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  چکیده

علیت چونان قاعدۀ کلی در اثباتِ باری در برهان حدوث، نقش مرکزی در دستگاهِ کالمِ 
معتقد است در برهان حدوث مقدمۀ صغروی که ابومنصور ماتریدی دارد.  ماتریدی

شود و مقدمۀ کبروی از سه راه حس و عقل و نقل درک می» است عالمِ اعیان حادث«
مفاد قاعدۀ علیت و نزد عقل بدیهی است. پس از » هر حادث نیازمند محدث است«که 

شود. در این مقاله با مطرح می -یعنی ذاتِ باری - این برهان اثبات موضوعِ علم کالم 
و مفاد و فروعات قاعدۀ علیت را ، مفهوم ماتریدیبررسی شیوۀ اقامۀ برهانِ حدوث نزد 

مثابۀ مالکِ به "حدوث"پردازیم که بررسیِ این پرسش می کنیم و بهمعین می
دهیم این مفهوم نیازمندی معلول به علت در اینجا دقیقاً به چه معنی است؟ نشان می

ات نه صرفاً به معنی حدوثِ زمانی بلکه اوالً و بالذماتریدی برخالف سایر متکلمان، نزد 
تواند به است و این اندیشه در کالم ماتریدی می "فقر و تناهیِ وجودی"به معنای 

نزد فیلسوفانی  "نظریۀ حدوث ذاتی"مثابۀ نوعی بستر تاریخی و الهیاتی برای ظهور 
  لحاظ شود. ابن سینامانند 
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  مقدمه . 1
قمری) به موازاتِ مکتبِ بزرگ و تأثیرگذاری  326(متوفی ابوالحسن اشعری همزمان با 

ریزی شد و به دست شاگردانش در غرب جغرافیای اسالم گسترش که توسط وی پایه
یافت، در مشرق جهان اسالمی و در همان قرن فرقۀ کالمیِ دیگری میانِ اهل سنت و 

 333(متوفی  ١محمود سمرقندی ابومنصور محمد بن محمد بن ماتریدی، جماعت توسط
 قمری) تأسیس شد که به دالیل بسیاری نیازمند توجه جدی است. 

» ماتریدی و توسعۀ کالم سنی در سمرقند«در کتاب اولریش رودلف به بیان 
)Rudolph, 4-7(  ماتریدیتوان در نظر داشت: نخست میابومنصور ماتریدی دو تصویر از 

 "به مثابۀ رقیبِ مشرقیِ مکتبِ اشعری"و دوم   "فیپیرو معتقد مکتب حن"به مثابۀ 
)Rudolph , 11-7( احمد ابن حنبل گونه که اشعری پیرو از حیث اصول عقاید همان

نامیده » اهل سنت«نامد می» اهل بدعت«است و مانند او شیوۀ خود را در تقابل با آنچه 
مکتب حنفی است. داند، ابومنصور ماتریدی پیرو است و خود را پیرو حنبلی می
رقیب مکتبِ اشعری است که علیرغم نزدیکی زبان و   همچنین ماتریدی از این حیث نیز

پردازی فکری پایبندیِ ماتریدی به عقل اصطالحاتِ فنیِ اشعری به معتزله، از حیث نظام
بیش از اشعری است که بسیار متأثر از مکتب اهل حدیث بود. مادلونگ در مدخل 

برخالف اشعری، موسس دیگر «نویسد باره میره المعارف اسالم در اینماتریدیه در دای
نحلۀ کالمی اهل سنت، که عقاید حنابلۀ اهل حدیث را بیان کرده است، ماتریدی پیرو 

گونه که توسط فقهای حنفی به بلخ و ماوراء النهر منتقل شده و بسط ابوحنیفه بوده، آن
گراتر و به جز تعریفِ مرجئی از اس عموماً عقلیافته بود. همچنین عقیدۀ ماتریدی در اس

  ) 873 ،مادلونگ» (تر به معتزله است تا اشعریایمان نزدیک
گونه که در این مقاله نشان خواهیم داد اساساً در راستای همین سخن مادلونگ آن

نسبت به ذاتِ خداوند و نسبتِ خداوند با جهان به مثابۀ مخلوقِ حادث، از  ماتریدیدرک 
را به  ماتریدیدر اندیشۀ » حدوث«وهِ بسیاری شبیه ادراکِ فالسفه است و معنای وج

از حدوث  ماتریدیتوان معادلِ حدوث در زمانِ متکلمان اشعری دانست. راحتی نمی
 ماتریدیکند، البته مقصود این نیست که را مراد می» فقر وجودی«بیش از هر چیز نوعی 

م زمانیِ  عالم است، بلکه مقصود این است که وی آنچه از حدوث مانند حکما قائل به قدَ

                                                                                                                                        
معـارف  و نیز مدخل دایره ال )360 ،3عبدالقاهر قرشی، ج (در شرح احوال ابومنصور ماتریدی ببینید: .  1

 . )846 – 878 ،6ج  ،مادلونگ( EL2اسالم 
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کند نه صرفاً وجودِ بعد از عدم در زمان، بلکه نقص و فقر احتیاج در وجود است مراد می
با توسل به آن بر اثبات باری تعالی اقامۀ  ماتریدیای است که ترین مقدمهو این مهم
کند. نشان دادن هی را استنباط میکند، یعنی از وجودِ متناهی، وجودِ نامتنابرهان می

ت نزد  با نظر به منابع اصلیِ ماتریدی این مطلب نیازمند بررسیِ دقیقِ مفهوم و مالک علیّ
  این مکتب کالمی است که در این مقاله در صدد آنیم.

  
  پیشینۀ تحقیق. 2

 صورت گرفته است و اهمیتِ ماتریدیتاکنون مطالعاتِ دانشگاهیِ اندکی دربارۀ مکتب 
آن در تاریخِ کالم اسالمی و حتی تأثیراتِ آن در فالسفه، یا تماماً پنهان مانده و یا 

در  ابوالحسن اشعریبا  ماتریدیچندان آشکار نشده است. به درستی دربارۀ تفاوتِ 
با اینکه هر دو به نوعی حرکت اصالحی در جهت رفع «پژوهشی گفته شده است 

گیری در این اقدام کردند و هر دو موفقیتِ چشم اختالفاتِ کالمی و مذهبیِ آن دوران
نگاری نحوۀ راه حاصل آوردند اما تفاوتِ آن دو در این است که کتبِ تاریخ و فرقه

اند؛ اما ها و اهداف او را به خوبی روشن ساخته و ثبت کردهاقدامات اشعری و انگیزه
های گوناگون هیچ و فرقهها و کیفیتِ برخورد او با اندیشه ماتریدیمتأسفانه دربارۀ 

 ) 148، باورهای کالمی ماتریدیان ،(جاللی». اطالعی در دسترس نیست
ماتریدی شخصیت «گوید: میکالم ماتریدی ای با نام دکتر دینانی در مقاله

ای است، تاثیر فکر کالمی او حتی در اندیشه های برخی از فالسفه مانند  ناشناخته
های ابوالحسن عامری را بر افکار دیگر ر اندیشهابوالحسن عامری آشکار است. اگ

اندیشمندان مانند ابوحیان توحیدی و حتی ابن سینا موثر بدانیم میزان اهمیت و اعتبار 
) ایشان در این مقاله برای 4 ،(دینانی». های ماتریدی بر ما روشن خواهد شد اندیشه

کنند و دربارۀ مسئلۀ ره میهای اندیشۀ فلسفی در کالم ماتریدی اشانخستین بار به رگه
کنند اما حدوث و ازلی بودن صفات فعل نیز که موضوع این مقاله است اشاراتی می

