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 مسلمان متقدم شمندانياند ياز نظر برخ يچندجهان اي يجهان تك

  *عليرضا سبحاني

  **مهدي گلشني

  چكيده
ـ دفلسفه،  مشترك ةيپاآغاز كار خود  در يشناس هانيك  در. اسـت  بـوده  علـم  و ن،ي

ـ محور بر اي يشناس هانيك ،ياسالم فرهنگ ـ د( عـدم خلـق از   تي ) نيمتكلمـ  دگاهي
 مسـئلة  از و ،)فالسفه دگاهيد( است بوده ميقد يجهان بر يمبتن اي بوده،شده  استوار

 چه آن ارائة از پس ،1970 دهة لياوا در. است امدهين انيبه م يغالباً ذكر يچندجهان
. شد يشناس هانيك حوزةوارد  يچندجهان دةيا ،شود يم دهينام »يمحور انسان اصل«
 داشـت؛  وجـود  ،خلـق عـالم   دربـارة  نگـرش، دو  متقـدم  مسلمان متفكران انيم در

  .بودند يزمان قدم به معتقد غالباً فالسفه و ،يزمان حدوث به معتقد نيمتكلم
 يمتفـاوت  يها دگاهيد ،شده خلقجهان  بودن چندگانه اي بودن گانهي خصوص در

ـ ا در مـا . است داشته وجود مسلمان ينيد يعلما و فالسفه، دانشمندان، نيب  جـا  ني
 هـا  جهـان  تعدد مورد در را، مسلمان مشهور متفكراناز  يبرخ متفاوت يها دگاهيد
  .ميكن يم انيب
  .ممكن يها جهان ،)صدور( ضيف حدوث، قدم، ،يچندجهان جهان، :ها دواژهيكل

 
  مقدمه. 1
 فهـم  و مطالعـه  يبـرا  اسـت  بوده يتالش نيد و علم، فلسفه، نيب مرز ةمثاب به ،يشناس هانيك

 را ياصـل  ينقشـ  غالباً »خداوند« مفهوم. دارند يطوالن يقدمت يشناس هانيك يها هينظر. جهان
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 عـالم  نگهدارندة و خالق گانهي خداوند يديتوح انياد اساس بر. كند يم فايا ها هينظر نيا در
 با كه است، رفته شيپ يگريد گونة به يشناس هانيك روند رياخ سال صد در اما. است يهست

 از استفاده آن بارز مشخصة علم، فلسفة دگاهيد از آن »بودن يعلم« مفهوم از نظركردن صرف
 ديجد يشناس هانيك نيا ايآ كه شود يم مطرح پرسش نيا حال. است يكيزيف و ياضير ابزار

 يشناسـ  هـان يك نيا ايآ دارد؟ ينسبت است، بوده ينيد غالباً كه ،يسنت يشناس هانيك با »يعلم«
  كند؟ يم هيتوج اي اثبات را تر يميقد يها يشناس هانيك د،يجد

 در سيمقـراط يذ و پوس،يلوسـ  مندر،يآناكسـ  با متعدد، يها جهان دةيا فلسفه، عرصة در
 و يوسـط  قرون ،تسين بيال و برونو جوردانو كوسانوس، يكالين با شد، آغاز باستان وناني

 نلسـون  جملـه  از ،ياديـ ز فالسـفة  معاصر دوران در و است دهيدرنورد را كيكالس دوران
  .اند داده بسط را آن سيلوئ ديويد و گودمن
 معضـالت  يبرخـ  بـه  دنيبخشـ  سامان يبرا ك،يزيف در ،يچندجهان ةديا علم، عرصة در
 هينظر خود ذات در دهيا اين. شد مطرح متفاوت كامالً ييها خاستگاه با و يكيزيف يها هينظر
 متفـاوت  انواع بر بنا و شود يم ظاهر يكيزيف يها هينظر يبرخ جةينت صورت به بلكه ست،ين

  .شوند يم ريتصو يمتفاوت يها يچندجهان ،يكيزيف يها هينظر
 يهـا  هندسـه  يبـرا  حداقل عام، تينسب كه بود ينامتناه ييفضا اًصرف يچندجهان نياول
ـ  تعـداد  يچندجهان نيا در. كرد ييشگويرا پ آن يهذلول و مسطح  هـابلي  حجـم  تيـ نها يب
كـه   دهند يم ليشكت را يتناهيال جهانما بوده و  ةجهان قابل مشاهد ةبه انداز كه دارد وجود
1010شان نيتر كينزد

29

 اريبسـ  يا حـوزه ما  يمشاهدت حوزة. است شده واقعاز ما  دورتر متر 
  .است تر بزرگ اريبس يجهان از كوچك
 متفـاوت،  يكيزيف يها ثابت با ،را يچندجهان تينها يب) linde( ندهيحباب آندره ل ةينظر
. هستند دورتر اول نوع يچندجهان در جهان نيدورتر از يحت ها جهان نيا. داند يم مفروض
  .دارد يمبيان  را هيكوانتومي جهان اول حباب از ييها جهان خلق ،يحباب يها جهان مفهوم
 يبـرا  ممكـن  يهـا  يخروجـ  ،يكوانتـوم  كيـ مكان در مـوج  تـابع  ليتقل معضل حل در

 هر به توان يم. موجودند داديرو نةيشيپ در ها يخروج نيا. شوند يم فرض خاص يداديرو
 جـدا  گريكـد ي از ييبه لحاظ فضـا  ها جهان نيا. داد نسبت جهان كي دادهايرو نيا از كي

  .دارند وجود يمواز يها جهانانواع  صورت به تر شيب و بوده
 داريـ پد سـمان ير ةيـ نظر با يشناس هانيك يتالق در ها يچندجهان نيتر يغن از گريد يكي

زمـان توانسـت بـه     ــ  فضـا  ةبه هندسـ  يليبا افزودن شش بعد تكم سمانير ةينظر ؛شود يم
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 يهـا  روش. شـود معاصـر نائـل    كيـ زيمعضـالت ف  يبرخـ  حـل  در يانيشـا  يها تيموفق
ـ  بيـ را بـه قر  سـمان ير ةينظر كه متعددند قدر آن يليتكم ابعاد نيا يساز دهيخم  تيـ نها يب

 در را هيـ پا تعـداد  همان به و متفاوت خأل 101000 تا 10500و سازد يم رهنمون يكيزيف قانون
 گـر يد يو برخـ ) Susskind( نديساسك را دهيا نيا. كند يم ميترس) landscape( »انداز چشم«
 نشيامـروز  ةمدل مهبانگ در نسـخ  گريد يسو از. دادندو بسط  كردهمطرح  دانان كيزيف از

 جهـان  اندام كند، يمخود را بدون وقفه خلق  فضا و است استوار يدائم تورم كي وجودبر 
 تـورم  درخـت  از) خودمـان  جهـان  ريـ نظ( ينـواح  يبرخـ  و ابندي يم شيافزا مفرط طور به

 ةيـ نظر كاربرد. مانند يم يباق كل اديانق در همچنان اما ،شوند يمآن خارج  از و شده منشعب
 حيتوضـ  و ريتفسـ  بـه  قـادر  و يغنـ  يچنـدجهان  كيـ  بـه  ،يتورم دائم يويو سنار سمانير

 از را يحباب يها جهان يدومو  دهد يمرا بشارت  نيظهور قوان ياول. شود يم منجر تيواقع
  .سازد يم جدا گريكدي

 بسـته  هم يكوانتوم و گرانش ديجد يها هينظر با يتر جذاب و معاصرتر يها يچندجهان
 حاتيتصـح  بـاردار،  ايـ  دوار يهـا  چالـه  اهيسـ  ،هـا  چاله اهيس موضوع در عام تينسب. هستند
 جـه يرا نت يچندجهان دةيا يهمگ سمان،ير ةينظر در M-Theory و عام تينسب در يكوانتوم

 بـه  را يكـ يزيف فهم در قيعم يرييتغ ،صادق باشد يچندجهان دةيا اگر حال ره به. دهند يم
 تعـداد  و گـر يد يهـا  ثابـت  گـر، يد نيقـوان  ،يچندجهان گريد نقاط در. داشت خواهد همراه

  .بود خواهد آن از يكوچك اريبس نمونة ما جهان و داشته وجود جهان ابعاد يگريد
 يگبسـت  هم ،يشناس هانيك در قيدق ميتنظ ريتعب و نييتب در يچندجهان دةيا ن،يا بر عالوه

 بـا  جهان نيا در ما وجود نديگو يم يبعض دارد؛) anthropic( يمحور انسان اصل با يكينزد
 هـا  جهان ريسا بودن نامحتمل اي ناممكن علت به خودش، خاص اتيمحتو و يكيزيف نيقوان
 داشـته  وجـود  هـا  جهان گريد در تواند ينم ما اتيح نوع كه است علت نيا به بلكه ست،ين

 شـده  باعـث  آن، ييشـگو يپ در يناتوان رغم يعل ،يچندجهان ةديا يباال يِنييتب قدرت. باشد
 بـه  گرچه، رد،يبگ قرار شناسان هانيك و دانان كيزيف از ياريبس توجه مورد دهيا نيا كه است
 كنـار  »علـم  شـبه « عنـوان  بـه  ،دانـان  كيزيف از گريد يبرخ جانب از ،رنبودنيپذ آزمون علت

  .است شده گذاشته
 از يبرخ ييسو از. است بوده زيبرانگ چالش يچندجهان دةيا نيد عرصة در اما
 بر يليبد را يچندجهان و دانند يم هوشمند يطراح مخالف را آن ،يچندجهان داران طرف

 در ياتفاق جهان كي صورت به را ما جهان ها آن. كنند يم تصور ياله شدة خلق جهان كي
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 هيتوج ديجد سمينيدارو ينوع با را جهان نيا در ما حضور تيواقع كرده، يمعرف يچندجهان
 از يمستغن را عالم و دهند يم حيتوض متعدد يها جهان وجود با را ما جهان يريپذ نظم كرده،
 تيضد در يچندجهان كتاپرستان،ي از يبرخ دةيعق به رو، نيهم از. پندارند يم ميكر يخالق
 به يچندجهان يشناس هانيك ياصل مؤلفة كه ،يمحور انسان اصل. است ينيد يباورها با

 انيم در يموافقان و مخالفان و است شده بحث ياتياله يها نهيزم در زين ،ديآ يم حساب
 گريد يبرخ دانند، يم يضرور ريغ را آن كتاپرستاني از يبعض گرچه. دارد كتاپرستاني

  .دانند يم خداوند يطراح از يناش را شده ميتنظ قاًيدق عتيطب يها ثابت و يهانيك يپارامترها
 ياريبسـ  بحـث  ،يهست جهان شيدايپ و عالم به مربوط ينيد يباورها دربارة كتاپرستاني
 يخدا كي. است خورده گره خداوند وجود با يهست عالم وجود ،يديتوح انياد در. اند كرده
 عـالم . بخشـد  يم تداوم همواره را آن وجود و است كرده خلق را جهان كه ميدار متعال قادر
 ماهر بلكه ،ياتفاق و كور نه« وتنين ريتعب به و ييغا و يعيفراطب علت كي سبب به فقط يهست
 يفلسـف  يشناس هانيك. دارد وجود) Cohen, 1978: 28( »هندسه و كيمكان در دست رهيچ و

 يشناس هانيك به مربوط ينيد يها پرسش از ياريبس و است بوده يشناس نيد از جزئي همواره
 ايـ آ است؟ آمده وجود به گذشته در يمتناه يزمان ةباز كي در جهان ايآ. هستند يميقد يفعل
 از ريـ غ بـه  ،يگـر يد ممكن اي و ،يواقع يها جهان وجود ايآ است؟ يابد و يازل يهست عالم
ـ  يمنطقـ  يارتبـاط  ايآ ؟است ريپذ امكان اساساً است، وابسته ما به يعلّ طور به كه يجهان  نيب

