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چکیده 
یکی از برهانهای مشهور متکلمان برای اثبات وجود خدا ،برهان حدوثو قدم است .تغییر
مان مکاتب مختلف در بررسی مسائل کالمی موجب بروز
مبانی ،روش و رویکردهای متکل ِ
تحوالتی در نحوۀ تقریر آنان از این برهان شده است .تطورات تاریخی برهان حدوث و قدم از
موضوعات کمتر کاویدهشده در تحقیقات کالمی به شمار میآید .در مقالۀ حاضر با بررسی
نگاشتههای متکلمان امامی مکتب حلۀ متأخر تقریرهای چهارگانۀ آنان از این برهان ،شناساییشده
و ضمن مقایسۀ این تقریرها با تقریر معروف برهان مزبور در مکتب حلۀ متقدم تحوالت رخداده در
صورتبندی مقدمات برهان و روش اثبات آنها تبیین میگردد .این پژوهش تاریخی -تطبیقی نشان
َ
میدهد که استناد به «امکان ذاتی» موجودات به جای «طریقة األحوال» برای اثبات حدوث عالم،
َ
لحاظ «امکان ذاتی» به جای «حدوث امکانی» بهعنوان علت احتیاج عالم به خالق و نیز حذف
بودن خداوند» از شمار مقدمات برهان ،از جمله تحوالت مهمی است که در
اثبات «فاعل مختار ِ
تقریر برهان حدوث و قدم در این مکتب رخ داده است.
واژگانکلیدی 

اثبات وجود خدا ،برهان حدوث و قدم ،کالم امامیه ،مکتب حلۀ متأخر ،حدوث ،امکان،
عالمۀ حلی.
 .3استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،دکترای فلسفه و نویسنده مسئول (.)h.ataee@isca.ac.ir
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مقدّمه 

برهان حدوث و قدم در شمار استداللهای کهن و مورد اعتنای متکلمان برای اثبات وجود
خداوند قرار دارد و از این حیث دارای اهمیت بسیار است .در کالم امامیه نیز از نخستین ادوار
شکلگیری مکاتب کالمی ،متکلمان به برهان حدوث و قدم در مباحث خداشناسی استناد کرده
و برای تقریر دقیقتر و پرثمرتر آن کوششهای وافر نمودهاند .این تالشها موجب بروز تحوالت
و تطوراتی شایانتوجه در نحوۀ تقریر برهان حدوث و قدم شده است که تکامل این برهان را در
کالم امامیه نشان میدهد .شناخت این تحوالت و واکاوی تغییراتی که متکلمان در نحوۀ
صورتبندی و اثبات مقدمات برهان حدوث و قدم اعمال کردهاند برای فهم ژرفتر ما از این
برهان و همچنین تعیین جایگاهی که استدالل مزبور در میان براهین خداشناسی دارد ،الزم و
سودمند است .با این وصف ،تاکنون تحقیقات قابلتوجهی در خصوص سیر تحوالت و
تطورات این برهان در کالم امامیه صورت نگرفته است و دگرگونیهای تاریخی برهان مزبور در
زمرۀ موضوعات ناشناختۀ کالم امامی قرار دارد .پیگیری و بازشناسی این دگرگونیها تنها با
انجام پژوهشی تاریخی و درازدامن در کالم امامیه از نخستین مکتب کالمی رسمی در امامیه،
یعنی مکتب بغداد تا مکاتب پدیدآمده در قرون میانی ،از جمله دو مکتب متقدم و متأخر حله
امکانپذیر است .پیش از این در جستارهایی جداگانه تحوالت و تطورات برهان حدوث و قدم
در سه نظام کالمی مکتب بغداد متقدم (مکتب شیخ مفید) (رک :عطائی نظری 312. ،الف:
 )11-5و مکتب بغداد متأخر (مکتب شریف مرتضی) و مکتب حلۀ متقدم (مکتب حمصی
رازی) (رک :عطائی نظری 312. ،ب )95-5 :بررسی شده است .در مقالۀ حاضر ،مقطعی
تحولآفرین از سرگذشت برهان حدوث و قدم مدنظر قرار گرفته است و با انجام پژوهشی
تاریخی در نگاشتههای کالمی متکلمان مکتب حلۀ متأخر سیر تحوالت و فراز و فرودهای
برهان حدوث و قدم در این مکتب بررسی و تبیین میشود.
در این نوشتار ،مراد از «مکتب حلۀ متقدم» مکتبی است که در دورۀ نخست از تکامل علم
کالم در حوزۀ ِحله از نیمۀ دوم قرن ششم تا پس از نیمۀ نخست قرن هفتم هجری قمری تکوین
و گسترش یافت و در آن ،کالم امامی با تعالیم سدیدالدین محمود حمصی رازی (م پس از
معتزلی متأثر از نظام فکری ابوالحسین بصری
611ق) و پیروانش در سبک و قالب کالم
ِ
(م 416ق) تقریر شد .همچنین منظور از «مکتب حله متأخر» ،که در مقالۀ حاضر موضوع
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اصلی بررسی قرار گرفته است ،مکتبی است که در دورۀ دوم از ادوار کالم امامیه در حله
از حدود قرن هفتم هجری بهدست خواجه نصیرالدین طوسی (م 6.9ق) و عالمه حلی
(م .96ق) و شاگردان آنها تأسیس شد و با کوششهای فاضل مقداد (م  396ق) به اوج رسید.
ویژگی خاص این مکتب آن است که در عین اثرپذیری از مکتب ابوالحسین بصری معتزلی،
پارهای از مبانی و اصطالحات و آراء فلسفی ابنسینا نیز در آن پذیرفته شده است (عطائی
نظری 312. ،ج15 :؛ سبحانی.)323 -321 :3133 ،
اکنون به منظور شناسایی دقیق تحوالتی که در نحوۀ تقریر برهان حدوث و قدم در مکتب
حلۀ متأخر صورت گرفته است نخست به مهمترین تقریر این برهان در مکتب حلۀ متقدم که از
سوی حمصی رازی ارائه شده است پرداخته میشود و سپس تقریر یادشده با تقریرهای مهم
برهان مزبور در مکتب حله متأخر مقایسه میگردد .بررسی صورتهای مختلفی که متکلمان
مکتب حلۀ متأخر از برهان حدوث و قدم ارائه کردهاند حاکی از آن است که تحوالت رخداده
در این برهان بر دو گونه است :بخشی از این دگرگونیها مربوط به نحوۀ تقریر یا صورتبندی
مقدمات برهان حدوث و قدم و پارهای دیگر متعلق به روش اثبات آن مقدمات است؛ بنابراین،
تشریح تحوالت برهان حدوث و قدم در مکتب حلۀ متأخر نیز در همین دو بخش بهطور
جداگانه پی گرفته میشود.