همچنان حدوث را نزد ماتریدی به معنیِ متعارفِ این مفهوم نزد متکلمان در نظر 
  گیرند یعنی وجود بعد از عدمِ مقابل. می

دی و مکتب کالمی او کتاب ترین منبع دربارۀ ابومنصور ماتریمهمترین و مفصل
 )Rudolph, 2015» (در سمرقند ماتریدی و توسعۀ کالم سنی«با نام اولریش رودلف 

است که در بخش مورد نظر این مقاله یعنی دربارۀ برهان حدوث و تحلیل علیت 
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های دقیقی در متن التوحید در این کتاب صورت گرفته است و در این مقاله موشکافی
ایی از این کتاب خواهیم پرداخت و چنانکه خواهیم دید در اینجا نیز به نقل استدالله

متن کالم ماتریدی که به عقیدۀ ما با  نویسنده علیرغم مواجهه با ناسازگاریهایی در
شود، این در کالم ابومنصور ماتریدی توجیه و تفسیر می "حدوث"تفسیر خاص مفهوم 

کند و به همان معنای ث اشاره نمینویسندۀ آلمانی اما به این تفسیر خاص از حدو
مشهوری حدوث پایبند است. ما در اینجا ابتدا با تحلیل اصل علیت نزد ماتریدی و 
بررسی مفاد و مالک علیت خواهیم کوشید این تفسیر خاص از مفهوم حدوث را از 

  اندیشه ابومنصور ماتریدی استنباط کنیم.
  

 مفهوم و تعریف علیت .3
ور که گفته شد بیش از هر چیز مقصود نشان دادنِ نسبتِ خدا و طدر این مقاله همان
امر "و  "امر متناهی یا حادث"است؛ این نسبت اوالً نسبتِ  ماتریدیجهان در اندیشۀ 
است و دوماً نسبتی است که در اندیشۀ فلسفی اصطالحاً از آن به  "نامتناهی یا قدیم

ت" در آن وجود یکی از طرفینِ نسبت،  شود. یعنی نسبتی ایجادی کهیاد می "نسبت علیّ
به وجود طرفِ دیگر وابسته است. بنابراین برای بررسیِ دقیق نسبتِ میان خدا و جهان 

ت به طور عام و در اندیشۀ  به طور خاص  ماتریدیباید مفهوم و تعریفِ دقیقِ رابطۀ علیّ
ت در اندیشۀ مات   ریدی است.مشخص شود که هدفِ اصلی این مقاله نیز همین تبیین علیّ

در موجوداتِ عالم چند پرسش اساسی دربارۀ این  "کثرت"در صورتِ پذیرفتنِ 
شود؛ نخستین پرسش این است که آیا این موجوداتِ کثیر با یکدیگر کثرات مطرح می

اند؟ و پرسش دوم اینکه آیا در دارای ارتباط و نسبتی هستند و یا در هویتِ خود مستقل
نسبت، این ارتباط چنین است که وجودِ هر موجود متوقف صورتِ قبول کثرت و قبولِ 

یابد؟ در صورتی که بر موجود دیگری است یعنی صرفاً در صورت وجودِ دیگری وجود می
ها همگی این نسبت و توقفِ وجودی حقیقی باشد اقسام و احکام آن چیست؟ این

ت"هایی است که ما را در آستانۀ پرسش از پرسش دهد. بنابراین اوالً یقرار م "مفهوم علیّ
ت نوعی  میانِ امور کثیر و حداقل میانِ دو امر است، دوماً این نسبت نوعی  "نسبت"علیّ

  نسبتِ توقفِ وجودیِ یکی از طرفینِ نسبت به طرفِ دیگر است.
است یعنی  "کثرت"از این مطلب آشکار است که مفهوم علیت متوقف بر مفهوم 

جهله «شان به رت باشند، مانند کسانی که مالصدرا از ایفرضاً اگر جماعتی تماماً نافی کث
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کند که معتقداند آنچه در عالَمِ ) یاد می346 ،2ج  صدرالمتألهین، اسفار اربعه،» (صوفیه
، آنگاه با انتفای 1واقع هست عینِ تحققِ ذاتِ خداست و کثراتِ خیال و وهمی بیش نیست

معناست؛ همانگونه که با وجودات بیکثرت طبیعتاً سخن گفتن از رابطۀ علیّت میان م
وجه  انتفای ثنویت میانِ خدا و ماسوی هللا سخن گفتن از نسبتِ علّی میان این دو بی

شود پرسش از خواهد بود. اما به محضِ پذیرفتنِ کثرت، نخستین پرسشی که مطرح می
ادث نسبتِ موجوداتِ کثیر با یکدیگر است. خواه طرفینِ این نسبت هر دو مخلوق و ح

  باشند، خواه یکی از طرفین خالقِ قدیم باشد و طرفِ دیگرِ نسبت مخلوقِ حادث.
ت، اگر به اندیشۀ  با در نظر داشتنِ کلیتِ دیدگاهِ فالسفه دربارۀ مفهوم و تعریف علیّ

که موضوع اصلی بحث ماست بپردازیم خواهیم دید این تعریف با اندکی تغییر ماتریدی 
از علیت پذیرفته است و در  ابومنصور ماتریدیاست که در مفاد آن، همان تعریفی 

ترین برهان او در کالم نیز هست، به عنوان که مهم "برهان حدوث بر اثبات باری"
حدوث عالم "پس از اثبات  ابومنصور التوحیدشود. در کتاب مقدمۀ کبروی استفاده می

  کند:باری اقامۀ برهان می) بدین شیوه بر اثبات ذات 16- 12 التوحید،  ماتریدی،( "اعیان
آن  بودنِ ای است، با توجه به اینکه حادثپس دلیل بر اینکه جهان داری پدیدآورنده«

بنفسه و خود به خود   = جهانهیچ شئی از آن را بیان داشتیم، و با توجه به اینکه 
 »ودهتوسط غیر او ب اجتماع و افتراقشود که آن ، ثابت مییابداجتماع و افتراق نمی

  )16 ،التوحید ،ماتریدی(
مقصود از  ماتریدیشناسی اوالً باید توجه داشت که نظر به دیدگاه خاص جهان

است، که در بحث بعد  "ایجاد و از میان رفتن"در اینجا در واقع » اجتماع و افتراق«
مفاد معنا و دالیلِ اثباتِ آن در ادامۀ این مقاله و در بحث از  "حدوث عالمِ اعیان"دربارۀ 

دربارۀ آن خواهیم گفت. در اینجا صرفاً مقصود  ماتریدیو مالکِ اصلِ علیت در دیدگاهِ 
اخذ شده در برهان حدوث است که در بیان  "قاعدۀ کلی و قضیۀ کبروی"ما توجه به 

آشکارا  = جهانهیچ شئی از آن «ابومنصور آمده است و تعریفِ او از اصلِ علیت است: 
باورهای در مقالۀ  لطف هللا جاللی». یابداجتماع و افتراق نمی دیا خود به خوبنفسه 

  گوید:  دربارۀ این مطلب می کالمی ماتریدیان

                                                                                                                                        
ثم من األوهام العامیـه أنّ معنـی   «مالهادی سبزواری در تعلیقه بر شواهدالربوبیه دربارۀ این قوم گوید . 1

قولهم بسیط الحقیقه مل االشیاء و لیس بشئ منها انّ کل شئ هو هللا التعالی و هذا وهمً شنیع و کفر 
) که استنباط نفی کثرت از قاعدۀ بسیط الحقیقه را قولی شنیع 464الربوبیه،  شواهد ،(مالصدرا» فضیع

