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 (1) فلسفهخدا در 

السفه ف موردبحثخدا یکی از موضوعات مشترکی بوده که  اصطالح( )مختص دبیران

 شدهارائههای متفاوتی در این زمینه اسالم و غرب بوده است و نظریات و دیدگاه

 است.

 :کندبه بحث درباره وجود خداوند دعوت میچه عواملی انسان را 

 های مهملزوم جلوگیری از زیان 

اصل لزوم دفع کند. های مهم شک نمیهیچ انسان عاقلی در لزوم جلوگیری از زیان 

 شودیکی از پایدارترین اصول زندگی بشر محسوب می ضرر

 لزوم شکر منعم 

 بخشد کاری است پسندیده وگزاری از کسی که به انسان نعمتی میعقل شکر ازنظر

 الزم و ترک آن نکوهیده است.

 شناسیفطرت علت 

های نیرومند آدمی است، بحث از علت حوادث از مظاهر حس کنجکاوی یکی از حس

 آشکار این حس فطری است.

 خدا در فلسفه(:) بحثمقدمتا باید گفت که این 

  ؛ زیرا است« فلسفه دین»های مضاف یعنی مربوط به یکی از فلسفه جهتیکاز

 پردازدموضوع همه ادیان یعنی خدا می ترینمهمکه به 
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  دراست زیرا یک بحث مهم « وجودشناسی»از جهت دیگر مربوط به 

نی وجود( یع) هستی مبدأ علت نخستین و و العللعلتوجودشناسی، شناخت 

 بالذات است. الوجودواجب

ست و ا« شناسی فلسفیانسان»مربوط به  جهتیکز موضوع دوم یعنی وجودشناسی ا

خواهد حدود معرفت بشری را شناسی است که میاز جهت دیگر مربوط به معرفت

 روشن سازد.

وجودشان از  موجودات ممکن و معلولدر دروس قبل این حقیقت را پذیرفتیم که 

از نیاست که بی خدا ،هستند. علت آن موجودات علت به خودشان نیست و نیازمند

 مطلق است و وجودش از خودش است.

 خدا درباره( بحث تأییدنکات پذیرش )

 دا خ دربارههای آسمانی بیانگر آن است که اندیشه های تاریخی و کتابگزارش

 یک اندیشه دیرین در تمام جوامع بشری بوده است

  کردند الهی تالش می آورانپیامحکیمان و فرزانگان جوامع در همراهی با

 دریافتی درست و به دور از جهل و خرافات از خداوند به مردم عرضه کنند.

 دوره یونان باستان

 سقراط، افالطون و ارسطو فیلسوفان بزرگ یونان باستان:

 ؟کردندای زندگی میفیلسوفان بزرگ یونان باستان در چگونه جامعه :سؤال

 مردم آن به خدایان متعدد اعتقاد داشتند -1
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 شمردندجهان می واقعیات ی ازیک منشأو  مبدأرا  هرکدام -2

 سه مورد از خدایانی که در یونان باستان رایج بوده نام ببرید :سؤال

 «خدای آسمان و باران «زئوس 

 «خدای خورشید و هنر و موسیقی «آپولون 

 «داریخدای عفت و خویشتن« آرتمیس 

 :نتایج انکار خدایان در یونان

  یونانطرد از جامعه 

 از دست دادن جان 

 چه بود و بزرگان یونان اتهام اصلی سقراط حاکمان ازنظر :سؤال

 آلود بزرگان یونانمخالفت با اندیشه شرک 

  و از خدایی جدید سخن  کرد انکاراعتقاد داشتند  هاآنخدایانی را که همه به

 گفت.

 افالطون به چه خدایی اعتقاد داشت؟ ازنظر: سؤال

 معتقد بود وجود خدای یگانهکرد اما وی به لفظ خدایان استفاده میهرچند گاهی از 

 و تالش کرده که مردم را به این حقیقت هدایت نماید

 ؟با یونان در مورد خدا چگونه بود مواجهه افالطون :سؤال

ح پندارها را اصال تدریجبهخدا صحبت کرد و  دربارهبا دقت فلسفی و استداللی  

 نمود.
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 ؟داشت ایعقیدهتیلور چه کسی بود و چه  :سؤال

ی خداشناسی فلسف کنندهابداعافالطون  –یکی از افالطون شناسان مشهور اروپایی 

 است.