ـ  تـوان  يمـ  ايـ آ گـر يد يعبارت به دارد؟ وجود سوم سؤال با دوم و اول سؤاالت  و قـدم  نيب
  افت؟ي يمنطق يارتباط گريد يسو از ،يچندجهان و يجهان تك و سو، كي از حدوث،
 را سؤاالت نيا به پاسخ در متقدم ياسالم متفكران از يبرخ يفكر يمبان مقاله نيا در
 عالم، حدوث و يجهان تك به معتقدان از ،)يهجر سوم قرن( يالكند با. كرد ميخواه مطالعه
 و يجهان تك داران طرف از نا،يس ابن و يفاراب ابونصر ديعقا انيب به آن يپ در. ميكن يم آغاز
 يرونيب حانيابور اتينظر سو كي از سپس،. ميپرداز يم زمان، بودن ينامتناه و عالم قدم
 نيب گرفته صورت ي»ها پاسخ و ها پرسش« خالل از را، ها جهان تعدد و عالم حدوث ةدربار

 داران طرف از كه ،يغزال ابوحامد ديعقا گريد يسو از و كرد؛ ميخواه انيب نا،يس ابن و او
 ممكن يها جهان ةينظر و ميكن يم مطرح را است، عالم بودن حادث و يزمان بودن يمتناه

 ةدربار) يهجر هفتم قرن متكلم( يراز فخر امام يآرا ان،يپا در. ميده يم ارائه را يو
 يچندجهان موضوع و كرده انيب را خود، ذات در موجودات وجوب و امكان و عالم حدوث

  .كرد ميخواه مطالعه يو نزد در را
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  يوناني شةياند. 2
 بـزرگ  لسـوف يف سـه  يآرا در تـوان  يم را انيوناني نزد جهان شيدايپ ةدربار يفلسف ةشياند

  .نيافلوط ارسطو، افالطون،: كرد خالصه
  
  )م. ق 347 -  427( افالطون 1.2

 نـزد  در. دانسـت  يم موجود قبل از يا ماده از آمده وجود به و آغاز يدارا را جهان افالطون
 را ماده و ها صورت صانع،. است صانع و م،يقد يها صورت م،يقد ةماد محصول جهان ،يو

 كـه  جـا  آن از و است، بوده جهان در يعقالن ينظم برقراركردن يو نقش. است نكرده خلق
 صـورت  بـه  هم آن كه دارد وجود عالم كي فقط« پس دارد، وجود نيبهتر ةنسخ كي فقط
 است آمده وجود به افالك دارشدنيپد با كه است يازل متحرك ريتصو زمان. »است يكرو
  ).1848 -  1846/ 3: 1367 افالطون،( داشت خواهد ادامه ابد تا ها آن همراه به و

  
  )م. ق 322 -  384( ارسطو 2.2

 و دارد، نـام  »ماده« كه موضوع كي: داند يم عامل دو شامل را تجربه متعلق مورد هر ارسطو
 مشـترك  نـوع،  كي به متعلق افراد ةيكل يبرا و شود يم دهينام »صورت« كه ياصل ركن كي

 خـود  در فقط و است آن يذات ءيش صورت. است آن يذهن تصور همان آن مفهوم و است
  .»است يواقع عالم گانهي محسوسات عالم« ن،يبنابر. دارد وجود ءيش

 هوا، آب، مركز هم يها هيال آن، رامونيپ و است جهان مركز نيزم ارسطو دگاهيد در
 ديخورش و اراتيس كه دارند قرار يآسمان افالك يرياث ةيال در. دارند وجود خاك و آتش،

 فلك فلك، نيتر يخارج. دارند ييقهقرا حركت افالك از يبعض. گردانند يم را ماه و
 دايپ تماس او با فلك كه نيا بدون ،آورد يدرم حركت به را آن خدا كه است ثابت ستارگان

 و مند غرض حركت نيا. است ريمستد نواخت كي حركت يعني حركت نيبهتر مبدأ او كند،
 ارسطو. كند يم معين را گريد افالك تمام حركت ن،ينخست فلك حركت. است دار هدف

 نزد در. دهد يم صيتشخ و صيتخص نامتحرك، محرك كي عقل، كي زين يفلك هر يبرا
). مكان رييتغ( نياَ و )استحاله اي تطور( فيك كم،. دارد وجود حركت مقوله سه در ارسطو
. است آن به محدود جسم كه است يحد مكان زمان؛ و مكان: دارد شرط دو حركت
. ندارد وجود يمكان ستارگان يورا در و ستين نامحدود مكان و ندارد وجود خأل نيبنابرا
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 در كه جهان و است ينامتناه زمان. است بعد و قبل حسب بر حركت ةانداز و مقدار زمان،
. بود خواهد همواره و است بوده شهيهم يعني است، يازل زين كند يم حركت زمان
 ،»است ينامتناه يزمان نظر از و يمتناه يمكان نظر از جهان« ارسطو، دگاهيد در ن،يبنابرا

 كتاب: 1367 ارسطو،( است ميقد) خداوند( نامتحرك محرك با همراه عالم حركت رايز
 جهان مفهوم او. دانست يم ميقد را ماده، و خدا اصل، دو ارسطو). 397 -  395/ 12

. كند يم ينف را جهان يبرا يآغاز وجود و آورد يم انيم به را ريفسادناپذ و نشده خلق
  .است عالم قدم دييتأ در ارسطو نيبراه اكثر منشأ

 هـر  كه است معتقد او). 72 -  71/ 3كتاب: همان( داند يم ناممكن را عدم از خلق ارسطو
 ديـ آ وجـود  بـه  دينبا ماده خود البته. ديآ وجود به) substratum( هياول يا ماده از ديبا يزيچ
 آمـدن  وجـود  به او نظر در گذشته، نيا از. ديايب وجود به خودش از ديبا صورت نيا در رايز
. اسـت  محـال  يو نظر از ز،ين خود نيا كه ست،ين ريپذ امكان خأل وجود فرض با جز ءيش

  ).80 -  78/ 1: 1363 ارسطو،( باشد ميقد ديبا جهان يةاول ةماد كه شود يم جهينت ن،يبنابرا
 يو بـا  را انيـ افالطون از يبرخـ  جهان، حدوث ةدربار افالطون، مائوسيت از ارسطو نقد
 از يخوب استقبال با عالم قدم از يو ريتفس). 550 -  549/ 1: 1367 كاپلستون،( ساخت همراه
  .شد مواجه ينوافالطون مكتب و نيافلوط يسو

  
  )م 270 -  204( نيافلوط 3.2
 از و ياسـكندران  مكتـب  و ميقـد  ونـان ي تمـدن  از رفتـه يرپذيتأث لسـوف يف نيآخر نيافلوط
 ،»احـد « اصـل  سـه  بـر  را خـود  ةعيمابعدالطب دستگاه او. است ينوافالطون ةفالسف نيتر مهم

 يعنـ ي ،»احد« از را وجودش ت،يدرنها ،يزيچ هر دستگاه، نيا در. نهاد بنا »نفس« و ،»عقل«
 ةدربـار  اسـت،  »احد« همان اول، اقنوم اي اول اصل. كند يم افتيدر ا،ياش يتمام وجود علت
 چون او). 715/ 2: 1366 ن،يافلوط( است يهست دانش از فراتر او گفت، يزيچ توان ينم آن

 ديـ با و بمانـد  يبـاق  خـود  در تواند ينم است موجودات ةهم منشأ و ن،يقادرتر ،نيتر كامل
  ).676 -  661/ 2: همان( كند جاديا خود از ريغ ييوجودها
 بهره »صدور« اي »ضيف« مفهوم از موجودات، وجودآمدن به يچگونگ در نيافلوط

 كمال آن، با سهيمقا در اما است، آن به هيشب و شود يم صادر »احد« از »عقل«. رديگ يم
 جاديا اش هيثانو تيفعال و است »احد« يسو به بازگشت »عقل« يةاول تيفعال. دارد يكمتر

 نديفرا نيا ن،يافلوط نظر از. شود يم صادر »نفس« تفكر عتيطب از جهان. است »نفس«
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 ةمرحل نيآخر در و است، نفس محصول زمان رايز. است ميقد ينديفرا) صدور( ضيف
). هفتم بخش سوم، انئاد/ 1: همان( شود يم صادر ،يماد جهان با زمان هم ،)صدور( ضيف

 وجود همواره و است داشته وجود شهيهم است، ميقد جهان كه است معتقد نيافلوط
 سوم، انئاد دوم؛ و اول رسالة سوم، انئاد اول؛ رسالة دوم، انئاد/ 1: همان( داشت خواهد
  ).هفتم و ششم رسالة

 و جهـان  كـه  است معتقد يو برخالف اما است، موافق ارسطو با عالم قدم در نيافلوط
 از را وجودش م،يقد جهان ارسطو تفكر در. كند يم افتيدر »احد« از را خود وجود اش ماده

 نظـر  از دارد؛ نظـر  اخـتالف  زين افالطون با نيافلوط. كرد ينم افتيدر اول نامتحرك محرك
 نـزد  در كـه،  يحـال  در گرنـد، يكدي از مسـتقل  صـانع  و ميقد يها صورت و ماده افالطون،

 نـزد  در اگرچه. است ينيتكو يروند احد از وجودها يتمام) صدور( ضيف روند ن،يافلوط
 تـوان  ينم و ندارد مستقل يوجود است، شده خلق صدور مرحلة نيآخر در ماده ن،يافلوط

 توان يم فقط را يبند صورت نيا. كرد فيتوص »عدم از خلق« عنوان با را يو يبند صورت
  .كرد فيتوص »احد« از »تكون« عنوان با

 عـالم  كـه  اسـت  معتقـد  اسـالم  رايز است، شده ينف مسلمان نيمتكلم نزد در عالم قدم
 كـه  ابنـد يب يحلـ  راه كردند يسع مسئله نيا با برخورد در ياسالم فالسفة اما،. است مخلوق
 را عـالم  ،ييارسـطو  افكار به شيگرا علت به رشد ابن و نايس ابن. باشد اسالم نيد با مطابق

 يكـ ي ةمثاب به درواقع، مسئله، نيا. شدند الحاد به متهم علت نيهم به و پنداشتند يزمان ميقد
  .ماند يباق ياسالم ةفلسف در مباحث نيتر مهم از

  
  عدم از خلق. 3
 را او مورخـان  كـه ) م  873 -  801 ؛ق  260 -  185( يالكنـد  اسـحاق  بن عقوبي وسفيابو

 كرد برقرار يآشت فلسفه و نيد انيم كه بود يكس نياول اند، خوانده »عرب لسوفيف« نينخست
 اعتقاد بر خدا وجود اثبات در يالكند نيبراه. ساخت هموار نايس ابن و يفاراب يبرا را راه و
 است محدود ها علت سلسله. باشد داشته يعلت ديبا يزيچ هر وجود. است استوار تيعل به
 در يالكنـد . خداسـت  كـه  دارد وجـود  يقـ يحق يعلتـ  ايـ  نينخسـت  علت كي جهينت در و

 اول،: اسـت  نـوع  دو بر يفاعل علت. داند يم) يكاف علت اي( يفاعل علت را خدا اش، فلسفه
 گـر يد يفاعل علل همة دوم، اوست؛ از »عدم از خلق« اي »ابداع« فعل كه يقيحق يفاعل علت
 يهـا  معلـول  علـل،  آن خـود  و انـد  آمـده  وجـود  به يگريد علل لةيوس به و اند باواسطه كه
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 علـت  كـه  خداست فقط. ستندين يقيحق ييها علت ،وجه چيه به و هستند، يگريد يها علت
 .ستين مؤثر او در يفعل چيه و اوست از فعل و است يقيحق يفاعل

