه ليدل. 3. 2. 4
 آنكه عالم قبل از كهفالسفه معتقدند :  شده استيزير هيپا و امتناع امكانبحث وجوب، 
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 ابتدا ممتنع بوده و پس از كه محال است چراكه؛ )نه ممتنع( بوده است ممكن، ابديوجود 
 توان ينم است و الوجود ممكن وستهيپ ندارد و عالم، يآغاز، امكان نيا. باشد شده ممكنآن 
 است، يازل، امكان چون ،نيبنابرا. باشد الوجود ممتنع عالم در آن كه را تصور كرد يحالت

  .)70 :، صهمان( خواهد بود يازل، امكان مانند زين ممكن
حادث  كهفالسفه معتقدند : 4بر قدم عالم) نايس ابن( چهارم فالسفه ليدل. 4. 2. 4

 يبرا افتني يهست از شيپ وجود، امكان نيبنابرا ؛ استالوجود ممكن، افتني يهست از شيپ
 ندارد؛ ياستقالل است و ذاتاً يارضع و ياضاف وصف كي وجود، امكان. حادث حاصل است

، درنتيجه ؛ جز ماده ندارديمحلو   به آن اضافه شودكه داشته باشد يمحل ديبا نيبنابرا
 خود ماده حادث  كههرچند؛ يستن ازين يب ماده است و حادث از ماده يبرا وصف امكان

  .)71 :، صهمان(ند ا  عارض بر آن حادثاتيفيك و اعراض و ها صورت و تنها ستين
  )نايس ابن(انتقادات غزالي بر داليل فالسفه . 3. 4

 پردازد يم ها آن بر قدم عالم، در ادامه، به نقد و رد لسوفانيف ليدال انيب دنبال به يغزال
، همان( را نمايان سازد لسوفانيف ييگو تناقض، الفالسفه تهافت خودش در ي گفته به بناتا 

  .)75ص 
 اول ليدل در نقد يغزال: )نايس ابن(ليل اول فالسفه انتقاد غزالي بر د. 1. 3. 4

، كرد او اراده كه يزمان است، در همان ميقد كه  خداوندي اراده به بناعالم، : ديگو يمفالسفه 
جهت،  نيهم بهحادث شده است و وجود عالم، قبل از آن، مراد خداوند سبحان نبوده و 

، همان( آن را اراده نموده است ،ميقدعِ  حادث شد، صانكه يزماناما در . حادث نگشته است
  .)53 :ص

  اگر گفته شودديگو يم از جانب فالسفه پرداخته و ياحتمال اشكال انيب سپس به يغزال
 طيشرا كه هم يموجب بدون سبب و موجب محال است، وجود يحادث حدوث كه گونه همان

  .)53 :، صهمان( محال است ، آمده باشدانيپا به اركانش و اسباب جابيا
 بر عدم لسوفانيف يادعا يو كه است صورت نيبد فوق، ياحتمال اشكال به يغزالپاسخ 

، بودن يهيبد معتقد است در صورت چراكه؛ داند ينم يهيبد به حادث را ميقد ي ارادهتعلق 
 قائالن به حدوث عالم نيز نظري مشابه ي گسترده گروه ازجمله و گريد يها گروه ستيبا يم

 كه يدرحال؛ دانستند يم قديم به حادث را محال ي اراده و تعلق داشتند يمنظر فالسفه 
 يبرهان ديبا نيبنابرا ،دانند يم زيجا را يامر نيچن فالسفه، برخالفقائالن به حدوث عالم، 

  .)55- 54 :ص صهمان،( امر اقامه گردد نيابر 
 نياباشد، در  درمورد اين پرسش كه اگر ايجاد عالم در وقت معيني جايز يغزالپاسخ 

؟ اين است كه مرجح ستيچ گريد اوقات انيم از ينيمع مرجح حدوث عالم در وقت ،صورت
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عث ترجيح اب يزيچ چه كهنيا الهي است و پرسش درمورد ي ارادهآن وقت معين، همان 
 است؛ زيرا شأن ذاتي اراده، يمورد يب الهي به آن وقت معين گرديد، پرسش ي اراده

 باشد، تنها نيا از ريغء از مثل آن است و اگر ويژگي ذاتي اراده تخصيص و ترجيح يك شي
 ستين يا چاره است، لذا يمساو نيضد چون نسبت قدرت به يول است؛ يكافوجود قدرت 

 عالوه ،ميقد ،نيبنابرا.  دهدصيتخص گريد زيچ را از زيچ كي كه مخصصي باشد كهنياجز 
 از همانند آن است ءيش حيترج و صيتخص شأن آن كه است يصفت يدارابر قدرت، 

  .)58 :، صهمان(
 زييتمصرف اراده موجب  كه پرسش مطرح شود نيا اگر از جانب فالسفه،  تفاسيرنيابا 

 زييتم اراده نتواند كه را نيا :كه است نيا يغزال، پاسخ خواهد يم يمرجح و گردد ينم ءيش
 ي اراده خداوند، مانند ي ادهار ،نيهمچن؟ تأمل يا به نظر و ،ديا شناختهبه ضرورت ، دهد

  . بخواهديمرجح كه ستين ها انسان
 ؛ستين محال زين درمورد انسان بلكه بالمرجح، نه درمورد خدا، حيترج ،گريد طرف از