 خدای افالطون را چگونه بیان کرده است هایویژگیتیلور  :سؤال

  روشن است هایویژگیخدا نزد افالطون یک خدای معین با 

  یونان تفاوت دارد چندخداییخدای افالطون با 

 حکمت و برای هدفی خاص صورت  اساس بردار است و کار خداوند هدف

 گیردمی

 خدا( درباره)توصیف  را چگونه توصیف کرده است هستیافالطون  :سؤال

  بر توصیف خدا در ادیان الهی منطبق است کامالًتوصیف وی 

 در سوی دیگر نوعی از هستی وجود دارد که پیوسته ثابت است 

 رودزاید و نه از میان میمی نه 

 دهدنه چیز دیگری را به خود راه می 

 شودو نه خود در چیزی دیگری فرو می 

 نه دیدنی است و نه از طریق حواس دریافتنی است 

 مند شد.و از او بهره یافتدستتوان به او فقط با تفکر و تعقل می 

 توضیح دهیدکند؛ افالطون از خداوند به چه عنوانی یاد می :سؤال
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که  طورهمانشوند و در پرتو آن دارای حقیقت می چیزهمه مثال خیر:گاهی  -1

« مثال خیر»روشنایی شبیه خورشید است اما خود خورشید نیست حقایق نیز شبیه به 

 .هستند نه خود آن

یادآوری نماید نظم جهان از  هاانسانتا به  عالم:اشیای و آفریننده  «صانع»گاهی  -2

یگانه سخنی که درباره نظم جهان و » گوید:گیرد. او میسرچشمه می وجودی عاقل

توان گفت این است که کل جهان در زیر فرمان گردش آفتاب و ماه و ستارگان می

 «قرار دارد عقل

 خداوند چیست؟ هایناماعتقاد افالطون شناسان در مورد  :سؤال

 دیگر خداوند  هاینام)دمیورژ( هر دو « صانع»و « مثال خیر»که  اعتقاددارند

 است.

  دمیورژ، همان خدا است اما در مرتبه خلق جهان اما مثال خیر فقط اشاره به

 ذات خداوند دارد.

  نیست بلکه برای چندخدایینام بردن افالطون از خدایان به معنای اعتقاد به 

 اند.مشرک شدتبهکه ارتباط برقرار کردن با جامعه آتن است 

  افالطون تالش کرد خداوند )مثال خیر( را در جایگاهی قرار دهد که هیچ

 تواند به آن جایگاه برسدموجود دیگری نمی

 تفاوت دو اصطالح مثال خیر و دمیورژ چیست؟ :سؤال

دمیورژ، همان خدا است اما در مرتبه خلق جهان اما مثال خیر فقط اشاره به ذات 

 خداوند دارد.
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 ویژگی ارسطو فیلسوف یونانی چه بود و در مورد وجود خدا چه تالشی کرد :سؤال

 مبدأبر وجود خدا و  هاییبرهانارائه  -برخورداری از قدرت استدالل و منطق قوی

 نخستین جهان

 خداوند دربارهدیدگاه ارسطو 

 ( ترین و بهترین موجوددیدگاه خوببرهان درجات کمال) 

ترین و بهترینی نیز هست. حال در بهتر وجود دارد خوبتر و که یک خوب جا هر

رین تحقیقتی هم که خوب پستر و بهتر از برخی دیگرند. میان موجودات برخی خوب

 .و بهترین است وجود دارد که از همه برتر است و این همان واقعیت الهی است

 منظور ارسطو از برهان درجات کمال چیست؟ :سؤال

تر از تر و خوبدو موجود با یکدیگر مقایسه شوند و گفته شود که یکی کامل هرگاه

دیگری است باید یک کامل مطلق و یک خوب مطلق وجود داشته باشد که بتوان آن 

تر را که به این وجود نزدیک هرکدامدو موجود را با این وجود کامل مقایسه نمود و 

 آورد. حساببهتر باشد، برتر و آن را که دورتر باشد، ناقص

 برهان حرکت 

 = برهان حرکتبرهان مشهور ارسطو بر اثبات وجود خدا

محرکی است که خود آن محرک حرکت نداشته باشد  وجود حرکت در عالم نیازمند

یک محرک دیگر است و آن محرک دوم  نیازمند باشدزیرا اگر آن نیز حرکت داشته 



 علی صبری                                      ا /دوازدهم انسانی                              به نام خد2فلسفه 

 64516900190  درس پنجم

7 
 

ت جلو نهایها تا بیاست و سلسله محرک دیگری نیز به همین ترتیب نیازمند محرک

 خواهد رفت و چنین تسلسلی عقال محال است.