. سـت ين ميقد است شده خلق چه آن هر و است ميقد خدا فقط كه داشت اعتقاد يالكند
 ،يسـماو  اجـرام  جملـه  از عـالم، اجزاي  همة. روند يم نيب از و نديآ يم وجود به موجودات

 داشـت  دهيعق خود، از پس بزرگ فالسفة خالف بر او. اند مركب و يمتناه رايز ستند،ين ميقد
 نيا يبرا ياساس يحل راه ياضير ةيپا بر تينهايب مفهوم كردن مطرح با و ست،ين ميقد عالم كه

 مكـان  و زمان در و اند     صورت و ماده از مركب يعيطب اجسام يو ةديعق به. داد ارائه مسئله
 است، موجود زمان و حركت، مكان، صورت، ماده، جوهر پنج جسم هر در. هستند متحرك

 و انـد  يمتناه اجسام، با يوستگيپ سبب به هم مكان و زمان ،اند يمتناه اجسام كه جا آن از و
  ).605 -  600/ 1: 1362 ف،يشر( باشند داشته وجود) يماد( جهات در جز توانند ينم

  
  گانه ده عقول و ضيف. 4

 گذار انيبن كه است ياسالم فالسفة گريد از) م  950 -  870 ؛ق  329 -  258( يفاراب ابونصر
 شرق در يعلم تفكر اريمع مرگش از پس ها سال يو فلسفة و بود منسجم يفكر نظام كي
 گريكدي با كامالً آن ياجزا و است منظم كامالً يفاراب يفكر نظام. شد يم يتلق غرب و

 نيا از. رود يم شيپ گانه ده عقول يسو به »ياول علت« اي »واحد« از او. دارند متقابل ارتباط
 عقول را افالك. كند يم ريتفس را حركت و است شده صادر سما و ارض عالم دو عقول،
 مبدع او. است عقول نيا تابع فسادش و كون با عتيطب و آورند يدرم حركت به يمدبر
 ثابت و ريمتغ ارتباط و ريكث و واحد مسئلة حل آن ياصل موضوع كه است »ضيف« ةينظر

 و وجود يبرا نيبنابرا و است الوجود واجب خدا، يعني ،»واحد« يفاراب ةديعق به. است
 عاقل هم و تواناست خود معرفت به كه است يعقل او. ندارد ازين يگريد به خود يبقا
 ،يفاراب( ستين او هيشب يزيچ چيه و همتاست يب خود ذات در و است معقول هم و

  ).650 -  648/ 1: 1362 ف،يشر از نقل به ؛10 -  5: 1895 ،يفاراب ؛40 -  35: 2000
 عالم با را او رابطة و جهان در خداوند ريتأث ةمسئل ،»ضانيف« كمك به دارد، يسع يفاراب
 يگريد واحد) ريخ اي ضيف اي( رحمت اثر بر و است خود ذات به او علم. كند حل كثرات
 برابر خلق با علم پس. نامد يم »اول عقل« را صادرشده وجود نيا. شود يم صادر و يجار
 و است ممكن خود به نسبت اول عقل. ديآ يم وجود به شود، تصور ءيش كه نيهم و است
 عقل نيا. شدياند يم شيخو ذات و واحد به واحد آن در و واجب، يگريد به نسبت
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 كه جاست نيا از و است، متكثر شد گفته كه يمالحظات ليدال به و است واحد حدذاته يف
 عقل واحد، ةدربار تفكر اثر بر اول عقل از كند؛ يم آغاز را كثرت يسو به اول مرحلة يفاراب
 صادر ماده ،حدذاته يف ممكن عنوان به خود ةدربار تفكر اثر بر و شود يم صادر يگريد
 از پس يكي »ضانيف« سلسلة بيترت نيهم به و رديپذ يم صورت اول آسمان و شود يم
 آخر، عقل اي دهم عقل. شود كامل ،ها آن نفوس و فلك نه و عقل ده تا ،ابدي يم ادامه يگريد
 شوند يم صادر آن از اربعه عناصر و يبشر نفوس كه است يعقل همان فعال، عقل اي
  ).54 -  52: 2000 ،يفاراب(

 تر يمتعال همه از اول عقل مراتب، سلسله نيا در و هستند ذومراتب نفوس و عقول نيا
 در و آخـر  مرتبـة  در مـاده  عـالم . كننـد  يم يرويپ آن از افالك خود و هيفلك نفوس و است
  ).56 -  55: همان( دارد استقرار چهارم طبقة اي فيرد

 شده ليتشك ،چرخند يم نيزم دور به دائماً ها آن يهمگ كه متداخل، فلك نه از جهان
 شيخو خاص نفس و عقل يدارا يفلك هر. هستند حركت نيا منشأ نفوس و عقول. است
 يول است فلك واسطة يب محرك نفس،. كند يم تيتمش را يخاك عالم امور دهم عقل. است
 اثر در و است حركت در عقل به اقياثراشت در خود و كند يم كسب عقل از را خود قوة

 منبع نفس، شوق ب،يترت نيبد و دهد يم حركت را مربوط فلك كمال، يوجو جست
 عقل مشتاق تر نييپا عقل و است دائم اقياشت حالت در خود نوبة به زين عقل. اوست حركت

 شمرده اول محرك ،بودن ثابت نيع در كه، احدند اي واحد مشتاق عقول همة و تر يعال
  ).61 -  59: همان( شود يم

 تر نييپا فلك و رد،يگ يم صورت يروحان جاذبة ينوع اثر در زين افالك حركت
 منشأ كه واليه اي هياول مادة دهم عقل از. شود يم جذب باالتر فلك يسو به همواره
 و گرفته نشئت گوناگون يها صورت عقل نيهم از و شود يم يناش است اربعه عناصر
 و ماده و صورت اتحاد جةينت »كون«. آورند يم وجود به را اجسام واليه با اتحاد از پس

 رييتغ الزمة كه را، برودت و حرارت ديخورش حركت. هاست آن افتراق جةينت »فساد«
 عالم تابع يخاك عالم و شود يم ختهيآم نجوم با اتيعيطب نحو نيبد. كند يم جاديا است
  ).74 - 72: همان( شود يم يسماو

 حـل  در و كنـد  يمـ  حـل  را رييتغ و حركت مسئلة ،گانه ده عقول ةينظر كمك به ،يفاراب
 زيـ ن خلقت ياسالم فلسفة و ماده ييارسطو يسنت ةينظر دادن يآشت در و ريكث و واحد مسئلة
ـ  هستند، ميقد اندازه كي به دو هر گانه ده عقول و ماده. رديگ يم كار به را هينظر نيهم  كنيل
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ـ  طـور  بـه  جهان ،يفاراب نزد در. است حادث است شده صادر فعال عقل از ماده چون  يازل
 عقـول  وساطت به خدا، ييهمتا يب و يگانگي هيتوج يبرا او. است داشته وجود خدا همراه

  .شود يم متمسك يخاك عالم و خدا نيماب گانه ده
. اسـت  يكـ ي كامالً كواكب حركت از ارسطو ريتفس با گانه ده عقول ةينظر ينجوم جنبة

 ةينظر كنيل. است كرده اخذ هياسكندر مكتب و نيافلوط از را ضيف اي صدور ةينظر يفاراب
 ارسطو و افالطون ه،ينظر نيا در او. است يفاراب شخص ةينظر آن، تيكل در ،گانه ده عقول

  .است داده يگرآشتيكدي با را فلسفه و نيد و
  

  زماني قدم. 5
 انيم در يفلسف افكار خيتار در) م  1037 -  980؛ق  428 -  370( نايس بن نيحس يابوعل

 اسالم جهان لسوفيف نياول او. رود يم شمار به فرد به منحصر يا چهره مسلمان فالسفة
 حمالت رغم يعل كه ينظام است، آورده وجود به استوار و كامل يفلسف نظام كي كه است
  . است داشته تسلط ياسالم فلسفة بر ها سال ن،يريسا و يراز فخر امام و يغزال تند

 به ،يفاراب باالخص خود نيشيپ مسلمان لسوفانيف همانند وجود، باب در نايس ابن
 عقل اما شود يم صادر اول عقل فقط ،الوجود واجب يخدا از. دارد اعتقاد ضيف اي صدور
 بالذات الوجود واجب را،يز ست؛ين طيبس و مطلق خود است، مبدأ ضيف نياول كه اول،

. است ريبالغ واجب و ابدي يم تيفعل خدا لةيوس به آن امكان و است الوجود ممكن و ستين
 نفس خود، ذات در تعقل با را، دوم عقل ،)الوجود واجب( يبار ذات در تعقل با اول، عقل
 ذات به علم: است علم نوع سه يدارا درواقع، اول، عقل. كند يم افاضه را، اول فلك و اول

 ممكن عنوان به خود ذات به علم و ر،يبالغ واجب عنوان به خود ذات به علم ،الوجود واجب
 نيهم به. است اول فلك و اول نفس دوم، عقل جاديا علت تعقل، نوع سه نيا. بالذات

 و كند يم جاديا را دوم فلك و دوم نفس سوم، عقل ،گانه سه تعقل با ز،ين دوم عقل ب،يترت
 اداره را يخاك يايدن كه عقل، نيدهم يعني عقل، نيتر نييپا تا مراتب سلسله و صدور نيا
 ليجبرئ را آن مسلمان لسوفانيف يبعض. دارد ادامه است، فساد و كون عالم مدبر و كند يم
  ).314 -  308: 1359 نصر،( نامند يم

 نيا اساس بر نايس ابن. نديآفر يم يعقالن ضرورت كي قيطر از خدا نا،يس ابن نظر از
 يامر جهان كل پس،. دارد يم انيب زين را عيوقا عيجم بر ياله سابق معرفت ،يعقالن ضرورت
 خدا از وجوب نيا و شود يم) ريبالغ واجب( واجب خدا، وجود فرض با اما است، ممكن
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 و) الوجود واجب( خدا وجود نيب نايس ابن. ناستيس ابن يوجود برهان نيا. شود يم افاضه
 را جهان شيدايپ عالم، نيتكو مسئلة در او. است شده قائل زيتما) الوجود ممكن( عالم وجود

. است معتقد جهان و خدا نيب امتداد و يوستگيپ ينوع به لذا است، كرده هيتشب نور افاضة به
 انتقاد مورد بارها كه ناستيس  ابن يفلسف نكات نيتر دهيچيپ از يكي متضاد، ظاهر به امر نيا

  ).328 -  324: همان ← تر شيب حاتيتوض يبرا( است گرفته قرار
 خود به خود يگريد موجود هر اما. است گانهي است الوجود واجب كه جهت آن از خدا
 واحـد  ديبا عدد به الوجود واجب. است ازمندين خدا به خود افتني يهست يبرا و است ممكن
 نـدارد،  يگريد تيماه درواقع خداوند. ندارد وجود صفات تعدد يحت موجود، نيا در. باشد

 وجود با خداوند تيماه. ندارد دارد، وجود ضرورتاً و دارد وجود كه نيا جز يگريد صفات و
  ).366/ چهارم فصل/ هشتم مقالة: 1367 نا،يس ابن ؛76: 1383 سينا، ابن( است يكي او واجب
 اگر اما. ستين ريپذ فيتعر و است صرف طيبس يعني ندارد، تيماه خدا ارسطو، نزد در
 خود جهان ارسطو ابد؟ي ونديپ جهان با تواند يم چگونه است، صفات و تيماه بدون خدا
 است دهيآفر را آن نه خدا را،يز دهد، يم ارائه خدا برابر در گريد قتيحق كي صورت به را
 نسبت متعال يخدا به را معرفت( خداست علم موضوع نه و كند يم اراده را آن نه و
 ينامتحرك محرك ارسطو يخدا). است جهل به مسبوق معموالً معرفت چراكه دهند، ينم