، رديگ هستند قرار يمساو از هر جهت كه ييخرما در مقابل دو دانه يمرد نمونه اگر يبرا
 از مانند آن زيچ كي صيتخص شأن آن كه يصفت ي واسطه به از دو خرما را يكي شك بدون
  .)59، ص همان (دارد يبرم انتخاب نموده و ،است

غزالي در نقد دليل دوم  :)نايس ابن(انتقاد غزالي بر دليل دوم فالسفه . 2. 3. 4
 فالسفه دارند، زمان، حادث و مخلوق است و قبل از آن كه ينظربرخالف : ديگو يمفالسفه 

 خدا بر جهان و زمان مييگو يم كهنيادر واقع، مقصود از . ه است وجود نداشتيزمان اصالً
همراه با   نبوده است و سپس خدا بوده و عالم هميعالمخدا بوده و  كه است نياتقدم دارد 

 وهم كارِ نيا. ميينما زمان را فرض نام به يسوم امر كه ندارد يضرورت نيبنابرا. او بوده است
 يتوجه به اوهام نادرست دينبا و دينما زمان را توهم نام به يسوم امر كند يم تالش كهاست 
 گردد يم عاجز ، هستندكه گونه آن ،اءياش قيحقا اوقات، وهم از تصور ياريبس در رايزنمود؛ 

  .)65-64 :ص، صهمان(
 زمان، از تصورات وهم است، نه عقل، نام به فرض امر سومي كهنياغزالي براي اثبات 
، 13(آن هم بحث تشبيه زمان به مكان است   وكند يم در اين مورد اقدام به بيان طرحي نو

فالسفه . ستين قائل يتفاوت مكان و زمان انيم برخالف فالسفه، يغزال .)24- 23 :صص
 تينها اما زمان بدايت و ، هم محدود استمكان است و تينها يدارا جهان كه بودند يمدع

  .)10 :، ص15(ندارد 
 وهم را ديبا است و يمتناه يمكانعد  فالسفه معتقدند، بهك گونه همان: ديگو يم يو

 است و بيترت نيهم  هم مسأله بهيزمان آن مجاب نمود، در بعد دانستن ينامتناهدرمورد 
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 ادراك كي نيا ،هرحال بهاما .  نباشديزمان از آن شيپ كه شود يزمان قائل به تواند ينموهم 
  .)24-23 :ص، ص13( زمان، مخلوق و حادث استكه متقاعد نمود ديبا است و وهم را يوهم
، تابع جسم است، بعد مكان بعد كهطور  همان«:  استگونه نيبد تهافت در يغزال انيب

 جز يزيچ، مكان بعد كه شكل نيا امتداد آن است، به ، و درواقعحركت تابع زينزمان 
 به لفظ قبل و بعد، و كالم  در اصطالحكه بعد زمان نيب نيبنابرا ،...ستينامتداد قطر جسم 

 سخن نيا .)63 : ص،14(» ستين يفرق، شود يم به لفظ فوق و تحت اضافه كه مكانبعد 
 بهتر، رابط ميان تصورات ما ريتعب به اي، رابط ميان اجسام مكان زمان و كه معنا است نيبد

  .)10 :ص ،15(هستند 
غزالي در نقد دليل سوم : )نايس ابن(انتقاد غزالي بر دليل سوم فالسفه . 3. 3. 4

 آورد توان ينم را يوقت چيه نيبنابرا بوده، الحدوث ممكنعالم همواره «: ديگو يمفالسفه 
 ستين هرگز حادث كه را يموجود احداث عالم در آن وقت متصور باشد و هرگاه كهنيامگر 

 امكانِ  آن است؛ لذابرخالف بلكه ، نخواهد بودامكان وقوع آن موجود، مطابق ،ميكنفرض 
 وجود جهان، امكانِ كه قبول دارد يغزال .)71: ، ص15(» ستين يازل مستلزم وجود ،يازل
 جهان كه اگر فرض شود رايز ؛ستين مستلزم قدم بالفعل آن نيا كه ديگو يم اما ، استميقد

  .)90 :، ص8( مخلوق و حادث بوده باشد تواند ينم پس ،هميشه وجود داشته است
 در نقد دليل چهارم يغزال: )نايس ابن(زالي بر دليل چهارم فالسفه انتقاد غ. 4. 3. 4

   مربوط بهها آن حكم كه هستند يعقل يميمفاه و امتناع، امكانوجوب،  :ديگو يمفالسفه 
 يواقع مصداق گونه چيه مستلزم كه هستند يذهن يميمفاه ها نيا. است يعقل يداور

 :ص ،15(  ندارند تا بر آن عارض گردندنيشيپ ي ماده محل و كي   بهيازين نيبنابرا ؛ستندين
72(.  