ـــــــــــ

.1تقریربرهانحدوثوقدمدرمکتبحلّۀمتقدّمبهروایتحمّصیرازی 

سدیدالدین محمود حمصی رازی در اثر کالمی مهم خود به نام الم ِنقذ من التقلید تقریر
نوینی را از برهان حدوث و قدم ارائه کرده است که مهمترین تقریر این برهان در مکتب حلۀ
متقدم بهشمار میآید .مقدمات این تقریر عبارتند از:
َ
الف) اجسام عالم محدثاند.
ب) حدوث اجسام ،حدوثی امکانی است نه حدوثی واجب.
ج) هر امر ممکنی ،برای موجود شدن نیازمند به فاعل و مؤثر است (= اصل علیت).
حدث هستند.
بنابراین ،اجسام در حدوث خود نیازمند به فاعل و م ِ
اجسام حادث باید موجودی قدیم و مختار باشد.
حدث
د) فاعل و م ِ
ِ
پس اجسام در حدوث خود نیازمند به موجود قدیم مختاری هستند (حمصی3415 ،ق:3 ،
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.)92-93
چنانکه مالحظه شد ،حمصی رازی در تقریر خود از برهان حدوث و قدم به اثبات سه ادعا
پرداخته است:
 )3اثبات حدوث اجسام؛
 )9اثبات حدوث امکانی اجسام؛
مختار قدیم برای حدوث اجسام.
 )1اثبات فاعل
ِ
آنگونه که خواهد آمد ،در تقریرهای بعدی متکلمان امامی در مکتب حلۀ متأخر از برهان
حدوث و قدم برخی از مقدمات تقریر حمصی محذوف یا متحول میشود.
.2تقریرهایمختلفبرهانحدوثوقدمدرمکتبحلّۀمتأخّر 

واکاوی آثار متکلمان مکتب حلۀ متأخر ،ما را به چهار تقریر مختلف از برهان حدوث و قدم
رهنمون میشود که از حیث مقدمات ،نتیجه و وصفی که برای آفریدگار عالم اثبات میکنند با
یکدیگر متفاوتند .در ادامه ،یکایک این تقریرها بهاختصار بررسی میشود.
.2-1تقریراوّل:اثباتخداوندبهعنوان«مُحدِثعالَم» 

18
18

اثبات وجود خدا از طریق استناد به حدوث عالم و لحاظ «حدوث» به عنوان مالک
نیازمندی به علت قدیمترین و سادهترین تقریر از برهان حدوث و قدم است .این تقریر ساده
در برخی از مکتوبات کالمی مکتب حلۀ متأخر نیز بازگو شده است؛ از جمله ،شمسالدین
محمد بن مکی معروف به شهید اول (م  .36ق) در رسالۀ کوتاه العقیدة الکافیه برای اثبات
وجود خدا تقریری مختصر از برهان حدوث و قدم را ارائه کرده است .در این تقریر ،او نخست
حدوث تمام موجودات عالم جز خداوند را با استناد به تغیر و زوالپذیری آنها اثبات میکند
و سپس با تمسک به حدوث آنان وجود خداوند را ثابت مینماید« :أستدل علی وجود الله
تعالی بحدوث ما سواه وأستدل علی حدوث ما سواه بالتغیر والزوال» (مکی عاملی3411،ج،
.)33 :33
شهید اول در رسالۀ األربعینیه نیز به تقریری کوتاه از برهان حدوث و قدم اشاره نموده که بر
َ
حدث استوار است (مکی
دو مقدمۀ حدوث عالم و حکم ضروری عقل به احتیاج حادث به م ِ
عاملی3411 ،الف .)69 :33 ،همچنین وی در الطالئعیه نیز برای اثبات وجود خدا تنها به ارائه

.2-2تقریردوم:اثباتخداوندبهعنوان«مُحدِثواجبالوجود» 

در گونۀ دوم از تقریرهای برهان حدوث و قدم در مکتب حلۀ متأخر گامی فراتر از نتیجۀ
بودن خداوند نیز ثابت میگردد .چنین تقریری از
تقریر نخست برداشته میشود و واجبالوجود ِ
برهان حدوث و قدم در آثار متکلمانی چون ابنمیثم بحرانی ،ابننوبخت (صاحب الیاقوت) و
عالمه حلی طرح و تبیین شده است .صورت خالصۀ این تقریر در الیاقوت بدین نحو بیان شده
است« :ثبوت حدث یوجب ثبوت صانع؛ ألنه ممکن ،فالبد له من مؤثر( ».ابننوبخت:3136 ،
ِّ َ
حدث و مؤثر عالم سخن
 )13اگرچه در عبارت یادشده بهصراحت از واجبالوجود بودن م ِ
گفته نشده است ،از اینکه «امکان» دلیل نیازمندی به علت و آفریدگار لحاظ شده است،
ِّ
حدث و مؤثر عالم نمیتواند ممکنالوجود باشد،
میتوان دریافت که از منظر طراح استدالل ،م ِ
ِّ َ
حدث و مؤثر عالم
وگرنه خود آن نیز محتاج به علت و آفریدگاری دیگر خواهد بود؛ بنابراین م ِ
باید موجودی غیر ممکنالوجود ،یعنی واجبالوجود باشد.
چنانکه مالحظه شد ،در استدالل پیشگفته «امکان» دلیل نیازمندی به علت فرض شده
است و واسطۀ اثبات صانع قرار گرفته است ،با این وصف ،استدالل مزبور که با مقدمۀ حدوث
عالم آغاز گردیده است ،از نوع برهان حدوث و قدم قلمداد شده است (حلی312 :3136 ،؛
جرجانی ،بیتا :گ  36ب) .این تقریر از برهان حدوث و قدم ،از سوی برخی متکلمان به عنوان
طریقی در اثبات وجود خدا از راه استناد به «مجموع حدوث و امکان» نیز نامگذاری شده است
(رازی ،بیتا :گ  313ب) .با وجود این ،هم فخر رازی در برخی از آثارش (رک :رازی،3416 ،
122 :3؛ رازی )911 :3 ،341. ،و هم ابنمیثم بحرانی آن را استداللی بر وجود خداوند از
طریق «حدوث ذوات موجودات» معرفی کردهاند و چنین استداللهایی را در شمار برهان
حدوث و قدم بهحساب آوردهاند (بحرانی.)3.2 :3415 ،
عالمه حلی استدالل نقل شده از الیاقوت را بهنحو زیر شرح و بسط داده است:
َ
َ
الف ـ عالم محدث است.
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صورتی از برهان حدوث و قدم بسنده کرده است که در آن حدوث عالم با استناد به پیوستگی
َ
حادث حرکت و سکون ثابت میشود و سپس با توسل به حکم ضروری عقل
عالم با دو وصف
ِ
َ
َ
حدث و فاعل عالم اثبات میگردد (مکی
به احتیاج محدث به فاعل ،وجود خداوند به عنوان م ِ
عاملی3411 ،ب.)3. :33 ،