  داند.و کفری مفتضح می
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گونه که در آثار ماتریدیان ذکر شده است، یک مقدمۀ جزئی و در برهانِ حدوث، آن«
حقیقت صغروی دارد که بسیار مبهم و برگرفته از دانش حسی است و آن این است که 

م با تمام اجزای خود حادث است. مقدمۀ کلی و کبرای قضیه نیز این است که هر عال
باورهای  ،(جاللی» شودحادثی نیازمند محدث است، در نتیجه، وجود محدِث عالم اثبات می

  ) 156 ،کالمی ماتریدیان
نکتۀ نخست این است که نویسنده چه در این مقاله و چه در کتابِ خود دربارۀ کالم 

دچار همین  "حدوثِ عالم"یعنی  ماتریدیدربارۀ صغرای برهانِ حدوث نزد  ١هماتریدی
اشتباه نسبتاً مهم شده است که این مقدمۀ صغروی یعنی حدوث عالمِ اعیان را صرفاً 

که حس از نظر داند؛ این در حالی استمی» برگرفته از دانش حسی«و  "حس"مأخوذ از 
و در کتاب التوحید آشکارا دالیل حدوثِ  یکی از منابع از فهم حدوث است ماتریدی

  داند:می "حس و عقل و نقل"اعیان را مأخوذ از سه منبع 
» الدلیل علی حدث األعیان هو شهاده الوجوه الثالثه التی ذکرنا من سبل العلم باألشیا«
های علم به ای است که در بحث از راهگانهدلیل بر حدوث اعیان شهادتِ وجوهِ سه«یعنی 
  )12 ،التوحید ،ماتریدی(» گانۀ معرفت را ذکر کردیمهای سهء این شیوهاشیا

گونه بیان شده است شناسیِ کتاب التوحید اینگانه در بحث معرفتهای سهاین راه
ماتریدی، » (السبیل التی یوصلُ بها الی العلم بحقائق األشیاء العیان و االخبار و النظر«که 

یابی به علم سه راه برای دست ماتریدینزد «ویسندۀ مذکور ) و به تعبیر خود ن9 التوحید،
کند... و از تعبیر می "عِیان"وجود دارد که عبارتند از حس و عقل و نقل؛ که از حس به 

). بنابراین 153 ،باورهای کالمی ماتریدیان ،(جاللی» کندتعبیر می "اِخبار"ه نقل ب
باشد اما یقیناً صرفاً برگرفته » ار مبهمبسی«صغرای برهان حدوث شاید به تعبیر نویسنده 

 "حس و عقل و نقل"این قضیۀ صغروی برگرفته از  ماتریدیاز حس نیست بلکه از نظر 
  است نه صرفاً مأخوذ از حس.

هر حادث نیازمند «نکتۀ دوم این است کبرای این برهان، یعنی به تعبیر نویسنده 
ز جهان بنفسه و خود به خود هیچ شئی ا« ماتریدیو به تعبیر خودِ » محدث است

) همان تعریف و مفهوم اصل علیت 16 ،التوحید ،ماتریدی( »یابداجتماع و افتراق نمی
که است. این مقدمۀ کبروی با همین مفاد، نزد اکثر متکلمان، و با مفادی دیگر چنان

                                                                                                                                        
مقالـۀ   ، کـه نشـر مرکـز مطالعـات و تحقیقـات ادیـان و مـذاهب       ،تاریخ و عقاید ماتریدیه. یعنی کتاب 1

جمالی اسـت از  )  ا147) به گفتۀ خود مولف، (همانجا؛ پاورقی ص 1383» (باورهای کالمی ماتریدیه«
  همین کتاب که تقریباً تنها منبع جامع در زبان فارسی دربارۀ فرقۀ کالمیِ ماتریدیه است.
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 نیز برای ابومنصور ماتریدیپیشتر گفته شد، نزد فیلسوفان، اصلی بدیهی است و خودِ 
در ابومعین نسفی کند؛ اما پیرو برجستۀ مکتب او یعنی آن اقامۀ دلیل و برهانی نمی

 که اندکرده ارائه خاصی تبیین آن اثبات برای) 69-61، 1ج نسفی، ( تبصره االدلهکتاب 
امر حادث وجودش جایز  نسفیطابق تبیین م. نیست فالسفه برخی تبیین به شباهتبی

یز العدم نیز هست؛ از این رو امری که وجودش جایز و است و امر جایز الوجود، جا
عدمش هم جایز باشد، وجود مقتضای ذاتِ خودش نخواهد بود و باید از جانب غیر به او 

  ١داده شود یعنی وجودش مقتضای غیر است.
مبتنی بر برهانِ دوم او بر اثباتِ محدثِ عالم ابومنصور ماتریدی اما تعریفِ دیگری از 

نیز در  "حدوث"ز جهات بسیاری دارای اهمیت است و معنای خاصی از ذکر شده که ا
حدثِ عالم  آن رعایت شده است که بدان خواهیم پرداخت. اصل برهانِ دوم در اثبات مُ

  به بیان ابومنصور این است:
داشت، در نتیجه زمانی برای آن بر زمان دیگر اگر عالم اعیان به خودیِ خود وجود می«

حالی بر حالی دگر اولویت نداشت، و نیز صفتی سزاوارتر از صفت دیگر  ارجحیت نداشت، و
شود که این نبود؛ و اگر جهان در اوقات و احوال و دارای صفاتِ مختلفی است، ثابت می

بود، الزم بود که هر چیزی برای خود احوال و از آنِ خودش نیست؛ و اگر چنین می اوصاف
ها را از ها و زشتیاحوال و صفات است. پس شرارت صفاتی داشت که برترین و نیکوترین

 ،ماتریدی». (اندها از دیگری بوجودآمدهساخت، و این داللت دارد که آنخویش دور می
  )16 ،التوحید

در این تعریف معلول آن چیزی است که دارای نقصی در احوال و اوصاف است و از 
فت کرده است. استدالل ابومنصور این جانبِ علتِ خود آن اوصاف و احوالِ نیکو را دریا

است که اگر مثال این درخت وجودش از جانبِ خودش بود پس ضرورتاً معنا نداشت که 
محال بودنِ ترجیح «در این زمانِ خاص وجود داشته باشد، و این مبتنی بر نوعی قاعدۀ 

د است که در قیاس منطوی است. همچنین اگر بنفسه و به خودیِ خود وجو» بالمرجح
داشت الزم بود هرگز هیچ اوصاف و احوالی از نقص و زشتی و شر در او نباشد، زیرا می

شد نباید هرگز اوصافِ در صورتی که اوصاف و احوالِ نیکو از جانبِ خودش به او داده می
به  "حدوث"داشت. این تعریفِ خاصی از علیت است که معلول بودن و در واقع بد می

تفسیر شده است که بسیار مهم است و دربارۀ آن جلوتر در  نقص در اوصاف و کماالت
ت خواهیم گفت. جاللی دربارۀ این برهان می   گوید: بحث از مالک و مفاد اصل علیّ

                                                                                                                                        
    ).123التمهید لقواعد التوحید،  ،ابومعین نسفی(همچنین تبیینی مشابه این را از ابو معین ببینید در: . 1
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توان به استفادۀ عجیب و غریب او از وجود شر اشاره می ماتریدیاز جمله براهینِ وی «
ی برای اثبات وجود خدا به شمار کرد. وجود شر همواره برای متکلمان و فیلسوفان مانع

بدونِ توجه به معضل وجود شر و با مسلم دانستنِ  ماتریدیآمده است، اما بر خالف این امر 
باورهای  ،(جاللی» داندها را دلیلی بر وجود خدا میحقیقت و وجود شر و قبایح وجود آن

