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چکیده
دهیاز آن ديریتقر،یو غربیاسالمشمندانیاز اندياریبرهان امکان که در آثار بس

وجود یک موجود ضروري را از طریق هاثبات وجود خدا است کنیاز براهیکیشود، یم
ترکیب برهان حدوث متکلمان و باناسیآکو. کندیممکن بودن موجودات اثبات م

برهان وجوب و امکان در فلسفه ، تقریري از این برهان ارائه داده که  شبیهبرهان علیت
آکویناسریبه بررسی تقربا تکیه بر نقدهاي پالنتینگااین نوشتار. استیو کالم اسالم

را نایمان، خصوصاً ابن ساز اندیشمندان مسليبرهان پرداخته و تأثیرپذیري واین از 
و از این رهگذر ضعف هاي تقریر آکویناس در مقایسه با تقریر ابن .نشان داده است

.سینا نمایان شده است

و امکانبرهانناس،یآکووجود خدا، امکان، برهان جهان شناختی، :واژگان کلیدي
وجوب
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مقدمه

بوده و انیادۀهمياز موضوعات محورو خیطول تاردربشريجديهادغدغهه وجود خدا از ئلمس
نزددرخداوجودةدرباراندیشهوتأمل. هستیدر نهاد هر کسآنعالقه به فهم و دانستن ایگو
متعلق به ۀفالسفدهد،یمنشان یخیتارشواهد. استداشتهممتازيوخاصجایگاهزینلسوفانیف

,Edwards(اندپرداختهخداوجودهیعلایله ییهااستداللیبررسن و ییبتمختلف بهيفکريهامشرب
1967: .استگرفتهسامانخداوجودمسئلهازمتعدديتفاسیروتعابیرآنانتالشرهگذراز.)232

هاي تومیسمی افکار و آثارش، در قالب اندیشهکهیوسطقرونۀبرجستلسوفیف،1توماس آکویناس
بهموجوداتغایاتووجودمبدأعنوانبهخداوندوجودبهفتمعرهدفبازین،هنوز هم مورد توجه است

2استدادهاختصاصامرنیابهراخودیفلسفنظامازیمهمبخشوپرداختهخداوجودۀمسئلنییتب

).1379:54؛ توماس ،1384:470؛ مک گراث، 1344:91،یفروغ(
نند، برآن است که کاز استدالل معرفی مینیازو بی3توماس، در برابر کسانی که وجود خدا را بدیهی

ژیلسون،؛129: 1382السکم، (.دشوهاي مقتضی اقامه براي اثبات وجود خدا، الزم است استدالل
به نقد وکندیمبودن وجود خدواند را مطرح یهیبدلیدال4اتیدر کتاب جامع الهيو)74-93: 1375

ۀلیبه وسدیو ما بااستشناخته ناما يخدا براتیکه ماهردیگیمجهینتتیو در نهازدپردایمها آن
:Aquinas,1977(.میبپردازخداتر، به اثبات وجود شناخته شدهيامور ردکتابدراو ل،یدلنیهمبه)11
وکردهاقامهاست،مشهور5»راهپنج«بهکهبرهانپنجطبیعیالهیاتکتابدروبرهاندوضالهامم

:Aquinas,1977)شودمیاثباتیمشکلهیچبدونخداوجودهاراهاینزاکهاستمعتقد این . (14
با هاآندرکه7انددهیگردمعروف6»براهین جهان شناختی«به غرب،کالموفلسفهتاریخدرقیپنج طر

: 1372ک،یه(شودیموجود خداوند اثبات ..... ایامکان ایعالم همچون حرکت یژگیازویکیبر هیتک
53.(

از آن به برهان یاست که گاه9و وجوب8امکانبرهان،پنجگانهبراهیننیابرهان از نیسوم
در. شودموجود ممکن، وجود واجب اثبات قیتا از طرشودیمبرهان تالش نیدر اشود،یمادی10امکان
همارـفناـبرهنـیاهـقاماايبررامینهزکهافتیتوانیميشواهدارسطوونوـفالطایفلسفنظام

اثباتعقلىبراهینبهترینازیکىبرهاناینیاسالمۀفلسفدرو ) 245-244: 1381رز،لدا(انددهرـک
ازیامتویژگیوکیهرکهانددادهارائهآنازتقریرهایىاسالمىۀفالسفاکثرودیآیمشماربهخداوجود
یتجربعلومبهيازینواستمحضیفلسفدماتمقيداراآنيهاریتقرنیشتریبوداردراخودخاص
: 1375،يجواد؛ 303-266: 1376زاده،نیحس(استیکافمقدماتاثباتيبراالعلمقبفلسفهوندارد

وکردمطرحخودآثاردریخاصظرافتباومدونومنقحبصورترابرهاننیاسیناابن).122- 91
، 1375نا،یسابن(گرفتقرارگوناگونهاىبررسىوبحثموردبعدىمتکلمانوفیلسوفانتوسطسپس

.11)23- 22: 1383همان،؛ 566: 1379؛ همان، 55- 49: 1376همان، ؛18- 3:10ج 



47آن  بر اپالنتینگ  نقدبرهان امکانِ آکویناس و       انتقادي  تحلیل
(A Critical Analysis of Aquina's Argument fromContingency and Platinga'sCritique on it)

مدافعانگرفته و قرارفراوانمورد بحث و مناقشه غربۀفلسفواتیالهدر12ناس،یآکوامکانبرهان
الك، کاپلستن، جان جانتس،ینبیالهمچونییهاچهرهمدافعان،انیمدردارد،يادیزمنتقدانو
هاسپرز؛راسل،ل،یماستوارتکانت، جان وم،یهز،یمنتقدان نانیدر م. شودیمدیده گیکرامیلیو وکیه

یانیگراعقلبدانجاست که عالوه بر تاغرب دربرهان نیاتیمقبول. قرار دارندپالنتینگاویجان مک
یحتّ. اندبرخاستهو به دفاع از آن رفتهیآن را پذزیجان الك نرینظیانیاگرحستس،ینبیالهمچون

مخالفان معاصر است، به ياساس نقّاديبرهان وارد کرده و کالم ونیابرياکوبندهيکانت، که نقدها 
.کندیمقیتصدیعیطباتیهر گونه الهيآن را براتیاهمونکردهبرهان اذعان نیاعیرفگاهیجا
)Hepborn,1967: ؛57: 1372ک،یه؛272: 1384سلر،یگ؛ 58: 1372برن،هپ؛233