ـــــــــــ
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َ
حدث و علتی دارد؛ به این دلیل که:
ب ـ هر محدثی ،م ِ
َ
آ) هر محدثی ،ممکنالوجود است؛ چون:
َ
َ
 )3محدث یعنی ذاتی که پس از عدم به وجود آمده است ،بنابراین ماهیت محدث،
قابل اتصاف به وجود و عدم است.
 )9هر ذاتی که متصف به وجود و عدم شود و پذیرندۀ هر دو وصف باشد ،ممکنالوجود
است.
ب) هر ممکنالوجودی ،علت و مؤثری دارد.
َ
نتیجه آنکه هر محدثی ،علت و مؤثری دارد.
َ
حدث و علتی دارد (تا اینجا این تقریر با تقریر نخست اشتراک در
ج ـ بنابراین عالم ،م ِ
مقدمات دارد).
َ
د ـ مح ِدث و علت عالم ،اگر ممکنالوجود باشد ،آنگاه نیازمند به علت و مؤثری دیگر
است و اگر آن علت و مؤثر هم ممکنالوجود باشد ،باز محتاج به علت دیگری است.
ه ـ این سیر یا:
 )3تا بینهایت ادامه پیدا میکند؛ یعنی هر علتی ،خودش عل ِت ممکنالوجود دیگری
دارد و به همین ترتیب تا بینهایت ادامه مییابد که در این صورت تسلسل پیش میآید و تسلسل
باطل است؛
 )9یا اینکه علت پدید آمدن این سلسله ،به یکی از حلقات آن بازگشت میکند که در
این صورت «دور» پیش میآید ،و دور باطل است؛ چون مستلزم تقدم شیء بر خودش است.
 )1یا سلسلۀ مذکور به یک واجبالوجود بالذات ختم میشود که مطلوب ما هم همین
است.
َ
حدث و علت عالم ،واجبالوجودی بالذات است (حلی 312 :3136 ،و.)331
پس م ِ
نظیر استدالل پیشگفته ،در قواعد المر ِام ابنمیثم بحرانی نیز با اندکی تلخیص و تغییر
مطرح شده است .عین عبارات او در بیان این تقریر از این قرار است:
َ
َ
َ
محدث .أما
«االستدالل بحدوث الذوات و تقریره :أن العالم محدث ،و کل محد ٍث فله ِ
َ
المقدمة األولی فقد تقدم بیانها ،و أما الثانیة؛ فألن کل محدث ممکن ،و کل ممکن فله مؤثر.
َ
بیان األولی :أن المحدث هو الذی وجد بعد العدم ،فکانت ماهیته قابلة للوجود و العدم ،و هو
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المحدث یجب أن یکون واجب الوجود لذاته فیعود
المراد بالممکن .و أما بیان أن ذلك المؤثر
ِ
إلی الطریق األول( ».بحرانی3415 ،ق)3.2 :
ً
جالب توجه است که صورتبندی استدالل ابنمیثم از این تقریر برهان حدوث و قدم کامال
با تقریری که فخر رازی در المحصل ذکر کرده ،مشابه و مطابق است .تحریر فخر رازی از تقریر
مورد بحث چنین است« :إن العالم محدث ،و کل محدث فله محدث أما األول فقد مر .و أما
الثانی فالدلیل علیه أن المحدث ممکن ،و کل ممکن فله مؤثر .اما أن المحدث ممکن فألن
ً
ً
المحدث هو الذی کان معدوما ،ثم صار موجودا ،و ما هذا شأنه کانت ماهیته قابلة للعدم و
الوجود و ال تعنی [کذا :نعنی] بالممکن إال هذا( ».رازی.)113-11. :31.3 ،
بنابراین به نظر میرسد که عالمه حلی و ابنمیثم بحرانی در طرح این تقریر از برهان حدوث
و قدم ،عبارات فخر رازی را مدنظر داشتهاند.
این تقریر دوم از برهان حدوث و قدم به خوبی نشان میدهد که تغییر نظر متکلمان امامی
در مکتب حلۀ متأخر در خصوص دلیل نیازمندی موجودات به علت از «حدوث» به «امکان»،
موجب اعمال تغییراتی اساسی در نحوۀ تقریر آنها از برهان حدوث و قدم و تحولی مهم در این
برهان شده است .در واقع از آنجا که از نظر اغلب متکلمان مکتب حلۀ متأخر ،دلیل نیازمندی
موجودات به علت ،ماهیت امکانی آنها است و نه حدوث آنها ،علت و صانع موجودات باید
موجودی واجبالوجود باشد تا خود ،بینیاز از علت باشد .بنابراین از منظر ایشان ،برهان
حدوث و قدم باید بهگونهای تقریر شود که در نهایت منتج به اثبات واجبالوجود گردد .به
امامی مکتب حلۀ متأخر کوشیدند با افزودن مقدماتی به برهان حدوث و
همین جهت ،متکلمان
ِ
حدثی واجبالوجود گردد.
قدم سنتی متکلمان ،آن را به صورتی ارائه کنند که منتهی به اثبات م ِ
در این تقریر دوم ،مقدماتی که افزوده شده است (یعنی دو مقدمۀ د و ه) همان مقدماتی است
که در برهان «وجوب و امکان» مطرح شده است؛ بنابراین چنانکه ابنمیثم بحرانی نیز بدان
تصریح نموده (بحرانی ،)3.2 :3415 ،این تقریر دوم از برهان حدوث و قدم ،برای منتج شدن
به اثبات واجبالوجود ،نیازمند به برهان «وجوب و امکان» است.
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در تقریر سوم از برهان حدوث و قدم در مکتب حلۀ متأخر با استناد به حدوث اجسام
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حدث قدیم» اثبات میشود .صورت این برهان به نحوی که عالمه حلی
(عالم) ،وجود یک «م ِ
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در مناهج الیقین بیان کرده ،چنین است« :و للمتکلمین طریقة أخری قو یة هی أن األجسام
ً
َ
حدث قدیما فهو المطلوب ،و اال لزم تسلسل
حدث ،فإن کان ذلك الم ِ
محدثة فالبد لها من م ِ
ً
الحوادث و هو محال ،ألن حادثا ما إن کان أزلیا لزم التناقض و اال فالکل حادث( ».حلی،
993 :3133؛ حلی.)53 :6 ،31.6 ،
صورتبندی این استدالل چنین است:
َ
الف) اجسام محدثاند.
َ
حدثی دارد.
ب) هر محدثی ،م ِ
حدثی دارد.
ج) پس اجسام ،م ِ
حدث ،قدیم باشد مطلوب ثابت است.
د) اگر این م ِ
ً
حدث ،قدیم نباشد تسلسل حوادث پیش میآید؛ زیرا اگر قدیم نباشد ،لزوما
ه) اگر این م ِ
َ
حدث هم
حدث است و باز همین پرسش دربارۀ آن م ِ
محدث خواهد بود و خود نیازمند به م ِ
قابل طرح است .در نتیجه ،سلسلهای از حوادث وجود خواهد داشت که در این سلسله اگر
حادثی ،ازلی (قدیم) باشد ،تناقض الزم میآید .بنابراین کل افراد این سلسله ،حادث است.
و) َدور و تسلسل حوادث محال است.
حدث اجسام ،قدیم است.
پس م ِ
برخی دیگر از متکلمان امامی نیز برای اثبات وجود خداوند به این تقریر از برهان حدوث و
قدم تمسک کردهاند (سیوری.)59 :3439 ،
.2-4تقریرچهارم:اثباتخداوندبهعنوان«مُحدِثِقدیمِواجبالوجود» 
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تقریر چهارم برهان حدوث و قدم ،برخالف تقریرهای پیشین ،بهطور مستقیم منتهی به
حد ِث قدیم واجبالوجود» میشود .عالمۀ حلی تقریری از این برهان را در کشف
اثبات یک «م ِ
َ
َ ً
حدث ،فلو کان محدثا تسلسل أو دار ،و إن کان
المراد آورده است« :العالم حادث فالبد له من م ِ
ً
َ
القدم یستلزم الوجوب( ».حلی129 :3499 ،؛ رک :حلی:3496 ،
قدیما ثبت المطلوب؛ ألن ِ
)315
یعنی:
َ
 )3عالم حادث است.
ً
حدثی دارد.
 )9هر حادثی ضرورتا م ِ
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َ
ً
حدثی دارد.
 )1پس عالم ضرورتا م ِ
َ
َ
حدث .اگر
حدث عالم باید قدیم باشد وگرنه خودش محدث خواهد بود و نیازمند به م ِ
 )4م ِ
این نیازمندی ادامه پیدا کند دور یا تسلسل پیش میآید که باطل است.
 )5قدم مستلزم وجوب وجود است .پس موجود قدیم ،واجبالوجود است.
َ
نتیجه آنکه :پدیدآورندۀ عالم موجود قدیم واجبالوجودی است.
برخالف مقدمات یکم تا چهارم استدالل فوق که در تقریر مشهور متکلمان معتزلی و
ِ
امامی مکتب بغداد از برهان حدوث و قدم نیز مطرح بوده ،مقدمۀ پنجم ،مقدمۀ تازهای بهشمار
ِ
میآید که پیش از این ،در تقریر این متکلمان بدان تصریح نشده است .البته بیشتر متکلمان
معتزلی و متکلمان امامی مکتب بغداد متأخر هم در واقع به مضمون مقدمۀ پنجم معتقد
ً
َ
بودهاند؛ یعنی آنها نیز اذعان داشتند که ِقدم مستلزم وجوب وجود است و اساسا یکی از
ویژگیهای «قدیم» را «واجبالوجود» بودن آن میدانستند ،ولی در نزد آنها آنچه اهمیت داشت
و درصدد اثبات آن برآمده بودند نفس «قدیم» بودن خداوند بود و نه «واجبالوجود» بودن آن.
اما در مقابل ،نزد اغلب متکلمان مکتب حلۀ متأخر آنچه ضرورت پیدا کرده بود اثبات خدا به
عنوان «واجبالوجود» بود و نه «قدیم» بودن آن .به همین جهت هم به عقیدۀ ایشان در نهایت،
برهان حدوث و قدم نیز میباید منجر به اثبات واجبالوجود شود .عالمۀ حلی نیز به همین
دلیل مقدمۀ پنجم را به برهان حدوث و قدم مرسوم افزوده است تا این برهان نیز منتج به اثبات
واجبالوجود شود.
استداللی مشابه با تقریر پیشگفته از برهان حدوث و قدم در رسالهای منسوب به
فخرالمحققین که زیر عناوین النکت االعتقادیة و الفخریة فی العقائد بهچاپ رسیده است نیز
دیده میشود (رک :فخرالمحققین حلی.)99-32 :3431 ،
مقایسۀ صورتبندی مقدمات برهان حدوث و قدم در چهار تقریری که متکلمان مکتب
حلۀ متأخر از این برهان ارائه کردهاند با تقریری که حمصی رازی ،نمایندۀ مکتب حلۀ متقدم ،از
برهان مزبور عرضه نموده است حاکی از تفاوتی مهم در شمار مقدمات این برهان است؛
چنانکه مالحظه شد ،یکی از مقدمات برهان حدوث و قدم در تقریر ِح َّمصی رازی اثبات
َ
حدث عالم حادث» بود که این مقدمه در شمار مقدمات هیچیک از
بودن فاعل و م ِ
«مختار ِ
تقریرهای چهارگانهای که از برهان حدوث و قدم در مکتب حلۀ متأخر گزارش شد ،وجود ندارد
و به طور کامل حذف شده است .حذف این مقدمه که از منظر متکلمان مکتب حلۀ متأخر
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اثبات آن در تقریر برهان حدوث و قدم ضرورتی نداشته ،موجب کوتاهتر شدن این برهان و
وصول سریعتر به نتیجۀ مطلوب شده است.
.3تحوّالتمربوطبهاثباتمقدّماتبرهان 