  ) 157 ،کالمی ماتریدیان
در اثباتِ باری تعالی استنباطِ موجود در واقع اساساً برهانِ بنیادینِ ماتریدی 

نامتناهی از موجود متناهی است، یعنی وی ابتدا حدوث و تناهی و نقصِ جهان و عالمِ 
کند و همین تناهیِ وجودی مقدمۀ ضروری را جان را اثبات میاعیان اعم از جاندار و بی

دربارۀ این مطلب  سازد. در بحث بعدبرای اثباتِ موجودی نامتناهی و قدیم را فراهم می
با تفصیل بیشتری سخن خواهیم گفت زیرا این مطلب گذشته از تعیین مفاد و مالک 
علیتِ اهمیت بسیاری در فهم ماهیتِ نسبتِ خدا و جهان، یعنی ماهیتِ نسبتِ موجود 

  نامتناهی و قدیم با موجودِ متناهی و حادث در اندیشۀ ماتریدی داراست. 
علیت باید به نکتۀ بسیار مهمی بپردازیم که از اهم نقاط  اما در پایان بحث از تعریف

اختالفِ برخی متکلمان و فالسفه است و در ادامۀ این مقاله توجه و دقت به آن ضروری 
است. در ابتدای بحث گفتیم در صورتِ پذیرفتن کثرت در موجوداتِ عالم، نخستین 

ر با یکدیگر دارای ارتباط و شود این است که آیا این موجوداتِ کثیپرسشی که مطرح می
اند؟ و گفتیم به محضِ پذیرفتن دو موجود نسبتی هستند و یا در هویتِ خود مستقل

شود این است که آیا میان این دو نسبتِ وابستگیِ وجودی نخستین پرسشی که مطرح می
هست؟ یا هریک برای خود مستقل است؟ تا اینجا نشان داده شد که تعریف علیت همین 

گیِ وجودی میان دو شئ است و اینکه ماهیت این دو شی چیست یعنی اینکه آیا وابست
یکی از این دو خداست و دیگری جهان مادی برای بحث ما اسطرادی و فاقد موضوعیت 

  است زیرا در این مبحث عجالتاً نفسِ نسبتِ وابستگی میانِ دو شئ مد نظر است. 
و پیروانش نظر به  اشعریمانند این مطلب بدین جهت گفته شد که برخی متکمان 

اند در حقیقت میان اند؛ یعنی گفتهخداوند منکر بداهتِ اصل علیت شده "توحید افعالی"
ی و معلولی در کار نیست بلکه هر معلول از جانبِ خدا  خودِ کثرات چنین نسبتِ علّ

ا علتِ خانه باشد. به بیان یابد و اینوجود می  دین ایجیقاضی عضد الگونه نیست که بنّ
  اشعریان معتقداند: شرح المواقفدر کتاب 

میان حوادثِ متعاقبه رابطه و عالقۀ خاصی نیست غیر از جریانِ عادت که برخی به «
آید مانند سوزاندن پس از تماس آتش و رفع عطش پس از نوشیدنِ دنبال برخی دیگر می

  ) 159 ،8 ، ج(عضدالدین ایجی» آب
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نیز در مواضع  امام فخر رازیو  غزالیاشاعره است و و این از مشهوراتِ منسوب به 
که گفتیم در تعریفِ ما از . اما این بحث چنان١اندمختلفی از کتب خود به آن پرداخته

خواجه نصیر  کند.وارد نمی "بداهتِ اصل علیت"ای به مدخلیتی ندارد و خدشه "علیت"
  نیز به درستی در این باب گفته است:  الدین طوسی

عری لم یدفع حاجه البناء الی بان و ال الکتابه الی الکاتب و انما قال فاعلها هو هللا االش«
تعالی دون العبد، و نحن لم ندع العلم بحاجه هذه االفعال الی فاعل المعین بل ادعینا 
» حاجتها الی صانعٍ ما فی الجمله ثم هل هو القدیم او الواحد منا موقوفٌ علی الدلیل

  ) 25 ،رالدین طوسیی(نص
در عبارتِ فوق این است که حتی اشعریان نیز  خواجه نصیر الدین طوسیحاصل سخن 

است، بلکه معتقدند فاعل حقیقیِ این  "سازندۀ خانه"نیازمند  "خانه"منکر این نیستند که 
امور خداوند است نه انسان؛ اما در بحثِ تعریف علیت و بداهتِ آن ما را نیازی به این 

مشخص کنیم کدام فاعلِ معین علتِ پدید آمدن این امور است؛ بلکه نیست که دقیقاً 
کند؛ حال اینکه این برای اثبات بحث ما کفایت می» صانعٌ ما فی الجمله«صرفِ اثبات یک 

فاعل کیست؟ چیست؟ قدیم است یا حادث؟ بحثی علی السویه و مجزاست و برای آن 
صرفاً مشخص کردیم اگر کثرتی در عالم دلیل و برهان مجزائی اقامه باید کرد. تا اینجا 

هست یعنی اگر حتی صرفاً دو موجود در عالم باشد میانِ این دو نوعی نسبت وابستگی 
  است خواه یکی از این طرفین قدیم باشد دیگری حادث و یا هر دو حادث.

  
  مفاد و مالک قاعدۀ علیت. 4

ت نزد  دقیقاً چیست؟ و  "حدوث"از چیست و مقصود او  ابومنصور ماتریدیمفادِ اصلِ علیّ
به چه معنا وی حدوث را مالک و مناط نیازمندیِ معلول به علت و لذا نیازمندیِ جهان 

مفاد و مالک "داند؟ پیش از پرداختن به این مطلب باید به معنا و اهمیتِ به خالق می
ت ت در واقع در یک  "علیّ که  قابل بیان است "قضیۀ موجبۀ کلیه"توجه کنیم. اصل علیّ

                                                                                                                                        
دیویـد هیـوم   نستنِ علیت به عـادت نـزد   به بعد)  این مطلب یعنی وابسته دا 66(غزالی،  مثال ببینید:. 1

معروف شده است. شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا نیز در مقالۀ اولی از الهیات شفا این مطلـب را تأییـد   
رابطـۀ  "کند که اگر به صرفِ حس و ادراکِ حسی بسنده شود در اینگونه روابط میان پدیدارها نـه  می

شود و  درک رابطۀ علی نیازمنـد نحـوی   فات مشاهده میبلکه صرفاً تعاقب و موا "علی میان دو پدیده
الحس فال یؤدی اّلـا الـی   «دیگر از شناخت غیر از ادراک محضِ حسی است؛ زیرا به تعبیر خود ایشان 

  ) 16 ، الهیات شفا،سینا (ابن» الموافاه
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داللت دارد؛ مانند اینکه گفته شود  "علت"محمولِ آن بر نیازمندی موضوعِ این قضیه به 
را چه  "قضیۀ حقیقیه"و وابسته به اینکه موضوعِ این » هر معلول نیازمند علت است«

ت را  ت متفاوت خواهد بود. مثالً بعضی فالسفۀ غربی مفادِ اصلِ علیّ بدانیم، مفادِ اصلِ علیّ
و بدین ترتیب بر مبنای این » هر موجود نیازمندِ علت است«اند که نداشتهگونه پاین

ت، بر برهان وجوب و امکان بر اثبات خدا مناقشه کرده اند؛ زیرا اگر تعبیر از اصلِ علیّ
ت چنین باشد که  ، آنگاه خدا نیز در صورت »هر موجود نیازمندِ علت است«مفاد اصل علیّ
از این روست که فالسفۀ اسالمی و شارحان معاصرانِ  وجود نیازمند علت خواهد بود.