. است كامل تيفعل يعني ماده، با يختگيآم چيه بدون است، يازل محض صورت كه است
 و دارد مندانه سعادت اتيح ارسطو يخدا. است يكي مطلق عقل با كه است مطلق روح او
 به عشق يرو از جهان و است يزيچ هر معشوق او. كند يم تفكر شيخو ذات در وستهيپ
 فرهنگ راثيم در اما. ديجو تشبه او به تا است كرده جاديا جهان نيا شكل به را خود ،يو

 كه داد شكل را ينظام نايس ابن. شد دايپ انينوافالطون يةنظر در مسئله حل راه ياسالم
 او طيبس و ريتغيال وجود از را اراده و قدرت، خلقت، علم، جمله از خدا، صفات ديكوش يم
 عبارت به. ستندين يگريد زيچ او وجود قتيحق جز صفات كه ادد نشان و آورد رونيب
 سان كي گريهمد اي و خدا وجود با نيبنابرا و هستند او ذات نيع خدا صفات گر،يد

 انيجر در چراكه ،شود يم زين گريد ياياش به علم شامل ش،يخو ذات به علم اما. هستند
. است عالم زين ،اند آمده وجود به او از كه موجودات ةيبق به الجرم، خود، ذات به تعقل
  ).134: 1383 نصر،( دارد ونديپ معرفت و علم با وجود و شه،ياند و تعقل با خلق نيبنابرا
 صـدور  نيـ ا چـون  و جهـان؛  صـدور  اي ضانيف يعني خداوند تيخالق نا،يس ابن نظر از

 البته. رديگ يم خود به را يعقالن ضرورت شكل دارد، قرار خدا يعقالن عتيطب در سرانجام
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 از گفـت  توان يم و است سازگار ارياخت و اراده با رد،يپذ صورت يعقالن قيطر از كه يفعل
 يعنـ ي اسـت  متجدده ارادة به محتاج بندگان، يارياخت افعال. است گرفته صورت اراده يرو
. سـت ين نيچنـ  يالهـ  افعـال  يبـرا  كـه  يحال در كنند، اراده دوباره يفعل هر انجام يبرا ديبا

 او از وستهيپ صور، هم و ماده هم رايز. دارد وجود خدا با همراه يازل طور به جهان ،نيبنابرا
 ذات در جهـان  چـون  امـا . است) يزمان ميقد( يازل جهان نا،يس ابن نظر از. شوند يم صادر
. اوست به وابسته دائماً و دارد ازين خدا به) خود بودن ميقد با( ابد تا است، ممكن يامر خود

 بالـذات  ميقـد  خـدا  طور نيهم و است ريبالغ واجب عالم و است بالذات واجب خداوند«
  ).25 -  13/ 3: 1376 نا،يس بنا ←( »يزمان ميقد عالم و است

 از اسـت  عبارت صرفاً خدا فعل و است عالم ميقد خالق خدا كه داشت اعتقاد نايس ابن
 تيـ فعل اسـت،  شـده  پنداشته ميقد او مانند كه نينخست ةماد در مندرج يذات يقوا به كه نيا
 م،يقد خالق عنوان به خدا، كه است معتقد او ،)263/ چهارم نمط: 1387 نا،يس ابن( بخشد يم
 عـدم  از نيمعـ  يزمان در و گذشته در را عالم و كند يم بيترك ديجد صور با را ماده وستهيپ

 ،يو دةيـ عق بـه  رايز بود، معتقد زمان بودن ينامتناه به قت،يدرحق او،. است دهيافرين محض
 آن در بعداً و بوده يزمان كه كرد تصور توان ينم و است آمده وجود به حركت با خود زمان
 زمـان  وجـود  نايس ابن نظر از. است داشته يزمان يابتدا يعني است، شده دايپ حركت زمان

  ).24: 1361 نا،يس ابن( بود نخواهد زين زمان نباشد حركت اگر و است حركت به وابسته
  

  يچندجهان. 6
 از يكي عنوان به بتوان ديشا را) م 1048 - 972 ؛ق 440 - 362( يرونيب حانيابور

 از او نكردن يرويپ سبب به اگرچه كرد، يمعرف يرانيا و مسلمان دانشمندان نيتر بزرگ
 فالسفه زمرة در ها، آن رينظا و يفاراب و يكند رينظ را يو ش،يخو زمان يفلسف مكاتب
 ةدربار يمنطق و يعقل استدالل يمعنا به فلسفه، تر يكل يمعنا به توجه با اند، نداده قرار
 او، يفلسف يآرا نيتر برجسته. دانست بزرگ يلسوفيف را يرونيب توان يم ا،ياش تيماه

 ،ها پاسخ و ها پرسش مجموعة در كه است ارسطو فلسفة بر يو يجد و ديشد ينقدها
 اند شده منعكس شده، بدل و رد يالمعصوم عبداهللا شاگردش و نايس ابن و يو انيم كه
  1).488 - 483 و 440 - 407: 1400 سينا، ابن(

 اول قسـمت : اسـت  قسـمت  دو بـر  مشـتمل  حـان يابور جانب از شده طرح يها پرسش
 ده ملاشـ  و اسـت  سـاخته  وارد ارسـطو  العالم و السما كتاب بر حانيابور كه است يراداتيا
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 و يعلمـ  اشـكاالت  يبرخ به مربوط پرسش، هشت بر مشتمل دوم، بخش شود؛ يم پرسش
  .است حانيابور خود يبرا وجودآمده به يفلسف

 چـون  ينـ يمتكلم ماننـد  او، ؛دانـد  يم حادث را جهان و عدم از را جهان خلقت حانيابور
 انييارسطو ديعقا نيتر فيسخ جزو و نادرست را عالم قدم يةنظر ،يغزال و ياشعر ابوالحسن

  ).248: 1359 نصر،( دانست يم متضاد اسالم اتينظر با ثيح هر از را آن و دانست يم
 و عالم قدم دربارة را ارسطو كرد، طرح نايس ابن برابر در كه يپرسش نيدوم در حانيابور
 ارسطو چرا ديپرس و داد قرار اعتراض مورد سالفه احقاب و هيماض قرون اقوال به يو توسل

 اسـت  يافتـه  او كـه  همچنـان  را فلك كه اين بر مبني پيشينيان، گفتار خود كتاب جاي دو در
  ).415: 1400، همان( است؟ آورده فلك دوام و ثبات بر دليل را اند، يافته

 انينيشيپ و قدما. اوست يفلسف يها اعتراض نيتر ياساس ارسطو، به حانيابور اعتراضات
 فلك، مادون عالم عناصر جرم با و بوده ريفناناپذ و وستهيپ يعنصر فلك، جرم كه بودند معتقد
 دائماً فلك، مادون عالم موجودات گر،يد عبارت به. است ريمغا است، فساد و كون عالم كه
 هستند و بوده سان كي همواره افالك اما. ابندي يم ديجد يشكل و داده صورت و شكل رييتغ
 و افالك بسا چه كند يم ادعا و طلبد يم ليدل مدعا نيا بر حانيابور جا نيا در. بود خواهند و

 ،يشناخت هانيك دگاهيد از. باشند شده درست ريفناپذ و ينيزم عناصر جنس از ها آسمان
 هيتوج آن و دارد زين يگريد جنبة مسئله نيا اما. كند يم تأييد را حانيابور نظر علم شرفتيپ

 و كون عدم و يريفناناپذ فرض با. است افالك و عالم بودن ميقد فرض با خداوند تيخالق
  .است خالق انكار همان نيا و معناست يب افالك بودن مخلوق افالك، فساد

 اوردهيـ ن برهـان  و ليـ دل ةمثاب به را انينيشيپ سخن ارسطو كه ديگو يم پاسخ در نايس ابن
 است نيا نه مرادش يول ستين يبدو را عالم كه فرموده ارسطو اگرچه«: ديافزا يم او. است
 از منـزه  عـالم  موجـد  و فاعـل  كه است آن مرادش بلكه ستين يموجد و فاعل را عالم كه
 كه ستين معنا نيا به ندارد يآغاز جهان كه نيا يعني). 416: همان( »است فيتسو و ليتعط

 كـه  ليدل نيا به بلكه. است نشده فائض صانع كي از وجودش و ندارد فاعل و صانع جهان
 الزم ضيف در ريتأخ و ليتعط صورت، نيا ريغ در رايز. است بوده هم عالم است، بوده خدا
  .است محال كه ديآ يم

 ةافاض گرو در آن وقوع و بوده جهان تيازل امكان اثبات گرو در تماماً »ياله ضيف« دوام
 تيازل بودن محال اثبات مقام در عالم، يزمان حدوث به نيمعتقد رو نيا از. است بوده ياله

 را حوادث بودن تينها يب امكان تسلسل، بطالن برهان قيطر از دند،يكوش و برآمدند جهان
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 تسلسل امتناع همراه به را، آن بودن يمتناه و زمان مسئلة حانيابور. كنند ينف ازل جانب از
 اگر كه دهد يم حيتوض و آورده دوم مسئلة به نايس ابن پاسخ بر اعتراض ليذ در علل،
 عبارت به). 484: همان( است بالموضوع زين فاعل تصور نشود فرض افعال يبرا يآغاز
 برخالف ،يو اعتقاد به. دانست يم كيي نبودنش مخلوق با را عالم قدم حانيابور گر،يد

 و خلقت مفهوم ست،ين زمان در مبدأ يدارا عالم كه امر نيا قبول اي حدوث انكار نا،يس  ابن
  ).169: 1383 نصر،( برد يم نيب از را او قدرت و خالق تيوحدان تاًينها

 كـه  ارسطو، نظر با و داشت اعتقاد زين متعدد يها جهان وجود امكان به يرونيب حانيابور
  :است آورده نايس ابن از پرسش نيپنجم در او. ديورز مخالفت دارد، وجود عالم كي فقط

 عالم آن و باشد موجود گريد يعالم است ممكن كه اند بوده دهيعق نيا بر حكما از يگروه
 عيتشن يول است شمرده عيشن را شانيا اقوال ارسطو. باشند مخالف عتيطب در عالم نيا با
 انيبالع كه ميافتي اطالع وقت آن اسطقسات، و عيطبا بر ما چه. است محل يب و موقع يب يو
 يمعنا مردمان از كه شود مطلع وقت آن بصر وجود بر آكمه كه چنان م،يكرد مشاهده را آن

 يا خامسه ةحاس و يبصر عالم در كه يندانست يبود استماع آن وگرنه رديگ فرا را بصر
 انيز چه بالجمله. شود يم مشاهدت و يمرئ آن با اشكال و اضوا و الوان كه است موجود
 در عالم نيا با كه آن اي و م،يگفت كه چنان عالم، نيا مخالف باشد موجود يعالم كه دارد
 كه باشد عالم دو آن نيماب در يبرزخ يول باشد مختلف حركات جهات در و متفق عتيطب
  ).420: همان( ماند محجوب يگريد از كي هر

 نيا با باشد، متفاوت ما جهان با كه را، گريد يجهان وجود امكان ارسطو ديافزا يم او
. است ناشناخته ما يبرا لذا و است دهيپوش ما حواس از جهان آن كه كند يم ينف استدالل

 يينايب تصور امكان است شده متولد نايناب كه يشخص يبرا كه قتيحق نيا ذكر با حان،يابور
 يبرا انسان كه باشند موجود يگريد يها جهان است ممكن كه رديگ يم جهينت ندارد، وجود
  .باشد نداشته را الزم استعداد و قوه ها، آن ةمشاهد و درك

 به را باشند، متفاوت جهان نيا با كامالً كه ،يگريد يها جهان وجود پاسخ، در نايس ابن
 با توانند ينم گريد يها جهان كه نيا بر يمبن ارسطو ةينظر از اما. رديپذ يم يضمن طور