در مکتب حلۀ متأخر افزون بر تحوالتی که در صورتبندی مقدمات برهان حدوث و قدم
اتفاق افتاد و ارائۀ چهار تقریر مختلف از این برهان را رقم زد ،تغییرات و دگرگونیهای قابل
توجهی نیز در مسیر اثبات مقدمات آن برهان پدید آمد که شایان تأمل و دقت است .دو مقدمۀ
َ
اصلی برهان حدوث و قدم یکی عبارت است از حدوث عالم و دیگری ،احتیاج هر حادث به
حدث و علت .در ادامه ،تحوالت رخداده در نحوۀ اثبات این دو مقدمه بررسی میشود.
م ِ
.3-1اثباتحدوثعالَم 
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َ
امامی
مان
متکل
است.
م
عال
نخست برهان «حدوث و قدم» ،حادث بودن اجسام یا
مقدمۀ
ِ
ِ
پیش از مکتب حلۀ متأخر به حدوث زمانی عالم اعتقاد داشتند و بر بنیاد آن برهان حدوث و قدم
َ
را ارائه نمودند .در مکتب حلۀ متأخر بیشتر متکلمان امامی عالم را هم از جهت زمانی و هم از
حیث ذاتی حادث میدانستند و معتقد بودند خلقت جهان آغاز زمانی داشته است؛ یعنی زمانی
(موهوم و فرضی) بوده که هیچ موجودی جز خداوند وجود نداشته است و سپس با ارادۀ
زمانی عالم
مان مکتب حلۀ متأخر حدوث
خداوند موجودات آفریده شدهاند .از نظر غالب متکل ِ
ِ
آموزهای دینی است که اعتقاد به آن واجب است؛ از جمله ،فاضل مقداد ،از عالمان برجستۀ این
مکتب ،با بیان اینکه ارسطو ،فارابی و ابنسینا قائل به قدم ذوات و صفات اجسام آسمانی
(افالک) و قدم هیوالی اجسام عالم ماده بودهاند (سیوری ،)66 :3415 ،خاطرنشان کرده است
که حدوث زمانی عالم ،به معنای آنکه وجود عالم مسبوق به عدم زمانی باشد ،مذهب تمام
دینداران و قول حق است (سیوری .)345 :3131 ،همچنین او تصریح نموده است که یگانه
موجود قدیم در هستی ،خداوند تعالی است و غیر از او هر موجود دیگری که باشد حادث
است .در نتیجه ،قول اشاعره که صفات خداوند را نیز قدیم دانستهاند و همچنین عقیدۀ فالسفه
که عالم را همچون خداوند ،قدیم شمردهاند ،باطل است (همان .)22 :فاضل مقداد همچنین
َ
َ
در مقام پاسخگویی به استدالل ابنسینا بر قدم عالم -که معتقد بود چون عالم معلول خداوند
َ
است و انفکاک معلول از علت تامه محال است ،پس عالم نیز همچون خداوند ازلی و قدیم
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قدم علت (یعنی خداوند) هنگامی موجب ِقدم معلول (یعنی
است -برآمده است و میگویدِ :
َ
عالم) میشود که علت ،فاعلی مجبور و َ
موجب باشد ،ولی اگر علت ،موجودی مختار باشد،
َ
آنگاه از قدم علتِ ،قدم معلول الزم نمیآید (سیوری3415 ،ق3.3 :؛ رک :سیوری:3131 ،
َ
343؛ حلی .)34 :3133 ،فاضل مقداد به دیگر استداللهای فالسفه بر قدم عالم نیز اشاره
کرده است و به آنها پاسخ گفته است (سیوری.)351-343 :3131،
ابنمیثم بحرانی دیگر متکلم امامی مکتب حلۀ متأخر است که از نظریۀ حدوث زمانی عالم
دفاع کرده است .او پس از بیان چندین برهان بر اثبات حدوث اجسام ،به نقل و نقد
َ
استداللهای فالسفه بر اثبات قدم زمانی عالم پرداخته است (بحرانی3415 ،ق.)3.1-361 :
َ
به همین نحو عالمه حلی در آثار گوناگون خود بر عقیدهاش نسبت به حدوث زمانی عالم ،به
معنای حدوث ماسوای خداوند تأکید کرده و سعی بلیغی در نقد عقیده و ادلۀ ابنسینا در خصوص
قدم جهان نموده است (حلی31 - .3 :3133 ،؛ حلی541 - 511 :313. ،؛ حلی:3136 ،
 .).3 - 63به نظر عالمه وجه ممیز میان مسلمان و کافر همین اعتقاد به حدوث جهان است و
َ
کسی که معتقد به قدم عالم باشد بدون شک کافر است (حلی3413 ،ق.)32 -33 :
َ
دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی دربارۀ حدوث و قدم عالم نیز قابل توجه است .با اینکه وی
در مجموع نسبت به دیگر متکلمان امامی همدورۀ خودش گرایش بیشتری به ابنسینا و تعالیم او از
خود نشان داده است ،در این مسئله به مخالفت با رأی او پرداخته است و جانب متکلمان را گرفته
است .او در تجرید االعتقاد بهصراحت وجود هرگونه موجود قدیم به جز خداوند را انکار کرده و بر
حدوث کلیۀ اجسام استدالل آورده است (طوسی341. ،ق .)391 :به نظر او هر ممکنالوجودی
حادث است؛ زیرا وجود ممکن از ناحیۀ غیر او است و به هنگام ایجاد ،موجود نبوده است ،از
آنرو که ایجاد موجود محال است ،پس هر ممکنی نخست معدوم بوده است و بعد موجود شده
است و چنین موجودی را حادث گویند .بنابراین همۀ ممکنات حادث هستند و «هرچه جز یک
ذات واجب است ،محدث است» (طوسی.)36 :3115 ،
َ
بنابراین متکلمان امامی برجستۀ مکتب حلۀ متأخر معتقد به حدوث زمانی عالم بودهاند و
َ
عقیدۀ حکمایی چون ابنسینا را دربارۀ قدم زمانی عالم نپذیرفتهاند .متکلمان این مکتب برای
اثبات حدوث زمانی عالم چند استدالل ارائه کردهاند .خواجه نصیرالدین طوسی افزون بر روش
َ
مشهور متکلمان برای اثبات حدوث اجسام ،یعنی اثبات حدوث اجسام از طریق اکوان و
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َ
َ
اعراض حادث که به «طریقة األحوال» موسوم است ،به دو طریق تازه برای اثبات حدوث عالم
(یا حدوث اجسام) اشاره کرده است .این دو طریق ،پیش از مکتب حلۀ متأخر در آثار کالمی
ً
معتزله و متکلمان امامی مطرح نشده بوده و استداللهایی است که طوسی ظاهرا از آثار کالمی
اشاعره و بهطور خاص ،فخر رازی نقل نموده .در ادامه ،ضمن بیان این دو استدالل جدید ،به
مقایسۀ کم و کیف داللت آنها بر حدوث اجسام نیز پرداخته میشود.
.3-1-1استداللازطریقبرهانخُلف 

