ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﺣﮑﻤﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اروﭘﺎ درﺑﺎره ﺧﺪا

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﮑﻤﺎي اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن درﺑﺎره ﺧﺪا
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻼﺳﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن درﺑﺎره ﺧﺪا
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻼﺳﻔﻪ دوره ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

5

ارزﯾﺎﺑﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻼﺳﻔﻪ اروﭘﺎ در راﺑﻄﻪ ﺧﺪا و ﻣﻌﻨﺎداري

ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
 : t.me/mahmoudi_izehﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي
دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1400 - 1401 :

خدا در فلسفه ـ قسمت ا ّول
 -1ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻌﻠﻮل وﺟﻮدﺷﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

1

در درس های «جهان ممکنات» و «جهان علّی و معلولی» به این نقطه رسیدیم که)موجودات
ممکن و معلول ،وجودشان از خودشان نیست و نیازمند به علت 1
هستند؛(اکنون جای آن دارد که
به دیدگاه فیلسوفان دربارۀ خدا نیز نظری بیفکنیم و تا آنجا که مقدور است ،ارتباط دیدگاه هر
فیلسوف در این موضوع را با مبانی معرفتی وی به دست آوریم .در این درس ،به نظر فیلسوفان
اروپایی از یونان باستان تا دورۀ معاصر ،نگاهی می افکنیم.

30
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 -1ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺰرگ ﯾﻮﻧﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻘﺮاط و اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ در ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟
 -2از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن،زﺋﻮس ،آﭘﻮﻟﻮن و آرﺗﻤﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺪاي ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﻮدﻧﺪ؟

زﺋﻮس
اﭘﻮﻟﻮن
ارﺗﻤﯿﺲ

 -3اﻧﮑﺎر ﺧﺪاﯾﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ؟

 -4اﺗﻬﺎم اﺻﻠﯽ ﺳﻘﺮاط ﭼﻪ ﺑﻮد؟

دورۀ یونان باستان

بیشتر بدانیم

ﻧﮑﺘﻪ
ﺧﺪاي اﺳﻤﺎن و ﺑﺎران
ﺧﺪاي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻫﻨﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺧﺪاي ﻋﻔﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داري

) 1فیلسوفان بزرگ یونان ،از جمله سقراط و افالطون و ارسطو ،در جامعه ای
زندگی می کردند که مردم آن به خدایان متعدد اعتقاد داشتند و هرکدام را مبدأ و
2
1
شمردند؛(مث ً
ال)از نظر آنان «زئوس» خدای آسمان
منشأ یکی از واقعیات جهان می
و باران « ،آپولون» خدای خورشید و هنر و موسیقی و «آرتمیس» خدای عفت
3
وخویشتن داری 2بود)(.اعتقاد به این خدایان که تعدادشان به ده ها مورد می رسید،
چنان محکم و ریشه دار بود که انکار آنها ،طرد از جامعۀ یونان و گاه از دست دادن
جان را به دنبال داشت .حاکمان و بزرگان جامعۀ یونان اجازه نمی دادند که کسی
3
4
با اندیشۀ شرک آلودشان مخالفت کند و یا به خدایان توهین نماید)(.اتهام اصلی
سقراط نیز همین بود که « او خدایانی را که همه به آنها معتقدند ،انکار می کند و
4
از خدایی جدید سخن میگوید(1».
سقراط ،گرچه گاهی از لفظ خدایان هم استفاده می کرد ،ا ّما گزارش افالطون
 -5ﭼﺮا اﻓﻼﻃﻮن را اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﮑﺘﻪ از جریان محاکمۀ وی نشان از آن دارد که وی به وجود خدای یگانه معتقد بوده و
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟
2
تالش کرده که مردم را نیز به این حقیقت رهبری و هدایت نماید.
بیشتر بدانیم
) 5افالطون در یک چنین فضایی ،تصمیم گرفت با دقت فلسفی بیشتری
سیزده نامهوجودداردکهافالطونشناسان
دربارۀ خدا صحبت کند و به تدریج پندارها را اصالح نماید .از همین رو ،یکی از آنها را منسوب به افالطون میدانند.
افالطون شناسان مشهور اروپایی می گوید« :افالطون ابداع کنندۀ خداشناسی محتوای نامۀ سیزدهم نشان میدهد
 -6 3 5از ﻧﻈﺮ اﻓﻼﻃﻮن ،ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻧﺰد اﻓﻼﻃﻮن که چه فضای سخت و تعصبآلودی بر
فلسفی است(».
یونان حاکم بوده است .افالطون در این
ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد؟
 6خدا نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های روشن است و این ،با نامه میگوید« :ا ّما دربارۀ اینکه کدام یک
)
از نامههای قبلی من دیدگاه اصلی خودم
چند خدایی یونان تفاوت دارد .از نظر وی ،کار خداوند هدف دار است و براساس را دارد و کدام نه ،گمان میکنم عالمتی
6
را که باهم قرار گذاشته بودیم ،به یاد
حکمت و برای هدفی خاص صورت میگیرد(.
داشته باشی .در آغاز هر نامۀ اصلی و
) 7افالطون توصیفی از نوعی هستی ارائه می دهد که کام ً
ال برتوصیف خدا در ج ّدی کلمۀ «خدا» را مینویسم و در آغاز
ادیان الهی منطبق است .او می گوید« :در سوی دیگر ،نوعی از هستی وجود دارد نامههای دیگر ،کلمۀ «خدایان» را».
این نامه حتی اگر از افالطون هم نباشد،
که پیوسته ثابت است؛ نه می زاید و نه از میان می رود و نه چیز دیگری را به خود
گویای فضای شرک آلود آن روزگار
1
راه می دهد و نه خود در چیزی دیگری فرو می شود .نه دیدنی است و نه از طریق است.
   