موجودِ «نیست بلکه » موجود به طور مطلق«اند موضوعِ اصل علیت ها تأکید کرده آن
) بنابراین این مسئله که مفاد اصل 30-28 ،2ج  ،است. (ببینید: مصباح یزدی» معلول

نعکاس یافته است چگونه ای را که اصل علیت در آن اعلیت را چه بدانیم و موضوعِ قضیه
تعبیر کنیم دارای اهمیت بسیار است. همچنین فالسفۀ اسالمی همواره بحثی را دربارۀ 

ترین نقاطِ ترین و معروفاند و این بحث از مهممطرح کرده "مالکِ نیازمندی به معلول"
 اختالف فالسفه و متکلمین دانسته شده است. این بحث قرابتِ بسیاری با تعیینِ مفادِ

ت دارد، زیرا مالکِ نیازمندی به علت در واقع تعیینِ موضوع برای آن  قضیۀ "اصل علیّ
  است که مفاد اصل علیت در آن تعیین شده است. "حقیقیه

باشد بدون هیچ قید اضافیِ دیگر،  "موجود مطلق"اگر موضوع این قضیه حقیقیه 
. این مسئله اما "لت استموجود بما هو موجود نیازمندِ ع"آنگاه معنای آن این است که 

نه بدیهی است و نه دلیلی برای آن هست بلکه گذشته از این همۀ براهینِ اثباتِ وجودِ 
نیست. پس باید  "نیازمند علت"است اما  "موجود"خدا علیه آن هستند؛ زیرا خداوند 

ت نوعی  اند. دانسته» حادث«باشد. متکلمین این قید را  "موجود مقید"موضوعِ اصل علیّ
یعنی هر موجودی که حادث باشد و در زمانی نباشد و بعد موجود شود نیازمند علت 
است. نتیجۀ طبعیِ این استدالل این است که هیچ موجود قدیمی نیازمند به علت نیست 

است یعنی » ممکن«تواند قدیم باشد. اما فالسفه معتقدند این قید و لذا تنها خداوند می
و بنابراین عقالً محال و ممتنع نیست که موجود » لت استهر موجودِ ممکن نیازمندِ ع«

معلولی قدیم باشد. این بحثی معروف و پرمناقشه در اختالف حکما و متکلمان است و 
) با بیان 292- 280 ،سینا (ابن االشارات و التنبیهاتخصوصاً در نمط پنجم از کتاب 

پس از آن غزالی در مسئلۀ ماندگارِ شیخ در نقد جمهور متکلمان بدان پرداخته شده و 
تهافت های ابن رشد در ) و سپس پاسخ110-103(غزالی،  تهافت الفالسفهاول از کتاب 
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اند و از ای دربارۀ آن مطرح کرده) مشاجرات دقیق و پردامنه83- 27(ابن رشد،  التهافت
  مسائلِ مشهور در فلسفۀ اسالمی است. 

دقیقاً نشان دادن همین  ماتریدیدر  "تحلیل رابطۀ علیت"در این مقاله هدف ما از 
است اما در اینجا حدوث صرفاً به  "حدوث" ماتریدیمطلب است که مالکِ علیت نزد 

از حدوث  ماتریدینیست؛ بلکه مقصودِ  "وجودِ بعد از عدمِ مقابل"معنای مشهوری یعنی 
عالم آشکار های وی در اثباتِ حدوثِ اعیان و اثباتِ محدِث گونه که از بطنِ استداللآن

است و آنچه بر آن تأکید دارد و به مثابۀ مقدمۀ صغروی  "تناهی و نقص وجودی"است 
ابومنصور کند این است؛ قطعاً چنین نیست که در اثباتِ باری تعالی از آن استفاده می

قائل به قدیم بودن زمانیِ عالم باشد، بلکه مقصود ما صرفاً این است که آنچه  ماتریدی
در جهانِ اعیان  "تناهی و نقص و شر"کند اوالً و بالذات مراد می "حدوث" از ماتریدی

است که از نظر او این تناهی و نقص و شر، مهمترین دلیل بر اثبات وجود خداست و اگر 
آمد ضرورتاً نیک بود و هیچ نقص و فقر و تناهیِ جهان بنفسه و خود به خود پدید می

  داشت:وجودی در آن راه نمی
گونه آن همان بودنِ ای است، باتوجه به حادثبر اینکه جهان داری پدیدآورندهدلیل «

خودی که بیان داشتیم، و بخاطر اینکه هیچ شئی از آن بنفسه اجتماع و افتراقِ خود به 
شود که آن توسط باری تعالی بوده. و دوم اینکه اگرجهان خود به خود ثابت می یابد،نمی

بوجود آمده بود، در نتیجه نه زمانی بر زمان دیگر ارجحیت داشت، و نه حالی بر حالی دگر 
در اوقات و بر احوال و  جهاناولویت داشت، و نه صفتی سزاوارتر از صفت دیگر بود، و اگر 

بود الزم بود ها در او وجود نداشتند، و اگر چنین میثابت شود که این صفاتِ مختلفی باشد،
ها را از ها و زشتیداشت. پس شرارتکه هر چیزی برای خود احوالی نیکو و صفاتی برتر می

 ،ماتریدی». (اندها از دیگری بوجود آمدهساخت، و این داللت دارد که آنخویش دور می
  )16 ،التوحید

بر اثبات باری است که اگر جهان بنفسه وجود  ماتریدیاستدالل ترین این مهم
داشت. هر چیزی برای خود احوالی نیکو و صفاتی برتر می«یافت و خالقی نداشت  می

و چون چنین نیست و در واقع » ساختها را از خویش دور میها و زشتیپس شرارت
ابومنصور است که   پس نیازمند خالق است. این کل چیزی "جهان حادث است"چون 

ُرق مختلف در  ماتریدی بیان و  التوحیدمدعی آن است و این استداللی است که به طُ
چیست و چرا اساساً  "حدوث"از  ماتریدیدهد مقصود شود و دقیقاً نشان میتقریر می

سلسله التوحید در  ماتریدی کند.می آغاز "اثبات حدوث عالم اعیان"کتاب خود را با 
ماتریدی و در کتابِ اولریش رودولف برای حدوث عالم اعیان آورده است که  دالیلی را
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ها، با احصاء و بازخوانی دقیقِ این سلسله استداللتوسعۀ کالم سنی در سمرقند، 
 ماتریدیهای دربارۀ استداللرودلف  ها را ذیل هفده استدالل گنجانده است مجموعاً آن

  گوید:برای اثبات حدوث عالم می
شود اثبات این در اینجا مطرح می متون کالمتین مطلبی که مطابق عادت مألوف نخس«

موضوع است که جهان محسوسِ پیرامون ما ممکن نیست جهانی سرمدی باشد، بلکه 
مخلوقی حادث است که توسط خالقی آفریده شده: خلقی در زمان. چنین ادعایی برای یک 

کوشد تا این مطلب را به نحوی نین میهمچ ماتریدیکامالً متعارف است، اما  متکلم
های بعدیِ او پیرامون نقشِ عقالنی تضمین کرده و آشکار مستدل سازد. زیرا همۀ دیدگاه

خالق و نقش انسان مبتنی بر این مقدمه است. همچنین او نیازمند است با اثبات مخلوق 
هم کند؛ یعنی کسانی فرا "دهریه"تری برای مقابله با اندیشۀ بودنِ عالم پشتوانۀ مستحکم

  )Rudolph, 233(» که معتقدند جهان قدیم و سرمدی است
از اثباتِ حدوثِ  ماتریدیگونه که پیشتر نیز گفته شد هدفِ اصلیِ اما قطعاً همان

