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  مقدمه

مـی   یلسوف الهید و به تبع هر فیآ می به شماری فلسفه اله مسایل یمحور اصل» خدا«بحث 

بر اثبـات  ، غرب ینید ـ یشه فلسفیانددر . ندک ارایه یاثبات وجود خدا برهاني براکوشد تا 

بـه  اي  دسـته ، انـت ک يبنـد  دسته مطابق هکه است شد ارایه يچندهاي  وجود خداوند برهان

ـ امـت  ینقطـه عز . اند نام گرفته یشناخت جهان يها عنوان برهان ل مفهـوم  یـ هـا تحل  ن برهـان ی

 یکیه کبل ،ستینموجود در عالم  یمشاهده نظم و هماهنگ ایمال مطلق و ک، واجب الوجود

نوشـتار برهـان   ن یـ در ا. اسـت ا حـدوث  یـ ان کـ ام، تکـ عـالم همچـون حر  هاي  ویژگیاز 

ـ برهـان کر . شـود  ی مـی ابیـ ن و ارزیـی ان معاصر تبیحیگ از مسیکر یشناخت جهان رِ یـ گ تقری

ک یـ زید فیجد هاي نظریهبا استفاده از  يچون کند یروزآمد برهانِ حدوث متکلمانِ مسلمان

ـ  بـه عنـوان   گیکر برهان ایآ: که ستا نین مقاله ایا یاصل مسأله. است  یفلسـف  برهـان  کی

  ؟باشد خدا وجود اثبات يبرا متقن یروش تواندیم رمحضیغ

نباشد  یکیزیمتاف، از مقدماتش یاست که برخ یمحض برهانیرغ یمنظور از برهان فلسف

ک یـ زیمثل فلسوف یف یاز شبکه معرفتبیرون  يزید از چیباناگزیر اثبات آن مقدمه  يو برا

، گ وامـدار او اسـت  یـ که کر يبرهان کندمسأله، نخست ن یپاسخ به ا يبرا. جست ياری -

  . شود یم یبررس

 یبررسـ ی، شـناخت  برهان جهان یل مفهومیشود تحل ي میریگیق پین تحقیه در اک یروش

  . مالصدرا است يرکگ برحسب نظام فیرک یمبان یگ و بررسیرکبرهان  یفلسف یمبان

   آن ینهشیو پی برهان جهان شناخت يمعنا

اي از آنهـا بـه برهـان    وجـود خـدا اسـت کـه دسـته      پس از تقسیم کانت از بـراهین اثبـات  

گرداننـد  اما غالباً ریشه ایـن برهـان را بـه ارسـطو بـاز مـی      . گرددنامبردار می 1شناختی جهان

)Plantinga, 1998, V2, P 85; Reichenbach, 1972, p 3( .  یـن نـوع از   یکـی از مقـدمات ا

                                                        
1. Cosmological Argument 
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 در جهان است کـه  یا ممکن بودنمتحرك ، واقعیت مشهودي مثل معلول برهان لزوماً درباره

همانگونـه کـه گفتـه شـد      .)Quinn, 199, p 697(پیش فرض آن نفی تسلسل در علل است 

پس این برهان پسین یا بعد  .واقعیتی مشهود در جهان استدر بردارنده مقدمات این برهان 

  2.خالف برهان وجودي که احتیاجی به رجوع به عالَم ندارد؛ براست 1تجربه

برخی منابع شکل کالسیک این برهان در سه راه اول از پنج راه تومـاس   گفته بههرچند 

تر  اما پیش. )Reichenbach, 1972, p 3(شود یافت می) Aquinas, 1947, p 15-16(آکوئیناس 

انـد کـه بـا قواعـد برهـان      کـرده  ارایـه  هـایی  برهـان مثـل غزالـی و کنـدي     یاز او مسلمانان

شـناختی   برهان جهـان  کند وکریگ به ایشان عطف توجه میشناختی سازگار است و  جهان

تـرین   مبتنی بر عدم امکان یک سلسله زمانی نامتناهی از واقعـه هـا را متقاعـد کننـده    ، کالم

ـ بـه د ادامـه، نخسـت   بنـابراین در  . )Craig, 1979, p 63( داندبرهان بر وجود خدا می دگاه ی

 . شود می پرداخته، رهان او دارداز ب يدیر جدیتقر ارایهدر  یگ سعیکه کر يکند

 به حدوث عالم توسـل  ،یازل یاثبات وجود خداوند به عنوان موجود نامتناه يبرا يندک

بـه  ، بـه حـدوث عـالم و حـدوث عـالم     ، تکزمان و حر یه تناهکاو بر آن است . دیجو می

جـه  یو در نت یه محال است جهان نامتناهکنیاو پس از اثبات ا. شود می وجود صانع رهنمون

ناگزیر است  حادثباشد و هرچه  حادثد بالضروره یه عالم باکند ک می استنتاج ،باشد یازل

یز؛ دارد یثمحدرا محدچ حادث ید از هیل جهان باکپس  .گرندیدیک فیمتضاث ث و محد

در فلسـفه  عـالم   4بـودن  یحـادث و متنـاه   یبر اصل اساس یمبتن، استداللن یا. 3شده باشد

                                                        
1. Aposriori 

  Reichenbach, 1972, p 8: ك. برهان جهان شناختی و وجودي ربراي تحلیل تفاوت بین . 2

فالجرم ... اذا کان العالم حادثاً، له اول و بدایه فی الزمان، النه متناه من کل وجه، فالبد أن یکون له محدث. 3

اذن محدث اضطراراً و المحدث محدث المحدث، اذا المحدث و المحدث من المضاف فلکل محـدث اضـطراراً   

 ). 207، ص 1ج ، 1950کندي، ( عن لیس

اهتمام کندي به مفهوم متناهی که آن را بر زمان و حرکت و به طور کلی بر مقدار و همچنین جـرم عـالم   . 4

توجه او به مسائل خطیري مانند استدالل براي اثبات وجود خدا و امکان آفرینش از عدم و به خاطر کند  اطالق می

  . باشد امر خدا میانقطاع یا انهدام نهایی جهان به 
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را  یل مفصـل یـ ت دالکـ ان و حرکم، زمان، بودن عالم یاثبات متناه يبرا يندک .است يندک

، به بعد 191ص و ، به بعد 115ص ، 1ج ، 1950ي، ندک(ند ک می رکمختلف ذهاي  در رساله

ـ که  استاین ل او یدالاز  یکیخالصه . ) 202ص و ، به بعد 194و ص عتـاًً  یطب یوجود ازل

ـ  یرا جرم در صورتیست؛ زیجرم ن ثـرت بالفعـل   کت و یـ مکه از نظـر  کـ خواهـد بـود    یازل

ـ از ا یرا اگر جزء متنـاه یمنطقاً محال است؛ ز، بالفعل یوجود نامتناه یباشد؛ ول ینامتناه ن ی

و در هر دو  یا نامتناهیخواهد بود  یا متناهیمانده آن یباق، میبردار یجرم بنابر فرض نامتناه

تواند جاودانـه   می جرم«ن گزاره یبنابرا. 1دم شیخواهرو  روبه یمنطق یصورت با استحاله ذات

ـ ا چنین هم .ر قابل قبول استیغاي  گزاره، »باشد ینامتناهو  از  یـک ه هـر  کـ ز یـ ن گـزاره ن ی

ر قابـل قبـول   یـ غ، اسـت  یت نامتنـاه کان و زمان و حرکمانند م، صفات آن در مقوله مقدار

  . )186ص  ،1ج ، 1950ي، ندک(است 

  : دیگو می وا .ستیم نیعالم قد کهن است یا يکرد کندیرو یجهنت

در زمـان باشـد    كان و متحـر کـ ب از ماده و صورت و محدود بـه م که مرک یهر جرم«

ست؛ پـس تنهـا خـدا    یم نیقد، است یاگر جرم عالم باشد و چون متناه یحت، است یمتناه

  .)202ص، 1، ج 1950کندي، ( »م استیقد

محتـاج   ،خلق شده ـو نه در زمان   ـق فعل ابداع  یه عالم از طرکاز آن جا  يندکدر نظر 