Hospers,1470: ,Mackie؛438-443 1982 : 87– ,kant؛88 1992, : 338.(
لیتحلو نییتببهنا،یسابنامکانووجوببرهانیاجمالیپس از معرفمقالهنیارو نیهماز
شودروشنآن خاللاز تاپردازدیمنگایپالنتينقدهاتیمحوربانبرهانیاازناسیآکوریتقريانتقاد

نایسابنخصوصاًمسلمانلسوفانیفازيریرپذیتأثواستوار است؟ یو مقدماتیمبانچهبرریتقرنیاکه
است؟شدهواردآنبریاشکاالتچهست؟یچآنضعفوقوتنقاطبوده است؟ زانیمچهبهآنارائهدر
دارد؟مقاومتتابواردهاشکاالتابربردرایآ

امکانووجوببرهانازنایسابنریتقر. 1

يمتعددفصولدرراآنابعادوکندیمنییتبیخوببه»اشارات«کتابدررابرهاننیانایسابن
ادامهفصلچندتاواستبرهاننیاریتقرآغازاشارات،چهارمنمطازنهمفصل. دهدیمحیتوض

وجودمفهومازفقطبرهاننیاریتقردريوکهدهدیمحیتوضرسد،یمنمطانیپابهیوقت. بداییم
:استاستوارر،یزقراربهمقدمهواصلچندبراوریتقر. استنیقیصدقیطرهماننیاوکردهاستفاده

واقعیتقبولاصل. 1-1

اجتماعاستحالهاصلهمانند،وداندیملاستدالازازینیبویهیبديامرراواقعیترشیپذنایسابن
.داندیمنیشیپمرتبهدرآنرشیپذبریمبتنراآنبريآورلیدلگونههرنیضینقارتفاعو

ممکنوواجببهموجودعقلیتقسیم. 1-2

.دیآیمشماربهیفلسفمهممسائلازکهاستتیماهازوجودزیتماوکیتفکم،یتقسنیااساس
واجباول،صورتدرست،ینيضرورایواستيضروروجودشایر،یغبهتوجهبدونوذاتاًموجود

.داردنامممکنممتنع،نهواستواجبنهذاتاًکهدومحالتدروشودیمدهینام
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علیتاصلقبول. 1-3

تیاولوممکنيبراطرفدونیاازچکدامیهپساست،يمساوعدمووجودبهممکننسبتاگر
فرضدرواستعلّتعدمایوعلّتخاطربهشود،محققممکنيبراطرفدونیاازیکیاگروندارد

.استشدهموجودعلّتوجودۀواسطبهممکنموجودبحث،

تسلسلودوربطالن. 1-4

ارتسلسلبطالنامااست،نکردهحیتصربداندور،بطالنبداهتلیدلبهاستدالل،نیادرنایسابن
تاممکناتسلسلهپذیردمیويکهاستايگونهبهسیناابنبیان. استدادهقراربحثموردتفصیلبه
لیدلبهراسلسلهکلّزیراداندمیواجبمحتاجراآنهمفرضایندرحتّیامایابدادامهنهایتبی

.داندمیممکنذاتیکشده،تشکیلممکنآحادازنکهیا

الوجودبواجاثبات. 1-5

کهدارندازیناستواجبضرورتاًکهخودازخارجياشئبههاآنوجودفرضبرممکناتۀسلسل
).30-2: 3ج،1375نا،یسابن(کنندیمدایپوجوبآنۀلیوسبهممکنات

میتقسممکنوواجبقسمدوبهیعقالنلیتحلوهیتجزکیبا،یهستتیواقعر،یتقرنیادر
خداوند،وجوداثباتيبراوشودیماثبات) بالذاتالوجودواجب(مطلوبصورتدوهرردوشودیم
همامکانصفتیحتّست،ینهاآنصفاتوموجوداتۀمطالعومخلوقاتآثارواحوالدرتأملبهيازین

اهرازنهد،یآیمدستبهیعقللیتحلقیطرازوجوب،صفتهمانندشده،مطرحبرهاننیادرکه
شیپازراممکناتومخلوقاتوجودستینالزمنیبنابرا. یعیطبموجوداتدرتأملویحسمشاهده

تنهابلکه،)370: 1373،يزدیمصباح(دانستهاآنوجودبرمتوقفراالوجودواجباثباتومیکنفرض
نایسابنکهاستلیدلنیهمبهوشودیماثباتالوجودواجبوجود،نفسایمحضوجوددرتأملبا

).66: 3ج،1375،سیناابن(استدهینامصدیقینرا،برهانش

وجوبوامکانبرهانازناسیآکوریتقر. 2

،يوآثارگریددروافتیتوانیمناسیآکو»اتیالهجامع«کتابدرتنهاراوجوبوامکانبرهان
خدا از وجوداثباتپنجگانهيهاراهازراهنیسومعنوانبهکتابنیادراو. شودینمدهیاز آن دینشان

:سدینویمامکان و وجوب بهره جسته و 

نداشتهوجودیاوباشندداشتهوجوداستممکنکهیابیممیدر طبیعت چیزهایی را ما«
یاوباشندداشتهوجوداستممکننتیجهدروبودهفسادوکونمعرضدرهاآنرایزباشند،
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که يزیمحال است که همواره موجود باشند، زیرا آنچهاآنبراياما. شندبانداشتهوجود
اءیاشۀاگر همنیبنابرا. ستیموجود نقتیاست، در حقهیالسوینسبتش به وجود و عدم عل

بودند، در آن صورت در یک زمان هیچ چیز وجود نداشته یمهیالسویبه وجود و عدم علنسبت
چیزي موجود نخواهد بود، زیرا آنچه چیباشد، حتّی اکنون نیز هحال اگر این امر درست . است

بنابراین، اگر . یابدمیکه قبالً وجود داشته است، وجود چیزيۀواسطکه وجود ندارد، تنها به 
اکنون یحتّنیبنابرا. دیموجود نبوده است، محال بوده که چیزي به وجود آيهیچ چیزیزمان

که ستیننیبنابراین چن. ه این فرضی باطل و نامعقول استموجود نخواهد بود، کيهم چیز
اما هر موجود . وجود دارد که وجودش واجب استيممکن باشند بلکه موجودموجوداتۀهم

اکنون همانگونه که در علل فاعلی اثبات . واجب یا وجوبش را از دیگري کسب کرده است یا نه
بیتااندآوردهوب خود را از دیگري بدست واجبی که وجموجوداتۀسلسلشد،  محال است که 

ازراخویشوجوبکهنکنیماذعانموجوديوجودبهتوانیمنمیبنابراین،. یابندادامهنهایت
این. استدیگرموجوداتوجوبعلتخودبلکهنکرده،دریافتدیگريازوداردخودشناحیه
:Aquinas,1977(»گویندیماز او به عنوان خدا سخن هاانسانهمهکهاستهمان 13(.

