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 باسمه تعالي

  يانسان  مازدهدوی فلسفه   پنجمدرس  خالصه

 رسان گپ * امیدر پ  يانسان ازدهمدو* کانال آموزش فلسفه 
 

 21https://gap.im/falsefe              پیام رسان گپکانال در  نکیل
 

 ردان المِشهرست  –خلیل شباني نژاد دبیر فلسفه و منطق 
 

  (1خدا در فلسفه )  

 40تا    30صفحه 
 

 مقدمه:  ۞
 جوامع تمام در نیردی هشاندی کی خداه دربار شهاندی که هستند آن انگربی آسمانی های کتاب و یختاری های گزارش

  .است بوده بشری 

 از خرافات و جهل از دور به و درست یافتدری کردند می تالش الهی آوران امپی با همراهی در جوامع فرزانگان و مانحکی

 .کنند عرضه مردم به خداوند 

 

 
 انخدای به  آن مردم که کردند می یزندگ ای جامعه در ارسطو، و افالطون و سقراط ازجمله ونان،ی بزرگ لسوفانیف

 ؛شمردند می جهان در قتحقی کی منشأ  و مبدأ را هرکدام و داشتند اعتقاد  متعدد 

ه جامع از طرد  آنها، انکار که بود دار شهری و محکم چنان  د،رسی می مورد ها ده به تعدادشان که انخدای نای به اعتقاد

 .جان را به دنبال داشت نداد دست از گاه و  ونانی 

 انیشان مخالفت کند و به خدا آلود شرک ه شیاند با یکه کس دادند یاجازه نم ونانی هحاکمان و بزرگان جامع

 . دینما نیتوه

 دیجد ییخدا از و کند یرا که همه به آنها معتقدند، انکار م یانیاو خدا»که  بود نیهم زین سقراطی اصل اتهام

 «دیگو یسخن م
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 باستان ونانی يافالطون در خداشناس گاهینقش و جا ۞
 . دیپندارها را اصالح نما جیخدا صحبت کند و به تدر هدربار یو استدالل یفلسف یگرفت با دقت میتصم ،افالطون  

 یخداشناسه کنند افالطون ابداع: »دیگویم «لوریت»به نام  ییمشهور اروپا شناسان افالطون از یکی رو، نیاز هم

 «است. یفلسف

 

 :از نظر افالطونخدا 

 روشن است  یها یژگیبا و نیمع یخدا کیخدا نزد افالطون  -2  کار خداوند هدفدار است.  -1

 خلقت آگاهانه معنا نداردن متفاوت است زیرا در چند خدایی، د خدایی یونادیدگاه افالطون در باره خدا با چن -3

 زینه چ -6رود    یم انیو نه از م دیزا ینه م -5ثابت است   وستهیپ -4کل دیگری از کفر و بی خدایی است.  و ش

حواس  قیراست و نه از ط یدنینه د -7شود   یفرو م یگرید زینه خود به چو   دهدیرا به خود راه م یگرید

 و از او بهره مند شد. افتیتوان به او دست  یم« تفکر و تعقل»فقط با  -8( یماد ریاست)غ یافتنیدر

 

 ؟کند نییراتب جهانه مانینظم حک تواندي همان شرک نم ای یيچند خداچرا از نظر تیلور 

که  خصوص کند، به نییراتب جهانه مانینظم حک تواند یهمان شرک نم ای ییآن است که چند خدا لوریت مقصود

 بر خواهد یو هرکدام از آنها م دهد یو جنگ هم رخ م اختالف انیخدا انیداشتند که م دهیعق ها ییخدا چند

  ندارد ییخدایبا ب یاعتقاد، تفاوت نیا لذا شود. رهیچ گرانید

 

 هایي یاد مي کند؟ عنوانچه افالطون از خداوند با 

 شوند می قتحقی  دارای  آن پرتو در  زچی همهمی گوید: و   کند یم ادی «ریل خمثا» افالطون، از خداوند با عنوان -1

 «رخی مثال»  به  هشبی زنی  قحقای ست،نی دیخورش  خود اما است، دخورشی هشبی روشنایی که طور همان و 

 .آن خود نه هستند، 

 کند می ادی عالَم نای ه نندآفری و «خالق» عنوان به خدا از زنی گاهی -2

 

 

 باستان ونانی يدر خداشناس ارسطو گاهینقش و جا ۞
 جهان  ننخستی مبدأ و  خدا وجود بر هایی برهان کرد تالش بود، برخوردار قوی منطق و استدالل قدرت از که ارسطو

  .کند ارائه 

 می  فراهم را  دبع  های قدم ه نزمی  و  برخوردارند  خاصی استحکام از اند، بوده هاولی های قدم گرچه ها، استدالل نای