موجودات . م استیست و تنها خداوند قدیم نیقد، هر آنچه خلق شده است. به خالق است

نش یآفـر  يندک نزد پس. )162ص، 1، ج 1950کندي، ( روند می انیند و از میآ می به وجود

ه کدن به جهان آنگاه یبخش یهست یعنی مفهوم خلق از عدم . خلق از عدم است ییبه معنا

ـ  یتمـا  یکی. دارد یمهم در پ ي جهیدو نت ـتنها خداوند وجود داشت   ن خـالق و  یز مطلـق ب

مطلقـاً  ، عالم خلقت گر آنکهید. ه منطقاً نتوان مخلوق را خالق پنداشتاي ک به گونه ؛مخلوق

 ينـد کفلسفه  پس در. موجودات است یهست أوابسته به خداوند به عنوان خالق و اصل مبد

                                                        
در هر جسـم  . کنند اند و در زمان و مکان حرکت می و صورت هبه نظر کندي اجسام طبیعی مرکب از ماد. 1

حرکت و زمان وجود دارد، پس زمان و مکان هم با وجود چنین پیوستگی با اجسام،  ماده، صورت، مکان، طبیعی

تواننـد جـز در حیـات     نمیچون ند؛ هستهر اخیر نیز متناهی اند و این دو جو اجسام مادي متناهی ؛ زیرااند متناهی

  . دنمادي وجود داشته باش
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را  یه نظام و دوام جهان هسـت کاز واحد است  یز ناشیآنها ن يه بقاکبل ،اینه تنها حدوث اش

خدا هم علت موجده است و  یعنی؛ ندک می انتیص، آورد می ه آنها را به وجودک یهمان فعل

  . هم علت مبقیه

  گ یرکن برهان ییتب

اسـاس   اول بـر  .ش دادیل نماکتوان به دو ش می الم راک یشناخت هانگ از برهان جیرکر یتقر

  . با دو مقدمه یاسیدوم به صورت ق ؛از شقوق عالماي  مجموعه

  : ل اولکش

  

  : ل دومکش

  . داردعلتی وجودش  يد برایآ به وجود میه ک يزیهرچ) الف

  . عالم به وجود آمده است) ب

مسـبوق  ه خالق و کرا  1یه وجود علت اولکن است یاباال گ هدف استدالل یرکاز نظر 

ـ ا یچگـونگ  بحث در مورداو . ندکاثبات ، است یات متناهیبر همه واقع ـ  ی را  ین علـت اول

                                                        
1. First cause 
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  . )Craig, 1979, p 64( داند می ن استداللیجه ایدن به نتیخر از رسأمت

ـ لیاز نظـر و ] عالم به وجود آمده[اس ین قیمقدمه دوم ا، شودتوجه اگر به شکل دوم  ام ی

پـردازد و در دفـاع از    می ن مقدمهیح مبسوط ایتشربه پس وي نخست . است يدیلکگ یرک

  . دنک می اقامه یو دو استدالل تجرب یز دو استدالل فلسفین مقدمه نیا

  استدالل فلسفی اول براي به وجود آمدن عالم

  : شامل دو استدالل استخود اول  یاستدالل فلسف

   1؛بالفعل ینامتناه یکان وجود کق عدم امیاستدالل از طر .1

 2یمتـوال  يبالفعل با افزودنهـا  ینامتناه یک يریل گکان شکق عدم امیتدالل از طراس .2

)Craig, 1979, p 65(.  

ه خواننـده  کـ نیا يبرا ،ین دو استدالل فلسفیگ قبل از پرداختن به ایرککه است گفتنی 

کـانتور و   يهـا  نظریـه بالفعل داشـته باشـد بـا اسـتناد بـه       یاز مفهوم نامتناه یحیصح كدر

ن یـ روشـن از ا  کـی ر و دریتصـو  جـاد یدر ا یمفصل سع یحاتیو با توض دیگران دان ریاضی

توانـد  ارسطویی که طی آن تنهـا نامتنـاهی بـالقوه مـی     نهایت بیکانتور با مفهوم . مفهوم دارد

حقیقـی   نهایـت  ، بیاعداد در مجموعه بالفعل را نهایت بیوجود داشته باشد مخالف است و 

  3.داندمی

                                                        
1. Actual infinite  

2. Successive addition  

دان مشهور و  ریاضیـ کریگ در راستاي ایجاد درك صحیح از مفهوم نامتناهی بالفعل تئوري جدید کانتور . 3

نهایت یک  نویسد که تا قرن نوزدهم تنها مفهوم رایج از بی دهد و می توضیح می ـ را نهایت بالفعل مبتکر بحث بی

ارسطو استدالل کرده که مقدار نامتناهی بالفعل نمی توانـد وجـود داشـته باشـد و مـا فقـط       . نهایت بالقوه بود بی

، هوم از نامتناهی معتقـد بودنـد  به این مفعموماً ها و فالسفه  دان ریاضی. توانیم از نامتناهی بالقوه صحبت کنیم می

. نهایت بالقوه مخالف بودند دان هایی مثل بولزانو و کانتور با مفهوم رایج از بی ریاضی. تشدا همی انگرچه مخالف

تـا نشـان دهـد کـه ایـن       را براي آن برگزیـد  ثبات خواند و عالمت  نهایت بالقوه را یک متناهی بی کانتور بی

  (alpha zero)نهایت حقیقی دانست و آن را بـا عالمـت    نهایت بالفعل را بی او بی. نهایت معیوب است بی

نهایت همان عدد فوق  باشد و از نظر او بی می { ...,1,2,3}معرفی کرد که نمایانگر تعداد همه اعداد در مجموعه 

نهایت است که بخشی از  به نظر کانتور یک مجموعه، زمانی بی. آید از همه اعداد محدود مینهایتی است که بعد 
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 ایـن را ] آمـده  عالم به وجـود [ فلسفی خود در دفاع از مقدمه دومن استدالل یاولگ یکر

  : دهد ارایه مین یچن

  ؛تواند موجود شود نمی بالفعل ینامتناه .1

  ؛بالفعل است ینامتناه یک، از حوادث ینامتناه یمجموعه زمان .2

  . تواند موجود شود نمی از حوادث ینامتناه ین مجموعه زمانیبنابرا 

وجـود  ، ه در مقدمه اول برهان فوق منظور از وجود داشـتن کند ک می خاطر نشان گیرک

 نهایـت  بـی انتور در مـورد  ک يه تئورکند ک می سپس عنوان. است 2اذهان خارج ازو  1یواقع

ات در یاضـ یانتور صـرفاً بـا علـم ر   کـ را نظـام  یز، ندکن استدالل را باطل یتواند ا نمی بالفعل

د یبالفعـل شـا   نهایـت  بـی . اسـت ستدالل به عـالم واقـع مربـوط    ه اک یدر حال ؛ارتباط است

به عـالم واقـع    یاضیتواند از عالم ر نمی اماات باشد یاضیم در حوزه رکد و محیمف یمفهوم

 Craig, 1979, p( است يباطل و ضد شهود امورين صورت مستلزم یرا در ایز ؛منتقل شود

69( .  

به طـور  را  3انتورک يتئور، نخست بالفعل نهایت بی داشتن یرد وجود واقع برايگ یرک

                                                                                                                                  
نهایت بالفعل توانست یک علم حساب فوق نهایـت ایجـاد    او با استفاده از این مفهوم بی. آن معادل کل آن باشد

دانـد کـه    وه را در ایـن مـی  نهایـت بالفعـل و بـالق    هیلبرت یکی از مدافعان تئوري کانتور، اختالف اصلی بی. کند

  ). Craig, 1979,p 65-69(نهایت بالفعل یک کل معین است بی

1. Exist in reality 

2. Have extra mental exist 

اعداد اصلی بیانگر تعداد . شود کانتور در سیستم خود ابتدا بین اعداد اصلی و اعداد ترتیبی تمایز قائل می .3

توانند اعداد اصلی را بیان کند  اعداد طبیعی هم می. تیب اعضاي یک مجموعه هستنداعضا و اعداد ترتیبی بیانگر تر

یک مجموعه نامتناهی تفاوتهـاي  . در یک مجموعه متناهی اعداد اصلی و ترتیبی یکی هستند ؛و هم اعداد ترتیبی

مسـئله در مجموعـه   این . در یک مجموعه نامتناهی بالفعل جزء با کل برابر است. با مجموعه متناهی دارد؛مهمی 

توانند در تطـابق   زیرا دو مجموعه نامتناهی بالفعل می نه؛هاي متناهی تناقض است اما در مجموعه هاي نامتناهی 