 دوره جدید اروپا

 دوره جدید اروپا از چه قرنی و سبب پیدایش چه جریانی شده است :سؤال

 (گرا حس) گراتجربهگرا و جریان عقل –از قرن چهاردهم و پانزدهم 

 خدا دربارهدیدگاه برخی فیلسوفان اروپایی 

 :11قرن  گراعقل فیلسوف دکارت 

o  او  هوسیلبهکه خود من و هر چیز دیگری  دانا و توانامن از حقیقتی نامتناهی و

 ، تصوری دارمایمشدهخلق

o اممتناهیتواند از خودم باشد زیرا من موجودی این تصور نمی. 

o این تصور از هیچ موجود متناهی دیگر هم نیست 

o  ی تواند چنین ادراکاوست که می ؛وجود نامتناهی استیک نتیجه: این تصور از

 .را به من بدهد

 :گرای قرن هجدهمو تجربه گرا حسفیلسوف  دیوید هیوم 

o پذیرفتنی نیست دالیل دکارت و سایر فیلسوفان 

o مردود دانستن دالیل متکی بر عقل 

o  ادراک مستقل از حس و تجربه ندارد اساساًعقل 

o شدههگرفتاز تجربه برهان فیلسوفان الهی را برهان نظم دانسته که  ترینمهم 

 هیوم چیست، مشکالت آن چیست ازنظربرهان فیلسوفان الهی  ترینمهم :سؤال
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این برهان توانایی اثبات یک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی را ندارد. این  -برهان نظم

ابت کند اما ثاین جهان را اداره می یخالقتواند ثابت کند که یک ناظم و برهان تنها می

 وجودیکند که این ناظم خالق همان خداوندی است که نیازمند به علت نیست و نمی

 ازلی و ابدی دارد.

 گرا از چه برهانی در اثبات خدا استفاده کردندفیلسوفان تجربه :سؤال

 برهان نظم

 :گرا قرن هجدهمفیلسوف عقل کانت 

o  دا در برای پذیرش خ ی پیشینگرادیگر فالسفه عقلراهی متفاوت با دکارت و

 کانت( ساختارشکنیپیش گرفت )

o  یا برهان علیت و یا وجوب و امکان را نفی کرد  نظماثبات وجود خدا از طریق

 )نفی عقل نظری(

o  ضرورت وجود خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات کرد

 عقل عملی( کارگیریبه)

 خدا بارهدرخالصه دیدگاه کانت 

انسان دارای یک وجدان اخالقی است که او را دعوت به فضیلت و رعایت اصول  -1

خواهد که آنچه را برای خود کند. این وجدان اخالقی از او میاخالقی در زندگی می

 پسندد برای دیگران هم بپسندد.می

معنا دارد که انسان خود را صاحب  درجاییپذیری و رعایت اخالق تنها مسئولیت -2

 زیرا برای موجودات بدون اختیار وظیفه اخالقی معنا ندارد اراده و اختیار ببیند
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مانند سایر مواد است  ایمادهتواند ویژگی بدن باشد که نمی این اختیار و اراده -3

. رودمیاست و با مرگ بدن از بین ن فناناپذیراست که  غیرمادیویژگی نفس  بلکه باید

 مند از وجدان اخالقی است.این بعد غیرمادی انسان بهره

 تاسروح و نفس مجرد که سعادتش در کسب فضیلت و رعایت اصول اخالقی  -4

و جاودانه است برای سعادت دائمی خود به جهانی ماورای  غیرمادیموجودی  چون

و نامتناهی  دنیای مادی نیاز دارد و چنین جهانی مشروط به وجود خدایی جاویدان

 است.

 اصل و قاعده اخالقی که انسان در زندگی پیاده کند، چیست؟ :سؤال

 پسندد، برای دیگران هم بپسندد.آنچه را برای خود می

 بعد غیرمادی انسان واجد چیست؛ توضیح دهید :سؤال

-انسان در وجدان خود فضایل اخالقی مانند عدالت را خوب می -وجدان اخالقی

 آوردمی حساببههای اخالقی مانند ظلم را بد شمارد و رذیلت

 در دیدگاه کانت قبول خداوند پشتوانه چیست؛ توضیح دهید :سؤال

با  -یو موردقبولاصول خالقی  گاهتکیهاو و  پذیریمسئولیتاختیار و اراده انسان و 

چی کند و از پواست که زندگی انسان معنای حقیقی و متعالی پیدا میقبول خداوند 

 .شودمیخارج  هدفیبیو 

 برای چه موجوداتی وظیفه اخالقی معنا ندارد :سؤال

 موجودات بدون اختیار
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 و رعایت اخالقی در چه جایی معنا دارد؟ پذیریمسئولیت :سؤال

 انسان خود را صاحب اراده و اختیار ببیند

 خدا و معناداری زندگیباور به 

 مقصود از زندگی معنادار چیست؟ :سؤال

است که دارای هدف و مقصود متعالی و مقدس و آراسته به فضائل اخالقی  آن زندگی

 و کرامت انسانی باشد.