نامد می» اندیشۀ دهریه«در اینجا آن را رودلف عالم، صرفاً معارضه با آن چیزی که 
حدثِ عالم"مقدمۀ صغروی برای اثباتِ نیست؛ بلکه هدفِ اصلی فراهم آوردنِ  است؛  "مُ

ت به مثابۀ کبرایی بدیهی و ضروری نزد  دارای این مفاد است  ماتریدیزیرا اوالً قاعدۀ علیّ
و ثانیاً مالکِ نیازمندی معلول به علت نزد او » هر حادث نیازمند محدث است«که 

، یعنی حدوث، را برای است و از این روست که در ابتدای کار باید این مالک "حدوث"
حدوثِ "جهان اثبات کند تا بتواند در مرتبۀ بعد ثابت کند که جهان دارای خالق است؛ 

شناسی ساده نیست بلکه مدخل، صرفاً یک باور کالمی یا جهان ماتریدیدر نظر  "جهان
مقدمه و طریقۀ وصول به وجود باری تعالی است؛ و این ناشی از دیدگاهِ خاص این 

وجود "است. از نظر ماتریدی  "وجود نامتناهی"و  "وجود متناهی"بارۀ نسبتِ متکلم در
است؛ و از همین  "موجود نامتناهی یا قدیم"مدخل و مقدمۀ ادراکِ  "متناهی یا حادث

حدث و سپس  روست که کتاب التوحید با اثبات حدوث جهان آغاز شده و با اثبات مُ
  یابد. بررسی اسماء و صفات آن ادامه می

در اینجا گفته است، صرفاً و تماماً رودُلف گونه که آن ماتریدیمچنین حدوث نزد ه
فقر در «نیست؛ بلکه اوالً و بالذات مقصود از حدوث نوعی  ١»خلقتِ در زمان«به معنای 

وجود «در اثباتِ وجود خداوند از راهِ  ماتریدیاست. از همین روست که استدالل » وجود
و آن را نوعی  دانسته "استداللی نامتعارف"به درستی  جاللی لطف هللارا » شر در جهان

                                                                                                                                        
1. creation in time 
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داند. ) می157 ،باورهای کالمی ماتریدیان ،(جاللی» استفادۀ عجیب و غریب از وجود شر«
وجود شر همواره برای متکلمان و فیلسوفان مانعی برای اثبات وجود خدا «زیرا از نظر ایشان 

داند.  وجود شر را دلیلی بر وجود خدا می اتریدیم) اما 158 ،(همان» به شمار آمده است
شر و نقص "با  ماتریدیعلتِ این امر همین است که چنانکه پیشتر گفتیم اساساً حدوث نزد 

برای اثباتِ  ماتریدی. "تناهیِ در زمان"مترادف و مالزم است نه صرفاً با  "و تناهیِ وجودی
  گوید: پرداخته و می به دالیل حسی ١حدوث اعیان پس از ذکر دالیل نقلی

شود نحوی ادراک میعلم از طریق حس چنین است که هر عینی از اعیان ضرورتاً به «
نیازی است؛ زیرا امر قدیم در قِدَمِ که محاط و محتاج است، اما شرط قدیم بودن غنا و بی

سازد، و خود مستغنی از غیر است اما ضرورت و حاجت شئ را به غیر از خود محتاج می
  )12 ،التوحید ،ماتریدی». (ورتاً حادث استضر

توان دریافت که هر عینی از اعیانِ عالم متناهی، محاط و محتاج در واقع به حس می
اند. در اینجا نیازی است از این روست که اعیانِ عالم حادثاست؛ اما شرط قدم غنا و بی

است و آنچه  "حتیاجفقر و ا"دانسته شده است همانا  "حدوث"نیز آشکارا آنچه مالکِ 
تاریخ و در کتاب  لطف هللا جاللینیازی است. دانسته شده استغنا و بی "قدم"مالک 

برای یکی از دالیلی که از طریق حس «گوید: دربارۀ این استدالل می عقاید ماتریدی
بینیم شود بدین صورت است که ما هر چیزی را که در عالم میاقامه می حدوث عالم
یرا شرط بی نیازی قدیم بودن و حاجت است و امر نیازمند حادث است؛ زاسیر نیاز 

رسد عبارت آخر به این ) که به نظر می152 ،تاریخ و عقاید ماتریدیه ،(جاللی »است
در ». نیازی استشرطِ قدیم بودن بی«تر است که گفته شود صورت قابل اصالح و درست

گونه که حدوث و احتیاج اند؛ همانمالزم یماتریدنیازی در نظر هر حال قدیم بودن و بی
  مالزم یکدیگرند.

اوالً و  ماتریدیبار دیگر باید بر این نکته باید تأکید کنیم اینکه گفتیم حدوث در نظر 
به معنای متعارف نزد سایر متکلمان نیست،  "وجود بعد از عدم زمانی"معنای بالذات به

تواند به این تالی و نتیجه است گرچه می و مقصود او از حدوث احتیاج و فقر در وجود

                                                                                                                                        
کند اینچنین ذکر می ماتریدیی که عبارات التوحید در تقسیم دالیل اثبات حدوث عالم و دالیل قرآن. 1

های علم به اشـیاء ذکـر   ای است که در بحث از راهگانهدلیل بر حدوث اعیان شهادتِ وجوهِ سه«است: 
کردیم. اما خبر که از خدای تعالی ثبت گردیده و بشر از درک دلیلِ آن عـاجز اسـت؛ ماننـد آنچـه در     

. و 101االنعام: و  117البقره: » بدیع السموات واألرض«و یا  62الزمر: » خلق کلِ شئ«خبر آمده است: 
  )12 ،1427 ،(ماتریدی». دلیل ضرورت التزام به خبر گفته شد
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منجر شود که امری ازلی و ابدی، حادث و فقیر در وجود یعنی محتاج به غیر باشد، 
حدوثِ "در عین  "قدم زمانی عالم"که به  سیناابنای مانند گونه که در فالسفههمان
ه قدیم بودن زمانیِ ابداً چنین اعتقادی را بماتریدی آن باور دارند چنین است؛ اما  "ذاتی

در  "حدوث"کند و نه آشکارا به آن متمایل است؛ سخن ما دربارۀ اینکه عالم نه بیان می
تواند به مثابۀ است صرفاً می "احتیاج و تناهیِ وجودی"صرفاً به معنای ماتریدی نزدِ 

 باشد و نه عینِ سیناابن "حدوث ذاتی"کالمی برای تئوریِ - ای تاریخیمقدمه و زمینه
آن. این مطلب که حدوث به مثابۀ مالک نیازمندی معلول به علت نزد ماتریدی اوالً و 
بالذات ارتباطی با تناهیِ زمانی و یا وجود بعد از عدم در زمان ندارد را از مهمترین 

توان مشاهده کرد. این استدالل که باید بر حدوث اعیان، آشکارا می ماتریدیاستدالل 
  ی داده شود چنین است:دربارۀ آن توضیح کامل

از طریق استدالل عقلی. از آنجا که جسم از حرکت و  به حدوث عالمهچنین است علم «
ای از اوقات برای پس پاره نیست، در حرکت و سکونسکون تهی نیست، و دارای اجتماع 
گردد. و هر آنچه دارای دو نیم است متناهی است. و حرکت و نیمی برای سکون صرف می

م محال است لذا حدوث یکی از این دو وجه الزم میاجتم آید و نیز اینکه اع این دو در قدَ
جهان با توجه به احوالِ آن، اعم از اجتماع و پراکندگی، حرکت و سکون، نیکی و پلیدی، 
زشتی و زیبایی، زیادت و نقصان که رخدادهایی حسی و عقلی هستند، خالی نیست از 