صورت این استدالل بر اثبات حدوث اجسام چنین است:
اگر جسم ،قدیم (ازلی) بود باید در ازل یا ساکن میبود یا متحرک  -زیرا هر
ً
جسمی حتما دارای مکان است ،حال یا در یک مکان ثابت است که در این صورت
«ساکن» است و یا در حال انتقال از آن مکان به مکان دیگر است که در این صورت
«متحرک» است-؛ ولی هر دو قسم باطل است؛ پس قدیم بودن جسم نیز باطل است،
بنابراین جسم حادث است.
متحرک بودن جسم در ازل محال است ،به این دلیل که الزمۀ ماهیت حرکت ،مسبوقی ِت به
غیر است؛ زیرا حقیقت حرکت عبارت است از حصول جسم در مکانی پس از حصول آن در
مکانی دیگر یا انتقال از مکانی به مکانی دیگر؛ بنابراین حرکت یا انتقال ،مسبوق به حصول
مکان یا حالت پیشین است و این امر با ازلی بودن حرکت جسم ناسازگار است؛ زیرا ازلی یا
قدیم بودن به معنای نفی مسبوقیت به غیر است (سیوری3415 ،ق .)6. :همچنین ساکن بودن
جسم در ازل نیز محال است ،به این جهت که الزمۀ سکون نیز مسبوقیت به غیر است؛ زیرا
حقیقت سکون عبارت است از بودن جسم در مکانی که پیش از این در آن مکان حاضر بوده
است؛ پس حضور جسم در لحظۀ دوم در مکان خاص مسبوق است به حضور آن در همان
مکان در لحظۀ نخست و این امر با ازلی بودن سکون جسم در تنافی است .دلیل دیگر آنکه اگر
جسم در ازل ساکن باشد ،آنگاه «سکون» ازلی خواهد بود و در اینصورت ،عدم بر آن جایز
نیست؛ زیرا عروض عدم بر موجود قدیم جایز نیست ،اما میدانیم که عروض عدم بر سکون
جایز است؛ زیرا هر جسمی ممکن است از حالت سکون به حرکت درآید و سکون آن زائل
شود .بنابراین ،ساکن بودن جسم در ازل محال است (سیوری343 :3131،؛ سیوری3415 ،ق:
 .)63پس ازلی بودن اجسام محال است ،در نتیجه اجسام باید حادث باشند.
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حال که ثابت شد اجسام حادثاند ،حدوث اعراض نیز ثابت میشود؛ زیرا اعراض محتاج
و قائم به اجساماند و هر چه که در وجود خودش نیازمند به حادث باشد یا به تعبیری تابع
حادث باشد ،به طریق أولی حادث است .با ثبوت حدوث اجسام و اعراض ،حدوث عالم هم
َ
اثبات میشود؛ زیرا متکلمان« ،عالم» را چیزی جز مجموع اجسام و اعراض  -که حدوث آنها
ثابت شد ،-نمیدانند (حلی19 :31.3 ،؛ سیوری3415 ،ق.)62 :
برهان یادشده ،چنانکه فاضل مقداد خاطرنشان کرده است ،حدوث زمانی اجسام را اثبات
میکند (سیوری .)6. :3415 ،این استدالل پیش از این با اندک تفاوتی و البته با تفصیل بیشتر
در آثار فخر رازی مطرح شده است (رک :رازی341. ،ق .)11-92 :عالمه حلی نیز به نحو
مبسوطی آن را در مناهج الیقین مورد طرح و بررسی قرار داده است (حلی.)39-.3 :3133 ،
شهید اول نیز استداللی دیگر شبیه به این برهان برای اثبات حدوث اجسام ارائه کرده است
(مکی عاملی3411 ،ق.)63 :33 ،