تواند در تطابق یک به یک با مجموعه  مجموعه متناهی همه اعداد زوج می ،براي مثال ؛یک به یک با هم قرار گیرد

تر از مجموعه اعداد زوج  مجموعه اعداد طبیعی بزرگ. وعه با هم معادلندهمه اعداد طبیعی قرار گیرد این دو مجم

اینها همه با . همینطور در مورد مجموعه اعداد فرد، مجموعه اعداد کسري و مجموعه صحیح مثبت یا منفی ،نیست

مارش نهایت هاي قابل شـ  این مجموعه نامتناهی، بی. هم معادلند و نمی توان گفت یکی از دیگري بزرگتر است
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 نهایت بی یدهد اعتقاد به وجود واقع می نشان ییها مثال ارایهسپس با . دهد می حیتوضکامل 

  .)Craig, 1979, p 70-90( خواهد داشتدر پی را  یبالفعل چه تعارضات

 نهایـت  بـی وجـود   ،اوالً: دنکیرد مبه سه دلیل بالفعل را  ینامتناهگ یرکبه طور خالصه 

سـتم  یس یکبالفعل  نهایت بیانتور از کل یتحل ،اًیثان ؛است يمتعدد يها بالفعل مستلزم بطالن

 نهایـت  بـی  يبـرا  يچ اظهـار وجـود  یستم هـ ین سیرده است اما اک ارایهرا  یاتیاضیم رکمح

بالفعـل قابـل قبـول     نهایـت  بـی  یاضیوجود ر یحت ،ثالثاً ؛بالفعل در عالم واقع با خود ندارد

 نهایـت  بـی  یاثبات وجـود واقعـ   يتا برا کردمسلم فرض  را آنتوان  نمیدر نتیجه و  ستین

با دو مثـال   را بالفعل نهایت بی وجود گیکر. )Craig, 1979, p 95(از آن استفاده کرد بالفعل 

  : آنها بدین قرار استاز که یکی  ندک می رد

ـ . مینک تصوراند  شده اشغال یهمگ هک یمتناه يها اتاق با را یهتل دییایب«  یمهمـان  یوقت

. اسـت  پر ها اتاق همه سفمأمت هک خواهد می معذرت هتل کمال، بخواهد اتاق و برسد دیجد

ـ  بـار  نیا اما. هستند اشغال یهمگ بازکه  دارد اتاق نهایت بیهتل  هک دینک تصور حال  یوقت

 در هکـ  را يفـرد  و خـوب  اریبسـ  دیگو می هتل کمال بخواهد اتاق و برسد يدیجد مهمان

ـ  و 3 بـه  را 2 اتـاق  فـرد  نطوریهم و کند می منتقل 2 اتاق به است 1 اتاق  پـس . . . آخـر  یال

 تصـور  اما. رود می، است شده یخال ها انتقال نیا جهینت در نونکا هک 1 اتاق به دیجد مهمان

                                                                                                                                  
هـاي معـین هسـتند     توانند در تطابق یک به یک با اعداد طبیعی قرار گیرند و چـون کـل   زیرا می ؛شوند نامیده می

اما هیچ عدد طبیعی نمی تواند معادل این مجموعه ها قرار . توانند معادل یک عدد اصلی و ترتیبی قلمداد شوند می

را به  0ها نشانه  دان ریاضیپس . ست که غیر ممکن استنهایتم ا نهایت مستلزم عدد بی زیرا مجموعه بی ؛گیرد

ماهیـت  . را به عنوان عدد ترتیبی آن پذیرفتـه انـد   نهایت قابل شمارش و  عنوان عدد اصلی یک مجموعه بی

شود که شروع کنیم به انجـام محاسـبات علـم حسـاب بـا اعـداد        نهایت بالفعل زمانی روشن می صرفاً نظري بی

مثالً اعداد حقیقی غیر قابل شمارش است که . نهایت غیر قابل شمارش هم داریم یک بی ،از سوي دیگر .نهایت بی

غیر قابل شمارش  هاي نهایت کند که همه بی سپس بیان می. کند را معرفی می 1آنها عالمت  کانتور براي معرفی

10مجموعه همه توابع حقیقی در فاصله  ،براي مثال. هاي یکسانی نیستند داراي اندازه  x 1تر از  بزرگ 

این عدد، عدد همه منحنی هاي . شود و سومین عدد اصلی فوق نهایت است نشان داده می 2است و با عالمت 

توان نشان داد که سیستم اعـداد   شود که در اینجا هم نمی توان متوقف شد و می کانتور مدعی می. هندسی است

  ).Craig, 1979, p 69-80( اصلی فوق نهایت هم نامتناهی است
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ـ ا هتل کمال بخواهند اتاق و ندیایب دیجد مهمان نهایت بی هک دینک  انتقـال  بـه  اقـدام  بـار  نی

ـ ا به .کند می ...و 6 به 3، 4 به 2، 2 به 1 اتاق مهمان ـ ترت نی  یخـال  فـرد  يهـا  اتـاق  همـه  بی

ـ ا در. ابندی می انکاس آنها در یراحت به دیجد مهمان نهایت بی و شوند می ـ  داسـتان  نی  کمال

 فرامـوش  رایـ ز ؛شود خالص تواند می هوشمندانه يتجار تکحر نیا با هک ندک می رکف هتل

 اشـغال  هـا  اتـاق  همه هکنیا و بالقوه نه است بالفعل نهایت بی او هتل يها اتاق تعداد هک ردهک

، باشـد  بـالقوه  نهایـت  بـی  یـک  هتل هک است ییاجرا یزمان فقط هتل کمال ردکعمل. هستند

 هتـل  اگـر  رایـ ز ؛شـوند  می خلق، دیجد مسافر جذب يبرا دیجدهاي  اتاق هک است نگونهیا

 یبـاق  یاتاق گرید، باشند پر هم آنها همه و باشد اتاق نیمع و بالفعل نهایت بی مجموعه یک

  .)Craig, 1979, p 84-85;2008, p 118(» . ماند نمی

د کریگ با اینکه ابتدا از گرد مالحظه می. تواند موجود شود نمی بالفعل نهایت بین یبنابرا

را نـاظر بـه    امـا آن ، گویـد دانان جدید می بالفعل نزد ریاضی نهایت بیآشنایی خود با مفهوم 

را  آن، کشـد داند و همچون کندي که در فضایی ارسـطویی نفـس مـی   واقعیت خارجی نمی

  . کند می نفی

بالفعـل   نهایـت  بـی  یـک  ،حوادث نهایت بی یر زمانید سیگویمن استدالل یامقدمه دوم 

ن مقدمه دوم مربـوط بـه   یبنابرا. افتد می ه اتفاقکاست  ییزهایچ» حوادث«مقصود از  .است

آن گـاه  ، باشـد  یرات در زمان نامتنـاه ییتغ یا توالیه اگر سلسله کند ک می انیر است و بییتغ

ـ ز ؛دهنـد  مـی  لکیبالفعـل را تشـ   نهایت بی ، یکن حوادث اگر با هم لحاظ شوندیا را اگـر  ی

افتـه  یه در گذشـته امتـداد   کب شده باشد کیحوادث تر نهایت بیه از تعداد کباشد اي  سلسله

 ,Craig( بالفعـل خواهـد بـود    نهایـت  بیمجموعه  یکموعه همه حوادث آن گاه مج، باشند

1979, p 95; 2008, p 116( .  