:کرديبندصورتریبه شرح ز،یطور منطقبهتوانیمرا يوریتقر
.موجودات ممکنی وجود دارندحاضرزماندر- 1
درنباشد،موجودبتواندکهچههررایموجوداتِ ممکن، محال است همواره موجود باشند، زنیا- 2
.نداردوجودزمانازیمقطع
از زمان چیزي وجود ياگر همه موجودات، موجودات ممکن باشند آنگاه نباید در برهه انیبنابرا- 3

)2جهینت(.داشته باشد
.استداشتهوجودترشیپکهاستيگریدزیچمعلولشدنشموجودشودموجودکهچههر- 4
آن،ازپسیزماندرزیچچیهآنگاهاستنداشتهوجودزیچچیهزمان، ازيابرههدر اگرنیبنابرا- 5

)4جهینت. (باشدداشتهوجوددینبازین
وجوديزیچزیناکنوناستنداشتهوجودزیچچیهاز زمان،يدر برهه ااگرصورتنیادر- 6

)5جهینت(داشتینم
)6و3جهینت. (داشتینموجوديزیچاکنونبودند،ممکنموجودات،ۀهماگرپس- 7
)1جهینت.(د دارنداکنون چیزهایی وجونو لک- 8
داردوجودزینواجبموجودکیکمدستبلکهستند،یموجودات ممکن نموجودات،ۀهمپس - 9

)8و7جهینت(
.استبذاتهوجوبشیاواستدیگريازوجوبشیاواجبموجودهر- 10
به موجود واجبی که وجوبش بذاته استایاگر موجود واجب وجوبش از دیگري باشد، آنگاه - 11

.دیآیمالزم یتسلسل نامتناهایشود یمنتهی م
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وجوبشکیهرکهیواجبموجوداتِازینامتناهۀمجموعیعنی. ممتنع است،یتسلسل نامتناه- 12
.باشدموجودتواندینماست،يگریدمعلول
ست،اعلّتازازینیوببودهبالذاتوجوبشکهواجبیموجودبهموجوداتۀسلسلباید نیبنابرا- 13
) 10،9،11،12جهینت(شودیمگفتهسخنخداعنوانبهاوازکهاستهماناینو. شودمنتهی

)139- 140: 1384نگا،یپالنت(

ناسیآکوریتقریمبان. 2-1

: استیمبتنریزاصولویمبانبر ناسیآکواستدالل

ممکنموجودوجودرشیپذ. 2-1-1

ممکن الوجود هستند و کهرفتهیپذعتیطبدر رايوروجود امیطور ضمنهبناسیآکوۀمقدمنیادر
او مخلوقات را به عنوان ممکن مورد توجه قرار داده و . کندیآغاز میموجود امکاننیهمخود را با ریتقر

یابیم که ممکن است وجود داشته باشند و یا وجود نداشته باشند و را میییزهایچعتیما در طبدیگویم
. کندیمدایها راه پاست که در آنيکون و فساد،یعیبودن امور طبوجوداو بر ممکن اللیدل

.برهان توماس اذعان به وجود موجود ممکن استیۀپانیاولنیبنابرا

تیوجود و ماهزیتما. 2-1-2

اهیتیــمشودیـمکه استقائلنیابهاو . داردتوجهماهیتو دجووتمایزخود به ریدر تقرناسیآکو
اماست؟یچمرغیسمیدانیممثالً،. میبدانيزــچیدشوــجوةراــبدرم،یبشناسهــکنــیاوندــبرا 
ناس،یآکو(ستاماهیتازریغدوـجو،یناابرـبن؟هـناـید دارد وـجوغسیمرـعاًقوااـیآکهیمـندایـنم

1382  :95 .(

ممکنموجودبودنیزمانحادث. 2-1-3

ممکنموجودکه نیایعنی؛استدالل حادث دانستن، امر ممکن استنیامهميهاهیپاازیکی
جهت عکس امر واجب است نیاازوجود نداشته باشد و ایاز زمان وجود داشته باشد ياتواند در برههیم
).113:  1384، لسونیژ(

یعنی ؛که این وصف را داشته باشديزیاست و هر چهیالسویممکن نسبت به وجود و عدم علموجود
.حادث استیعنید،یآیکه بتواند موجود نباشد، در مقطعی از زمان وجود ندارد و بعد به وجود ميزیهر چ
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تیعلاصلقبول. 2-1-4

بالذاتوجودیعنیبنفسه؛وجودممکنامراستتوماسریتقرمهمیمبانازکهاصلنیااساسبر
).همان(کندیماعطاءراوجوديوبهکهاستکردهتافیدريایفاعلعلتازراخودوجودبلکهندارد،

،هستندءقتضااالمعدودجووهـببتـنسوستهاآنماهیتازمتمایزنشادجووکهتممکناةسلسل
اهیــتنیچــهودــباشدوـجوعینبایدمراینالیو،ببخشدبجووهاآنبهکههستندعلتیمندزنیا
)1382:126،کمــالس(دــباشتهــشاند

آمدنوجودبهيبراقطعاًاست،نبودهزمانازمقطعیدرونداردبالذاتوجود،يزیچیوقتنیبنابرا
ودیآیمالزماتفاقوصدفهایصورتنیادررایزدیآوجودبهتواندینمبخودخودو. استعلتازمندین
.هستندباطلدوهرکهذاتدرانقالبای

واجبموجودوجودبهاذعان. 2-1-5

ۀاگرهمنیبنابرااست،نبودهیزمانکیدریحادثهرواستحادث،یممکنهرموجودآنجاکهاز
دراگرپس. باشدنبودهموجودچیزهیچزمانی،کیدرد،یآیمالزمآنگاهباشند،ممکنموجودموجودات،

زیراباشد،داشتهوجودنبایدیزيچهماالنوآنازپسزمانیدرآنگاهباشدبودهمعدومچیزهمهزمانی
شدنشموجودشود،موجودکهچههریعنیکند؛نمیتنبرهستیلباسموجودشیءطریقازجزمعدوم
چیزهمهکهاینپسدارند،وجودچیزهاییاکنوناما. استداشتهوجودقبالًکهاستدیگريچیزمعلول
.داردجودویواجبموجودبلکه. نیستپذیرفتنیاست،ممکن