  يغزال دگاهيداثبات حدوث عالم از . 4. 4

 فالسفه در مورد قدم يآرا، تنها اقدام به بطالن و رد الفالسفه تهافت كتاب در يغزال
 نپرداخته ، چرا عالم حادث استكهنيابر  يمبن خود دگاهيدعالم نموده است، اما به اثبات 

 نام به يگريد كتاب به موكول مهم را نيا، الفالسفه تهافت خويش در ي گفته به بنااست و 
  .)75 :، ص15 (كند يم انيب خود بر حدوث عالم را ليدال، كتاب نيا و در كرده ديقواعدالعقا

اجسام :  استافتهي ريتقر شكل، به اين »عالم حادث است «كهنيابر  يمبن يغزالبرهان 
 نباشد، يخال  از حوادثكه يزيچهر . ندا  نيستند، لذا حادثيخال سكون و حركتعالم از 

  : استريزسه مقدمه به شرح   بريمبتن برهان نيا .)99 :ص ،11( خودش هم حادث است
 ي مقدمه كي مقدمه، نيا.  نيستنديخال سكون و حركتاجسام عالم از :  اولي مقدمه

 يجسم يكس اگر كهنيا ليدل هب به استدالل و تأمل ندارد؛ يازين كه است يهيبد و يضرور
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  جهل افتاده استي ورطه عقل خارج شده و در ي رهيدا از ، بدانديخال سكون و حركترا از 
  .)99: ، ص11(

 متعاقب بر سكون و حركت كهنيا ليدل به ؛ حادث هستندسكون و حركت:  دومي مقدمه
 دهد يم رخ نسكو بعد از حركت كه گونه همان، دهند يم هم رخ دنبال به  هستند وگريكدي

 حركت يانتها، سكون و سكون يانتها، حركت، گريد انيب به. حركت بعد از اتمام سكونو 
  .)همان(است 

.  هم حادث خواهد بود خودش نباشد،يخال از حوادث كه يزيچهر :  سومي مقدمه
 قبل از هر كه ديآ يم صورت الزم نيا نباشد؛ در گونه نيا اگر كه ادعا آن است نيا بر ليدل
 حوادث تينها يب، يحادث ما قبل از هر ،جهيدرنت موجود باشند و يا ينامتناه، حوادث يادثح

 افتني يهست نوبت به ، نگذردينامتناه؛ تا مجموع آن حوادث صورت نيا و در ميباشداشته 
 ، محال است؛ چونينامتناه شدن يسپر و رسد ينم است حاضر درحال كه ينيمعحادث 

 يديجد و حادث كنند عبور ينامتناه است و اگر حوادث يمتناهنا كه است نيافرض بر 
محصور، محصور ريغ شده و يمتناه، ينامتناه كه ديآ ي م الزمصورت نيا، در ديايب وجود به

  .)همان( خلف است نياگردد و 
 گردد يمروشن   مقدماتنيابه  باتوجه كه كند يم انيب مقدمات، نيا ذكر پس از يغزال

  .)همان( ، خودش هم حادث استدرنتيجه، ستين يخال  عالم از حوادثكه
 را در جهت اثبات شيخو ياساس برهان يو، كرديم ذكر يغزال از كه يبرهانعالوه بر 
 حدوثش يبرا يحادثهر  كه انيب نيبد. دينما يم حدوث عالم استوار يمبناخداوند، بر 

  .)15 : ، ص12 (ستين جز خداوند يزيچ دارد و آن سبب، يسبب به اجياحت
  

  بر قدم عالم) نايس ابن( فالسفه ليدال بر يغزال انتقادات يابيارز .5
  )نايس ابن( اول فالسفه ليدل بر يغزال انتقاد يابيارز. 1. 5

 از يغزال رسد يم نظر به بايد بگوييم كه نايس ابندر ارزيابي انتقاد غزالي بر دليل اول 
 پرسش نيا به ييگو پاسخ يجا به، ليدل نيهم بهو  ناتوان بوده نايس ابن  پاسخ به برهاني ارائه
 انفكاك همچون يفاسد جينتا كه يدرحال باشد، يزمان حادث ديباچرا جهان  كه ياساس

 يها پرسش خود، اقدام به طرح ، دارددنبال به را بالمرجحمعلول از علت تامه و ترجيح 
 همگان باشد، سخن رشيپذ موردديبا يهيبد امر كه ادعا نيا اوالً رايز نموده است؛ يمورد يب
 همگان به آن معتقد بوده و كه ستين آن زيچ كيبودن  يهيبد ي الزمه است؛ يقبول قابلريغ
 تفكر و شهياند ازمندين حصول آن كه است يامر، يهيبد بلكه نداشته باشد، يمخالف چيه
انتباه، (س  از اسباب توجه نفيكي انسان در اثر فقدان كه افتد يماما گاه اتفاق . ستين
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 و يهيبد امر كي، نسبت به )يعقلريغ تيفعالشبهه و  سالمت ذهن، سالمت حواس، عدم
 يكس، اگر رشد ابن ريتعب به .)38- 37 :صص ،17(  جهل داشته و از آن ناآگاه استيضرور

 و ينف آن، حل شبهه است نه يدوا، دينما انكار را يهيبد امر كي يا شبهه وجود خاطر به
 ، آن باشديهمگان رشيپذ، يامر بودن يهيبد اگر شرط اًيثان .)99 :ص ،1( يهيبد امر انكار
 و اصل يهيبد نخواهد بود؛ چون درمورد هر امر يا يهيبد زيچ چيه گريد صورت، نيادر 
  .كوبند يم داليلي بر طبل مخالفت به بنا كه هستند يا عده همواره ،يا شده رفتهيپذ