از اسـتدالل دیگـري را    ،نهایـت بالفعـل بـراي تکمیـل بحـث      بعد از رد وجـود واقعـی بـی    او

سلسـله زمـانی    یتکند تا فرض مسبوق مطرح میبه شکل قیاس استثنایی است، ابوهذیل عالف که 

  :استدالل به صورت زیر است. حوادث بر یک عالم ازلی و کامالً بی حرکت را رد کند

ـ عالَ یکحوادث مسبوق بر  یمتناه یا سلسله زمانیدارد  يا وجود عالم آغازی. 1  یم ازل

   ؛ت هستندکحر یامالً بکو 
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  ؛ستین 1تکحر یامالً بکو  یم ازلعالَ یکحوادث مسبوق بر  یمتناه یسلسله زمان. 2

  .)Craig, 1979,  p 99-102( دارد يپس وجود عالم آغاز 

 نفـی از حـوادث را   نهایـت  بـی سلسـله   یکان که امکاستدالل سابق  با همانمقدمه اول 

و  یاسـتدالل فلسـف   یک گیکر، ن استداللیدفاع از مقدمه دوم ابراي . استح یصح، ردک می

 ایـ ه رخ داده کـ د حادثـه اول  یـ گو ی میفلسفدر استدالل . دهد ارایه می یاستدالل تجرب یک

ا از ازل وجـود  یتحقق آن  يبرا 2یافکشرط الزم و ، اگر معلول باشد. ستیا نیمعلول است 

ن شـرط از ازل نبـوده   یا ایداشت؛  می د از ازل وجودین صورت معلول هم بایه در اکداشته 

ـ ا بـه عقـب بـرده   یـک حادثـه   حادثه اول را ، ن صورتیه در اکو به وجود آمده است  م و ی

ز قابـل قبـول   یـ ر معلول بودن عالم نیل غکش یاز طرف. شود می ور دوباره مطرحکمذپرسش 

 یعنی وجود علـت ـ ه حادثه اول بدون تحقق شرط الزم آن  کن است یرا مستلزم ایز ؛ستین

ـ   یـک تواند مسبوق بر  نمی پس عالم. خود به وجود آمده باشد خودبه ـ و مطلقـاً   یعـالم ازل

ـ کعالم  یک گویدمی یدر استدالل تجرباو . ت باشدکرح یب  يد در دمـا یـ ت باکـ حر یامالً ب

 یتـ کچ حریهـ  ین عالمیت است و در چنکجه حریرا حرارت نتیز ؛صفر مطلق موجود باشد

  ).Craig, 1979, p 102( وجود ندارد

  براي به وجود آمدن عالمدوم  یاستدالل فلسف. 2. 3

 ]ه اسـت عـالم بـه وجـود آمـد    [ مورد بحث یدوم برهان اصلدر ادامه دفاع از مقدمه کریگ 

له یوسـ ه بالفعل ب نهایت بی یکل کیان تشکق عدم امیه از طرکدوم خود را  یفساستدالل فل

  : دهد ارایه میچنین ، است یمتوال يها افزودن

   ؛ل شده استکیتش یمتوال يها ه از افزودنکاست اي  مجموعه، حوادث یسلسله زمان .1

 یـک توانـد   نمـی  ل شـده باشـد  کیتشـ  یمتـوال  يهـا  له افزودنیوسه ه باي ک مجموعه .2

   ؛بالفعل باشد نهایت بی

 ,Craig, 1979( نهایـت بالفعـل باشـد    تواند یـک بـی   بنابراین سلسله زمانی حوادث نمی

                                                        
1. Absolutely quiescent universe 

2. Necessary and sufficient condition 
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p103– 110; 2008, p 119-122( .  

ل حـوادث  کـ مجموعـه   ،اوالً :؛ زیـرا استن استدالل روشن یگ مقدمه اول ایرک به نظر

آن بـا هـم موجـود     ياعضـا همـه  ه کست یناي  مجموعهی، قبل از هر زمان مفروض، گذشته

ـ با یعنی ؛جاد شودیا یب زمانیا به ترتیه دائماً کباشد اي  خواه مجموعه. باشد اي از  حادثـه د ی

ـ کبل ،شود نمی جادیم ایا تقسیق ین سلسله با تفریا، اًیثان ؛1دیایگر بیحادثه دپس  ا افـزودن  ه ب

 ؛اسـت  تأکیـد سزاوار گ یرکن مطلب از نظر یا. ردیگ می لکگر شیعضو پس از عضو د یک

م یتـوان  مـی  را اگر چه مایزبیانجامد؛  یبه سرگردانممکن است  غفلت از آن يرا از نظر ویز

اي  م حادثـه ییگو می هک یمثل زمان-م یشیندایردن حوادث از حال حاضر به گذشته بکبا جدا 

ـ   یـک سلسله حـوادث بـا افـزودن     ن حالیابا  ـ  رخ داده است شیده سال پ ش از یحادثـه پ

عبـارت   یحت. شود ت با هم خلطیر و واقعکد حوزه فیباو ن ،ل شده استکیگر تشیحادثه د

، رونـد یرا خود حوادث در زمان به عقـب نمـ  یز ؛ننده باشدک تواند گمراه می »یسلسله زمان«

ل حوادث گذشته به طور کمجموعه  ،گریدسخن به  .رود می ار ما در زمان به عقبکاف بلکه

 حوادث مجموعه یمتوال يریگ لکش يبرا. شود تر می بزرگبا گذشت هر روز  يارونده شیپ

است اي  حوادث مجموعه ین سلسله زمانیبنابرا. میشود و نه تقس ارایه میق ینه تفر، گذشته

  . ردیگ می لکش یه با افزودن متوالک

 یـک توانـد  ینمـ ، ل شـود یکتشـ  یه با افـزودن متـوال  ک ياد مجموعهیگو می مقدمه دوم

 فیتوصـ  نهایـت  بـی ان شـمارش  کن مطلب با عنوان عدم امیا یگاه. بالفعل باشد نهایت بی

، چـون اضـافه شـده اسـت    ، شـود  میافزوده ه به مجموعه ک يدیرا هر عضو جدیز ؛شود می

بالفعـل بـا    نهایـت  بـی  یـک تشـکیل   م چـرا یقاً بدانیه دقکمهم است . تواند شمارش شود می

تـوان   ، میه اضافه شودک يهر عضو يبرا هکن است یعلت ا. غیرممکن است یافزودن متوال

 جـاد یآنچـه ا . دیرسـ  نهایـت  بـی تـوان بـه    نمی هرگز، نیبنابرا. ردکاضافه  تر بیشعضو  یک

هـر عضـو   با افزوده شـدن  ه کن یمجموعه نامع ، یکبالقوه است نهایت بی یکشود فقط  می

                                                        
 . به تعبیري دیگر و با زبان فلسفه اسالمی زمان، طبیعتی غیر قار الذات دارد. 1
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  1.گردد تر می بزرگبزرگ و ، دیجد

ـ آ: هکـ نـد  ک مـی  اشـاره اي  مسألهن یان استدالل به یگ بعد از آوردن ایرک ا اسـتدالل او  ی

ـ ا نـه؟ او پاسـخ ا  یباشد  می خود زمان يبرا يمستلزم آغاز ه بـه موضـع   ن پرسـش را بسـت  ی

ـ یاز حوادث است  يه زمان جداکمعتقد باشد  یاگر شخص، داند می شخص چ یاگـر هـ   یعن

 يبـرا  يمستلزم آغاز، استدالل در نظر اولن یاآن گاه ، بود یزمان باقهم  زبا، نبوداي  حادثه

آن گـاه  ، تواند بـدون حـوادث موجـود باشـد     نمی ه زمانکرد یبپذ یسکاگر  اما. ستیزمان ن

  ).Craig, 1979, p 106(هست  زیآغاز حوادث مستلزم آغاز زمان ن

دار  طـرف  یکسـ اینکه چه ؛ قابل دفاع است ،داشتن عالم یاست آغاز زمان یگ مدعیکر

تـوان   مـی  باشد یاگر زمان نسب. را بپذیرد 2ت زمانیزمان باشد و چه نسب یوتنیمطلق بودن ن

ـ   يتوان جدا می رایز 4؛بر حادثه اول باشد 3مقدمممکن است  گفت زمان ی، از حـوادث جزئ

ـ ازمینه ن در یبنابرا. استن خلقت رخ داده یه در اکدانست  اي ل عالم را حادثهک  ن حادثـه ی

 ینسـبت ، نسبت به قبـل و بعـد  ، عالموجود سپس ، عالم نبود یعنی ؛وجود دارد يقبل و بعد

ن اسـت  کـ مم کیـک ن مرتبه از تفیا، گرید ياز سو. شود می ه زمان شامل آنکاست  ییابتدا

چ یاصـالً هـ  ، را قبل از آغـاز زمـان  یز ؛را فوق زمان فرض گرفت یز نباشد و بتوان زمانیجا

 یه زمـان کـ  باشد اگر گفته شودرسد حتماً درست  می نظره پس ب، ان هم نبودکم یحت، نبود

امـا اگـر عـالم از     ؛بـود هـم ن  یزمان، آمدیهرگز به وجود نم یعالم اگررا یز ؛نبوده استهم 

ـ توان گفت ا می چگونه، است 5عدم به وجود آمده ه بـه وقـوع   کـ نین حادثـه اول قبـل از ا  ی