ـــــــــــ

.3-1-2استداللازطریقامکان 

دومین برهان برای اثبات حدوث عالم ،برهانی است که با واسطه قرار دادن «امکان»،
حدوث عالم را به شیوه زیر اثبات میکند:
الف) هر موجود غیرواجبی ،ممکنالوجود است.
َ
ب) عالم (یعنی مجموع تمام موجودات به جز واجبالوجود) ممکنالوجود است.
َ
ج) هر ممکنالوجودی محدث است.
َ
َ
پس عالم (اعم از جسم و جوهر و عرض و غیر اینها) محدث است (طوسی.)14 :3431 ،
َ
مقدمۀ دوم ،یعنی ممکنالوجود بودن عالم ،به دو طریق قابل اثبات است:
َ
 .3الف) عالم مرکب [از موجودات] است.
ب) واجبالوجود مرکب نیست.
َ
پس عالم واجبالوجود نیست ،بنابراین ممکنالوجود است.
َ
 .9الف) عالم متکثر است.
ب) واجبالوجود متکثر نیست.
َ
پس عالم واجبالوجود نیست ،بنابراین ممکنالوجود است (حلی3493 ،ق353 :؛ رک:
رازی.)141 :31.3 ،

17
17

ـــــــــــ
ﻓﺼﻠﻨـﺎﻣــﻪ

ﻋﻠﻤﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ
ـــــــــــ

نخ

سال چهارم ،شماره دوازدهم ،بهار 9911

نخ

سال هشتم ،شماره سیام ،پاییز 9911

18
18

َ
همچنین ،این ادعا که «هر ممکنالوجودی محدث است» با استدالل زیر قابل اثبات
است:
الف) ممکنالوجود برای موجود شدن نیازمند به علت و مؤثر است.
ب) این علت و مؤثر یا َ
موجب (مجبور) است یا مختار.
َ
موجب نیست؛ زیرا اگر َ
عالم موجودی َ
موجب باشد یا قدم حوادث امروز یا
ج) علت
تسلسل حوادث الزم میآید .دلیل این امر آن است که اگر علت حوادث امروز ،موجودی قدیم
باشد ،در این صورت باید حوادث امروز نیز قدیم باشند و اگر علت حوادث امروز خود نیز
َ
محدث باشد ،آنگاه تسلسل حوادث پیش میآید.
َ
د) پس علت عالم موجود قادر مختاری است.
َ
قصد فعل
قادر مختار ،محدث است؛ زیرا فعل
فاعل مختار همواره از روی ِ
ه) معلول علت ِ
ِ
ِ
شیء موجود معنا ندارد ،بلکه پیوسته فاعل قصد ایجاد
انجام میشود و قصد ایجاد فعل در مورد ِ
فعلی را میکند که وجود ندارد.
َ
در نتیجه ،هر ممکنالوجودی مسبوق به عدم است؛ یعنی محدث است (حلی3493 ،ق:
.)353
در خصوص پیشینۀ این برهان برای اثبات حدوث عالم باید گفت که استدالل یادشده
َ
سابقهای در متون معتزلی َبهشمیه و مکتب امامی بغداد ندارد و متکلمان یادشده «ممکنالوجود
بودن» را حد وسط برای اثبات حدوث موجودات قرار نداده بودند .در واقع ،استفاده از وصف
«ممکنالوجود» در براهین مختلف ،تحتتأثیر رواج اندیشههای فلسفی ابنسینا در کالم امامیه
خاصه در مکتب حلۀ متأخر تداول یافته است.
استدالل از طریق «امکان» برای اثبات حدوث اجسام از سه جهت بر دو برهان دیگر -یعنی
استدالل از راه «طریقة األحوال» و «برهان خلف» -برتری دارد:
 .3نتیجۀ این برهان عام است؛ یعنی با این استدالل حدوث تمامی ممکنات اعم از مجرد و
َ
مادی و جواهر و اعراض اثبات میشود ،درحالیکه دو برهان دیگر فقط حدوث موجودات مادی
را اثبات میکند و اثبات حدوث مجردات از راه آنها امکانپذیر نیست.
 .9این استدالل ،حدوث اعراض را به طور مستقیم اثبات میکند ،ولی دو برهان دیگر
حدوث اعراض را بالعرض ثابت میکنند؛ یعنی در آن دو برهان ابتدا حدوث اجسام ثابت

.3-2نیازمندیحادثبهمُحدِثوعلّت 

حدث و علت است.
مقدمۀ دوم برهان حدوث و قدم عبارت از نیازمندی حادث به م ِ
عالم حادث از دیدگاه برخی از متکلمان که «حدوث» را
ضرورت وجود م ِ
حدث و سبب برای ِ
حدث میدانستند ،امری بدیهی و بینیاز از استدالل است
علت تامۀ احتیاج شیء به فاعل و م ِ
َ َ
(مفید3431 ،ق .)19 :اما از منظر معتزلیان بهشمی و امامیان مکتب بغداد متأخر ،احتیاج
حدث و علت امری بدیهی نیست و این متکلمان برای اثبات آن به نوعی قیاس غایب
حادث به م ِ
به شاهد تمسک میکردند (موسوی3432 ،ق41 :؛ طوسی .)66 :3124 ،در مکتب حلۀ
متقدم ،از نظر برخی متکلمان ،آنچه ضرورت وجود علت برای حادث را ثابت میکند،
«حدوث امکانی» اجسام است؛ یعنی «امکان» حوادث و استناد به اصل علیت ،واسطۀ اثبات
ضرورت وجود علت برای حوادث لحاظ میشود (حمصی رازی3415 ،ق93 :3 ،؛ محقق
حلی .)43 :31.2 ،برخی دیگر از متکلمان این مکتب نیز همچون فالسفه «امکان ذاتی» را
دلیل و سبب احتیاج به علت معرفی کردهاند (ناشناس .)33 :31.6 ،در مکتب حلۀ متأخر نیز
بیشتر متکلمان «امکان ذاتی» را مناط و یگانه سبب نیازمندی به علت و سبب در نظر گرفتهاند و
ِ
َ
موجودات
»
جود
و
امکان
«
به
استناد
با
تنها
ا
ر
ت
عل
و
ث
حد
م
به
حادث
م
عال
نیازمندی
اغلب،
ِ
ِ
ِ
حادث اثبات نمودهاند (بحرانی3415 ،ق31. :؛ سیوری .)2. :3131،از نگاه این دسته از
وجودی آنها امری بدیهی است؛ زیرا
متکلمان ،نیازمندی حوادث به علت تنها با لحاظ امکان
ِ
احتیاج شیء ممکن به علت و ِّ
مرجح برای وجود یافتن (اصل علیت) امری بدیهی و ضروری
است (طوسی341. ،ق331 :؛ رک :حلی3499 ،ق .2 :و  .)334بنابراین آنچه بدیهی است،
حدث و علت صرفنظر از امکان
«احتیاج ممکن به علت» است و نیازمندی حادث به م ِ
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اجسام حادث
میشود و سپس با استناد به اینکه اعراض وجود مستقل ندارند ،بلکه قائم به
ِ
هستند ،حدوث آنها اثبات میگردد.
حدث را ثابت میکند« ،وجوب» آن را نیز اثبات
 .1این برهان عالوه بر اینکه وجود صانع م ِ
َ
حدث و علت دارد،
میکند؛ زیرا وقتی ثابت شد هر
موجود غیرواجبی محدث است و نیاز به م ِ
ِ
حدث آن یا باید واجبالوجود یا منتهی به واجبالوجود باشد ،پس در هر حال
بهطور بدیهی م ِ
واجبالوجود ثابت است ،در حالی که این امر با دو برهان دیگر قابل اثبات نیست (حلی،
3431ق.)346 :