ویل دورانت« :او [در میان یونانیان] برای
خود دین خاصی داشت و معتقد به خدای
یگانه بود و با فروتنی امیدوار بود که مرگ،
او را از میان نخواهد برد( .تاریخ فلسفه،
ص )11
ولتر از زبان دو نفر آتنی که دربارۀ سقراط
سخن راندهاند ،نقل میکند که« :این
است آن بیدینی که معتقد است خدا
یکی است( ».تاریخ فلسفه ویل دورانت،
ص )11
دربارۀ خدای سقراط ،همچنین مراجعه
کنید به :بزرگان فلسفه ،هنری توماس،
صص  237و  238و آموزههای اساسی
فیلسوف بزرگ ،فراست ،اس،تی .ترجمه
غالمحسین توکلی.

  

  

 -7اﻓﻼﻃﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟


 .1بیان ِملِتوس در دادگاه که به نمایندگی از شاکیان سخن میگفت .سقراط تالش میکرد اندیشۀ آتنیها را
دربارۀ خدا اصالح کند؛ بهگونهای که آنان متوجه حقیقتی برتر در هستی شوند که ادارهکنندۀ اصلی جهان است.
 .2رسالۀ آپولوژی (دفاعیه) افالطون و کتاب «مرگ سقراط» اثر رومانوگواردینی ،ترجمه محمدحسن لطفی.
3. A.E Tailor, Plato, The man and his work, 1965, P. 492-3

١

٢

 .1مجموعه آثار افالطون ،جلد ،٤ص. ٠ ٩
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 -1ﻣﻨﻈﻮر اﻓﻼﻃﻮن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧﯿﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
 -2اﻓﻼﻃﻮن اﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان،ﺻﺎﻧﻊ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻋﺎَﻟﻢ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي را ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﯾﺎداوري ﮐﻨﺪ؟
 -3از ﻧﻈﺮ اﻓﻼﻃﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﻨﻈﻮر اﻓﻼﻃﻮن از»ﻣﺜﺎل ﺧﯿﺮ« و »ﺻﺎﻧﻊ« )دﻣﯿﻮرژ( ﭼﯿﺴﺖ؟
 -4از ﻧﻈﺮ اﻓﻼﻃﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭼﺮا اﻓﻼﻃﻮن از ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد؟
71

حواس دریافتنی است .فقط با تفکر و تعقل میتوان به او دست یافت و از او بهرهمند شد(».
) 1افالطون ،در مواردی نیز از خداوند با عنوان «مثال خیر» یاد می کند و توضیح می دهد که همه چیز در پرتو آن
دارای حقیقت می شوند و همان طور که روشنایی شبیه خورشید است ،ا ّما خود خورشید نیست ،حقایق نیز شبیه به
«مثال خیر» هستند ،نه خود آن1 2.
(
) 2وی همچنین از خدا به عنوان «صانع» و آفرینندۀ اشیای این عالَم یاد می کند تا به انسان ها یادآوری نماید که
نظم جهان از وجودی عاقل سرچشمه می گیرد .او می گوید:
«یگانه سخنی که دربارۀ نظم جهان و گردش آفتاب و ماه و ستارگان می توان گفت این است که ّ
کل جهان در
زیر فرمان عقل قرار دارد2 3».
(