بالذاتواجبوریبالغواجبقسمدوبهواجبموجودمیتقس. 2-1-6

ممکن بودن خارج رةیخود به دو نوع واجب اشاره کرده است و هر دو را از داریتقرنییدر تبناسیآکو
گرفته و به يگریبوده و وجوب و ضرورتش را از دریکه وجودش وابسته به غیواجبیکیساخته است، 

گریدریتعببهوبودهبذاتهوجوبشکه وجود بنفسه دارد و یواجبيگریاست و دریواجب بالغگریدریتعب
.شودیمدهیهمان واجب الوجود است که خدا نامنیو ااستبالذاتواجب
چیهستند که تحت هیخدا به عنوان علت اولةوابسته به اراداءیهرچند تمام اش،نظر توماساز
ریاز سایتلقنیحال ضرورت مطلق در انیبا ا. جز خواست خودشست،یافعالش ندریضرورتیعنوان

در ییزهایممکن هستند، برعکس، چاءیاشۀهممییبگومیکه مجبور باشيشود، به نحوینمینفاءیاش
,Aquinas(. دارندطیجهان هست که ضرورت مطلق و بس 1955: 85(

مخلوق بودن از وجوب مطلق برخوردارند، و نیر عهستند که دیائیکند که اشیمحیتصرتوماس
ها حاصل آنيوجه، وجوب براچیو به ه. وجوب مطلق را ندارندنیهم  هستند که ایمخلوقاءِیاش
. شودینم
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توسط خداوند زهایچیبرخیعنی؛ها عدم راه نداردکه در آنیائیاست وجود اشنیچن:دیگویميو
است که تیواقعنیاز ایناشنیاستعداد معدوم شدن هست، و اعتشانیشوند که در طبیمدهیچنان آفر

ةکه مادیائیز اشیو نيمادریغاءیاشگر،یديبالقوة است، از سوگریبا صورت دسهیها در مقاآنةماد
لذا وجودشان به . وجود دارند که استعداد معدوم شدن را ندارندست،ینگریبه صورت دلیها قابل تبدآن

).همان(اطالق و بساطت بالضرورة است نحو 
. ها راه ندارداست که بعد از موجود شدن عدم در آنیتوماس از موجودات واجب آن موجوداتمقصود

يشوند که اساساً دارایمعدوم نملیدلنیموجودات مجرّد به ا. يمجرّد و ماد: اندموجودات دو دستهنیا
يدسته دوم موجودات ماد. ق کرده و امکان معدوم شدن ندارندها را مجرّد خلخداوند آن. ستندیجسم ن
دایها جنبه بالقوه ندارد و لذا کون و فساد در آنها راه پدارند و ماده آنطیموجودات، جسم بسنیا. هستند

. هستند که وجوب مطلق دارندییهادو دسته از موجودات هماننیا. کندینم
که هر آنچه معدوم بوده و موجود شده، دیبگویکساگر: دیوگیميدر پاسخ به سؤال مقدريو

وارد یاستداللنیمخلوقات هست، چنۀقدرت بر نبودن، در همنیکند، و بنابرایملیبه سمت عدم م
ها از عدم است که آننیبه عدم دارند، هملیمخلوق ماءیشود اشیکه گفته مانیبنیارایز. ستین

معنا، نیبد. هاست، داشته باشندبر حسب قدرت علّت مؤثر در آننچهاز آریغيزیچنکهیهستند، نه ا
ۀافاضایقدرت هست که به آنها وجود بدهد نیاما در خالق ا. ستیمخلوق ناءیقدرت بر نبودن، در اش

ادجیاز ضرورت طبع خود، بلکه بر اساس اراده اش ایرا نه ناشاءیاو اشرایها را متوقف سازد زوجود به آن
).همان(کندیم

معتقد شد که وجود يو. کندیمانیخود را نماۀشیاز انديگریاشکال، ابعاد دنیدر پاسخ به اتوماس،
که معدوم بوده، يکه موجوددیبگویاما اگر کس. شوندیاز مخلوقات واجب بوده و معدوم نميادسته

نیایدهد، وقتیمپاسخاو . دین واجب نامتوایرا نمنیاست و ایباقشیبه عدم و امکان عدم برالیم
. نه قدرت بر بودن دارند و نه قدرت بر نبودناءیاش. میریبگدهیعلت را نادتیاشکال وارد است که موقع

.ها واجب باشدکرده که وجود آنتیرا عنایژگیونیااءیاز اشیخالق است که به برخنیا

تسلسلابطال. 2-1-7

کهستاديموجودجووممستلزر،پذیدفساداتموجودر ماهیتاز دوـجوایزـتمناسیبه نظرآکو
باشد، آنگاه ریموجود واجب وجوبش معلول غاگر. باشدنگرفتهغیررا از دخوبجوو وباشداتبالذجبوا

از موجودات واجب که هر یک وجوبش معلول دیگري است، وجود داشته نامتناهیهايمجموعهباید 
پس باید سلسله موجودات به یک وجود . یل امتناع تسلسل چنین چیزي محال استباشند که به دل

بنابراین، موجود واجبی وجود دارد که وجوبش بذاته است و این . ضروري و مبراي از علت، منتهی شود
.گویندمیاز او به عنوان خدا سخن مردمۀهمهمان است که 
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رآکویناسیتقربرنگایپالنتنقد. 3

مشهور غربی، مانند هیوم، کانت، راسل، جان شمندانیاز اندیبرخيبعد از او مورد نقّاداسرآکوینیتقر
زیننگایپالنتاند،کردهرا بر آن وارد ،يادیقرار گرفته و اشکاالت و انتقادات ز....... هاسپرز و ،یمک
استستهگونه دانرا جالب توجه ولی معماآنوختهبرهان پردانیاست که به نقد ایکسانجملهاز
مقدمهنیابهاعتراضدرودهد یقرار مدیدوم را مورد تردۀابتدا مقدماو). 1384:140نگا،یپالنت(
هیچ دلیلی ندارد و » هر چه بتواند موجود نباشد، در مقطعی از زمان وجود ندارد«این ادعا که دیگویم

رفتیتوان پذیشود که میمیمدعيو. باشدچرا نمی توان موجود ممکنی داشت که همواره وجود داشته 
یدرمقطعالزاماًممکنموجودنکهیوجود خواهد داشت و ایهمواره وجود داشته و حتّیموجود ممکنکه