ـــــــــــ
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وجودی حادث ،بدیهی نیست (بحرانی3415 ،ق .)331 :بر همین اساس ،ابنمیثم بحرانی
ِ
محدث و علت استدالل زیر را نقل کرده است:
به
حادث
نیازمندی
اثبات
برای
ِ
الف) هر حادثی ممکنالوجود است؛ زیرا:
« .3حادث» یعنی موجودی که پس از معدوم بودن موجود شده است.
 .9هر موجودی که پس از عدم به وجود آمده باشد ماهیتش پذیرای وجود و عدم است.
 .1هر موجودی که ماهیتش پذیرای وجود و عدم باشد ،ممکن است.
ِّ
ب) هر ممکنی محتاج به علت و مؤثر است (اصل علیت).
ِّ
نتیجه آنکه هر حادثی محتاج به علت و مؤثر است (همان.)3.2 :
اما گروهی دیگر از متکلمان مکتب حلۀ متأخر با وجود اینکه «امکان» را مالک نیازمندی
حدث بدون واسطۀ «امکان»
حادث به علت میدانستهاند ،به ضرورت و بداهت احتیاج حادث به م ِ
حکم کردهاند؛ برای نمونه ،رکنالدین جرجانی  -برخالف ابنمیثم بحرانی -تصریح کرده است که
احتیاج حادث به مؤثر و سبب ،آموزهای ضروری و فطری است و برای اثبات آن حاجتی به تمسک
به «امکان» نیست .به باور او هر کس صدایی که حادث میشود را بشنود ،بیتردید به دنبال علت
آن میگردد و همین امر نشان میدهد که احتیاج حادث به علت امری بدیهی است (جرجانی،
بیتا ،گ  3.آ) .به همین نحو ،فاضل ِمقداد و جمالالدین کفعمی بدون استناد به امکان ذاتی
حدث حکم کردهاند و وجود آفریدگار را
حوادث ،به بداهت نیازمندی موجود حادث به فاعل و م ِ
پس از اثبات حدوث عالم بدیهی شمردهاند (سیوری353 :3131 ،؛ کفعمی .)61 :3411 ،شهید
اول نیز در رسائل کالمی خویش همچون األربعینیه (مکی عاملی3411 ،الف )69 :33 ،و
َ
حدث
الطالئعیه (مکی عاملی3411 ،ب )3. :33 ،بر ضروری و بدیهی بودن احتیاج محدث به م ِ
و فاعل تأکید کرده است .در عین حال ،برخی دیگر از متکلمان حلی همچون ابنعتائقی حلی
محدث ،ممکنالوجود بودن عالم و
(زنده در  .21ه.ق ).ضمن بدیهی دانستن احتیاج حادث به ِ
بداهت احتیاج ممکن به علت را نیز یادآور شدهاند و با واسطۀ امکان عالم ،ضرورت وجود علت و
محدث را برای عالم ثابت کردهاند (ابنعتائقی حلی.)194 :3413 ،
ِ
نتیجهگیری 
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تقریر برهان حدوث و قدم در مکتب حلۀ متأخر در قیاس با تقریرهای پیشین آن در مکتب
حلۀ متقدم با تحوالتی همراه بوده است که برخی از آنها مربوط است به صورتبندی این برهان

 .3ابنعتائقی حلی ،عبدالرحمن3413( ،ق) ،اإلیضاح والتبیین شرح مناهج الیقین ،نجف اشرف ،العتبة
العلویة المقدسة.
 .9ابننوبخت ،أبواسحاق ،)3136( ،الیاقوت فی علم الکالم ،قم ،منشورات مکتبة آیة الله النجفی المرعشی.
 .1بحرانی ،ابنمیثم 3415( ،ق) ،قواعد المرام ،تحقیق :أنمار َمعاد المظفر ،کربالء ،العتبة الحسینیة
المقدسة.
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تحوّالت برهان حدوث و قدم در مکتب حلّه متأخّر امامیّه

و بعض دیگر راجع به نحوۀ اثبات مقدمات آن .مهمترین این دگرگونیها بهطور خالصه از این
ِ
قرار است:
 -3در مکتب حلۀ متأخر امامیه ،دستکم چهار تقریر از برهان حدوث و قدم ارائه شده
ً
حدث و علت
است که در تقریر نخست ،با استفاده از برهان حدوث و قدم صرفا وجود یک م ِ
َ
حدث
برای عال ِم حادث اثبات میشود .در تقریر دوم ،نتیجۀ برهان ،اثبات خداوند به عنوان «م ِ
واجبالوجود» است .در تقریر سوم ،برهان حدوث و قدم ،منتج به اثبات خداوند به عنوان یک
حدث قدیم واجبالوجود»
حدث قدیم» میشود و در تقریر چهارم ،خداوند به عنوان یک «م ِ
«م ِ
ثابت میگردد.
َ
 -9در موضوع اثبات حدوث عالم متکلمان مکتب حلۀ متأخر افزون بر استدالل به «طریقة
األحوال» استداللی تازه با واسطه قرار دادن «امکان» موجودات ارائه نمودند که برخالف طریقة
الوجود عالم ،اعم از مادی و مجرد و جوهر و عرض را
األحوال حدوث تمام موجودات ممکن
ِ
اثبات میکند.
امکانی» اجسام به عنوان مالک نیازمندی
 -1در مکتب حلۀ متأخر به جای لحاظ «حدوث
ِ
َ
َ
عالم به خالق و علت« ،امکان ذاتی» عالم علت اصلی احتیاج عال ِم حادث به مح ِدث و فاعل
معرفی شد.
مختار بودن خداوند» که به عنوان یکی از مقدمات برهان حدوث و قدم از
 -4اثبات «فاعل
ِ
سوی برخی متکلمان مکتب حلۀ متقدم همچون حمصی مطرح شده بود در تقریرهای متکلمان
مکتب حلۀ متأخر از مقدمات این برهان حذف گردید.
 -5در مکتب حلۀ متأخر بجای اثبات موجود قدیم به عنوان نتیجۀ برهان حدوث و قدم،
اثبات آفریدگار قدیم واجبالوجود مورد تأکید قرار گرفت.