4

) 3بسیاری از افالطون شناسان معتقدند که «مثال خیر» و «صانع» (دمیورژ) هر دو ،نام های دیگر خداوند است.
3
آنان می گویند دمیورژ ،همان خداست ،اما در مرتبۀ خلق جهان ،ا ّما مثال خیر ،فقط اشاره به ذات خداوند دارد)(.آنان
همچنین معتقدند که اگر گاهی افالطون از خدایان نام می برد ،به معنای اعتقاد وی به چندخدایی نیست ،بلکه
4
برای ارتباط برقرار کردن با جامعۀ آتن است که به شدت مشرک اند(.استاد وی ،سقراط را هم به همین جهت که
با خدایان مخالفت می نمود ،محاکمه کردند و به قتل رساندند .همچنین او تالش می کند خداوند (مثال خیر) را در
جایگاهی قرار دهد که هیچ موجود دیگری نمی تواند به آن جایگاه برسد.
تبیین

عبارت افالطون ،بیان ا ّولیه ای از «برهان نظم» برای اثبات وجود خداست .این عبارت را به صورت یک
برهان درآورید.
١

اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺮﺧﻮردار از ﯾﮏ ﻧﻈﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﺳﺖ
مقدمۀ :
.............................................................................
٢

مقدمۀ  :ﻫﺮ ﻧﻈﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻇﻢ ﺣﮑﯿﻢ و ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ
.............................................................................
ﭘﺲ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن داراي ﯾﮏ ﻧﺎﻇﻢ ﺣﮑﯿﻢ و ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ
...............................................................................
نتیجه:



٢

 .1رسالۀ تیمائوس ،فقرۀ  .٥او همچنین میگوید« :برای ما معیار هر چیزی خداست .نه آنطور که برخی میگویند ،این یا آن فرد؛ بنابراین هرکه بخواهد محبوب
خدا شود ،باید با همۀ نیرو بکوشد تا در ح ّد امکان شبیه او شود .بنابراین ،از میان ما تنها کسی محبوب خداست که خویشتندار (عفیف) باشد و از دایرۀ اعتدال پا
بیرون نگذارد؛ زیرا چنین کسی شبیه خداست (قوانین ،کتاب چهارم ،فقرۀ  ، ٦ترجمۀ محمدحسن لطفی ،صص  ٩و  .) ٠برای مطالعۀ بیشتر به مقالۀ «فلسفۀ
از دانشگاه تهران مراجعه کنید.
افالطون ،ماد ِر همۀ فلسفههای الهی» به قلم حسین غفاری در مجلۀ «فلسفه» شمارۀ پاییز و زمستان
 .2تاریخ فلسفه ،فردریک کاپلستون ،جلد  ،ص . ٠٦
 .3مجموعه آثار افالطون ،رسالۀ فیلبوس .این سخن افالطون بیان ا ّولیه و ساده ای از برهان نظم است که فالسفه از آن استفاده کرده اند.
 .تفصیل این مختصر در مقالۀ «فلسفۀ افالطون ماد ِر تمام فلسفه های الهی» آمده است.
٧١

١٢

١٣

١٣٨١

١

٢



4
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4

ﻧﮑﺘﻪ

 -1ارﺳﻄﻮ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﺮد؟ و اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
 -2ﺑﺮﻫﺎن درﺟﺎت ﮐﻤﺎل ارﺳﻄﻮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟
 -3ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﻄﻮ از ﺑﺮﻫﺎن درﺟﺎت ﮐﻤﺎل را ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ

) 1پس از افالطون ،ارسطو که از قدرت استدالل و منطق قوی برخوردار بود ،تالش کرد برهان هایی بر وجود خدا
و مبدأ نخستین جهان ارائه کند 1.این استدالل ها ،گرچه قدم های ا ّولیه بوده اند ،از استحکام خاصی برخوردارند و
1
زمینۀ قدم های بعد را فراهم می سازند(.ارسطو در یکی از نوشته های خود چنین می نویسد:

«) 2به طور کلی ،هرجا که یک خوب تر و بهتر وجود دارد ،خوب ترین و بهترینی نیز هست .حال ،در میان موجودات،
برخی خوب تر و بهتر از برخی دیگرند .پس ،حقیقتی هم که خوب ترین و بهترین باشد وجود دارد که از همه برتر
2
است و این ،همان واقعیت الهی است 2».این برهان ارسطو را «برهان درجات کمال» نامیدهاند(.