در شود و ضرورتا ماع ضدین ممکن نیست، پس تعاقب ثابت میاینکه قدیم باشد، زیرا اجت
  )13 ،التوحید ،ماتریدی». (حدوث جای دارد تعاقب

ترین رسد مهمبه نظر می«که به عقیدۀ لطف هللا جاللی  ماتریدیاین استدالل 
) 153 ،تاریخ و عقاید ماتریدیه ،(جاللی» استدالل ماتریدیان در اثبات حدوث عالم باشد

ند دقت بسیاری در ظرایف است زیرا به عقیدۀ ما نشان از این دارد که در این نیازم
حتی در صورتِ این فرض  "جهان حادث است"قصد دارد نشان دارد  ابومنصوراستدالل 

که جهان همواره در گذشته بوده باشد و در آینده هم باشد. حتی اگر جهان از حیث 
اعم «است زیرا اوصافِ متضادِ عارض بر آن  "دثحا"زمانی همواره بوده باشد باز ضرورتاً 

از اجتماع و پراکندگی، حرکت و سکون، نیکی و پلیدی، زشتی و زیبایی، زیادت و 
توانند ) هرگز نمی13 ،التوحید ،ماتریدی(» نقصان که رخدادهایی حسی و عقلی هستند

ن عارض زمان بر آن عارض شده باشند پس ضرورتاً به نحو توالی و تعاقب بر آهم
باشد چون اوصافِ  "قدیم در زمان"اند. یعنی اگر فرض شود جوهر جهان امری  شده

عارض بر آن متضاد و متقابل و ممتنع االجتماع هستند پس از ازل تا ابد این اوصاف به 
شوند و این یعنی ذات و گوهر جهان امری پویا و نحو متعاقب بر جهان عارض شده و می
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است. یعنی دقیقاً  ماتریدینزد  "حدوث"همان معنای حقیقیِ  متصرم الذات است و این
فقر و احتیاج «همان مالکی که در استدالل قبل که مبتنی بر حس اقامه شد و آن را 

توان گفت مالک نیازمندی به علت نامیدیم، در اینجا نیز برقرار است. پس نمی» وجودی
بل از عدم زمانی به معنای ضرورتاً و صرفاً حدوث به معنای وجود ق ماتریدینزد 

دهد حتی در این استدالل نشان می ماتریدیگونه که مشهوری و متعارف است؛ زیرا آن
م جهان باز به دلیل عروضِ اوصاف متضاد و متعاقب بر جهان، ذاتِ  در صورتِ فرض قِدَ

حدث"جهان متغیر و حادث است و نیازمند  . و آشکار است که این معنا تا چه اندازه "مُ
توان اندیشۀ کالمیِ نزد فالسفه نزدیک است و تا چه اندازه می "حدوث ذاتی"به مفهوم 
گونه که به درستی ادعا شده است زمینه ساز تفکراتِ در مشرقِ اسالم را آن ماتریدی

  دانست.     ابن سینافلسفیِ کسانی مانند 
 ماتریدیناسی برای تشریح این استدالل به ذکر مقدماتی در جهانش لطف هللا جاللی

های ترین مقدمه در تشریحِ این استدالل بحث از بخشپرداخته است که مهم است. مهم
کنند: جواهر و اجسام و ماتریدیان جهان را به سه بخش تقسیم می«سه گانۀ عالم است. 

) در توضیح این مطلب باید 150، تاریخ و عقاید ماتریدیه ،(جاللی» اعراض یا صفات
جوهر عبارت است از جزء الیتجزا که نه  ابومعین نسفیماتریدیان به بیان یادآور شد نزد 

این بخش بنیان جسم و اصل و اساس یا  ١خارجاً و نه عقالً یا وهماً قابل قسمت نیست؛
جوهر امری قائم بالذات «اند. گوهر اجسام است که از ترکیبِ اجزاء الیتجزا به وجود آمده

تاریخ و عقاید  ،(جاللی» رای صفات متضاد استالبدل پذی صورت علی است که به
) بخش دوم جهان جسم است که حداقل از دو جوهر تشکیل شده است و 150، ماتریدیه

امری مرکب و قابل تقسیم به اجزای الیتجزا است و مانند جوهر که قائم بالذات است 
 ٢لذات است.جسم نیز چون از جواهر الیتجزای قائم بالذات تشکیل یافته امری قائم با

بنابراین جسم و جوهر ماهیت یکسانی دارند و هر دو قائم بالذات هستند و به همین 
 ،ماتریدینامند (می» اعیان«دلیل است که ماتریدیان جسم و جوهر را به طور مشترک 

) که مفهومی در مقابل اعراض یا صفات است که سومین بخش جهان مادی 11، التوحید
اض یا صفات برخالف جسم و جوهر قائم بالذات نیستند بلکه دهند. اعررا تشکیل می

قیام آنها به اجسام و جواهر است؛ اموری مانند حرکت و سکون، سیاهی و سفیدی، 

                                                                                                                                        
  )45 ،ابومعین نسفی(ببینید: التمهید لقواعد التوحید، . 1
  )46-45 ،ابومعین نسفی(ببینید: التمهید لقواعد التوحید،  .2
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-سردی و گرمی، سبکی و سنگینی که همگی اموری هستند که بر اجسام عارض می
هر، جسم و جهان محسوسات در کل از سه رکن تشکیل یافته است: جو«شوند. بنابراین 

عرض. رابطۀ این سه به این صورت است که جوهر اساس و مبدأ تشکیل جسم است، و 
یابد و اگر جسم جسم نیز محل عروض عوارض است. اگر جوهر نباشد جسم وجود نمی

نباشد عرض نیز خالی از محل خواهد بود و پدید نخواهد آمد. رابطۀ این سه بخش 
  )  151، تاریخ و عقاید ماتریدیه ،(جاللی »ای کامالً در هم تنیده استرابطه

هدف اساسی ماتریدیان از «کند در ادامۀ این مبحث به درستی تأکید می جاللی
بندی ای دینی است؛ آنان از طریق تقسیمتقسیم جهان به سه بخش دستیابی به نتیجه

ث و خواهند حدوث جهان را نتیجه بگیرند و از حدوث جهان نیز به وجود محدفوق می
) اما شیوۀ استنتاج او از 152، تاریخ و عقاید ماتریدیه ،(جاللی» پدیدآورندۀ آن برسند

در ظرایف استدالل چندان مطابق با متن سخن ابومنصور نیست. از نظر  ماتریدیبیان 
تر جاللی ماتریدیان قصد دارند ابتدا حدوث را در اعراض نشان دهند زیرا به حس نزدیک

دانیم تر است زیرا بداهتاً این را میها آسانشاهدۀ حدوث در آنهستند و اثبات و م
اعراض مانند سیاهی و سفیدی و حرکت و سکون و غیره ضد یکدیگرند و دو ضد در 

شوند بلکه باید یکی از میان برود و دیگری در محلِ آن پدید آید؛ محل واحد جمع نمی
بنابراین از آنجا «گوید ن مطلب میپس آشکارا اعراض حادث اند. وی در ادامه دربارۀ ای

اند محال است که اجسام حادث نباشند. همچنین جواهر که اصل و که اعراض حادث
ها ها و طعمتوان جوهری یافت که از تمام رنگاند و نمیاند در حکم اجساماساس اجسام

د و همانند آینها و غیره تهی باشد. بنابراین جوهرها نیز همراه اعراض پدید میو رایحه
) این استدالل که لطف هللا 153، تاریخ و عقاید ماتریدیه ،(جاللی» اند.اعراض حادث