تواند ممکن بودن شیء مین،یبنابرا. نداردیوجهست،یاز زمان به لحاظ ممکن بودن خود موجود ن
تیجهتوان حادث بودن و عدم زمانی آن را نان یک چیز نمیآن سازگار باشد، و از امکیبا قدم زمان

.گرفت
،توان از آنینمیباشد ولرشیدوم مورد پذۀبر فرض که مقدمدیگوینقد خود مۀدر ادامنگایپالنت

اگر همه موجودات، موجودات «است که زمغالطه آمیيادعاکینیارایگرفت، زجهیمقدمه سوم را نت
از این که موجود ممکنی مثالً. »باشدداشتهوجودچیزيزمانازيابرههنباید در ممکن باشند آنگاه 

Tتوان نتیجه گرفت که زمانی مانند میایآوجود ندارد، زماندر آن Bکه Tنامبهداردزمانی Bمانند 
خاص وجود داردیزمانياشئهر يبرانکهیپس با فرض ا؟که در آن هیچ موجود ممکنی نیستهست

تواند در آن زمان ینمزیچچیهست که هیگرفت که زمانجهیتوان نتیکه در آن زمان وجود ندارد، نم
حتی اگر بپذیریم هر موجود ممکنی در مقطعی از زمان معدوم بوده است، نتیجه یعنی؛وجود داشته باشد

تنها در صورتی الزم زیرا این نتیجه. شود که زمانی بوده که هیچ موجود ممکنی وجود نداشته استنمی
ممکنات در مقطع مشترکی از زمان داشته باشیم، حال ۀمی آید که دلیلی بر لزوم اجتماع عدم سابق هم

).143- 1384:142همان،(آنکه چنین دلیلی در دست نیست 

یبررسولیتحل. 4

،يونییتبوبا وجود نقاط قوت در کالم گذشتبرهان امکان ازناسیتوماس آکوریتقرآنچه در از
گونهبهگرفته،قراراعتراضونقدموردبارهااو استداللفقراتازکیهربرآن وارد است و یاشکاالت

استکاستهيتا حدوديواستداللقوتواعتبارازامرنیهموبودهریناپذدفاعها،آنازیبعضکهيا
نقد تیمحوربانقدهانیترمهمازیبرخیبررسولیتحلبهنجایادر). 129- 128: 1375،يجواد(

.میپردازیمنگایپالنت
مقدمات يداراآکویناسریتقرنا،یسابنۀفلسفبا اصل برهان در سهیدر مقانکهیاازنظرصرف- 1

را یعیبودن امور طبوجودالاول که ممکنۀخصوصاً مقدمریتقرن یامقدمات شتریب،استیطوالناریبس
امکان، مفهوممنظور او از نکهیاضمن. اثبات استازمندیبوده و نیهیبدری، غاستدادهقراربرهانیۀپا
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یابیم که ممکن است باشند و ممکن است چیزهایی را می«عبارت بهتوجهبا. روشن نیستوواضح
اسالمی از ۀکه در فلسفباشدهمان امکان خاص امکان،مفهومازمقصودشآید که مینظربه» نباشند

با تحلیل رایزست،یندومبه طرح مقدمه بحث بر انگیز يازیصورت ننیدر ااما. شودمیستفادهاآن 
.توان نیازمندي ممکن به غیر را ثابت کردمفهوم امکان می

است که نیآن اوبود همنگایپالنتکه مورد اعتراض الوین استدومۀمتوجه مقدمگریداشکال- 2
است، در حالی که چنین چیزي نه امري شدهمان واجب العدم پنداشته اي از زممکن العدم در برهه

با برخی از یشده است، حتّهقاماتحلیلی است که از تحلیل مفهوم ممکن به دست آید و نه برهانی بر آن 
).237: 1385ن،یشاکر(فلسفی چون فیض ازلی نیز ناسازگار استاتینظر

ياهالزممچنین کهیحالدرمکان و حدوث زمانی است، بین اۀبه نوعی مالزمقائلآکویناس ایگو
وهر موجود ممکنی، حادث زمانی باشد کهنداردیلزومگریدعبارتبه،وجود ندارددونیانیب
مستلزم حدوث ،پس امکان یک شئ. باشدکه هر قدیم زمانی هم، واجب الوجود نداردیلزومزین

یناکنی داشت که از ازل وجود داشته و قدیم زمانی باشد وتوان موجود ممزمانی آن نیست، بلکه می
شتهدادجووازلازيفقیروبستهوادموجوداردنمکاایعنیکند؛ینمفبرطرعلتبهرااوزنیادنبولیاز

.باشد
و نقادي توجهاز همه مورد بیشوبوددانستهآمیزمغالطهيادعاراآننگایپالنتکه گریداشکال- 3
زمال،باشنددلوجواممکنعالمداتموجوۀهمگراشده،رتصوکهستایناشده،فان غرب واقع فیلسو

).118: 1375ن،یلسوژ(باشدشتهانددجووديموجوهیچزمان،ازيابرههدردـیآیـم
به یک زمان فرضی که هیچ موجودي وجود نداشت، ظاهراً به آکویناسةاشارقول جان هیک، به

زیرا یک سلسلۀ نامتناهی از حوادث متناهی کند،میهان او را تقویت کند، آن را تضعیف جاي این که بر
وجودايلحظهطوري که هیچ بهیابندمیوجود خواهد داشت که از لحاظ توالی زمانی در یکدیگر توالی 

).55: 1372هیک، (باشدنکردهاشغالراآنحوادثاینازیکهیچکهداشتنخواهد
قابلیت دارد که زمانی وجود نداشته باشد، اما يبرن، اگر چه هر ممکن الوجودهپۀگفتبه و
ممکن؛موجودکهمیکنقبولاگرحتّی. اندنبودهواحديزماندرهاآنۀهماین نیست که اشالزمه

باز هم این احتمال وجود دارد که جهان. از زمان آغاز شده استايلحظهکه وجودش در يیعنی موجود
,Hepborn (آیندمیاز امور فناپذیري باشد که از پی هم نامتناهیايسلسلهمتشکل از  1967: 435( .