تـوان   مـی بـاز  ، رفتـه شـود  یوتن از زمان پذیفهم ناگر . ت داشته استیبر واقع ياثر، ونددیبپ

                                                        
را به کار » الزائد علی المتناهی بقدر المتناهی متناه براي ابطال تسلسل«اي با عنوان  متکلمان مسلمان قاعده. 1

کند و پیشینه آن به  د که شبیه به سخن کریگ است و کندي از آن براي غیر متناهی بودن زمان استفاده میان گرفته

 ).280 -278، ص1370ابراهیمی دینانی، (گردد  ارسطو برمی

2. Relational view of time 

3. Proir 

  . مقدم بر آن رسد اگر زمان نسبی باشد، وجود زمان همراه با حادثه اول است، نه به نظر می. 4

5. Exist ex nihilo 
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ز موجـود نباشـد و   یچ چین اگر هیبنابرا. 1نه با زمان ،داشته است يعالم در زمان آغاز گفت

 وجود نـدارد  یچ بطالنیه، ان به عنوان لحظه اول زمانین بیدر ا، دیبه وجود آ يزیسپس چ

)Craig, 1979, p108-109( . ـ یرسد ه نمی به نظر ،گریدسخن به بـه مفهـوم آغـاز     یچ بطالن

آغـاز   ین بـرن در نفـ  یچـون سـوئ  ی ه برخکرا  »زمان قبل از زمان« مفهوم. وارد باشد یزمان

  . و محصول قصور است یساختار ذهن یکفقط  گیرکبه نظر ، اند کار گرفتهداشتن زمان به 

 یکحوادث مسبوق بر  یمتناه یسلسله زمان ایدارد  يا وجود عالم آغازین چون یبنابرا

وجـود عـالم    ،جـه ینتدر ن اسـت؛  کـ ر ممیـ ن است و چون شق دوم غکمطلقاً سا یعالم ازل

ـ بـا ا . مورد بحـث اسـت   یشناخت ستدالل جهانمقدمه دوم در ا همانن یا و ،دارد يآغاز ن ی

ن کرممیـ ه غکـ رد کاستدالل  گیکر. امل شدکدر دفاع از مقدمه دوم  یمطالب استدالل فلسف

ه کـ نیداشـته باشـد و ا   يه عـالم آغـاز  کن است یبالفعل مستلزم ا نهایت بی یکبودن وجود 

 یتوانـد بـا افـزودن متـوال     نهایـت نمـی   بـی ن یا، بالفعل اگر هم بتواند موجود شود نهایت بی

   2.دارد یزمانوجود عالم آغاز  ،جهیو در نتل شود کیتش

توانـد عـالم را در    نمی یازل فاقد شعوره علت کن یبر ا یمبن یغزال سخن گیبه نظر کر

ـ  یکاز  یمعلول زمان یکجاد یاما ا، ند درست استکزمان خلق  ه کـ  اراده يدارا یعلت ازل

امـل  وعاز  ايرا مجموعـه یز ؛استن کمماز ازل اراده کرده، را  یمعلول زماناً متناه یکخلق 

ـ نـاگزیر  است  یافکط الزم و یشرا يدارابدون اراده و شعوري که  یکیانکم ا معلـول را از  ی

                                                        
تواند موجود  که لحظه اول می شودت ادعا یکه براساس نگرش نسبگرچه به نظر کریگ معقولتر آن است . 1

 . جداي از حوادث، زمانی وجود ندارد ؛ زیراباشد

بـه   آنـان  .بعضی از افراد ممکن است به استدالل فلسفی در مورد عالم مشـکوك باشـند   گویدکریگ می .2

تواند باشد دانند تا براي واقعیتی که می اي می کننده هاي گمراه هاي متافیزیکی اعتماد ندارند و آنها را تالش استدالل

هـاي   این افراد بیشتر مستعدند که تحت تاثیر حقایق تجربی قرار گیرنـد تـا اسـتدالل   . یا نباشد، قانون وضع کنند

وي براي چنین افرادي روش تجربی پس . ینکه وجود عالم آغازي داردبراي اهستند دالیل علمی  درپیانتزاعی؛ و 

 expansion of theاو اثبـات تجربـی خـود را از دو راه اسـتدالل از طریـق انبسـاط عـالم        . برد را به کار می

universe) (کندو استدالل از طریق ترمودینامیک بیان می )Craig, 1979, p 110(  که در اینجا از نقل آنها در

 . گذریممی
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امالً جـدا از  کـ توانـد   مـی  متشـخص  فاعـل  یکاما ، 1ندک نمی ا اصالً خلقی دنک می ازل خلق

ـ ز ؛نـد که در هر زمان خلـق  کند کآزادانه انتخاب  ،گریدیکدهنده لحظات از یزط تمیشرا را ی

، بـه زمـان   یوتنیـ در نگاه ن. دهد می زیز متشابه را از هم تمیه دو چکرد اراده است کن عملیا

در . نـد کخلـق  عـالم را  ه بخواهـد  ک یند هر زمانکتواند از ازل اراده  ی میوجود شخص یک

گ نقـد  یـ رکاز نظـر  . نـد کتواند بدون زمان اراده خلـق   می ن عاملیا، به زمان یدگاه نسبید

 ارایهعت علت عالم یر درباره طبیچشمگ ینییتب هکبل، ندک نمی ارکآغاز عالم را انهرگز، انتک

 یکآن گاه علت عالم ، را اگر وجود عالم آغاز شده باشد و اگر عالم معلول باشدیز ؛ندک می

  . )Craig, 1979, p 150-151( ندک می ه آزادانه خلقت عالم را انتخابک است یوجود شخص

 يشـهود  بارا  یزمانهاي  مجموعه يتواند همه محتوا می 2متشخص يگ خدایرکبه نظر

ـ به زمان یآگاه يبرا یزمان یبه توال يازیو ن ندک مشاهده 3یازل توانـد   مـی  خـدا . ات نـدارد ی

ـ ا پـس . زمان بداند و هم یازل يرا در شهود ـنده  یحال و آ، گذشته ـمضمون همه علوم   ن ی

 بخشـد  نمـی  به وجود زمـان قبـل از خلقـت ضـرورت    ، شخص است یکه خالق کقت یحق

)Craig, 1979, p 151( .زمانمند هست ر یخدا بدون جهان به نحو غ)Craig, 2001, p 252( .  

را نـاس  یآکوئ او گفتـه  .شـود یر زمـان مـ  یگ خدا پس از خلقت خود درگیکراز دیدگاه 

با مخلوقـات نـدارد    یبا خدا دارند اما خدا نسبت واقع ینکه مخلوقات رابطه واقعیبر ا یمبن

مثل جنس و فصل  ییاز مقوالت ارسطو؛ زیرا آکوئیناس )Aquinas, 1947, p 89(پذیرد  نمی

خدا قبل از خلقـت بـدون زمـان و    به نظر او . ن سخن بهره گرفته استیاثبات ا يو نوع برا

ـ ه بـه ا کـ بل، داند نمی ر در خداییل تغین امر را به دلیا. بعد از خلقت در زمان است  لیـ ن دلی

  . Craig, 1979, p 152(4( ر مرتبط شده استیمتغ يایه او ناگاه با اشکداند  می

  : ن استیگ چنیکر یینها دستاورد

                                                        
 . به زبان فلسفه اسالمی چنین فاعلی، فاعل موجب است. 1

2. Personal God 

3. Enteral intuition 

سعیدي : ك. همچنین ر. آمده است» خدا، زمان و ازلیت«تفصیل نظر کریگ در این مورد در کتابی به نام . 4

  .28-11، صص1389مهر و مالحسنی،
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به زمان خدا بدون زمـان و بـه طـور مسـتقل قبـل از خلقـت        یدگاه نسبین در دیبنابرا«

شود و خـدا بـا مـرتبط     می زمان آغاز، باشد یه زمانکرده است کاو از ازل اراده  .وجود دارد

 ،گـر سـو  یاز د. دهـد  مـی  خودش را در معرض زمان قرار، رییشدن با موجودات در حال تغ

ر و به طـور مسـتقل قبـل از خلقـت     ییبدون تغ، د خدا در زمان مطلقیگو ی میوتنیدگاه نید