 كه دارد يم انيب او. كند يم دفاع باشد، داشته وجود جهان نيا با سان كي يتيماه و عناصر
 با اما. است كرده سكوت عالم، نيا با متفاوت تماماً متعدد يها جهان وجود دربارة ارسطو
 نيا با نيمتبا و ريمغا يتشخص اما سان كي يعتيطب و نوع با يعوالم وجود به كه يگروه
 عالم نيا و بوده ممكن مطلق عوالم گروه، نيا نزد در. است دهيورز مخالفت معتقدند، عالم

 ييخدا قدرت در جادشيا است، امكان مقام در چه آن و. است مطلقه عوالم آن از يكي
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 در ارسطو. شود يم واجب ها جهان تعدد لذا و شود يم الزم وجودش و شود يم واجب
 است شمرده باطل را آنان استدالل و كرده نكوهش را گروه نيا دةيعق العالم و السما كتاب

 قرار اگر: اول ليدل دهد؛ يم ارائه يچندجهان وجود رد بر ليدل سه ارسطو). 421: همان(
 توجه با باشد، موجود سان كي عتيطب با م،يكن يم يزندگ آن در ما چه آن هيشب يجهان باشد
 ساكن عالم نيا در ابتدا يستيبا آن اجرام خود، ةياول گاهيجا به اجرام يعيطب ليم مسئلة به

 باشند شده منتقل گريد عالم در شان يعيطب مواضع به يخارج ييروين سپس و باشند بوده
. باشند بوده مجتمع و متحد يزمان ديبا عتيطب يسان كي سبب به ن،يبنابرا). يقسر حركت(
 ليدل! باشند داشته اتحاد و اجتماع دينبا گاه هيچ عوالم، نيتبا شرط بر بنا گريد يسو از اما
 قسر و اند شده نيگزيجا) يقسر( يعيطب ريغ صورت به گريد عوالم در عناصر و اجرام: دوم
 در و گفته ترك را يعيطب ريغ يها مكان آن ديبا يزمان ن،يبنابرا است، محال زين يدائم
 دارد، منافات عتيطب يسان كي ةياول فرض با نيا. شوند نيگزيجا خود يعيطب يها مكان

! باشند مجتمع هم و مجتمع ريغ هم عالم نيا عناصر با عوالم آن عناصر كه شود يم الزم رايز
 حركت( يعيطب خالف حركت نيا يبرا يجسمان ريغ و يجسمان علت چيه: سوم ليدل

 عالم نيا اجسام يعيطب حالت كه است ليدل نيا به يجسمان علت نبود. ندارد وجود) يقسر
 ،يجسمان ريغ عوامل. است ممكن ريغ زين عالم نيا از خارج يجسم فرض و است، سكون
 حركت و هستند نظام استقرار و انتظام ةيما خود زين »ياول علت« ،»عقل« ،»عتيطب« چون

) هيعرض علت( اتفاق بر بنا حركت نيا عالوه، به. ديآ ينم وجود به ها آن از يعيطب خالف
: همان( شود يم يمنته هيذات علل به تيدرنها هم آن رايز. باشد گرفته صورت تواند ينم زين

 توافق عالم نيا با عتيطب در كه ،يچندجهان وجود كه رديگ يم جهينت نايس ابن). 423 -  421
 وجود و داند ينم كننده قانع را پاسخ نيا حانيابور اما. است ممكن ريغ باشد، داشته
 نيا بجز يعوالم است قادر كه ييخدا است معتقد او. داند يم ممكن را متعدد يها جهان
 نيا در. كند جاديا كي هر يبرا زيمتما و جدا يگاهيجا تواند يم قطعاً كند، ابداع را عالم

 نيب از يهمگ است برشمرده يچندجهان ينف در نايس ابن كه ياشكاالت يتمام صورت،
  ).486 -  485: همان( روند يم

  
  ممكن جهان نيبهتر. 7

 نيرگـذارتر يتأث و نيتـر  مهم از يكي) م  1111 -  1058 ؛ق  505 -  450( يغزال محمد ابوحامد
 در را عـالم  خداونـد  ،قـرآن  حيصر ماتيتعل طبق بر كه بود معتقد او. بود مسلمان نيمتكلم
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 دهيـ آفر مطلـق  عدم از دارد، يمتناه يزمان فاصلة حال زمان از كه ن،يمع يزمان در و گذشته
 ماده ها آن با همراه بلكه است، دهيافرين را صور فقط او). 1: فاطر ؛27: روم ؛117: بقره( است

 الزمـان  و المـاده  ان«. است دهيآفر اند، يمتناه جهينت در و داشته يمعين آغاز كه هم را زمان و
  ).16: 1361 ،يغزال ؛26 -  23: 1963 ،يغزال ؛101: 1972 ،يغزال( »عندنا مخلوقان
 علم در كه نديب يم شده نييتع شيازپ تماماً روابط از يبيترك همچون را جهان يغزال

 صورت به را جهان خدا. است شده يطراح يقيدق اريبس صورت به يخداوند كران يب
. برد يم كار به يخاص هدف بيتعق يبرا را آن و است كرده خلق ميعظ يدستگاه
 ،يسماو حركات ليقب از اجزا، يتمام آن در كه داند يم يروند را عتيطب ،يغزال قتيدرحق

 با هماهنگ طور به يهمگ ات،يح از بعد يرستگار يحت و ،يبشر اعمال ،يعيطب يروندها
 يها جهان يتمام جهان نيبهتر جهان، نيا كه است معتقد نيهمچن او. اند شده خلق هم

 االمكان يف سيل« ندارد؛ وجود هست چه آن تراز عيبد يزيچ امكان عالم در و است ممكن
  ).351 -  350/ 4: 2004 ،يغزال ؛1701 -  1700: 2005 ،يغزال( 2»كان مما ابدع

ـ  كـرد  خلـق  يوقتـ  او. كنـد  يمـ  اعمال يقيحق ارياخت كي خداوند ،يغزال ةديعق به  نيب
 افتـه ين نيتع يخداوند عتيطب و ذات توسط وجه، چيه به خدا، ارادة. كند يم انتخاب ها نهيگز

 ينـ يتع يشناسـ  يهست. است جهان نيا در زيچ همه نينامتع كنندة نييتع خداوند ارادة. است
 الوجود ممكن( است ممكن خود ذات در جهان در شده خلق داديرو هر آن در كه نا،يس ابن

 ينيشـ يپ نيتع از يمناسب ريتفس ،)رهيبغ الوجود واجب( ابدي يم ضرورت خود ريغ با و) بذاته
 خدا قبل از هر نا،يس ابناز نظر . رديپذ يم را آن سهولت به يغزال و دهد يم دست به خداوند

لت عكه  يا اراده ؛اراده است ز،يچ هر از شيپ خدا، ،ياما از نظر غزال ،عقل است ايفكر  زيچ
 را واقـع  امـور  و وجودها ريسا خداوند نا،يس ابن) اولِ عقل( »اولِ وجود« در. است نشيآفر

 اسـت،  زيمتمـا  خداونـد  ذات از كه ،»ييخدا ةاراد« در ،يغزال نظر از اما. بخشد يم ضرورت
  .ابندي يم ضرورت خلقت در واقع امور و وجودها يتمام

 يواقع يايدن تنها به ارجاع يبرا يموجهات يها عبارت ،ييارسطو يموجهات ةينظر در
. مشتعل شود پنبهشود كه  ي، آتش ضرورتاً باعث منايابن س يبرا. اند شده گرفته نظر در ما
. خواهد بود و ،هست بوده، صادق شهيهم »شود يم پنبهآتش باعث اشتعال « ةجمل رايز

 ـ در مدل ارسطو ييو جا افتهيكالم اشاعره گسترش  ةعرصاز موجهات در  يدرك غزال
 برداشتدر . است تر كياز موجهات نزد ديجد دگاهيد به درك نيا. ندارد يينايس  ابن
ارجاع دارد و  د،يآ يدست م هها ب نهيگزدر تمام  كه يزيچ به آن »ضرورت«مفهوم  د،يجد
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چه  آن و ،شود يشود ارجاع داده م يم حاصل نهيگز كيچه حداقل در  به آن »امكان« مفهوم
 اشاعره، كالم از. شود يمور حاصل نما از يتصور قابل حالت چياست در ه »ناممكن«
 جهان امور تمام) مخصص( دهندة اختصاص عامل« خداوند كه ديآ يبرم موضوع نيا

 شوند يم ساقط يهست از وقت چه و ابندي  يم يهست اياش وقت چه كه نيا مثالً ،»است
)Davidson, 1987: 159-161, 176-180.(  

 يها جهان از يمتفاوت فهم يضمن طور به) particularization( »صيتخص« ةديا
 درك ،هياالسالم اركان يف هينظام دهيالعق در ،يغزال معلم ،ينيجو. كند يم افاده را ممكن
 در يفكر صاحب يمنطق شخص هر«: دهد يم حيتوض نيچن را موجهات از اشاعره
 يناممكن و است يضرور چه آن ضرورت و است ممكن چه آن امكان به خود درون

 ما ؛)Griffel, 2007نقل از  به ،9 - 8: 1948 ،ينيجو( »ابدي يم معرفت است ناممكن چه آن
 نيا. ميهست واقف زيتما نيا به م،يمستق و يذات صورت به و نيريسا از يريادگي بدون

 حيتوض گونه نيا را يهيبد امر ينيجو. ماست عقل در )impulse( 3يهيبد امر كي
 درك را آن فوراً يقيتحق و مالحظه و تفكر چيه بدون فرد كه ،يهيبد امكان: دهد يم
 نيا كه، است مسلم ند،يب يم را بنا كي كه يعاقل شخص بر كه است يزيچ آن كند، يم
 قطع طور به درنگ يب شخص). حدوثه جواز من( ديآ يم وجود به كه است يامكان بنا

 كه  نيا و است آن ممكن يها حالت از يكي بنا،) حدوث( شدن ساخته كه است عالم
 شخص گاه آن). 7 - 4/ 9: 1948 ،ينيجو( است نبوده آن نشدن ساخته در يعقل امتناع
 شكل ارتفاع، طول،( بنا يها جنبه تمام كه ابدي يدرم كامل، يعقل توان با شخص عاقل،
 امر نيهم. باشند متفاوت توانستند يم كه هستند يا افتهي تحقق يها امكان) رهيغ و آن،
 كي كه ميابي يدرم درنگ يب ما. شود يم اعمال زين شود يم ساخته بنا كه يزمان يبرا

 را آن ما كه است يزيچ همان نيا. دارد وجود يواقع يبنا با زمان هم ليبد حالت
 كه نيا افتيدر. مينام يم) contingency( »خاص امكان« تر قيدق صورت به اي »امكان«
 ةسيمقا بدون عاقل، شخص. ماست فاهمة در يمهم جزء دارد، وجود يليبد نيچن كي

 يزيچ تواند ينم باشد، متفاوت آن با كه نيا اي باشد آن هيشب دارد امكان چه آن با آن
 ابن درك يغزال). 10 - 9/ 9: همان( كند درك شيخو ذهن در را بنا يها حالت ةدربار

 اما موجودند، واقع عالم در موجهات نا،يس ابن يبرا. كشد يم نقد به را موجهات از نايس
: 1972 ،يغزال( دارند وجود ها انسان ذهن در ياحكام صورت به فقط ها آن ،يغزال يبرا

  ).135 ،76 ،30: 1361 ،يغزال ؛271 ،188 ،122
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 تيواقع سطح از را اياش يواقع وجود يها فرض شيپ و يهندس مكان يغزال
 نبودن يضرور بر يمبن يغزال انيب. بخشد يم ارتقا يذهن يريتصورپذ سطح به افتهي تحقق
 است نكته نيا به توجه يمعنا به آن، معلول و) يفاعل( يكاف علت نيب اقتران و ارتباط