منابع 
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 .4جرجانی ،رکنالدین( ،بیتا) ،إشراق الالهوت فی شرح الیاقوت ،نسخۀ خطی شمارۀ  3133.کتابخانۀ
مجلس شورای اسالمی.
 .5حلی ،حسن بن یوسف ،)31.3( ،األبحاث المفیدة فی تحصیل العقیدة ،تحقیق :یعقوب جعفری ،قم،
مجلۀ کالم اسالمی ،ش .1
 .6ـــــــــــــــــــــ ،)31.6( ،واجب االعتقاد ،تصحیح :محمد رضا انصاری قمی ،قم ،انتشارات
کتابخانۀ آیةالله مرعشی نجفی ،میراث اسالمی ایران.
 ..ــــــــــــــــــــ ،)3136( ،أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت ،علی اکبر ضیائی ،تهران ،مؤسسة
الهدی للنشر و التوزیع.
 .3ــــــــــــــــــــ3493( ،ق) ،معارج الفهم ،تحقیق :عبدالحلیم عوض الحلی ،قم ،دلیل ما.
 .2ــــــــــــــــــــ ،)313.( ،األسرار الخفیة ،قم ،نشر بوستان کتاب.
 .31ــــــــــــــــــــ ،)3133( ،مناهج الیقین فی أصول الدین ،مشهد ،آستان قدس رضوی.
 .33ــــــــــــــــــــ 3431( ،ق) ،کشف الفوائد ،تحقیق :حسن مکی العاملی ،بیروت ،دارالصفوة.
 .39ــــــــــــــــــــ 3499( ،ق) ،کشف المراد ،چاپ نهم ،تحقیق :حسن حسنزاده آملی ،قم،
مؤسسة النشر اإلسالمی.
 .31ـــــــــــــــــــــ3496( ،ق) ،تسلیک النفس إلی حظیرة القدس ،تحقیق :فاطمه رمضانی ،قم،
مؤسسة اإلمام الصادق.
 .34ـــــــــــــــــــــ3413( ،ق) ،أجوبة المسائل المهنائیة ،تحقیق :محییالدین ممقانی ،قم ،مطبعة
الخیام.
 .35حمصی رازی ،سدیدالدین3415( ،ق) ،الم ِنقذ من التقلید ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی.
 .36رازی ،فخرالدین 341.( ،ق) ،األربعین فی أصول الدین ،تقدیم و تحقیق :احمد حجازی السقا ،قاهره،
المکتبة األزهریة للتراث.
 .3.ـــــــــــــــ ،)31.3( ،المحصل ،تحقیق :حسین آتای ،قم ،منشورات شریف رضی.
 .33ـــــــــــــــ 341.( ،ق) ،المطالب العالیة ،تحقیق :احمد حجازی السقا ،بیروت ،دارالکتاب العربی.
 .32ـــــــــــــــ 3416( ،ق) ،نهایة العقول فی درایة األصول ،تحقیق :سعید عبداللطیف فودة ،بیروت،
دارالذخائر.
 .91ـــــــــــــــ( ،بیتا) ،الخلق و البعث ،نسخۀ خطی کتابخانۀ فاضل احمد پاشا.
 .93سبحانی ،محمدتقی« ،)3133( ،شهیدین در کشاکش دو جریان کالمی مدرسۀ حله» ،مجلۀ نقد و
نظر ،سال چهاردهم ،شمارۀ چهارم ،صص .931-331
 .99سیوری ،مقداد بن عبدالله ،)3131( ،اللوامع اإللهیة فی المباحث الکالمیة ،چاپ دوم ،تحقیق :قاضی
طباطبائی ،قم ،بوستان کتاب قم.
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 .91ـــــــــــــــــــــــــ3415( ،ق) ،إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین ،تحقیق :سیدمهدی
رجایی ،قم ،کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی.
 .94ـــــــــــــــــــــــــ3439( ،ق) ،االعتماد فی شرح واجب االعتقاد ،تحقیق :صفاء الدین
البصری ،مشهد ،مجمع البحوث اإلسالمیة.
 .95طوسی ،محمد بن الحسن ،)3124( ،تمهید األصول ،قم ،رائد.
 .96طوسی ،نصیرالدین ،)3115( ،فصول ،به کوشش :محمدتقی دانش پژوه ،تهران ،انتشارات دانشگاه
تهران.
 .9.ــــــــــــــــــ341.( ،ق) ،تجریداالعتقاد ،تحقیق :محمدجواد حسینی جاللی ،قم ،مکتب
اإلعالم اإلسالمی.
 .93ــــــــــــــــــ3431( ،ق) ،قواعد العقائد ،تحقیق :علی حسن خازم ،لبنان ،دارالغربة.
 .92عطائی نظری ،حمید312.( ،الف)« ،سیر تطور برهان حدوث و قدم در کالم امامیه از آغاز تا مکتب
بغداد متقدم» ،مجله نقد و نظر ،سال بیستم و سوم ،شماره سوم ،پاییز  ،312.صص .11-5
 .11عطائی نظری ،حمید312.( ،ب)« ،تطورات برهان حدوث و قدم در کالم امامیه از مکتب بغداد
متأخر تا مکتب حله متقدم» ،مجلۀ پژوهشنامه امامیه ،سال چهارم ،شماره هفتم ،بهار و تابستان
 ،312.صص .95-5
 .13عطائی نظری ،حمید312.( ،ج)« ،نگاهی به ادوار و مکاتب کالمی امامیه در قرون میانی» ،مجلۀ
آینه پژوهش ،سال  ،92ش  ،3.3مرداد و شهریور  ،312.صص .56-1
َ
 .19فخرالمحققین حلی ،محمد بن حسن3431( ،ق)ُّ ،النکت االعتقادیة (الفخریة فی العقائد) المطبوعة
ضمن مصنفات الشیخ المفید ،تحقیق :سیدمحمدرضا حسینی جاللی ،قم.
 .11کفعمی ،جمالالدین3411( ،ق) ،معارج األفهام إلی علم الکالم ،تحقیق :عبدالحلیم عوض الحلی،
کربالء ،مکتبة و دار مخطوطات العتبة العباسیة المقدسة.
 .14محقق حلی ،جعفر بن حسن ،)31.2( ،المسلک فی أصول الدین ،تحقیق :رضا استادی ،مشهد،
بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
 .15مفید ،محمد بن محمد3431( ،ق)ُّ ،النکت فی مقدمات األصول ،قم ،المؤتمر العالمی للشیخ
المفید.
 .16مکی العاملی ،شمسالدین محمد3411( ،الف) ،األربعینیة فی المسائل الکالمیة المطبوعة ضمن
موسوعة الشهید األول ،قم ،مرکز العلوم والثقافة اإلسالمیة.
 .1.ــــــــــــــــــــــــــــــــــ3411( ،ب) ،الطالئعیة المطبوعة ضمن موسوعة الشهید األول ،قم،
مرکز العلوم والثقافة اإلسالمیة.
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 .13ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ3411( ،ج) ،العقیدة الکافیة المطبوعة ضمن موسوعة الشهید األول،
قم ،مرکز العلوم والثقافة اإلسالمیة.
 .12موسوی ،شریف مرتضی علی بن حسین (3432ق) ،شرح جمل العلم و العمل ،تحقیق :یعقوب
جعفری مراغی ،تهران و قم ،دار األسوة للطباعة و النشر.
 .41ناشناس (به اشتباه منسوب به) حمصی رازی ،سدیدالدین ،)31.6( ،المعتمد من مذهب الشیعة
اإلمامیة ،قم ،انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی ،میراث اسالمی ایران ،دفتر ششم.