خالق  یکن ما به یبنابرا. ندک می موجود است و خلقت فقط حادثه اول را در زمان مشخص

ر و به طور مستقل قبل از خلقت و بعد از خلقـت  ییه بدون تغکم یدیعالم رس يبرا یشخص

ـ کـ است  يزیهمان چ يزکن هسته مریا. استدر زمان موجود  مـدنظر  » خـدا «دان از ه موح

 یخـالق شخصـ   یـک الم ما را به ک یشناخت استدالل جهان. میرو نمی ن جلوتریما از ا. دارند

خـالق   یـک عـالم   ياما اگر استدالل ما درست باشد و واقعـاً بـرا  . عالم رهنمون گشت يبرا

 یقـ یا او خـود را بـه طر  یه آکم ینکق یاست تحقپس مطمئناً بر ما الزم ، وجود دارد یشخص

 كا هماننـد محـر  یـ م یتـر بشناسـ   امـل کم او را یه مـا بتـوان  کسازد  می ارکبشر آش يبراژه یو

» مانـد  ی مـی رده اسـت بـاق  که خلق ک یرد و منفصل از عالمیگیم هنار، کارسطو كرمتحریغ

)Craig, 1979, p 152-153.( 

  گیرکبرهان  یمبانترین  مهم

قرار گیـرد  واکاوي پس از تبیین برهان کریگ الزم است مبانی این برهان و لوازم آنها مورد 

خـود برهـان    ،این بنا بر چه مبنایی است و ارزیـابی ایـن مبـانی و در نتیجـه    شود تا آشکار 

  . انجام گرددتر  آسان

  ت یاصل عل

 يو. شـود  مـی  دهیـ خدا با جهـان فهم  یبر رابطه عل يو تأکیدت از یگ به اصل علیرکالتزام 

ه جهان و حوادث و روابط آن را کاست و خدا است  یجهان فعل اله، ندک یح میرر تصرکم

در اثبـات خـدا بـه عنـوان علـت       او یسع چنین هم؛ )Craig, 2001, p 56(است رده کجاد یا

 ياریبسـ در مواضـع   چنین هماو  .)Craig, 1979, p 191( ن مطلب استید ایمحدثه عالم مؤ

 ,Craig, 2001, p 58, 89, 99, 278( دانـد  مـی  نسبت خدا با جهان را نسبت علت و معلـول 

. شود می هرچه وجودش آغاز«ت از عبارت ین اصل علییتب يگ برایرک ،نیبر اافزون . )282

ـ ابیانگر ت یعل کرد بهیرون یا. )Craig, 1979, p 191( ندک می استفاده» است یعلت يدارا ن ی
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ر یـ رسـد تعب  مـی  ه بـه نظـر  کـ داند  می »آغاز شدن وجود«از به علت را یمناط ن يه وکاست 

   1.است یاز حدوث زمان يگرید

  ) گذشته یتناه(حدوث جهان 

شـود و   می آغازاي  ه در نقطهکبل، ستین ینامتناه، گ معتقد است زمان در طرف گذشتهیرک

 رکـ ذدالیلـی هـم   اثبـات آن   يبراته و سدان ن ادعاید ایؤرا م» انفجار بزرگ« یکیزیمدل فاو 

ا بـه  یـ گذشـته   یاثبات تناه يبرا یل فلسفیدو دلکریگ  ،تر آورده شد که پیش چنان ؛ندک می

ـ استدالل از طر اول. ردیگ می بالفعل بهره نهایت بیان وقوع کعدم ام یعبارت ان کـ ق عـدم ام ی

 ینامتنـاه  یـک  يریـ گ  لکان شـ کق عدم امیاستدالل از طر دوم ؛بالفعل ینامتناه یکوجود 

 يبـرا  »خـدا، زمـان و ازلیـت   «در اثر دیگر خود به نام  گیکر. یمتوال يها یبالفعل با افزودن

سته به آنها جـز بـا   یپاسخ معقول و شا ارایهه کند ک می مطرحپرسش گذشته دو  یاثبات تناه

ـ افریچرا خـدا جهـان را زودتـر ن    .1: ستین نکگذشته مم یفرض تناه ، نـون کچـرا ا  .2د؟ ی

  .)Craig, 2001, p 259 - 265( است؟نون کا

  : ردکن ییتوان تب می وجود زمان را به دو صورت، دیگو می گیکر

  ؛)ی زمانوتنیدگاه نید(م یزمان را مستقل از حوادث بدان .1

  ).یدگاه نسبید(م یو وابسته به حوادث بدان یزمان را نسب .2

از اي  و بعـد از هـر لحظـه    ه قبـل کـ نند ک ن احتجاجیچنتوانند یم، ن به زمان مطلققایلی

، داشـته باشـد   يتوانـد آغـاز   نمی است و یپس زمان نامتناه .باشد يگرید لحظه دیبا، زمان

  . آغاز باشد ياگر جهان دارا یحت

وسـتن  یزمان معتقدند گـذر زمـان عبـارت اسـت از بـه وقـوع پ       یدگاه نسبین به دقایلی

ـ بـه ب . آغاز حوادث مترادف با آغاز خود زمان استپس حوادث؛  ـ   ،گـر یان دی ن یقبـل از اول

ن حادثـه واقـع   یدوم یوقتبنابراین . ن بوده استکامر مم یکز یعدم بوده و خلقت ن، حادثه

                                                        
 هـر «ایـن اصـل کـه     ،نشان داده این است کهواقعاً در نفی علیت هیوم کریگ معتقد است تنها چیزي که . 1

انکار آن مستلزم تناقض یا بطـالن منطقـی   در نتیجه، تحلیلی نیست و » چیزي به وجود بیاید وجودش علتی دارد

  ).Craig, 1979,p 144( نمی باشد
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داران  دگاه اسـتدالل طـرف  یـ ن دیـ ن بـه ا قایلی. ده استیز آغاز گردین لحظه زمان نیاول، شد

دن دربـاره  یشیاند يذهن ما برا ییجز توانا يزینها چیو معتقدند انپذیرفته  را یوتنیدگاه نید

  . ت نداردیدر مورد واقع یه لزوماً داللت، کدهد نمی زمان گذشته را نشان

ـ ز ؛دارد يبرتـر  یوتنیدگاه نیبر دی، دگاه نسبیگ دیرکاز نظر    یفهـم چگـونگ   ،اوالً: رای

ه هـر  کـ نیبـر ا  یمبن یوتنیاستدالل ن ،اًیثان ؛دشوار استاي  مسألهوجود زمان جدا از حوادث 

 ,Craig( ال اسـت کد و اشـ یـ محـل ترد ، قبل از آن اسـت اي  از لحظه کیحا، زمانلحظه از 

2001, p 252( .  

نـد  یآفر مـی  که ییخدا، توان گفت ي، میآور ش از برهانیپ ین دو اصل حتیبا توجه به ا

 یو به وجود آمدن آن صرفاً ناشخلق کرده  یاز گذشته متناهاي  در نقطهرا جهان در نظر او 

ن یـ گ بـر ا یـ رک. )Craig, 2001, p 252( گریز دیچ چینه ه، بوده است یلهاز قدرت مطلق ا

ه فضـا و  کـ ن است یاز ا کیز حاین معاصر یکزیف یجهان شناخت يه دستاوردهاکباور است 

ي رید تفسـ یـ ؤن را میـ گ ایـ رکو انـد   به وجـود آمـده   1»انفجار بزرگ«زمان همراه با حادثه 

ـ  بنابراین. )Craig, 2001, p 256-257( نموده است ارایه »خلق از عدم«ه از کداند  می ش از یپ

 وجود داشـته اسـت   2»بدون جهان« ییه در آن خدا به تنهاکبوده است  یتیآغاز جهان وضع

)Craig, 2001, p 252( .بـر وجـود خـدا     یدارد برهان می گ را وایرک یتین وضعیباور به چن

ت پـس از  یهـم وضـع   وت جهـان بـدون خـدا    یاز وضع یه هم تصور قابل قبولکند کاقامه 

  . ردیخلقت جهان را در برگ

                                                        
 Craig(وجود خداست گفت که نظریه انفجار بزرگ شاهدي براي  1951پاپ پیوس دوازدهم در سال . 1

& Armstrong, 2004, p 43 .(برد؛ به این کریگ نیز از این نظریه به عنوان شاهدي براي وجود خدا بهره می