 گاه هيچ رابطه كه تيواقع نيا نا،يس ابن يبرا. باشد متفاوت توانست يم رابطه كه
 نايس ابن همانند يغزال. باشد يضرور كه دارد يم ملزم بود نخواهد و نبوده متفاوت
 و نبوده متفاوت هستند اكنون چه آن با هرگز يعلّ يها ارتباط كه داند يم مفروض
 و علت كي نيب ارتباط. ستندين يضرور ها آن كه است يمدع فقط او. بود نخواهند
 ما. است تصور قابل ما اذهان در آن ليبد را،يز. است) contingent( مكنم آن معلول

 آن در كه ييايدن البته. نشود پنبه اشتعال باعث آتش كه ميكن تصور را ييايدن ميتوان يم
. است متفاوت كامالً ميكن يم يزندگ آن در ما كه ييايدن با نشود پنبه اشتعال باعث آتش
 با. است ممكن يايدن كي يمعنا به نيا و است تصور قابل ما اذهان در ييايدن نيچن اما
 در. كند خلق را يممكن ليبد يايدن نيچن كه است نكرده انتخاب خداوند وجود، نيا

 ازدهمي قرن( يغزال ياهايدن. دهند يم نسبت تسين بيال به را مفهوم نيا غرب فلسفة
. ندارند يواقع يوجود) يالديم شانزدهم قرن( يتسين بيال ياهايدن همانند ،)يالديم

 كه است كرده اراده آزادانه اما كند، خلق توانست يم خدا هستندكه يممكن ياهايدن ها آن
 نيبهتر كه گانه،ي بيترك كي فقط ممكن يها بيترك يتمام انيم از و نكند، خلق
  .است افتهي تحقق ماست، جهان همانا و است بيترك

 علت نيب) connection( اقتران كه نيا بر يمبن نايس ابن به اعترض با درواقع، ،يغزال
 انتخاب توانست يم خداوند كه سازد خاطرنشان خواهد يم ست،ين يضرور معلول و

 متفاوت هستند ايدن نيا در چه آن با يعلّ روابط آن در كه كند خلق را يليبد يايدن كند،
 عتيطب يضرور معلول ايدن نيا كه ديگو يم و كند يم ينف را نيا نايس ابن. باشند

 ا،يدن نيا ديگو يم يغزال اما. ستين تصور قابل ايدن نيا بجز ييايدن و است يخداوند
 ليبد ياهايدن نيب از يو مناسب و دهيسنج انتخاب و است ييخدا ارادة ممكن معلول
  ).Griffel, 2007( است

 جهان دگاهيد برخالف شده، خلق جهان معتقدند كه اشاعره تفكر از دفاع در يغزال
 ارائه را يموجهات ممكن يها جهان ةينظر است، يمتناه يزمان لحاظ به ،ييارسطو يازل
 است يليبد ممكن يها جهان تمام جهان نيبهتر يفعل جهان كه استدالل نيا با دهد، يم

  .كند خلق ممكن صورت به خواسته خداوند كه
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  نيالعالم. 8
 يراز فخـر  امـام  بـه  معروف ،يآمل يراز فخرالدين نيالحس بن عمر بن محمد ابوعبدااله

 ديـ آ يم حساب به مسلك ياشعر نيمتكلم نيتر مهم جزو ،)م  1210 -  1149 ؛ق  606 -  543(
. اسـت  ييارسطو مكتب ياديبن اصول يبرخ رد به مربوط تر شيب فلسفه در شيها شهياند و

 رد را متعـدد  يهـا  جهـان  امكـان  عدم باب در يينايس ابن ييارسطو دگاهيد ،يراز فخر امام
 بـر  ييارسطو يها برهان ياصل يها ضعف ،ياالله العلم يف هيالعال المطالب كتاب در و كند يم

  .كند يم رد را ها برهان نيا و داده حيتوض را متعدد يها جهان وجود ضد
 و) خــدا( الوجــود واجــب ةدســت دو بــه را موجــودات جهــان، فيــتعر در نايســ ابــن
 رشيپـذ  ضمن يراز فخر امام. است كرده ميتقس) خدا بجز يگريد زيچ هر( الوجود ممكن

 زانيـ متح. 1: كنـد  يمـ  ميتقسـ  ياديـ بن دسـتة  سـه  بـه  را ممكن موجودات ،يبند ميتقس نيا
 نه و زنديمتح نه كه ييها آن. 3 اند؛ كرده حلول زانيمتح در چه آن يعني حالّان،. 2 ؛)مند مكان(

 ريغ اي است، جسم حالت نيا در كه است، ميتقس قابل اي ز،يمتح كي كند، يم اضافه او. حالّ
 هـم  و اجسام در هم كه هستند ياعراض حالّان. است) اتم( فرد جوهر كه است، ميتقس قابل
 نقل به ،12 -  9/ 4: 1987 ،يراز فخر ؛15: 2005 ،يراز فخر( اند كرده حلول ها اتم جوهر در
 اسـت،  كـرده  حلـول  زيـ متح در نـه  و اسـت  زيمتح نه كه سوم، نوع موجود). Adi, 2004 از

ـ  در موجـود  نيـ ا وجود به قائل فالسفه است؛ نيمتكلم و فالسفه نيب مشاجرة موضوع  نيب
 هر به عالم، ن،يمتكلم دةيعق به. كنند يم رد را ادعا نيا نيمتكلم اما هستند، ممكن موجودات

 بـر  يمبنـ  هـا  آن نيبـراه  و اسـت  اول نوع موجود دو شامل شود يم اطالق خدا ريغ يزيچ
 اما،. ندارند سوم نوع موجود با يارتباط و داشته ارتباط موجود دو آن با عالم، يزمان حدوث

 ممكن موجودات انيم در سوم نوع وجود رد يبرا يمحكم نيبراه نيمتكلم ،يراز دةيعق به
  ).17: 2004 رازي، فخر( است يقطع ريغ ها آن نيبراه نيبنابرا. اند نكرده ارائه

 كـرده  يبنـد  دسـته  گونـه  نيـ ا را عالم قدم اي حدوث باب در ممكن اتينظر يراز فخر
 اكثـر  بـه  مربوط را هينظر نيا او. است حادث صورتش و ماده به توجه با جهان اول،: است

 و مـاده  بـه  توجـه  بـا  جهـان  دوم، دانـد؛  يمـ  مجوس و ،يحيمس ،يهودي مسلمان، متفكران
 نسـبت  نا،يسـ  ابـن  و يفـاراب  جمله از روانش،يپ و ارسطو به را آن كه است، ميقد صورتش

 ازل از و ميقد شان، صفات و ذات تمام همراه به ،)يسماو( يفلك اجرام آنان نظر از. دهد يم
 و كـون  در شـان  صـورت  و ،يسرمد و ميقد ها آن ةماد ،يماد اجسام در. هستند حركت در

 بـودن  يضرور علت به اما هستند، ممكن موجودات نفسه يف جسم، نوع دو هر. است فساد
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 از كه است، حادث صورتش و ميقد جهان مادة سوم، هستند؛ يضرور و واجب شان، علت
 جهـان  مـادة  چهـارم،  و اسـت؛  شـده  اظهار افالطون، جمله از ارسطو، از قبل فالسفة يسو

 يراز فخـر . اسـت  ممكـن  ريغ و محال ،يمنطق لحاظ به كه است، ميقد صورتش و حادث
 اسـت،  خـاص  ةمسـئل  نيا ةدربار يداور قيتعل همانا كه داند يم ممكن زين را يپنجم نةيگز
 بـا  را اذهـان  اكثـر  كـه  اند دهيرس يا مرحله به اند، شده اقامه مسئله نيا يبرا كه ينيبراه رايز

 از نقـل  بـه  ،27/ 4: 1987 ،يراز فخـر  ؛23: 2004 ،يراز فخـر ( انـد  كـرده  مواجـه  شكست
  ).136 -  135: 1388 اوغلو، اسكندر
 با جهان، يزمان حدوث اثبات در يعبارت چيه مقدس، متون در ،يراز فخر ةديعق به
 االول هو« ،»فاطر« ،»خالق« ،»مالك« اصطالح شش او. ندارد وجود صورتش، و ماده به توجه
 مورد را ،)38: محمد( »الفقرا وانتم يغن اهللا« ،)40:النحل( »كونيف كن« ،)3: ديالحد( »واالخر
 دهيآفر ذوات كه ستين نيا ديمؤ موارد نيا از كي چيه كه كند يم استدالل و داده قرار بحث
 به عدم از بعد ذوات كند دييتأ كه ندارد وجود يحيصر ليدل مقدس كتب در و. اند شده

 كه ديافزا يم او. اند شده جاديا محض ينف اي مطلق عدم از بعد كه نيا اي اند آمده وجود
  ).34 -  31/ 4: 1987 ،يراز فخر( اند كرده ارياخت سكوت باره نيا در زين بزرگ امبرانيپ

 همراه به گانه نه اعراض است، موافق ها آن با يراز رسد يم نظر به كه فالسفه، ةديعق به
 دو كه است معتقد يراز فخر. دهند يم ليتشك را ييارسطو وجود ةمقول ده جوهر، مقولة

 در او. دهند يم ليتشك را عالم وجود گانه، نه اعراض و جوهر يعني وجود، ياصل قسمت
 هم« از متشكل »متعال خداوند از ريغ به يموجود هر« كه دهد يم نشان محصل كتاب
  .است »اعراض هم و جوهر
 و است محدث و ستين يضرور خود ذات در و است، ممكن عالم، يراز فخر يبرا

 لحاظ به كه است معتقد نيهمچن او. است عدم آن از شيپ يعني 4است، »بالعدم مسبوق«
 يبرا يفيتعر عالم ديگو يم و است خداوند شناخت يبرا يابزار »عالم« يشناخت يهست
 خداوند بر يشاهد ،يحادث ءيش هر كه ستين يشك چيه و ستين متعال يخدا جز يزيچ

  ).451/ 1: 1371 ،يراز فخر( است عالم كي يحادث ءيش هر پس. است متعال
 حالّان از نه و زانيمتح از نه كه است يموجود موجودات، گانة سه اقسام از دسته نيسوم
 فضـا  در خداونـد . اسـت  دسـته  نيا از يموجود خداوند كه كند يم اثبات يراز فخر. است

 را سـؤال  نيـ ا يراز فخـر . ستين هم ينامتناه يفضا و ستين زين جوهر اي جسم و ستين
 به تواند يم ها ممكن انيم از يموجود خداوند، يضرور وجود از ريغ به ايآ كه كند يم طرح
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 نه يضرور موجود همانند تواند يم ممكن موجود كي ايآ يعني باشد، داشته تعلق سوم ةدست
 وجـود  موجـودات  از يا دسـته  كـه  سازد، يم خاطرنشان او حالّان؟ از نه و باشد زانيمتح از

 يعنـ ي. سـتند ين اعـراض  و جسم ،)اتم( فرد جوهر هستند، ممكن كه يحال نيع در كه دارند
 ارواح يموجودات نيچن. هستند يروحان و يماد ريغ بلكه ندارند، يكيزيف سرشت و عتيطب

 و زاهـدان  كه هست »ريخ« هم هيسفل ارواح انيم در. اند هيعلو هم و اند هيسفل هم كه هستند
 هيعلو ارواح. هستند متمرد يها طانيش كه هست »نابكار« هم و هستند جن انيم در صالحان

 و مطهـر  ارواح كـه  ندارند تعلق اجسام به اي هستند يفلك ارواح كه دارند تعلق اجسام به اي
  ).452/ 1: همان( هستند مقدس
 را موجـود  قسـم  چهـار  قسم، سه يجا به قتيحق در يراز فخر امام كه، گفت توان يم