 .کنند
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 اول ارسطو: برهان

 هست ینیو بهتر نیخوب و بهتر وجود دارد خوب تر کیهر جا که  مقدمه اول:

 گرندید یخوب تر و بهتر از برخ یموجودات برخ انیدر م دوم : مقدمه

 است. «یاله تیواقع»است وجود دارد که  نیو بهتر نیکه خوب تر یقتیحق :جهینت
 

 و:دوم ارسط برهان

 بر جهان نظم و انتظام حاکم است مقدمه اول :

 : نظم بدون موجودی جاویدان و برتر از ماده ممکن نیستمقدمه دوم

 «که خداوند است»برتر از ماده دارد  پس جهان ناظمی جاویدان و نتیجه:
 

 )برهان حرکت( وم ارسطو:س برهان

حرکت  زیاگر آن ن رایباشد، ز نداشته حرکتاست که خود آن محرک،  یکمحر کی ازمندیوجود حرکت در عالم ن

 همحرک است و سلسل ازمندین بیترت نیبه هم زیک دوم نو آن محر است گریمحرک د کی ازمندیداشته باشد، ن

 عقال محال است. یتسلسل نیچن در حالیکه جلو خواهد رفت و تینها یب ها تا محرک

 رد.دارای محرکی است که حرکت و تغییر نداپس جهان  نتیجه:

 

 
در فلسفه،  گرا تجربه گرا و حسگرا / عقل انیدو جر شیدایچهاردهم و پانزدهم و پ یاروپا از قرنها دیجد هدوردر

 داشتند. انیدو جر نیدر ا شهیر یا گونه ظهور کرد که به یمختلف یها دگاهید زیخدا ن هدربار

 

 خدا ٔەدربار انیدو جر نیا لسوفانیاز ف يبرخ دگاهید ۞
 

 :قرن هفدهم یگرا عقل لسوفیف دکارت، -1

 استدالل دکارت )عقل گرا( :

 

،  میاو خلق شده ا لهیبه وس یگرید زیکه خود من و هر چ ریو قد میو عل ینامتناه یقتیمن از حق مقدمه اول:

 دارم یتصور

 ام  یمتناه یمن موجود رایتواند از خودم باشد؛ ز یتصور نم نیا دوم: مقدمه

اوست که « خداوند»است یبلکه از وجود نامتناه ستین یگرید یتصور از من و هر موجود متناه نیپس ا :جهینت

 به من بدهد. یادراک نیتواند چن یم
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 :قرن هجدهم یگراگرا و تجربه  حس لسوفیوم،فیه دیوید -2

عقل  رایز ودند؛بر عقل باشند مرد یکه صرفا ً متک یلیدال منکر اثبا ت خداوند از طریق عقل است و می گوید:او 

 مستقل از حس و تجربه ندارد. ادراک اساسا

 

 برهان نظمبر   ومیه دیویدانتقاد 

 ییتوانا زیبرهان ن نیگرفته شده اما اّ  برهان نظم است که از تجربه ،یاله لسوفانیبرهان ف نیمهمتر دیگو یاو م 

جهان  نیناظم و مدبّر ا کیکند که  ثابت واندتیبرهان فقط م نیرا ندارد. ا یو نامتناه یو ابد یوجود ازل کیاثبات 

و واجب  ستیبه علت ن ازمندیکه ن است یناظم خالق همان خداوند نیکه ا کند ی. ّ اما ثابت نمکندیرا اداره م

 الوجود است

 

 :قرن هجدهم آلمان یعقلگرا لسوفیکانت، ف -3

 قیرا از طر خدا وب و امکان، ضرورت وجودوج ایو  تیبرهان عل ایمخلوقات  قیخدا از طر وجود اثبات یجا او به

 اثبات کرد. یاخالق فیاخالق و وظا

 

 یاخالق فیاخالق و وظا قیرا از طر خدا وجود برای اثبات کانت حاتیتوض هخالص
 

نکنند و  تیاخالق را رعا انسانها . اگرستین ریپذ آنها امکان تیو رعا یانسان بدون اصول اخالق یجمع یزندگ -1

 .شود یم یمتالش یو زندگ دیآ یم دیو مرج پد نباشند، هرج خود یمسئول کارها
 

 ی. براندیبب اریاراده و اخت صاحب معنا دارد که انسان خود را ییاخالق تنها درجا تیو رعا یریپذ تیمسئول -2

 معنا ندارد. یاخالق هفیوظ ار،یموجودات بدون اخت
 

 ریغ ینفس یژگیو دیبلکه با است، مواد ریمانند سا یا ماده بدن باشد که یژگیو تواند یو اراده نم اریاخت نیا-3