 شرط زندگی معنادار در نگاه دکارت و کانت چیست؟ :سؤال

 برخورداری از پشتوانه قبول خداوند

 نتیجه کوشش فیلسوفانی مثل کانت و دکارت چیست :سؤال

 در میان مردم خداهای عقلی اعتقاد به استوار ساختن پایه

 در غرب پیرامون خدا چیست گراییحسنتایج رشد تفکر حسی و  :سؤال

  دانستندمادی میحقیقتی  صرفاًجهان را 

 شمردندانسان را موجودی مادی می 

 اعتقاد به خدا را در جامعه اروپایی سست کرد هایپایه 

 قرارداد تأثیرمردم را تحت  برخی از زندگی 

 قرارداد تأثیرچگونه زندگی مردم را تحت  گراییحسرشد تفکر  :سؤال
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  تنزل اهداف مادی  آنان از جامعه اروپایی در حدمعنا و مقصود زندگی در میان

 پیدا کرد

 گردید های متعالیمعنا و ارزش زندگی فاقد 

 بحران معناداری زندگی پدید آمد 

 دباور به وجو برای و عرفان چه فیلسوفانی از تجربه معنوی درونی و عشق :سؤال

 خداوند استفاده کردند

 فیلسوف دانمارکی قرن نوزدهم ،کرکگور 

 فیلسوف آمریکایی قرن نوزدهم الی بیستم ،ویلیام جیمز 

 فیلسوف فرانسوی قرن بیستم ،برگسون 

 دیدگاه ویلیام جیمز در مورد خداوند چیست :سؤال

 نی ما نهفته استهای شخصی درودر تجربه عمدتاًمن معتقدم که دلیل وجود خداوند 

شخصی درونی توصیف  هایتجربهرا در  خداوندویلیام جیمز چگونه وجود  :سؤال

 کند؟می

و راز و نیاز با او و  باخداکنیم که در هنگام سخن گفتن هریک از ما احساس می

اعاتی قبل که س شویممیاز تعالی و معنویت منتقل  نوعیبهتوصیف زیبا و عاشقانه او 

هایی خاص از زندگی، حضور او را حس ایم ما در ساعات و لحظهاز آن تهی بوده

 یابیم.های حضور زندگی را متعالی و برتر میکنیم و در آن لحظهمی

 نظر کرکگور در مورد ایمان چیست؛ توضیح دهید :سؤال
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و نیازی به استدالل و  کندای الهی است که خداوند به انسان عطا میایمان هدیه

گر کند و اگزیند و به او ایمان هدیه میرا برمی مؤمن. خدا انسان پشتوانه عقلی ندارد

 کسی شایسته این بخشش نشود زندگی تاریکی را سپری خواهد کرد

 ودب اینتیجهه چحامل  ،ویکبیستو  بیست بحران معناداری زندگی در قرن :سؤال

 ذکر دالیل اثبات جایبه ،ر عین اعتقاد راسخ به خدافیلسوفانی ظهور کردند که د

توجه کنند و نشان دهند « معناداری زندگی»و « اعتقاد به خدا»وجود او، به رابطه میان 

 خیر و زیبایی و ناظر بر انسان باشد دچار مبدأکه زندگی بدون اعتقاد به خدایی که 

 .ای خواهد شدپوچی آزاردهنده معنایی و خأل

 زندگی معنادار عبارت از چیست؟ :سؤال

اخالقی است که انسان را  هایارزشیک زندگی دارای غایت و هدف و سرشار از 

 دهد.کند و آرامشی برتر به او مینسبت به آینده مطمئن می

 را در مورد آثار قبول خداوند در زندگی بیان کنید گهامعقیده کاتین :سؤال

سازد و این امید می بااهمیتدهد که آن را باارزش و زندگی ما را در بستری قرار می

ایم که در آن هیچ ای افتادهاینکه احساس کنیم در جهان بیگانه جایبهدهد که را می

 و پناهگاهی بیابیم. مأمنتوانیم اهمیت ندارد می درنهایتامری 

 به زندگی چیست بخشی معناعامل اصلی  :سؤال

 خدا
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 امتحان )آزمون( نهایی سؤاالت

 باشد.یک غلط میتعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام .1

خداشناسی فلسفی است. پاسخ: صحیح  کنندهابداعافالطون « تیلور»به نظر الف( 

 (99)خرداد 

ودم تواند از خگوید تصور من از حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر نمیدکارت میب( 