 اي هستند ها اتم اي كه زان،يمتح. 1 هستند؛ ممكن يوجودها آن قسم سه كه داند يم مفروض
 قسم كي. 4 حالّان؛ ريغ و زانيمتح ريغ. 3 اند؛ كرده حلول زانيمتح در كه اعراض،. 2 اجسام؛
 و ممكـن  يوجودهـا : ابنـد ي يمـ  ليتقل تر ياديبن قسم دو به قسم چهار نيا. يضرور وجود

  .يضرور يوجودها
 از يو ريتفسـ  همان شوند يم فروكاسته موجود دسته دو به تيدرنها كه قسم چهار نيا

 و واجب اي خود ذات در موجودات ميدان يم شوند؛ يم شامل را »نيالعالم رب اهللا الحمد« ةيآ
 ممكـن  خداست ريغ چه آن هر و است واجب فقط متعال يخدا. ممكن اي هستند يضرور
 از ريـ غ موجودات تمام عالم«: نديگو يم نيمتكلم ليدل نيهم به. شود يم دهينام عالم و بوده
  ؛»است متعال يخدا

 خدا، از ريغ يزيچ هر وجود كه است آن »عالم« عنوان به وجود قسم نيا يگذار نام ليدل
. شود يم دهينام »عالم« خدا از ريغ موجودات همة لذا. دهد يم نشان را متعال يخدا وجود
 اي و است، ز،يمتحـ يعني مند، مكان اي خدا، ريغ يزيچ هر: مييگو يم يدانست را نيا چون
 قسم سه ها نيا ـز،يمتح يبرا يصفت نه و است ـزيمتح نه اي و است ـزيمتح يبرا يصفت

 مادة كه ستين ريپذ ميتقس اي و است جسم كه است ريپذ ميتقس اي اول قسم. هستند وجود
 يسماو كرات هيعلو جسم و ه،يسفل اي است هيعلو جسم اي جسم و. است) اتم( تجزايال
 ،يكرس عرش، است، دو نيا از ريغ اي است،) كواكب) (ستارگان و( اراتيس و) افالك(

 جسم. مركب اي است طيبس اي هيسفل جسم). جناح( بهشت باغ و قلم و لوح ،يالمنته سدرة
 دوم. است آن در چه آن تمام همراه به است نيزم كرة اول، كه هستند اربعه عناصر طيبس
 سوم. شود يم افتي ها آن در چه آن هر و رودها و اهايدر و ها انوسياق شامل است، آب كرة
 و معادن و نباتات شامل ثالثه ديموال مركب، جسم. است آتش كرة چهارم و هوا، كرة
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 يعني ،»اعراض« ممكن، موجودات دوم دستة. هاست آن انواع و ماتيتقس تمام با واناتيح
 نه كه هستند ييها آن ممكن، موجودات سوم دستة. هستند) ـزانيمتح( مندها مكان صفات

 كه يشرح به( اند هيعلو اي اند هيسفل اي كه هستند) آزاد( ارواح ها آن. حالّان نه و ندا ـزانيمتح
 ثابت است، واجب شيخو ذات در الوجود واجب كه شد ثابت چون) ... شد ذكر قبالً
 جاديا ازمندين شيخو يهست در و است ممكن شيخو ذات در او ريغ يزيچ هر كه شود يم

 ها آن او كه ثيح نيا از است انيعالم معبود يتعال يخدا و. ... است بالذات واجب توسط
 در را ها آن او كه ثيح نيا از است »نيالعالم رب« او و است؛ آورده وجود به عدم از را

  ).452 -  451/ 1 :همان( 5»است داشته نگاه يباق استقرار و دوام حال

 قـرار  خداونـد،  ريغ موجودات يتمام يعني ن،يعالم زمرة در را مكان و زمان يراز فخر
  :ديگو يم و دهد يم

 ةيناح و حوزه ،)الفدا( باز يفضا به مكان،. شود يم شامل زين را مكان و زمان خدا ريغ كل و
 اطالق مدت به زمان، و شود يم اطالق) الممتد الفراق( گسترده خأل و) زيح( ييفضا
 او كه دهد يم نشان »نيالعالم رب« ةيآ. ابدي يم تحقق بعد و قبل آن ةواسط به كه شود يم

  ).360/ 1: همان( هاست آن) موجد( آغازگر و) خالقان( ها آن خالق زمان، و مكان مالك
 موجود نيبراه يتمام عالم، قدم و حدوث ةدربار بحث در ،هيالعال مطالب در يراز فخر
 دو هر راداتيا و دهد يم قرار ليتحل و هيتجز مورد و داشته عرضه را نيمتكلم و فالسفه
اسكندر  ← تر شيب مطالعة يبرا( دهد يم قرار بحث مورد و برشمرده موشكافانه را گروه

 دشوار يامر يراز دگاهيد كردن خصمش موارد از ياريبس در). 207 -  141: 1388اوغلو، 
 كه دارد يم انيب كتاب يانتها در او. داند يم يقطع ريغ را برهان نوع دو هر يو رايز است،
 كردن عمل طيشرا خدا كه معتقدند علت، جهت از موضوع يبررس در يزمان قدم نيمدافع

 حدوث مدافعان. دهد يرو يريتأخ معلول جاديا در دينبا ن،يبنابرا و است بوده دارا را
 رييتغ معرض در يجسمان طيشرا چون كه معتقدند جسم، طيشرا جهت از جهان، يزمان

 او. است ناممكن تيازل در خدا جانب از ها آن افاضة و صدور نديفرا نيبنابرا هستند،
 نيمتكلم روش از استوارتر و بهتر شان مواضع اثبات در فالسفه روش ،ديافزا يم سپس
  ).322/ 4: 1987 ،يراز فخر( است

 از ،هيالعال مطالب در ،يكيزيف يايدن و يكيزيف يها برداشت مورد در يراز فخرالدين
 در او. سازد يم مطرح را متعدد يها جهان وجود موضوع و كرده انتقاد يمركز نيزم ةديا

 عوالم به »نيالعالم« واژة ايآ كه سازد يم مطرح را سؤال نيا »نيالعالم رب هللا الحمد« ةيآ ريتفس
 و گريد فراوان يها جهان به اي دارد، ارجاع گانه،ي جهان اي هانيك نيا درون در متعدد
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 به »نيالعالم« ايآ گر،يد عبارت به دارد؟ ارجاع شده شناخته جهان نيا يورا در يچندجهان
... «: سدينو يم پرسش نيا حيتوض در او ؟يهانيك برون اي شود يم درك يهانيك درون صورت

 ليدل به و دارد وجود تينها يب خأل كي عالم نيا خارج در كه است شده ثابت ليدل به
 او نيبنابرا. دارد ممكن موجودات يتمام از فراتر يقدرت متعال خداوند كه است شده ثابت
 عالم ألف ألف( جهان نيا يورا در جهان هزار هزار خلق در قدرت باالترين و متعال قادر

 و بوده ايدن نيا تراز نيوز و تر بزرگ اهايدن آن از كي هر كه  يقسم به است) العالم خارج
 زين ها آن ماه، و ديخورش و ن،يزم و ها آسمان ،يكرس عرش، ليقب از دارد، ايدن نيا كه را چه آن

 اريبس است گانهي ايدن كه نيا به حصول يبرا فالسفه يها برهان كه است يمدع او. »دارند دربر
 ؛60/ 1: 1371 ،يراز فخر( فيضع يمقدمات بر يمبتن سست ييها برهان هستند، فيضع
  ).7 -  6/ 1: تا يب ،يراز فخر

 ضمن ،)195 -  193/ 6: 1987 ،يراز فخر( هيالعال مطالب ششم جلد در ،يراز فخر امام
 دگاهيد و برشمرده را ها آن ضعف متعدد، يها جهان هيعل بر نايس ابن ياصل يها برهان طرح

 بر يمبتن يو انكار. كند يم ينف را متعدد يها جهان يناممكن بر يمبن يينايس ابن و ييارسطو
 به يراز فخرو  يكه غزال مكتب، نيا. است اشاعره مكتب و يو توسط ييگرا اتم قيتصد
 حيدر توض وند ك يم يمخلوقات را نف انيم يعلّ روابط و عيوجود طبا هستند،وابسته  آن

علم كالم به مصادفه  رند كه دك يم بيرا ترك يمتعدد يها  دهي، اخداوند بودن مطلق قادر
 ياجزامتشكل از  يتمام اجسام ماد است؛معروف شده ) occasionalism/ يا انگارضاقت(
. سازند يجسم را م ةكريپاما  بوده، يفيخواص ك و تيفيفاقد ك كه هستند) ها اتم( تجزايال
 رهيغ وو ب، رنگ ي، وزن، چگالهيشب يفيهستند كه خواص ك يل اعراضماجسام حا يها اتم

 ريسا. كردند حفظ ،ييارسطو مقوالت انيم از را، عرض و جوهر فقط اشاعره،. هستند
 يوجود مدرك ذهن در كه هستند ينسب ياعتبارات ره،يغ و زمان مكان، ت،يفيك مقوالت،

 يذهن يروابط و داريناپا ،يفان محض، اعراض ات،يفيك. ندارند ينيع تيواقع و داشته يذهن
محض و  يفان يواحدها از مركب موجود، ياياش يتمام لذا. دارند يآن يوجود فقطو  بوده
. كنند يم رد را صورت وماده  ييارسطو دگاهيد اشاعره. دارند يآن يدوامبوده و فقط  يذهن
 وجود به عدم از كه هستند ييتجزايال ياجزا م،يكن يمكه ادراك  يمواد ها، آن ةديعق به
 نيا. است شده ساخته ييتجزايال ياجزا نيچن از زين عالم. شوند يم معدوم باز و نديآ يم

 اجزا، نيا اشاعره، نزد در. هستندمتفاوت  يوسيلوكرت و يسيمقراطيذ يها اتمبا  اساساً اجزا،
 دم، به دم بلكه ستند،ين ميقد ها آن. دارند يآن يوجود فقط بلكه ستند،ين داريپا و يماد
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 معدوم و آورد يم وجود بهرا  ها آن عالم، در زيچ همه علت و گانهي و يمتعال يوجود
 يماد يجوهر لحاظ به ها آن. هستند زين يزمان بلكه اند، يمكان تنها نه يياجزا نيچن. سازد يم
 نه اما دارد، يخاص اتيفيك فرد جوهر. ندهست يتسين بيال يمونادهابه  هيشب يزيچ و ستندين

 از جدا و هم از مستقل. دارند طيبس يوصف ها آن. استمرار زمان در نه و دارد امتداد مكان در
 عالم در كه يراتييتغ تمام. اند يذهن زمان و مكان. است مطلق خأل ها آن انيم. گرنديد كي

 خود رييتغ از يناش نه است فرد جواهر شدن معدوم و وجودآمدن به از يناش د،يآ يم ديپد
 برقرار ها آن نيب يهماهنگ و ونديپ نه و نديآ يم وجود به نه علت بدون ها اتم نيا. ها آن
 نيا. افتندي يتعال يبار نزد درعلت را  نيا اشاعره. باشد الوجود واجب ديبا علت نيا. شود يم

 ةهم موجد رو، نيا از و كند يم نابود و نديآفر يم را ها آن يها تيفيك و تجزايال ياجزا علت
 معتقدند فالسفه از يبرخ). 339 -  337/ 1: 1362 ف،يشر( است عالم در راتييتغ و حركات

) pre-established harmony( اديبنـ  شيپ يهماهنگ كي و يازل انسجام بر بنا را عالم خدا كه
. ندارد مجدد ينگهدار به يازين و كند يم حركت نظم و قانون آن بر بنا كه است ساخته

 با مونادها يهماهنگ يبرا را مونادها موناد ،خود يشناسموناد در يآلمان تسين بيال
 به ماًيمستق سازگار يقيطر به اشاعره اما. كرد شنهاديپ ها آن انيم روابط ميتنظ و گريد كي