بیلیون سال گذشته اشیا بـه   15شکل که انفجار بزرگ دلیلی بر حدوث امور فیزیکی است؛ یعنی در زمان حدود 

پس تئوري انفجار بزرگ محتاج خلق از عـدم اسـت   . دندشوند تا عدم گرمی)  shrink down(هم در پیچیده 

)Craig & Armstrong, 2004, p4 .( 

آید براي اشاره به وضعیت خدا پیش  از آن جا که کریگ براي وجود جهان، آغازي قائل است، به نظر می .2

تا این اشکال بـه   استفاده کرده است» قبل از خلقت«به جاي  ـبدون خلقت   ـاز خلقت، تعمداً از این اصطالحاً  

زیرا در این  ؛وضعیتی نامعقول است» قبل از خلقت«شود، پس  وي وارد نباشد که اگر زمان به تبع جهان آغاز می

 . صورت زمانی در کار نیست که قبل و بعدي مطرح باشد
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   یابیارز

البته نه  .گیردمیانجام حکمت متعالیه  دیدگاهدر این بخش تأمالتی چند در برهان کریگ از 

از سـخنان  اي  پـاره بلکه از آن لحـاظ کـه    ،به منظور تبیین موضع صدرالمتألهین در هر مورد

  . کندالصدرا آنها را نقد میکریگ شبیه کسانی است که م

 يدارا، شـود  مـی  هرچه وجـودش آغـاز  «ه کن یت عبارت است از ایگ علیرکاز نظر . 1

آنچـه وجـودش   «تعبیر از معلول به عنـوان  ) Craig, 2001, p 9; 1979, p 140(» است یعلت

امـر   را تنهایز؛ ست حادث باشدیبا می ه معلولکن است یابیانگر القاعده  یعل ،»شود آغاز می

اج بـه  یمناط احت، گیرکتوان گفت از نظر  پس می .»شود می وجودش آغاز«ه کحادث است 

  . است» حدوث«علت 

ال کدو اشـ  ،اسـت » حـدوث «اج به علت یه مناط احتک مسألهن یدگاه مالصدرا بر ایاز د 

ـ ، ه موجـود اسـت  کـ  یمعلـول : ییال مبناکاما اش. وارد است ییو هم بنا ییهم مبنا بـه   یوقت

ـ ا تقدم عدم بر وجود؛ یوجود الحق و عدم سابق و ترتب وجود بر عدم  ـ ی خر وجـود از  أا ت

ـ اگر گفته شود علت احت. ندیگو می »حادث«ل شود آن معلول را یتحل، 1عدم اج معلـول بـه   ی

 هرگـز ، خر از وجـود ، صـفت وجـود اسـت و متـأ    ن حدوثیچون ا ،حدوث اوست، علت

بـه حـدوث   ، افـت شـد  یه کنیء پس از ایش. مبدأ باشد ن وجود بهیاج ایتواند علت احت نمی

 او یلـ یگرچه در خارج حدوث همراه وجود اسـت و جـزء عـوارض تحل   . شود می متصف

مـؤخر از وجـود اسـت و    ، وجود مقدم بر حدوث و حـدوث ، لیدر مقام تحل یباشد ول می

ـ ز ؛باشـد  یاز آن وجود به مبدأتواند علت ن نمی ه مؤخر از وجود استک يزیچ  دور الزمرا ی

نه به عنوان جزء علـت  ، اج معلول به سببینه به عنوان تمام علت احت ،حدوث پس. دیآ می

ـ نه به عنوان جزء علت احت، اج معلول به سببیاج و نه به عنوان شرط علت احتیاحت اج در ی

ـ ا. 2)252ص ،3ج، 1419ي، رازین شـ یصدرالد(داشته باشد نقشی تواند یت نمیعل مسأله ن ی

                                                        
 . اند همگی تعابیر دیگري از حدوث. 1

ن مالك احتیاج نمی پذیرد، بلکه منشأ این ارتباط مرحوم صدرالمتألهین امکان ماهوي فالسفه را نیز به عنوا. 2

به معناي اینکه اهللا غنی است؛ یعنی عین غنا ). 253، ص 3، ج1419صدرالدین شیرازي، (داند را امکان فقري می

براي تبیـین عمیـق و   . »ذات ثبت له الفقر«است و وجودات عالم، وجودات امکانی فقیرند یعنی محض فقرند نه 

 . 342، ص 1368جوادي آملی، : ك. مالصدرا ر دقیق نظر مرحوم
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. ب اسـت یـ م او غریبـا پـارادا   یلـ ین تحلیگرچه چن ،گ هم وارد استیبه کر ییمبنااشکال 

به مباحـث   یف متکلمان از حدوث است که ربط چندانیمتوجه تعر، مالصدرا ییال بناکاش

  . گ نداردیکر

ن یـ ن مـدعا ا یل او بر ایاز جمله دال. گذشته است یتناه، گیرکه ینظر یگر مبانیاز د. 2

وجود نداشته و سپس به در آن ه جهان کبوده  یتیوضع» خلق از عدم«ه بود که بر طبق آموز

چرا خدا جهـان را  «ه کد یآ می شیپپرسش ن یباشد ا یاگر گذشته نامتناه، وجود آمده است

ـ   يبرا یل خوبید دلیخدا بادر نتیجه، و » د؟یافریزودتر ن ر انـداختن خلقـت داشـته    یخأبـه ت

. ر انـداختن خلقـت داشـته باشـد    یبه تـاخ  يبرا یلیدل تواند نمی گ خدایرکاما از نظر . باشد

، گر قبل از خلقت جهـان ید، گذشته یرا در فرض تناهیز؛ باشد ید متناهیگذشته بابنابراین، 

  »د؟یافریچرا خدا جهان را زودتر ن« دیه به واسطه آن بتوان پرسکست ین یزمان

را یـ اجـب اسـت؛ ز  وجود معلول و، در فرض وجود علت تامهفیلسوفان مسلمان از نظر 

از  یا شرطیه جزء کل است ین دلیموجود نباشد به ا، معلول یاگر علت تامه محقق باشد ول

را با اضـافه  یز؛ علت تامه نبوده است، و در واقع آن علت مفروض، علت محقق نبوده است

ـ  . شود می معلول موجود، ا شرطیشدن آن جزء  وجـود  ، علـت تامـه باشـد   ی، پس اگـر علت

فاعـل  ی، ه حق تعالاند ک ردهکال کن اصل فالسفه اشیلمان به اکمت. است يضرورمعلول آن 

 ین به وجـود آورد و ضـرورت  یمع یعالم را در زمانی، ازلاي  تواند با اراده می مختار است و

ه خـدا  کـ رد کـ را تصـور   یتوان زمـان  می نیبنابرا. ه عالم از ازل با خدا موجود باشدکندارد 

؛ 131ص ،2ج، 1419ي، رازین شـ یصـدرالد (وجـود نبـوده اسـت    عـالم م  یوجود داشته ول

گ در مورد جهان یربسان عقیده کن المکمت ين ادعایا. )129ص، 1375ی، ن طوسیرالدینص

ـ  اي ک لمان از بازهکه متکن تفاوت یالبته با ا. و آغاز آن است  یه در آن خدا وجود داشـته ول

در نتیجـه،  نند و ک می ریتعب» زمان موهوم«و گاه به » زمان«به  ،امده بودیعالم هنوز به وجود ن

بـه  ، ز از جمله عالم است و فرض قدم زمـان یه خود زمان نکد یآ می ال به آنها واردکن اشیا

ـ راد البتـه بـه کر  ین ایا. )391و  209ص، 1417یی، طباطبا( فرض قدم عالم است يمعنا گ ی

د زمان وابسته یگو می حاًیو صر، داند ی نمیزمانت بدون جهان را یاو وضع ؛ زیراستیوارد ن

توانـد بـدون آن تحقـق     نمـی  د ویآ می به وجود، زمان با جهان پس. به وجود حوادث است

  . داشته باشد
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 ؛وارد شده اسـت ، کندینکه خدا در زمان اراده میبر ا یبه قول متکلمان مبن يگریراد دیا

 ،نـد یافریب یه عالم را در زمان خاصـ کند کخود اراده  یار ازلیه اگر خدا با اختکن شکل یبه ا

اراده  يگـر یتواند خلقـت عـالم را در زمـان د    نمی ایمتعال  يخدا :ستیاز دو حال خارج ن