 . رود ینم نیب است و با مرگ بدن از ریباشد که فناناپذ یماد
 

مانند عدالت  یاخالق لیوجدان خود فضا در است. انسان یمند از وجدان اخالق انسان بهره یرمادیبُعد غ نیا -4

 .آورد یحساب م م را بد بهمانند ظل یاخالق یها لتیو رذ شمارد یرا خوب م
 

و  یرمادیغ یاست، چون موجود یاخالق اصول تیو رعا لتیروح و نفس مجرد که سعادتش در کسب فض نیا -5

 .دارد ازین یماد یایدن یماورا یجهان به خود یسعادت دائم یجاودانه است، برا
 

 تیرعا هقبول خداوند، پشتوان ن،یرابناب  است. یجاودان و نامتناه ییمشروط به وجود خدا زین یجهان نیچن -6

 رنظریرا ز انسان که رفتار ابدی یزنده و با شعور م ی. انسان، با قبول خداوند، خود را در جهاناست یاصول اخالق

 دهد یآن را نشان م العمل مناسب دارد و در مقابل هررفتار، عکس
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  ییاروپا هاعتقاد به خدا را در جامع یها هیپا کنندهسست عوامل 

      ییگرا و حس یرشد تفکر حس -1

 شمردند، یم یماد یموجود زیو انسان را ن دانستند یم یجهان را ماد که یلسوفانیظهور ف -2

 

 ییاروپا هدر جامع نتیجه این نوع تفکر

 محدود شد  یبه اهداف ماد ییاروپاه از جامع یبخش انیدر م یمعنا و مقصود زندگ  -1

 یاز مردم فاقد معنا و ارزشها یاریبس یزندگ گر،یعبارت د به .دیخود گرد یعالمت یها فاقد جنبه یزندگ -2

 .دیگرد یمتعال

 آمد.  دیپد یزندگ یمعنادار بحران -3

 

 ییاروپا لسوفانیف برخی آراء و نظریات بر این نوع تفکرتاثیر 

 ،مزیج امیلیون نوزدهم و قر یدانمارک لسوفیف کرکگورمانند  یغربِ  لسوفانیاز ف یگریدسته د ،ییفضا نیدر چن

 یمعنو یها تجربه از ستمیقرن ب یفرانسو لسوفی، فبرگسون و ستم،یقرون نوزدهم و ب ییکایآمر لسوفیف

 خداوند استفاده کردند.  یو عشق و عرفان برا یدرون

 

 :دیگویم مزیج امیلیو

 « ت.نهفته اس ما یدرون یشخص یها دتا در تجربهوجود خداوند عم لیمعتقدم که دل من»

 

 :معتقد است زیکرکگور ن

 مانیو به او ا ندیگز یمؤمن را برم . خدا انسانکند یانسان عطا م به است که خداوند یاله یا هیهد مان،یا» 

 «خواهد کرد یرا سپر یکیتار یبخشش نشود، زندگ نیا هستیشا یاگر کس و کند یم هیهد

 

 یزندگ یبحران معنادارنتیجه 

اعتقاد  نیکردند که در ع ظهور یلسوفانیف کمی و ستیو ب ستمیشد که در قرن ب سبب یزندگ یبحران معنادار

توجه کنند  «یزندگ یمعنادار»و « اعتقاد به خدا» انیم هرابط به اثبات وجود او، لیذکر دال یجا راسخ به خدا، به

 و نشان دهند

      آزار یو پوچ ییخأل معنا دچار شد،و ناظر بر انسان با ییبایو ز ریکه مبدأ خ ییبدون اعتقاد به خدا یزندگ که

 خواهد شد. یا هندهد
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 معنادار يزندگتعریف 
 

است که انسان را نسبت  یاخالق یها ارزش و هدف و سرشار از تیغا یدارا یزندگ کیمعنادار عبارت از  یزندگ

 .دهد یبه او م برتر یو آرامش کند یمطمئن م ندهیبه آ

 

 

 : دیگو یم حوزه، نیا سندگانیاز نو نگهام،یکات

 دهد یرا م دیام نیو ا سازد یم تیاهم اآن را با ارزش و ب دهدکه یقرار م یبستر ما را در یقبول خداوند زندگ»

ندارد،  تیاهم ت،یدر نها یامر چیکه در آن ه میا افتاده یا گانهیدر جهان ب میاحساس کن نکهیا یبه ِ جا که

 .«میابیب یگاه مأمن و پناه میتوانیم

 

 

 

 

 

 ناه حق پیروز و موفق و سربلند باشیددر پ
 

 