 نيهم به. ننديب يم عالم در يهماهنگنظم و  أاو را منش ةمتوسل شده و اراد متعال يخدا
. دانند يمآن  ةيعلت مبق هم و عالم) موجده( ةفاعل علت هم را متعال يخدا ها آن علت

 حيمفاتدر  يفخر راز امام. دارد يم نگهكرده است و هم آن را  جاديعالم را ا هم خدا يعني
 به عدم از را ها آن او كه ثيح نيا از است انيمعبود عالم يتعال يخدا«: ديگو يم بيالغ

 يباق استقرار ودوام  حال در را ها آن او كه ثيح آن از است نيالعالم رب و آورده، وجود
اجسام «: ديگو يماجسام  تيماه ةدربار او). 452/ 1: 1371 ،يراز فخر( »است داشته نگاه
) احوال و ها، مكان ،ها رنگ( صفات در كه آن حال و اند، يمتساو بودن جسم تيماه در عالم
 آن لوازم و سبب به ،مخصوص معينهر جسم به صفت  اختصاص. دارند تفاوت هم با

 نيا اگر. باشد مدبر ريتدب و مخصص صيتخص به كار نيا است واجب. ... است محال
به  الزام همان باشد 6طبع و ضياز راه ف رشيتأث بلكه نباشد، قادر و عالم و يح موجود
 يزهايحدر  البدل عليصورت  هب است ممكن يفرد جوهر هر...  .گردد بازمي استواوجود 
صورت  هب ينامتناه يها به صفت فرد جوهر نيا اتصاف زين و گردد، واقع ينامتناه
 ةدربار يخاص يها دگاهيد انه،يگرا اتم برداشت نيا). 65/ 1: همان( »ممكن است البدل علي
 هم از و شوند يم بيترك كنند، يم حركت آن در ها اتم. دهد يم جهينت خأل اي يخال يفضا
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 و ستارگان نيب يخال يفضاها و خأل موضوع در يراز فخر امام. شوند يم جدا
 بحث ندارند، دربر يا ستاره اصالً اي دارند يتر كم اريبس ستارگان كه ،يفلك يها صورت

 يخارج يفضا كي كه آورد يم استدالل و). 158 -  155/ 5: 1987 ،يراز فخر( كند يم
 با را خأل نيا پركردن قدرت خداوند و دارد وجود شده شناخته جهان يورا در تينها يب

  .دارد ها جهان از يشمار يب تعداد
  

  يريگ جهينت. 9
 ةينظر در غالب يتلق طرز ابتدا همان از عدم، از جهان يزمان حدوث ،ياسالم سنت در
 يمسلمان انينوافالطون اما. است بوده نيمتكلم دييتأ مورد همواره و شد نشيآفر ينيد

 كه بودند باور اين بر و رفتنديپذ را يازل ضيف اي صدور يةنظر نايس ابن و يفاراب چون
 ريناپذ انقطاع خداوند بودن اضيف و است يخداوند ةافاض و سرشت و طبع حاصل عالم
 در خلقش بعداً و باشد نداشته يخلق يتناهيال در و ازل از خداوند ست،ين ممكن. است

  .باشد شده شروع لحظه كي
 نامعقول يفلسف لحاظ به هم را آنان يةنظر و كرد نقد را گروه نيا اتينظر ،يغزال
 وجود همواره كه يجهان يعني م،يقد جهان. شمرد نيد اصول برخالف را آن هم و دانست
 زين خدا و باشد ياله فعل كي تواند ينم ندارد، آوردن وجود به به يازين و است داشته

 عمل، و انتخاب بااراده، را جهان خدا ،يغزال دةيعق به. باشد ميقد جهان فاعل تواند ينم
  .است دهيآفر عدم از زماناً

از نظر وي ارتباط و . كشد ابن سينا را به چالش مي» ضرورت«شناسي  غزالي، هستي
بنابراين، . داند اقتران بين علت فاعلي و معلول آن ضروري نيست، او اين ارتباط را ممكن مي

. ، از نظر غزالي، ممكن هستنددنياهاي بديل با روابط علّي كامالً متفاوت با اين دنياي فعلي
ها فقط دنياهاي ممكني هستند كه خداوند  آن. دنياهاي ممكن غزالي، وجودي واقعي ندارند

 .توانست خلق كند، اما آزادانه انتخاب كرد كه خلق نكند مي
. است متفاوت ،يغزال ژهيو به اسالفش، اتينظر با متكلم كي عنوان به يراز فخر دةيعق

 مواضع بر زين يراداتيا و كند يم بحث عالم قدم ةدربار مبسوط طور به هيالعال مطالب در او
 باشد، حادث اي ميقد كه نيا از نظر صرف جهان، او نظر از. كند يم طرح يغزال يكالم

 را خدا وجود شيخو خاص موضع بر بنا كدام هر فالسفه و نيمتكلم و خداست به وابسته
. كنند ينم دييتأ را يخاص موضع و هينظر چيه مقدس متون كه است معتقد او. كنند يم اثبات
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 يقطع ريغ عالم يزمان حدوث مدافعان نيبراه هم و عالم قدم مدافعان نيبراه هم او نظر از
 او. شود ينم خدا از آن استقالل باعث بالضروره عالم قدم كه است معتقد او. اند جامع ريغ و

 آن در رايز باشد، ميقد جهان كي فاعل تواند ينم خدا است معتقد كه يغزال برخالف
 بودن علت روش ديگو يم و رديگ يم را فالسفه جانب بود، نخواهد باالراده فاعل صورت

 قدم يها هينظر دو هر يو دةيعق به. است متفاوت ،يتجرب جهان بودن علت روش با خدا
 م،يقد اي باشد حادث كه نيا از اعم جهان و هستند ممكن جهان يزمان حدوث و عالم يزمان
  .خداست به وابسته كامالً يوجود نظر از

 و عالم بودن يكي بر يمبن ،)يينايس ابنـ  ييارسطو( فالسفه يها برهان يراز فخر
 ليذ در او. داند يم سست و فيضع را متعدد، يها جهان وجود بودن محال و يجهان تك
 وجود امكان و داشته انيب را يچندجهان موضوع حمد، ةسور در »نيالعالم رب« ريتفس

  .سازد يم مطرح ،يجهان برون و يجهان درون صورت دو به را، متعدد يها جهان
 را عالم قدم يةنظر ،يغزال و ياشعر ابوالحسن چون ينيمتكلم همانند يرونيب حانيابور
 وجود امكان ،يراز فخر همچون ارسطو، يجهان تك يةنظر رد با او دانست، يم نادرست
 صورت به چه و گريد كي با متفاوت كامالً ييها جهان صورت به چه را، متعدد يها جهان
  .دهد يم قرار ديتأك مورد سان، كي تيماه و عناصر با ييها جهان
 چيه اصوالً ،يچندجهان موضوع با آن ارتباط و حدوث و قدم بحث خصوص در

 قدم به نيمعتقد از نايس ابن و ارسطو اگرچه: ندارد وجود بحث دو نيا نيب يمنطق ضرورت
 وجود با نايس ابن حيصر مخالفت هستند، يجهان تك به نيقائل حال نيع در و عالم،
 به پاسخ يابتدا در او. ماست جهان نيا با سان كي يتيماه و عناصر با گريد يها جهان
 يعوالم يجسمان عالم نيا يسوا اند گفته يگروه كه دانست ديبا«: است آورده حانيابور
 قبول و رد از و ستين سخن گروه نيا با را ارسطو دارند، اختالف عالم نيا با سراپا كه است
 يليدل را خيش نظر اظهار نيا بتوان اگر). 421: 1400 نا،يس ابن( است خاموش سره كي قول آن
 دوم سطح يچندجهان همان يچندجهان نيچن كي كرد، يتلق يچندجهان يضمن رشيپذ بر

. ستندين يجهان تك به معتقدان لزوماً عالم قدم به نيقائل كه گرفت جهينت توان يم نيبنابرا. است
 نيب در اما هستند، حدوث به معتقدان از يغزال و ،يراز فخر امام حان،يابور گريد يسو از
 جهان و است يجهان تك به قائل يغزال و يچندجهان به نيقائل ،يراز فخر و حانيابور ها آن
. كند خلق توانست يم خداوند كه داند يم يممكن يها بيترك انيم از بيترك نيبهتر را يواقع
  .ستندين يچندجهان به معتقدان لزوماً هم حدوث به نيقائل كه شود يم مشاهده زين جا نيا در



 135   عليرضا سبحاني و مهدي گلشني

 ينيد يباورها با تيضد در يچندجهان كتاپرستان،ي يبرخ باور به حداقل امروزه، اگرچه
 خالق به باور و يچندجهان نيب كي به كي يارتباط اساساً كه ساخت خاطرنشان ديبا است،

 انتظار ديبا باشد درست يكتاپرستي اگر كه باورند نيا بر يمتعدد ةفالسف. ندارد وجود ياله
 ييكانـادا  نيـ د لسـوف يف) Kraay( يكـر . باشد يچندجهان كي يفعل يايدن كه ميباش داشته

 رود يم انتظار نيبنابرا است، نقص بدون و كامل يوجود خداوند كه نيا به باتوجه: ديگو يم
ـ  دان). Kraay, 2010( باشـد  كـرده  خلـق  كتـا ي جهـان  كي يجا به يچندجهان كي كه  جيپ
)Page (در شده برگزار وميسمپوز در نگ،يهاوك ةبرجست شاگردان از و ،ييكانادا دان كيزيف 

 توانسـتند  يم ها آن باشند، موجود جهان ت،ينها يب تر شيب يحت و ،10500اگر: ديگو يم 2008
 باشـند  شـده  خلـق  م،يكن درك را آن عمق ميتوان ينم كه ،يباهدف مطلق قادر خداوند توسط

)Page, 2008 .(سيويد پل )Davies (يچندجهان يها نييتب كه ديگو يم ،يسيانگل دان كيزيف 
 آخـر  سـخن ). Davies, 2007( اسـت  متعال خالق كي مجدد ورود و ياله يها نييتب ادآوري
  .ندارد ينيد تفكر با يتضاد لزوماً ،يچندجهان ةديا كه، نيا

  
 

  نوشت يپ
ـ  ييها پاسخ و ها  پرسش يفارس ةترجماين كتاب به عربي است و  .1  و حـان يابور نيرد بدل شده ب

  .)425 -  403: 1372 ،دهخدا(آمده است  دهخدا نامة لغتكامل در  صورته ب نايس  ابن
 ممـا  ابـدع  االمكان يف سيل ان يف االركان دييتش عنوان با يا رساله در يوطيالس نيالد جالل خيش .2

  .www. ghazali. org/site/ihy. htm است پرداخته موضوع نيا به فصلم طوره ب كان
 در دن،يشـ ياند سـبب  بـه  نـه  و آغاز، از كه است يمعرفت ند،يگو زين »ههيبد«به آن  كه ،يهيبد امر .3

  ).1075: 1373 ي،راز فخر( است دو نصف كي كه نيا به علم مانند. باشد شده حاصل نفس
 زيـ ن »باشـد  آن بـر  مقـدم  و سابق عدم، جزه ب) وجود( يگريد زيچ چه آن« صورته ب »محدث«. 4

  .)130: 1388 اوغلو، اسكندر( دهد يم حيترج را ياول فيتعر يراز فخر البته. شود يم فيتعر
 را آن هـم  و) فاعلـه علت ( است كرده جاديا را عالم هم خدا كه اند دهيعق نيا متكلمان معموالً بر .5

  ).هيمبقعلت ( دارد يمنگاه 
 طبع حاصل بلكه ست،ين يخداوند خلق ةاراد ةجينت عالم كه معتقدند فالسفه ن،يبرخالف متكلم .6
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