 كي، يزيچ به احداث ميقد ي اراده تعلق بودن لمحا كه ميكن اوصاف، اگر فرض نيابا 
 باز صورت، نيا برهان دارد، در ي اقامه و تأمل و نظر دقت به اجياحت كه است ينظر ي مسأله

 برهان پرداخته و صرفاً ي اقامه به زين مورد نيا در نايس ابن رايز؛ ستين وارد يغزال انتقاد هم
، صورت  آن در ،، علت تام باشديعلت اگر ديگو يم نايس ابن.  استنكرده ضرورت يادعا
 وجود داشته يعلت نيچن كه خواهد بود و محال است يعلت نيچن معلول وابسته به يهست

 است و تامه  علت معلول از انفكاك امر مستلزم نيا رايز ، معلولش موجود نباشديولباشد 
 نيا در ،علولش است با متامه  علت ي رابطه از نوع يهست خداوند با جهان ي رابطهچون 

 با وجود كه است 5يا منتظره حالت يدارا خداوند كه است نيا از يحاكصورت، نبود عالم، 
 شده و با وجود آن، تامه  علت به ليتبد يتعال  حقشدن آن به خداوند،  آن حالت و اضافه

 خود يجا در كه است يحال در نيا .)115-114 :ص، ص3 (گردد يم واجب ، معلوليِهست
 جهات، واجب است و وجود حالت ي  بالذات از همهالوجود واجب كهات شده است اثب

  .)228 :، ص6( نقص اوست ي دهنده نشان، آن درمنتظره 
 بلكه ،ميندار صنع از صانع انفكاك بر يليدل زين يشرع ي ادله به حسب ،گريد ازطرف

 و جواد مطلق وجود اضيف از ضيف تيازلدرمورد ثبات، دوام و  ينقل و يعقل ليدال، عكسبر
  .)22- 21 :صص، 9(دارد 

 نيا باشد، در زيجا ينيمع عالم در وقت جاديااگر  كه پرسش نيا درمورد يغزالاما پاسخ 
 مرجح آن كه بود نيا ، مرجح حدوث عالم در وقت معين از ميان اوقات ديگر چيستصورت 

 ياله ي اراده حيترج  باعثيزيچ چه كهپرسيده شد .  استياله ي اراده، همان نيمعوقت 
 رايز است؛ مورد يب پرسشي نيچن اساساً كه بود نيا يغزال؟ پاسخ ديگرد نيمعبه آن وقت 

 از مثل آن است و چون نسبت قدرت به ءيش كي حيترج و صيتخص اراده، يذاتشأن 
 كي كه باشد كارنام اراده در  ه بيمخصص كهنيا جز ستين يا چاره، ستين يمساو نيضد

.  امر استنيهم انسان در ي اراده خداوند با ي ارادهاختالف .  دهدصيتخص يگريد را از زيچ
 از دو يكي حيترجچه درمورد انسان و چه درمورد خداوند، ذاتاً سبب ،  ارادهكهسپس افزود 



79 … حدوث و قدم عالمي مسأله در نايس ابن و ارزيابي انتقادات غزالي بر يبررس

 ستين محال زين درمورد انسان بلكه بالمرجح، نه درمورد خداوند؛ حيترج است و يمساوامر 
  .)62-57 :ص، ص14(

 يكي در كه يغزال ي هينظر دو نيااوالً :  گفتديبا يغزال پاسخ نيا يابيارزمقام در 
 خداوند، ي اراده يذات شأن كه است نيا انسان در ي اراده خداوند با ي اراده اختالف ديگو يم

 اراده، چه درمورد ديگو يم يگريد است و در گريد مثل از مثل كي حيترج و صيتخص
در تناقض با  ، استيمساو از دو امر يكي حيترج سبب ذاتاًند، انسان و چه درمورد خداو

 انسان به حسب ي اراده كه خواهد بود نيا يسخن نيچن ي الزمه رايز هستند؛ گريكدي
  . نباشدحيترج باشد و هم سبب يمساو از دو امر يكي حيترجذاتش، هم سبب 

 مثل از مثل كي زييتم آن يذات شأن كه است يصفت اراده كه يغزال يادعا نيا اًيثان
 در ذات اراده لحاظ ،بودن مرجح و ريغ از زييتم رايز، رسد يم نظر به  است، نامعقولگريد

 شخص صاحب كه يوقت رايز؛ دينما ضرورت يادعا درمورد آن تواند ينم يغزالنشده است و 
جح و  اگر مر، هستنديمساو وقوع ثيح  ازكه شود يم مواجه يمساواراده با دو امر كامالً 

 رديگ تعلق كسانينحو  به هر دو به،  ارادهستيبا يم در آن صورت ، نباشددو  آن انيم يزيمم
 ديبا پس ،رديگ يم تعلق دو  آن از يكي، اما چون اراده به ردينگ تعلق يك چيه به كهنيا ايو 

 يبرا ييتنها به قدرت، كهنيا .)104-102 :صص، 1( باشد انيممرجح و مخصصي در 
بودن اراده   مخصصيبرا يمناسب هيتوج تواند ينم زين ستين يكافاز مثلش  ءيش صيتخص