معدومبهخاصزمانیدرممکناتازیکهربودنمعدومازرسیدننگا،یپالنتنظرازچهاگرالبته
اگرکهداشتتوجهدیابامااست،آمیزمغالطهاستنتاجنوعیمشترك،وواحدزمانیکدرهاآنبودن

درمفروضقطعهاولیندربایستمیصورتآندرنیست،زمانیقدیمممکنی،موجودهیچکهبپذیریم
نبودهحادثدیگرباشد،چنینممکنموجوداگرکهچراباشدنداشتهوجودممکنیموجودهیچزمان،آغاز
که،بودخواهدواردیصورتدرنگایالنتپاعتراض. استفرضخالفاینوبودخواهدزمانیقدیمبلکه

.بدانیمآنبرالحقووجودبرسابقمعدومیتازاعمراخاصزماندرممکنموجودبودنمعدوم
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به صورت جهانۀهممعدوم بودن هر یک از اشیاء در زمانی خاص، مستلزم آن نیست که حالهربه
آغاز جهان در آکویناسبرهاناصلیگاهتکیهکه حالییک کل در زمانی معین وجود نداشته باشد، در 

.استزمانازايبرهه
. اندبودهدر زمانی معدوم هاآنکهبگیردنتیجهاشیاء،بودنممکنازخواهدمیمقدمه نیدر اتوماس

ازو باشدسازگارآنیزمانقدمباتواندمیدر حالی که این استنتاج درست نیست، زیرا ممکن بودن شیء 
. کان یک چیز نمی توان حادث بودن و عدم زمانی آن را نتیجه گرفتام

امورآنازیکهربودنمعدومشود،یمیعیطبامورۀهمبراین آنچه موجب اعتقاد به امکان عالوه
که همه چیز به صورت کلّ در یک زمان معین ستیننیزمانی خاص است و این امر مستلزم ادر

معدومنهاست،خاصزماندرامورکلبودنمعدومگرفته،قرارآکویناسداللاسترکنآنچه. اندنبوده
باشد،معدومزمانیکدرچیزيهراستممکندیگرسخنبه. یمشخصزماندرامورازیبرخبودن

).70: 1370ادواردز،(باشد که هیچ چیز در آن نباشد نداشتهوجودزمانیاما
منظور آکویناس از ممکن آنکهگر م. کندیماول متوقف گامهمان آکویناس را دربرهاناشکال، این

رهان او چیزي بیش از برهان قدیمی حدوث بصورتنیادرکهها باشد، ، حادث بودن آنءبودن اشیا
کند که چیز یا چیزهایی که حادث زمانی نیستند، باید متکلمان نخواهد بود و برهان حدوث، فقط اثبات می

وجودبه یحادثچیصورت هنیاریختم شود، در غیزمانمیبه امر قددیحوادث باۀلسلموجود باشند و س
دیآیمالزمن،بیاینابر اساس نکهیاضمن. استيادیزۀاما هنوز تا اثبات وجود واجب، فاصل. دیآینم
ديموجوهیچلیو،باشدنمازدخویعنی؛باشدحادثداتموجوازمستقلتیواقعکین،مازدخوکه

،ستاحادثگرام؟یقدایستاحادثنمازدوـخیاآکهدشومیالسؤلاـح. باشدشتهاندتحققدرآن
محالتسلسلدیباایفرض نیابنابر. زمانی بوده که زمان در آن زمان نبوده استاست که نیاشیمعنا

نخواهددوـلوجاممکن،دـنباشحادثزمانگراحالزمان، حادث نیست، کهکردقبولدیباایرفتیپذرا
تحققهگاهیچباشددلوجواممتنعگرا. دلوجواممتنعاـیتـسادوـلوجابـجوااـیصورتنیادربود،
دلوجواجبوابگوییمکهنیستیناجزايرهچا،ینابنابر،ستاهـیافتقـتحقهـکتیرصودر،یابدنمی

دارارااتبالذدلوجواجبواتصفاازیکچهینمازایرز؛ستاهتابدفخالمـهلاـحتمانـیاوتـسا
. نیست

میرا در قدهاآناماقدیمندهمخداوندازغیرچیزهاییکهپذیردمیبراي رفع مشکل فوق آکویناس
بی نهایت ادامه تاتواندنمیها میقدۀسلسلایناست، معتقدو کردهبه غیر معرفی یبودن محتاج و متک

. به ذات آن چیز برگرددبودن،قدیمنیابایدجاییدربلکهیابد، 
معلول ازینناس،یآکوانیبدر. استتیعلمسئلهمربوط به نوع نگاه به ر،یتقرنیدر اگریاشکال د- 4

اءیهمانگونه که اشيدر نظر و. ممکن الوجود به واجب الوجود قرار گرفته استازینيمبناشیبه علت خو
هستند و یعلتازمندیدارند، ممکن الوجودها هم نازیوثشان به علت نحديبرا) حادث(آمده جهان دیپد

اساسنیابر. شودیمبه واجب الوجود اثبات ازیرود، نشیپتواندینمتینهایعلل تا بۀچون سلسل
غفلتبقاءدرواجببهممکنازینازواستالوجودواجبازمندینآمدنوجودبهدرتنهاالوجودممکن

.استشده
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کیازبرهان نیاياز نظر وکند،یموارد ناسیآکوریتقربهيانتقادخصوصنیادرهمماکاامیلیو
يبراییمبناچیدر تجربه هگریديعلّت و معلول است و از سونیبودن ارتباط بيبر ضروریمبتنسو

,Ockham(علّت و معلول وجود نداردانیميارتباط ضرور 1964: ).269: 1384سلر،یگ؛129
، شیامکان و وجوب در برهان خومفهوماز ناسیشود به رغم استفاده آکویمدهیهمان گونه که د

.برهان در قالب برهان حدوث اهل کالم ارائه شده استنیا
مشکل ابتناء بر حدوث ازناس،یآکوامکانبرهانکهدهدیممقدمۀ پنجم تا نهم به وضوح نشان - 5
زمان ظرفی مستقل دیده شده که اشیاء در متن آن پدید آمده و ر،یتقردر این .بردیمرنج،عالمیزمان

زمان باشد و در زمان کیدر ءیشیعنی؛استیاز امکان، امکان زمانيمقصود ونیبنابراشوند، فانی می
اءیاشيازمندیمالك ن،حدوثنیهمواست یهم که برآن مترتب است، حدوث زمانینباشد، حدوثگرید

نیمتکلمحدوثبرهانبهراامکانووجوببرهانآکویناس،فیتوصنیبا ا. استشدهفرض،علتبه 
.استکردهلیتبد

است،فروکاستهنیمتکلمحدوثبرهانبهراامکانبرهانآکویناسچراکهاینبارابطهدرالبته
ازمتافیزیکیامکانيجابهاستخواستهبرهانایندريواینکهجملهازگرفتهصورتتوجیهاتی