 (99متناهی هستم. پاسخ: صحیح )شهریور باشد، زیرا من موجودی 

ویژگی بدن مادی باشد. پاسخ: صحیح  تواندنمیکانت، اختیار و اراده  ازنظرج( 

 (99)شهریور 

 . گزینه درست را انتخاب کنید.2

( داشتن 1استدالل دکارت برای اثبات وجود خدا، مبتنی بر کدام مورد است؟ الف( 

پاسخ: داشتن تصور از خالقی  وجدان اخالقی.( داشتن 2 تصور از خالقی نامتناهی

 (99 خرداد) نامتناهی

ر عقل متکی ب صرفاًبه نظر کدام فیلسوف اروپایی دالیل اثبات وجود خداوند که  (ب

 (99 شهریور( دکارت    پاسخ: هیوم )2( هیوم        1باشند، مردود هستند؟ 

: نفس ( است.  پاسخ: نفس 2: بدن      1کانت، اختیار و اراده ویژگی ) ازنظرج( 

 (1411 خرداد)

 خدا است؟ درباره. هریک از عبارات زیر نظر کدام فیلسوف 3
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دی .)های شخصی درونی ما نهفته استدر تجربه عمدتاًدلیل وجود خداوند،  الف( 

99) 

پذیر وظایف اخالقی امکانضرورت وجود خداوند، از طریق اخالق و  -1 ب(

وجود جهانی ماورای دنیای مادی، مشروط به وجود خدائی  -2. (99دی .)است

 (1411جاودان و نامتناهی است )شهریور 

 -2.    «رودمیزاید و نه از میان در سوی دیگر نوعی از هستی است که نه می» -1ج( 

 (1411و  99 خردادنوعی از هستی وجود دارد که پیوسته ثابت است )

 (1411و  99 خرداد«)کند.ای الهی است که خداوند به انسان عطا میایمان هدیه»د( 

 شدهدادهه( تصور انسان از یک موجود علیم و قدیر و نامتناهی، از جانب خداوند 

 (1411 خرداداست. )

و( وجود حرکت در عالم، نیازمند یک محرکی است که خود آن حرکت نداشته باشد. 

 (1411)شهریور 

 ویلیام جیمز -3( هیوم                      2کانت                      -1

 ارسطو -1        دکارت -6                    افالطون -5کرکگور                 -4

)هردو  ج: افالطون         )هر دو مورد( الف: ویلیام جیمز           ب: کانت پاسخ:

 و: ارسطو         ه: دکارت           د: کرکگور       مورد افالطون است(

 های زیر پاسخ کوتاه بدهید:. به سؤال4
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رونی و عشق و عرفان برای اثبات های ددو فیلسوف اروپایی را که از تجربه الف(

 (99شهریور .)اند، نام ببریدود خدا استفاده کردهوج

 کرکگور –برگسون  -پاسخ: ویلیام جیمز

 های زیر پاسخ کامل بدهید:سؤال. به 5

برهان فیلسوفان الهی کدام است و دلیل ناتوانی آن برهان  ترینمهمهیوم  ازنظر -1

 (99برای اثبات یک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی چیست؟)خرداد 

توان یک ناظم و نظم موجود جهان حداکثر می اساس برزیرا  –پاسخ: برهان نظم 

 رسید. الوجودواجبتوان به یک خالق نامتناهی اما نمیمدیر را اثبات کرد 

شهریور ).نخستین بنویسید مبدأارسطو را بر اثبات وجود خدا و  هایبرهانیکی از  -2

99) 

شود که یک نظم و انتظام برجهان حاکم باشد بدون اینکه موجودی پاسخ: نمی

 هر برهان دیگر ارسطو()جاویدان و برتر از ماده در کار باشد 

 خردادو  99ماه دی.)برهان حرکت ارسطو را مبنی بر اثبات وجود خداوند بنویسید -3

1411) 

پاسخ: وجود حرکت در عالم نیازمند یک محرکی است که خود آن حرکت نداشته 

باشد؛ زیرا اگر آن نیز حرکت داشته باشد نیازمند محرک دیگر است و آن نیز نیازمند 

 شود که عقال محال استمی محرک دیگر و این منجر به تسلسل

 (1411شهریور .)استدالل دکارت بر اثبات وجود خداوند را توضیح دهید -4
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او  یلهوسبهمن از حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر که خود من و هر چیز دیگر  پاسخ:

تواند از خودم باشد زیرا من موجودی متناهی تصوری دارم این تصور نمی ایمشدهخلق

 این تصور از وجودی نامتناهی است.هستم پس 

 