 ؛ در ذات اراده لحاظ نشده است،بودن مرجح و تمييز از غير ، كه گفتيمطور همانباشد؛ زيرا 
، ميبدان ينيمع خداوند را مرجح حدوث عالم در وقت ميقد و يازل ي اراده اگر ،گريد ازطرف
 فعل را كي خود انجام يازل ي اراده با كه خداوند ايآ كه است يباق پرسش نيا يجاباز هم 

 اراده زين يگريد انجام همان فعل را در وقت تواند يم ، اراده نموده استينيمعدر وقت 
البته ( محال است يامر كه دارد دنبال به خداوند را يناتوان پرسش، نيا به يمنفكند؟ پاسخ 

 ولي وي هرچند كه به اين پرسش پاسخ منفي ؛ به اين پرسش منفي استنايس ابنپاسخ 
و پاسخ مثبت به آن، تسلسل ) رديگ ينمحال ناتواني خدا را نتيجه   اما درعين،دهد يم

 آن ، دارد؛ زيرا اگر خداوند بتواند در وقت ديگري نيز عالم را اراده كنددنبال به را ها اراده
 كه ميبرس يمرجح به كهنيا مگر ،كند يم ديگري پيدا ي ارادهاراده حادث شده و احتياج به 

 حيترج ي منزله به اگر عالم حادث شود، يحالت نيچنبنابراين در . همواره مرجح بوده است
 ،ديگو يم نايس ابن كه گونه همان رايز، محال و ممتنع است؛ يعقل ازلحاظ كهبالمرجح است 

 خارج از يسببت و  علازمندين، امكان از دو طرف يكي حيترج كه است يعقل اتيضروراز 
 روشن غافل بماند و انيب نيا است عقل ما از ممكن يگاه هرچندكه ؛باشد يم ها آنذات 

   زين يجزئ چند مثال ي ارائه همچنين با .)115 :، ص3(  باشدنييتب و حيتوض ينوع ازمندين
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  جوازدادن نشان كه غزالي براي ييها مثال هرچند. كرد را نقض يعقل قانون كي توان ينم
 يحاتيترج انيم تفاوت است رايز؛ رنديپذ خدشه از اساس زينترجيح بالمرجح آورده است 

 انسان، عامل كه يحاتيترج و كند را شناخته و حس حيترج انسان، خودش بتواند عامل كه
 نيا چون ديبگو و رديبگ امكان بر ليدل وقوع را خواهد يم يغزال. كند ي نممرجح را احساس

 ما در كهآنحال .  استزيجا بالمرجح حيترجو   استممكن پس ،كند يم دايپامر وقوع 
 بر انسان احاطه كه يروان عوامل ي همه بر ميبتوان كه ميكن ييادعا نيچن ميتوان يم يصورت
 تواند ينم انسان كه مسائل وجود دارد گونه نيا در يروانهزاران علل . ميكن دايپ يآگاهدارد 

 نيا؛ اينوجود و بادانم يم را ها آن ي همه احاطه دارم و يروان آن علل ي همه من بر ديبگو
 كهنيا.  استيروان علل يِانگار ساده، نيا. كنم يم انتخاب يرجحان چيه بدون كهمن هستم 

 احاطه شده واقع ما بر امر كه است ييجا، وقوع آن است، در ءيش امكان بر ليدل نديگو يم
در مسائل .  محل فرض ماستكه است يامرهمان  ناًيع نيا مييبگو ميبتوان و ميباشداشته 

  .)161-160 :صص ،16(  نيستريپذ امكان ييادعا نيچن يروان
  )نايس ابن( دوم فالسفه ليدل بر يغزال انتقاد يابيارز .2. 5

 خدا كه يغزال سخن نيا بايد بگوييم كه نايس ابندر ارزيابي انتقاد غزالي بر دليل دوم 
 به نام زمان را فرض يسوم امر كهنياخدا بود و عالم هم بود، بدون  گاهآن نبود و يعالمبود و 

 باز ،كند ريتقر كه يشكل عالم را به هر يزمانحدوث  يغزال رايز است؛ ينادرستكنيم، سخن 
 رايز؛ دينما زمان قبل از عالم اعتراف نام به يامر به وجود كهآن ندارد جز يا چارههم 

موجود ( وجود شد يدارا يستين بعد از كه يزيچ ،ندك يم انيب نايس ابن كه گونه همان
 تقدم عدم بر وجود، نيا قبل وجود نداشته است و ، در آنكه است يقبل يدارا، )حادث
آن .  استيزمان تقدم بلكه، شوند ينم عدم و وجود عالم با هم جمع رايز؛ ستين يذاتتقدم 

  ذات فاعلاي خود عدم است اي :ستين رونيب از دو حال ، عالم مسبوق به آن استكه يقبل
 چون عدمِ دوم و بعد از ، طرف حادث باشدتواند ينم عدم رايز هر دو فرض محال است؛ كه

.  از هم هستندزيمتما دو طرف حادث، كه است  يحال دراين . حادث، مانند عدم قبل است
 چه بعد چه قبل،( موجود است شهيهم فاعل رايز دو طرف حادث باشد، تواند ينمفاعل هم 

 كند يم زيمتما گريدكي دو طرف حادث را از كه چهآن نيبنابرا). و چه همراه موجود حادث
 كه است يموجود متجدد و دگرگون است و يوجود يدارا قطعاً كه باشد يگريد امر ديبا