آسیبتواندنمیتوجیهاتاینحالعیندر. دهدارائهيترملموسبرهانوکنداستفادهطبیعی،امکان
).244- 232: 1381الدرز،(کندتوجیهمنطقاًوانگاردنادیدهرابرهانمندي

هم که بر یوثحد؛وصف ذات است نه موجود،امکانکهاستنیامانده،یآکویناس مخفدیاز دآنچه
و يموجودات چه مادۀحدوث شامل همنیو ایاست نه زمانیشود، حدوث ذاتیامکان مترتب منیا

.شودیميمادریچه غ
است و در مقابل ضرورت قرار دارد، چه تیاست که الزم ماهیمفهوم» امکان«نکه،یاحیتوض

نه متصف به وجود ر،یبدون توجه به غحد ذاته و یف،يماهومیمفاه. ضرورت وجود و چه ضرورت عدم
تواند به وجود و هم عدم یلذا هم م. داردينسبت به وجود و عدم نسبت مساویعنی؛گردند و نه عدمیم

يابه گونهیموجودات خارجنیادیگویملذا . استتوماس، امکان را وصف موجود گرفته اما. متصف شود
نیاکهکردهتصورنی، چناسترا وصف موجود گرفته مکاناتوانند معدوم شوند و چون یهستند که م

موجودند و پس از گذشت آن زمان از يباشد که در زمان محدودیتواند وصف موجوداتیمصرفاًوصف
.رفتخواهندنیب

ۀآن را به دو دست،وجود موجود واجبضرورتدیگر آن است که آکویناس پس از اثبات نکتۀ- 6
آکویناس آن است که واجب بالغیر ریتقراز مقدمهاین ۀنتیج. کندبالغیر تقسیم میواجب بالذات و واجب 

نیداند، با ایمیآکویناس وجوب و امکان را وصف موجودات خارجاامري مغایر با ممکن بالذات باشد زیر
زمان از يادر برههیعنیرند؛یپذیاست که کون و فساد ميوصف موجودات ماد،تفاوت که وصف امکان

ازاعمموجودات ۀوجوب، وصف همیلو. توانند معدوم شوندیلذا م. ستندینگریدياهستند و در برهه
ریغويمادکه در آن ستینیزمانچیهیعنی؛استيزمان ها وجودشان ضرورۀاست که در هميماد

.ستندیوصف وجوب و امکان باهم قابل جمع ننیبنابرا. موجودات نباشندنیزمان ا
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اتکاء آن بر تسلسل لیحال به دلنیدر عیول،بر امتناع تسلسل علل استیمبتنناسیرآکویتقر- 7
در رد تسلسل اقامه کند و از آنجا که تسلسل علل معده، یمحکميعلل معده، نتوانسته است استدالل ها

.نداردیرت دفاعقدانچند،در برابر امکان تسلسلناسیآکوریتقرلذا، ستیمحال نیطور عقلبه
از يکه واقعاً در لحظه امیریبگيموجودياگر ممکن را به معنایحت: دیگویباره منیبرن در اهپ

ینامتناهۀکه ممکن است جهان، متشکّل از سلسلمینکرده ایامکان را نفنی، ادیآیزمان به وجود م
).70: 1372برن، هپ(باشد یموجودات متکرر زمان

يریگجهینت

یبرخرییاقتباس کرده و با تغنایمسلمان خصوصاً ابن سلسوفانیآکویناس برهان امکان را از ف
در یاصل برهان در فلسفه اسالمبااو ریتقرچندهراز آن ارائه داده است، يدیجدریمقدمات برهان، تقر

موجوددیباممکنخودازشیپعلتنکهیاوتیموجوديبراعلتبهممکنموجودازینمثليموارد
ریسمدهد ینشان مکهدارد آنبایمهميهاتفاوتاما ،استمشتراكامکانفیتعردرزینوباشد

توان آن را به اسم برهان امکان خواند، بلکه که نمیياگونهبه کرده،رییتغناسیآکوریتقربرهان در 
از اشکاالت وارده تاب مقاومت یخترکیبی از برهان حدوث متکلمان و علیت خود اوست و در برابر بر

هچنانبرهاناصلبرد،یمرنج هاآنازامکانبرهانینیآکوروایت کهییهاضعفالبته به رغم .ندارد
. اصل برهان به شمار آوردقوتنقاطازتوانیمرا نیو از جایگاه بلندي بهره مند است و اداشتهتیمقبول

هانوشتیپ

1. Aquinas, St. Thomas
کردهرجوعزینینیدمتونبه،یفلسفنیبراهاقامهبرعالوهخداوجوداثباتدرناسیآکوالبته. 2
آندرکهاستايجمله»الهیاتجامع«نقطۀ آغاز حرکت توماس براي اثبات وجود خدا در کتاب .است
او این . ی کندمعرفی م» من همانم که هستمego sum qui sum«عنوانبهموسیبهراخودیهوه

.استموجوداتتمامبهوجودکنندةاعطاءومطلقوجودخدااینکهبرگیردمیجمله را دلیلی 
3. Self-evident
4. The Summa Theological
5. five ways
6. Cosmological arguments

وامکانبرهان - 3فاعلیعلتبرهان - 2حرکتبرهان- 1: عبارتند ازشناختیجهانبراهین. 7
,Aquinas).غاییعلتبرهان - 5کمالدرجاتبرهان - 4وجوب 1977: 14 )

8. Possibility
9. Necessity
10. The Argument from contingency
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,Mackie(یمکجان،)57: 1372ک،یه(کیهجانچونیلسوفانیفبهتوانیمانیمنیادر. 11
1982: 87– ,Copleston(کاپلستون،)88 1985: نیستیکر،)272: 1384سلر،یگ(تزینبیال، )341

:Hospers,1470(هاسپرز،)272- 273: همان(ولف ) 143- 1384:140نگا،یپالنت(نگایپالنت،)438-443
.کرداشاره... و

تنها در آثار او شود،ینمبرهان به صورت منقّح مشاهده نیدر جهان غرب اناس،یاز آکوشیتا پ- 12
وجود دارد که نشان يادیاما قرائن و شواهد ز. افتیبرهان را نیاتوانیمتأثر از او است که و متفکران م

وام گرفته و شانیآن را از اوشدهبرهان آشنا نیمسلمان با السوفانیبرخورد با آثار فقیاو از طردهد،می
یبرخ. استتأملمحلّکرد،آن را از کدام فیلسوف مسلمان أخذنکهیدر آثار خود نقل کرده است اما ا