 .در هر دو شق باطـل اسـت   یند؛ تالکاراده  يگریتواند خلقت عالم را در زمان د می ایند؛ ک

ـ از شـق دوم ن . شـود  یمـ   عن ذلک یتعالـ ت خدا  یل که باعث موجبین دلیشق اول به ا ز ی

عـالم را در فـالن    ید خدا با چه مرجحـ یتوان پرس می رایز؛ دیآ می ح بدون مرجح الزمیترج

ـ ته جالب توجه اکن .)132ص ، 2ج، 1419ي، رازین شیصدرالد( ند؟یآفر می زمان خاص ن ی

ا یـ م بـودن جهـان   یقـد  ياستدالل برا یه به نوع، کنالمکر فالسفه به متیال اخکه اشکاست 

اما . داردشباهت گذشته  یاثبات تناه يگ برایرکبه استدالل ، زمان گذشته است یعدم تناه

زمان گذشته اسـت   یعدم تناه يریا به تعبیاثبات قدم عالم ، ن استداللیمقصود فالسفه از ا

ـ آ مـی  به نظر. ندک می رکگذشته ذ یاثبات تناه يرا برا ر آنیگ نظیرکو  ن تفـاوت بـه   یـ د ای

عدم مسلم  اساس اعتقاد خلق از ت بدون جهان را بریگ وجود وضعیرکه کخاطر آن است 

رده اسـت و  کـ د چرا خدا عـالم را زودتـر خلـق ن   یتوان پرس می پس در نظر او .گرفته است

امـا  . دانـد یمـ  یگذشـته را متنـاه   ،ر انـداختن خلقـت وجـود دارد   یخأبه ت يبرا یلیچون دل

، انـد  فرض نگرفته یشخاص را پاي  جمله مالصدرا خلقت عالم در لحظهاز مسلمان فالسفه 

اگر خدا عالم ، است ین شکل که چون زمان گذشته نامتناهیبه ا. رد آن هستندپس ه در کبل

ـ افریه چرا خدا عالم را زودتر نکد یآ می شیپپرسش ن یا، ندکخاص خلق اي  را در لحظه  دی

 ده اسـت و گذشـته  یـ پس خدا عالم را از ازل آفر. یدآ می ح بالمرجح الزمیترجو در نتیجه، 

 ـه مسلماً خدا فاعل مختـار اسـت    کاز آن جا  ـن صورت  یرا در ایز؛ باشد یتواند متناه نمی

ـ نداشته باشد و به تعب خاصاي  خلق عالم در لحظه يبرا ید خدا مرجحیآ می الزم ر خـود  ی

  . »د؟یافریچرا خدا عالم را زودتر ن«ه کمطرح باشد پرسش ن یگ ایرک

زمـان  ، ه قبل از خلقتکند ک می حیتصر ياریگ در مواضع بسیر، ککه گفته شد چنان .3

ح ین تصریا. دیآ می با جهان به وجوددر نتیجه، دارد و  ینسب یتیرا زمان هویوجود ندارد؛ ز

ماننـد  ، عـالم  یبه حـدوث زمـان   قایلم او را مشخصاً یشود در نظر اول نتوان می موجب يو

او از حـدوث جهـان بهتـر     یقضاوت در مورد نحوه تلقـ  يبراپس . میبدانمسلمان لمان کمت

عبـارت اسـت از    یاز نظر مالصدرا حدوث زمـان . میبازگرد یف حدوث زمانیاست به تعر
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بعـد از عـدم در    یعن، یستیت قابل جمع نیه با قبلک یتیبعد، ء بعد از عدم آنیحصول ش«

 یعنی ف ین تعرید آخر ایاگر ق .)245ص ،3ج، 1419ي، رازین شیصدرالد( »خاص یزمان

گ دربـاره  یرک أيد گفت ریبا، ف باشدیتعر يجزء ضرور -» مسبوق بودن به عدم در زمان«

، ح خود او قبل از خلقت جهانیرا به تصریز؛ ستین یمنطبق بر حدوث زمان، حدوث جهان

ه کـ  یتیبعـد «عبـارت  و ، ف نباشدید آخر جزء اصل تعریاما اگر قاست؛ زمان وجود نداشته 

گ را منطبـق بـر   یـ رک يتـوان رأ  مـی  آنگاه، باشدرکن تعریف  »شود نمی ت قابل جمعیبا قبل

ه در آن جهـان  ، کـ ت بـدون جهـان  یگ وضـع یرکر یرا بر طبق تعابیز؛ دانست یحدوث زمان

 ینـوع بـر آن  ست و یقابل جمع ن، ت وجود جهانیه با وضعکاست  يبه نحو، معدوم است

، نحـوه از حـدوث   یکدر  ،گریان دیبه ب. شود نمی خر جمعأآن متقدم با مت ه درکتقدم دارد 

ـ ؛ یاست ین حدوث زمانیست و ایامر حادث با عدم خود قابل جمع ن تنهـا بـا فـرض     یعن

. شـوند  نمـی  ه در آن قبل و بعد با هم جمعکرد کرا تصور  يتوان قبل و بعد می وجود زمان

ت وجـود جهـان قابـل    یت عدم جهان با وضعیه وضعکن است یبر ا گ دالّیرک يحال ادعا

نهـا  یه اکـ دهد  می از اصطالح بدون خلقت و بعد از خلقت نشان يست و استفاده ویجمع ن

ت تنهـا در فـرض وجـود زمـان تحقـق      یت و بعـد ین نحوه قبلیو چون ا، ستندیقابل جمع ن

، انین بیا با. است قایلجهان  یبه حدوث زمان یز به نوعیگ نیرکتوان گفت  می پس، دارند

ده یـ ن عقیا. گ خواهد بود و آن آغاز داشتن زمان استیرک یز متوجه مبانین يگریال دکاش

گ یـ رکه کـ  يریاما تصو، است یده منسجمیخود او عق یگر مبانیگ گرچه با توجه به دیرک

ت عـدم و  ییعنی قابل جمع نبودن وضـع  ،دهد با توجه به الزمه آن ارایه میاز حدوث جهان 

ا هرچند که او تصویر نسبی از زمان ر. مستلزم وجود زمان قبل از جهان است ،وجود جهان

  . گفته باز هم چنین استلزامی برقرار است دهد اما به دالیل پیشترجیح می

کند تنها براي جهـان مـادي زمانمنـد کارآمـد اسـت و در آن      مدل خلقی که کریگ ارایه می. 4

، نادیـده گرفتـه   1داننـد  یناس آنها را همان مالئکـه مـی  مجردات که برخی از مسیحیان، همانند آکوئ

  . داند یکسره خالی از عوالم غیر جسمانی است عالمی که او مخلوق خدا می. شده است

                                                        
توماس بحث مبسوطی در باب فرشته شناسی دارد که در جامع علم کالم به نام رساله در باب مالئکه آمده . 1

 ). Aquinas, 1947,  p342 (گوید فرشتگان یکسره غیر جسمانی هستند است و در همان ابتداي آن می
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  یجهنت

و  مهبانـگ ، نظریـه کـانتور   ، ماننـد دیـ علـوم جد  هـاي  نظریـه کـه از  رو گ از آن یبرهان کر

ن نفـس  یم علـوم نـو  یکـه در پـارادا   یدر مقام احتجـاج بـا کسـان   ، بردترمودینامیک بهره می

کـه  رو  امـا از آن . کنـد یاز آن مـ اي  ن استفادهیخود او چن ؛ همچنان کهد استیمف، کشند یم

از فالسـفه   ياریبسـ  يفکـر  يبـا فضـا  است، دست کـم   یکیزیر متافیغ یمبان یبرخداراي 

دوث زمانی ی معلول از علت تامه و حی از قبیل مناط نیاز به علت و تخطّمسایلدر مسلمان 

د در عصـر  یـ علـوم جد  یات بـا جهـش علمـ   یق الهیدر تطب يتالش و. ستیعالم سازگار ن

شـرفت علـوم   یبه پ کیه متک یت است اما استفاده از مقدماتیاهمداراي حاضر قابل توجه و 

ه کـ سـت  ا نیـ و آن ابـه همـراه دارد   ه خـود  یدر حاشـ  يجـد  يدیشه تهدیباشد هم یتجرب

ـ ز ،بر اثبات وجود خداسـت  یه مبنکتواند اصل برهان را  می ن علومیشرفت همیپ سـؤال  ر ی

  . ببرد
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