 موجب فنا و زوال يجزئ وجود هر بلكه ،كنند ينم دايپ اجتماع در وجود گريدكي آن با ياجزا
، همان يرقارالذاتيغ موجود نيچن. باشد يم وستهيطورپ به فنا و بقا نيااست و  گريدجزء 

 از جهت تقدم و بلكه، نه از جهت مسافت، حركت عبارت است از مقدار كهزمان است 
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 است و با اثبات قدم آن، قدم عالم به ميقدزمان،  نيبنابرا. شوند ينم با هم جمع كه يتأخر
  .)113 :، ص3( رسد يماثبات 
 تقدم يغزال كهنياالبته .  استيناقص انيب زمان، بودن يوهم درمورد يغزال انيب نينابراب

 درمورد تأخر يغزال است؛ اما ييجاب حرف درست و ،داند ينم يزمانخداوند بر عالم را تقدم 
دچار اشتباه شده است؛ زيرا تقدم وتأخر، دو امر متقابل هستند و متقابلين از  خداوند از عالم

 زين نباشد، تأخرش يزمان تقدم خداوند بر عالم، تقدم كه يوقت بنابراين ؛باشند يمس يك جن
  . باشديزمان دينبا

 دارد؛ رتيمغا مكان است و اساساً زمان با ينادرست نيز سخن مكان زمان به هيتشباما 
 كهنياعلت .  بالفعل داشته باشدتينها طرف و كي كه، محال است مكان برخالف زمان رايز

 امر ممتد كهنيابا  مكان است كه نيا  استريپذ تينها، مكان و ستين ريپذ تينهان، زما
 تقدم و تأخر ذاتي وجود گونه چيه گريدكي  نسبت بهشياجزا مراتب و انيم است، يدار كش

 يول ، استيقرارداد و ينسب، ياعتبار امر كي، مكان ياجزا انيمندارد، بلكه تقدم و تأخر 
 كهنيا ليدل به است؛ يقيحق و يذات زمان، نوعي تقدم و تأخر ياجزا انيمتقدم و تأخر 

 مرتبه ي قوه مرتبه، كي يعني قوه و فعل است؛ ي رابطه ،گريدكي زمان با ياجزا ي رابطه
 نسبت به كدام چيه كه مكان ياجزا برخالف.  آن استتيفعل، گريد ي مرتبه است و گريد
  .)455-452 :ص، ص16 (ستين تيفعل يگريد نسبت به كدام چيه و ستين قوه يگريد
  )نايس ابن( سوم فالسفه ليدل بر يغزال انتقاد يابيارز. 3. 5

 يجا به زين نجايا در يغزال بايد بگوييم كه نايس ابندر ارزيابي انتقاد غزالي بر دليل سوم 
  جهانكه را اش يقبل ي نشده  اثباتيادعا همان هم باز، نايس ابن اشكال پاسخ به ي ارائه

 كهست نايس ابن با يغزال ادعا، همان محل نزاع نيا كه يحالدر. كند يم تكرار ،حادث است
 است و يزمان جهان، حادث ديگو يم يغزال است و يزمان ميقد جهان، ديگو يم نايس ابن

 يزمان بر حدوث يليدل و نايس ابن اشكال بر يپاسخ عنوان به تواند ينمحدوث زماني جهان 
 ديبا، شيادعا تكرار يجا به يغزال.  استمطلوب به مصادره يامر نيچن رايز؛ شود يتلقجهان 

 بودنِ محال است و براساس الوجود ممكن ذاتاً كه،  چرا جهانكه پرسش پاسخ دهد نيابه 
 دارد و عدم جهان، نشانگر عدم وجود يمرجح به اجياحت، افتنيوجود يبرا بالمرجح حيترج

 خاص حادث شده و چرا قبالً حادث نشده ي لحظه نيادر ،  آن بوده استيبرامرجحي 
  است؟

  )نايس ابن( چهارم فالسفه ليدل بر يغزال انتقاد يابيارز. 4. 5

 و نايس ابنظاهر عبارات به  باتوجه نايس ابن بر اصل برهان يغزال انتقاد كه رسد يم نظر به
 و فصل هاتيبتناشارات و  كتاب در فصل ششم از نمط پنجم ازجمله شيها كتابدر  آنچه
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 در نايس ابن رايز باشد؛ يدرست آورده است، انتقاد نجات اتياله اول ي مقالهشانزدهم از 
 انيم آن است، امكان حامل كه است يا ماده حادث مسبوق به ديگو يم كه جاآنبرهان خود، 

 ي مقدمه در نايس ابن .)153: ص ،10( خلط نموده است ياستعداد امكان و يذات امكان
 قبل از يحادثهر  كه نمود انيب مسبوق به ماده است، يحادث هر كهنيانش بر اثبات برها

 در جانيا در كه يامكان مقصود از كهمسلَّم است . ممكن اي ممتنع اي واجب است ايحدوثش، 
 را اثبات يذات امكان نايس ابن نيبنابرا ، استيذات امكانبرابر وجوب و امتناع آورده شده، 

 يلفظ اشتراك جانيا در ،قتيحقدر.  حادث استياستعداد امكان مدعا، هكآننموده، حال 
 در ابتدا نايس ابن رايز گرديده است؛ ها آن موجب خلط ميان ياستعداد امكان و يذات امكان