معتقدند، آن را گریدیبرخاما). 102: 1429،يبدو(استگرفتهیفارابازرابرهاننیاتوماسکهبرآنند
,Copleston(استکردهاقتباس نایاز ابن سمونیمابنۀواسطبه  1985: ) 113: 1375ژیلسون، ؛341

به غزالی يووازطریقگرفته یاز فارابنایسهان را ابنبرنیاشمندان،یاز اندگریدیو به اعتقاد برخ
طریقازتوماسوبه این برهان تصریح کرده است تهافت التهافترشد درکتاب و سپس ابندهیرس

).153: تایب،یآمليجواد؛102: 2ج،1379ملکیان،(استکردهاخذرااستداللاینکتاب،اینۀترجم
خیدر تارهیبرلیبر آن امافزوناما دهدیمارجاع یدمشقيایحین به برهانیخود توماس در االبته

).247: 1385،يمجتهد(استاشاره کرده زیارسطو ناتیعیرشد و کتاب دوم طبفلسفه اش به ابن
صورت یبرهان توسط فارابنیاۀمقدمتمهیدوسازىزمینهایگو،براساس آنچه گذشتيبه هر رو

رشد و آثار ابنقیاز طرناسیآکوو دهین را سر و سامان داده و بسط و توسعه بخشآنایسو ابنرفتهیپذ
ه را در ضمن ادلّآن،است و با تغییراتیافتهیبرهان دست نیآشنا شده و به انایسابنۀبا فلسفمونیابن م

.استهخویش بر وجود خداوند آورد

منابعفهرست

.معاصرهنگانشر: انتهر، سخیراوزانفرۀجمتر،ذاتوهستیببادر ). 1382. (ستوماناس،یکوآ
الطوسیالدیننصیرشرحمع،هاتیالتنبواالشارات. )1375. (عبداهللابننیحسیعلیابخیالشنا،یسابن

.نشرالبالغه: قم،عهیالطبعلمماقبلعلمفیالثالثالجزء،يالرازنیالدلقطبالشرحشرحو
زادهحسنحسنقیتحق،الشفاءکتابمناتیاالله). 1376. (بن عبداهللانیسحیعلیابخیالشنا،یسابن

.کتاببوستانمؤسسه: قم،یاآلمل
محمد حیتصح،الضالالتبحریفالغرقمنهالنجا). 1379. (بن عبداهللانیحسیعلیابخیالشنا،یسابن
.تهراندانشگاه انتشارات: دانش پژوه، تهرانیتق

اهتمام به،الضالالتبحریفالغرقمنهالنجا). 1383. (بن عبداهللانیحسیعلیابخیالشنا،یسابن
.تهراندانشگاهيبا همکارلیگمکدانشگاه یانتشارات مؤسسه اسالم:تهراندوم، چ،یعبداهللا نوران



59آن  بر اپالنتینگ  نقدبرهان امکانِ آکویناس و       انتقادي  تحلیل
(A Critical Analysis of Aquina's Argument fromContingency and Platinga'sCritique on it)

وزارت: تهران،یعباسنیالدشهابۀترجم،آکویناستوماسفلسفیالهیات. )1381. (لئوجیالدرز،
.انتشاراتوچاپسازمان،یاسالمارشادوهنگفر

از دائرة المعارف یمقاالت،)ياثبات وجود باریفلسفيبرهانها(فلسفه،درخدا). 1370(.پلادواردز،
.یفرهنگقاتیتحقومطالعاتمؤسسه: تهران،یخرمشاهنیالدبهاءۀترجمفلسفه،

.یالقربيذو: مق، 2ج،الفلسفهموسوعۀ. )1429. (عبدالرحمن،يبدو
یفرهنگۀمدرس: قممهر،يدیسعمحمدۀترجم،)بشرار،یاختخدا،(نیدفلسفه. )1384. (نیالونگا،یپالنت
.طه

و یشرکت انتشارات علم:تهران،يابدرهدونیفرۀترجم،فلسفهبزرگان).1379. (يهنرتوماس،
.یفرهنگ

.اسراءمرکزنشر: قم،خداتاثبانیبراهنییتب). تایب. (اهللاعبد،یآمليجواد
.یاسالممعارفودیاساتامورمعاونت: قم،یفلسفیخداشناسبريدرآمد). 1375. (محسن،يجواد
.یاسالمغاتیتبلدفتر: قم،نیدفلسفه).  1376. (محمدزاده، نیحس

: قمموسوي،محمودسیدورضاییمحمدمحمدۀترجم،مسیحیتیفلسفمبانی). 1375. (اتینژیلسون،
.یاسالمغاتیتبلدفترانتشارات
نیالداءیضدیسۀ، ترجمینیتوماس آکوئسیبر فلسفه قدي، در آمدسمیتوم). 1384. (اتینژیلسون،

.انتشارات حکمت: ، تهرانيریدهش
مؤسسه : تهران،بر شبهات جان هاسپرزياثبات وجودخدا درنقدنیبراه). 1385. (درضایحمن،یشاکر

.معاصرشهیددانش و انیفرهنگ
.زواریکتابفروشانتشارات: تهران،1ج،اروپادرحکمتریس).1344. (یعلمحمد،یفروغ

.حکمتانتشارات: تهران،یاللهتیآدرضایحمن،یدفلسفه).  1384. (نورمنسلر،یگ
راتانتشا: تهران،یکاشانییحنادیسعمحمدۀترجم،یوسطقروندورهدرتفکر).1382(. دیویدالسکم،

.سرادهیقص
.ریرکبیام: تهران،یوسطقروندرفلسفه. )1385. (میکر،يمجتهد
.اسالمیتبلیغاتسازمانانتشارات: تهران،2ج،فلسفهآموزش). 1373. (تقیمحمدیزدي،مصباح

وادیانمطالعاتمرکز: قم،يحدادبهروزۀترجم،مسیحیالهیاتدرسنامه. )1384(. آلیسترگراث،مک
.مذاهب
.دانشگاهوحوزهةپژوهشکد: قم،2ج،غربفلسفهتاریخ).1379. (مصطفیملکیان،

نیبهاء الدۀترجم،»فلسفهدرخدا «در]یشناختجهان [امکانووجوببرهان). 1372. (رونالدبرن،هپ
.یفرهنگقاتیموسسه مطالعات و تحق: تهران،یخرمشاه

.يالهدانتشارات: تهراند،رابهرامۀترجم،نیدۀفلسف). 1372. (جانک،یه
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