کند البته در کتب کالمیِ متداول با همین تقریر جاللی آن را به ماتریدی منسوب می
در کتابِ عالمه حلّی برای اثبات حدوث عالَم و یا اثبات اختیار باری آمده است؛ مثالً 

  گوید: در استداللی مشابه میادی عشر الباب الح
عالَم حادث است زیرا جسم است و هیچ جسمی از حوادث جدا نیست؛ یعنی از «

اند زیرا مستلزم مسبوقیت یکی بر دیگری هستند؛ و آنچه حرکت و سکون که اموری حادث
  )  77(عالمه حلّی، » از حوادث جدا نیست ضرورتاً حادث است

آن را در تفسیر سخن ماتریدی ذکر لطف هللا جاللی است که و این همان استداللی 
کند و در کتب متأخر کالمی استداللی معروف در اثبات حدوث عالم است اما بیان می

متفاوت از این استدالل است و مقصود او این نیست که از توالی و تعاقبِ  ماتریدی
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الم را اثبات کند؛ هرچند چنین ها حدوث زمانیِ جوهر عاعراض و لذا از حدوثِ زمانیِ آن
تفسیری از کالم او مستبعد نیست اما مقصودِ سخنِ او اوالً همین مطلب است که تناهیِ 

ی از نیم«گوید در عالمِ اعیان می ابومنصور ماتریدیکه عالمِ اعیان را نشان دهد؛ هنگامی
و نیم است گردد؛ و هر آنچه دارای داوقات برای حرکت و نیمی برای سکون صرف می

) مقصود در درجۀ نخست این است که نشان دهد 13 ،التوحید ،ماتریدی» (متناهی است
است و لذا این جوهر و بنیانِ عالم اعیان  "ذات و جوهر عالم دارای تناهیِ وجودی"

کند. این مطلب جوهری متصرم الذات است؛ و این است آنچه ماتریدی از حدوث مراد می
دربارۀ ازلی بودنِ صفاتِ فعلی الهی مانند تکوین نیز سازگار است و دی ماتریبا اعتقاد ویژۀ 
شود حقیقتاً معنای ازلی بودنِ صفت فعل چیست و به چه معنا ازلی دانستنِ مشخص می

  گوید:دربارۀ این مطلب میلطف هللا جاللی صفاتِ فعل تناقضی با حدوثِ عالم ندارد. 
کند اعتقاد آنان به ازلی یگر اسالمی متمایز میمطلبی که ماتریدیان را از همۀ فرقِ د«

ها به ذاتِ خداوند است. ماتریدیان معتقدند که تمام بودنِ تمام صفات افعال و قائم بودنِ آن
گردد و تکوین هم صفتی ازلی و قائم به ذات خداوند است. صفاتِ افعال به تکوین باز می

تکوین عین مکوَّن است، چنانکه رزق عین  شود کهاین دیدگاه آنان با این اشکال مواجه می
دادن است و اگر بنا باشد که تکوین یا هر صفت فعلیِ دیگری ازلی و قدیم باشد، الزم رزق
های جهان که ناشی از مرحلۀ فعل خداوند هستند، ازلی و قدیم آید که تمام پدیدهمی

های آن تمام پدیدهباشند و این بر خالف مدعای ماتریدیان است که بر حدوث جهان و 
  )160باورهای کالمی ماتریدیان،  ،(جاللی» ورزنداصرار می

اساسی و تناقضِ  که براساس آنچه در این مقاله به تفصیل نشان دادیم این اشکالِ
با  "حدوثِ جهان"میانِ اعتقاد به قدیم بودن صفاتِ فعل و ماتریدی ظاهری در کالم 

ابل رفع است. البته قطعاً اینگونه نیست که تفسیر صحیح و فهم دقیق معنای حدوث ق
ماتریدی از قدَم زمانیِ صفاتِ فعل الهی قدَم زمانیِ جهان را استنتاج کند بلکه مقصود 

از حدوث که نه ضرورتاً به معنای وجودِ بعد از عدمِ  ماتریدیاین است که درکِ ویژۀ 
است که مالکِ نیازمندیِ و تناهیِ وجودی  "نقص در مرتبۀ ذات"مقابل، بلکه به معنای 

کند که ماتریدیان بتوانند بدون تناقض جهان به خالق نیز هست، این امکان را فراهم می
ت و غیره در خداوند  ت و خالقیّ و ناسازگاری از قدیم بودنِ صفات فعل مانند صفتِ رزاقیّ

ین دو در عینِ حدوثِ جهان و حدوثِ موجودِ مرزوق و مخلوق و غیره سخن بگوید؛ زیرا ا
ن و فعل و مفعول نه از حیثِ مرتبۀ وجودی از یکدیگر منفک اند؛ یعنی تکوین و مکوَّ

ضرورتاً از حیث زمانی بلکه از حیثِ مرتبۀ ذاتی از یکدیگر جدا و قابل انفکاک هستند؛ و 
کند که یکی از این دو را قدیم و دیگری همین انفکاک است که زمینۀ این را فراهم می

  م بدون آنکه به تناقض و ناسازگاری دچار شویم.را حادث بدانی
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  گیرینتیجه
همانطور که مشاهده شد ابومنصور ماتریدی در نخستین گام برای تاسیس نظام کالمی 

شناسی و بیان ضرورتِ معرفت پس از مقدماتی مختصر در معرفت التوحیدخود در کتاب 
ذات باری تعالی، مقدمۀ  به قصد اقامۀ برهانِ حدوث برای اثباتِ - به ذات خداوند 

را از طریق براهین و شواهد مختلفِ نقلی و عقلی و  "حدوث عالم اعیان"صغروی یعنی 
کند؛ که در این مقاله با نظر به شیوۀ تقریر این براهین نشان دادیم آنچه حسی اثبات می

 لذا و علت به معلول نیازمندیِ مناط و مالک مثابۀ به - "حدوث"از مفهوم ماتریدی 
 و شرور که است "ذات در تناهی" نوعی کندمی مراد – خالق به جهان نیازمندیِ مالکِ

 فیلسوفانی سخن به گرچه این گفتیم و. است آن نشانۀ ترینمهم "وجود در نقصان"
تواند به مثابۀ نوعی بستر قرابت بسیاری دارد و می "حدوث ذاتی"دربارۀ  سیناابن مانند

نظریۀ حدوث ذاتی لحاظ شود اما این بدان معنا نیست که از نظر تاریخی و الهیاتی برای 
نیازمندی به  "مالک"جهان قدیم زمانی است؛ بلکه در اینجا صرفاً سخن بر سر ماتریدی 

کند بیش از آنکه به از حدوث به مثابۀ این مالک یاد میماتریدی علت است که آنچه 
نزد متکلمانِ اشعری نزدیک  - زمان یعنی وجودِ بعد از عدم در  - معنای متعارفِ آن 

کنند. پس از اثباتِ یاد می "امکان"باشد، به معنایی نزدیک است که فالسفه از آن به 
در مرتبۀ بعد با توسل به مقدمۀ کبرویِ مهمی که بیانگر ماتریدی این مقدمۀ صغروی، 

ت  است   بیانِ به و "است محدث نیازمند حادث هر"یعنی این اصل که  - مفادِ اصل علیّ
 باری وجود – است خود از بیرون خالقی نیازمند پیدایش در متناهی موجود هر تردقیق
در تبیینِ صفات و اسماء و  التوحید کتابِ مابقی بحث موضوعِ که کندمی اثبات را تعالی

ت قوام بخش شالودۀ نظام کالمیِ افعال اوست؛ بدین معناست که گفته شد اصل علیّ
  ماتریدی است.
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