 چراكه است؛ يذات امكان همان امكان نيا.  داردامكان حادث قبل از حدوثش، كه كرد انيب
 اي ،امكان نيا وي در ادامه گفت كه نيهمچن. فته استدر برابر وجوب و امتناع قرار گر

، يذات امكان كه يصورت در. ينسبريغ اي است ينسب اي باشد، عرض و اگر عرض ايجوهر است 
 ينسب عرض كهنيا تا چه رسد به ،نه جوهر است و نه عرض كه است يفلسف يثانمعقول 

 رايز معقول اول است؛ ،ضچه جوهر باشد و چه عر، ياستعداد امكان. يرنسبيغ ايباشد 
 :ص، ص10( دارند يخارج هستند و مصداق نينخست از معقوالت يهمگگانه،  مقوالت ده

153-154(.  
 يا ماده مسبوق به يحادث هر كه مطلب بوده است نيا اثبات نايس ، هدف ابننياباوجود

ت  اگر هدفش اثباچراكهاست؛  ياستعداد امكان يعني،  وجود آني قوه حامل كهاست 
 رايز؛ شد يم نيشيپ ي ماده قائل به ديبا زين درمورد مجردات صورت  آن بود، در يذات امكان

، ياستعداد امكان هستند، اما يذات امكان يدارا، يماد چه مجرد باشند و چه ،موجودات
 نايس ابن البته تا زمان .)114 :ص، 3( و مجردات فاقد آن هستند ابدي يمتنها در ماده تحقق 

 انيم و تفاوت زيتما به اش فلسفه در نايس ابن نبوده و انيم در ياستعداد امكانز  ايبحث
 بود و همين امر موجب خلط اين دو امكان شده دهينرس ياستعداد امكان و يذات امكان
  ، 16(  اشراق استخيش ،كرده را مطرح ياستعداد امكان بحث كه يكس نياولظاهراً . است

  .)214-212 :صص
 بر قدم عالم وارد نموده است، نايس ابن ي چهارگانه ليدال بر يغزال كهاداتي عالوه بر اير

 به يغزال ي حمله ياصل ايراد و عامل نيتر مهم؛ درواقع و نايس ابن وي به گريدايراد مهمِ 
 و ضيف انيم يشگيهم عالم و ارتباط بودن يازل اعتقاد به كه است نيا او، ريتكف و نايس ابن

 يتعال  حق افعال ي طهيحاشته و عالم را از ذ نگيباق ياله تيفعال يبرا يا عرصه، ضيمستف
.  محتاج علت نخواهد بود، نباشديزمان بوده و حادث يازل اگر جهان، چراكه؛ كند يمخارج 

فعل، عبارت است از؛ احداث و عالم نزد فالسفه، قديم است و «: ديگو يم باره نياغزالي در
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وج شيء از عدم به وجود از راه احداث است و اين امر حادث نيست و معناي فعل، خر
 خود، موجود است، ايجاد آن ناممكن كه  يزيچ؛ زيرا رسد ينمدرمورد قديم به مقصود 

  .)86 :، ص14(» است
 از عدم يناش ايراد، نيا اوالً؛ رايز، نادرست است؛ يغزال ايراد نيا كه رسد يم نظر به

 و يزمان ميقدوي در اينجا .  استيذاتدوث و قدم  حدوث و قدم زماني از حانيم كيتفك
 هر كه قائل نشده و گمان نموده است ها آن انيم يكيتفك و گرفته نظر در كساني را يذات
 را يموجود و تنها، ستين گونه نيا كه يدرصورت ، بالذات استالوجود واجب، يا يزمان ميقد
 نيز نايس ابنمنظور . يزمان ميقدد نه  باشيذات ميقد كه دانست بالذات الوجود واجب توان يم

 الوجود واجب تنها مصداق آن كه ،يذات نه قدم ، آن استيزمان جهان، قدم دانستن ميقداز 
 معلولش كهنيا ليدل به تنها يتعال  واجب اگر كه باور است نيا بر نايس ابن ،اًيثان.  استبالذات

، دينما يخوددار آن ي افاضه را قطع نموده و از ضشيفمسبوق به عدم و حادث باشد، 
 عالم زين نايس ابن درنظر رايز ؛)117 :ص ،3( است يفيضع بسيار ي زهيانگ، يا زهيانگ نيچن

 مسبوقيت يمعنا به يذات حدوث بلكه ،يزمانمسبوق به عدم و حادث است، منتها نه حدوث 
  جهان راتوان يم زين گونه نيبد نيبنابرا.  ذات شيء قرار داردي مرتبهبه عدمي كه در 

 نيازي به توقف و انقطاع فيض الهي داشته كهنيامسبوق به عدم و حادث دانست، بدون 
  .)114، ص 3(باشيم 

  

  نتيجه .6
 نايس ابن حدوث و قدم عالم و با ارزيابي انتقادات او بر ي مسألهبا بررسي موضع غزالي در 

 كي ياصل ي فهيوظ عنوان به قوي صيانت از دين ي زهيانگ كه شود يمدر اين مسأله، روشن 
 نايس ابن، غزالي را وادار به معارضه با يا فهيوظ نيچن در قبال تيمسئول و احساس متكلم

 به نايس ابن و يغزال حاصل نگرش متفاوت ديبا را جانبه كي ي معارضه نيا. نموده است
 و با ياشعر متكلم كي گاهيجا در يغزال معارضه، نيادر .  حدوث و قدم عالم دانستي مسأله

 آن در تضاد با متون دانستن  يزمان ميقد است و يزمان عالم حادث كه مسلّم فرض شيپ نيا
 در يستودن يتالش كه يمشائ ي فالسفه سيرئ عنوان به ،نايس ابن، به مقابله با باشد يم ينيد

اعتقاد به حدوث .  مسأله داشته، برخاسته استنيا و فلسفه در نيد انيم تقارب يراستا
 كه برخوردار بوده است يتيقطع، از چنان گريد متكلمان از ياريبس و يغزال عالم نزد يمانز

 نيبنابرا ؛اند نموده حدوث عالم استوار يمبنا اثبات خداوند را بر يبرا برهانشان نيتر ياصل
 عالم باشد و بر يزمان مخالف اعتقاد به حدوث كه يا دهيعق در برابر هرگونه كهواضح است 

 را يكس را در خطر ديده و نيد يغزال كه ييآنجااز . زنديخ بپا آن خدشه وارد سازد، هگايجا
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 و واردنمودن نايس ابن، لذا با حمله به ابدي ينم يخطر نيچن مقابله با يبرا از خود تر ستهيشا
 كه يراه و از هر ممكن شكل هر تا به كند يم كوشش عالم، يزمانايرادات متعدد بر قدم 

 ،يهدف نيچن به دنيرسو در راه   را باطل سازددگاهشيد فائق آمده و نايس نابباشد بر 
برهان، جدل، (هرچه باشد .  بشتابديا مقابله نيچن به يابزار با چه كه ندارد يتفاوت شيبرا

 از، كند يم ديتهد را نيد، يغزال زعمِ به كه يخطر ديبا ندارد، تنها يتفاوت) خطابه، مغالطه
 نقد منصفانه و اخالقي خارج قيطر ازيغزال كه ميينما اذعان ديبا اما . برداشته شودانيم

 از يناش نادرست و ياشكاالت وارد نموده است، نايس ابن بر كه ياشكاالت اكثرشده و 
 او به فلسفه ي مغرضانه و خصمانه و نگاه يذاتفهم حدوث   از برهان، عدميپوش چشم

داليل ( در اين مسأله دارد نايس ابن كه ياستوار و يعقل و با تكيه بر داليل و مباني باشد يم
، تامه  علت انفكاك معلول از بودن محال، بالمرجح ترجيح بودنِ محال  نظيريا يمبانو 

 توان يم ،...) حادث به ماده و زمان، تقدم و تأخر و حدوث ذاتي وي دهيپد هر بودن مسبوق
 يزماندرستي اعتقاد غزالي درمورد حادث به اين امر، نا باتوجه. ايرادات غزالي را رد نمود

 نيز نايس ابن كه طور همان عالم، دانستن  يزمان؛ زيرا حادث گردد يم عالم نيز روشن دانستن 
 فيض از جهت يب پيامدهاي نادرست بسياري همچون انقطاع ،بارها به آن اشاره نموده است

 دارد كه غزالي از دنبال بها  و ترجيح بالمرجح رتامه  علتفياض مطلق، انفكاك معلول از 
 اما در طرف ؛ ناتوان بوده استها آن به كننده قانع پاسخ ي ارائهتوجيه درست اين اشكاالت و 

برخالف ادعاي   كهگردد يم انجام داديم، روشن نايس ابن كه در ديدگاه يا يبررسمقابل؛ با 
 عالم در ،ا فعل خداوند دانست آن رتوان ينم ، اگر عالم قديم زماني باشدكهنياغزالي درمورد 

 است و ريبالغ الوجود واجب و بالذات الوجود ممكن آنجاكهاما از،  قديم زماني استكهنياعين 
 يعني طرح ، همين مسأله؛ مسبوق به عدم ذاتي آن است، حادث ذاتي استاش يريغوجود 

د كرده و او را وارسينا   ابن، نادرستي اتهامي را كه غزالي برنايس ابنحدوث ذاتي ازسوي 
 در قبال شدت به  ادعاي غزالي،برخالف نايس ابن. سازد يم نمايان ، نموده استكفرمتهم به 

 بحث از حدوث و قدم عالم دانيم وارد ينيد يا دغدغه داشته و با تيمسئولاحساس  نيد
 چيه را بدون ييارسطو يزمان همان قدم ، نداشتيا دغدغه نيچناگر . شده است

 سازگار با كه گشت ينم يديجدحل   راهافتني يتكاپو و هرگز در رفتيپذ يم يوكاست كم
 كه را يذات حدوث يابداع ي هينظر نرساند و يبيآس نيد تيمصون باشد و به ينيدمتون 

 نيچنطرح . كرد ينماست، طرح )  ظهور در حدوث عالم دارندكه (ينيدسازگار با متون 
، اتهام نايس ابن به كفر اتهام نيبنابرا. ستنايس ابن ينيد ي دغدغه، برخاسته از يا هينظر
  . استييناروا
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