) 3منظور ارسطو این است که :هرگاه دو موجود با یکدیگر مقایسه شوند و گفته شود که یکی کاملتر و خوبتر از
دیگری است ،باید یک کامل مطلق و یک خوب مطلق وجود داشته باشد که بتوان آن دو موجود را با این وجود کامل
مقایسه نمود و هر کدام را که به این وجود ،نزدیکتر باشد ،برتر وآن را که دورتر باشد ،ناقصتر به حساب آورد3 3 .
(
تبیین

برهان «برترین درجات کمال» ارسطو را در شکل دو مقدمه و یک نتیجه تکمیل کنید.
مقدمه  :1در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮب ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
.............................................................................

مقدمه  :2هر جا که یک خوبتر و بهتر هست ،خوبترین و بهترین نیز هست.
نتیجه :پس ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮب ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ
...........................................................................



 .1یِگِر ،مو ّرخ برجستۀ فلسفۀ یونان می گوید« :استدالل واقعی بر وجود خدا ،نخستین بار در آثار ا ّولیۀ ارسطو یافت می شود .او در کتاب سوم خود با یک
استدالل و قیاس« ،برترین و واالترین موجود» را اثبات می کند و به این ترتیب ،به موضوع شکلی روشن و گویا می بخشد؛ به طوری که در طول قرون بعد،
پیوسته متفکران مشتاق را به سمت تالش هایی تازه به این سو وامی دارد» (مراجعه کنید به مقالۀ «ارسطو ،فیلسوف الهی یا پوزیتیویست» از حسین غفاری
).
در مجلۀ فلسفۀ دانشگاه تهران ،شمارۀ بهار و تابستان
 .2قطعۀ  ٦از کتاب «دربارۀ مابعدالطبیعه» (برگرفته از مقالۀ «ارسطو ،فیلسوف الهی یا پوزیتیویست») و تاریخ فلسفه ،کاپلستون ،ج  ،ص . ٦
 .3ارسطو در جای دیگری از کتاب خود از برهان نظم هم استفاده می کند و می گوید« :نمی شود که یک نظم و انتظام برجهان حاکم باشد ،بدون اینکه موجودی
جاویدان و برتر از ماده در کار نباشد( ».مابعدالطبیعه ،کتاب یازدهم ،ص )3 8
١٣٨٢
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 -1ﺿﺮورﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮد :ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل آن در اﺻﻄﻼح ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان وﺟﻮد را از او
ﺳﻠﺐ ﮐﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﻪ ﺿﻠﻌﯽ را از ﻣﺜﻠﺚ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺳﻠﺐ ﮐﺮد
 -2ﻣﺤﺮك ﻏﯿﺮﻣﺘﺤﺮك :ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺎن ،ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺮك ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ آن ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دور ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﯾﺎ
ﺗﺴﻠﺴﻞ ﮐﻪ ﻫﺮدو ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ
 -3داراي ﺣﯿﺎت :ﻣﺒﺪأ ﺟﻬﺎن ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺳﺖ .ﺷﻌﻮر و اراده و آﮔﺎﻫﯽ دارد

) 1برهان مشهور ارسطو بر اثبات وجود خدا ،برهان حرکت نام دارد .او معتقد
محرک ،حرکت
محرکی است که خو ِد آن ّ
است که وجود حرکت در عالم نیازمند ّ
نداشته باشد ،زیرا اگر آن نیز حرکت داشته باشد ،نیازمند یک محرک دیگر است
محرک دوم نیز به همین ترتیب نیازمند محرک دیگری است و سلسلۀ
و آن ّ
ال محال است1 1.
محرک ها تا بی نهایت جلو خواهد رفت و چنین تسلسلی عق ً
ّ
(
اندیشه

 -1ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺸﻬﻮر ارﺳﻄﻮ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا ،ﺑﺮﻫﺎن ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﺎم دارد،ان را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

ارسطو در توصیفاتی که از خدا و مبدأ نخستین جهان می کند ،از عباراتی
2
1
محر ِک
ضرورتاً موجود،
چون شریف ترین موجود ،خیر و جمال و زیبایی،
ّ
4
3
5
غیرمتحرک ،دارای حیات ،تغییرناپذیر و دارای عالی ترین اندیشه استفاده
می کند 2.این عبارات گویای آن است که وی عالوه بر قبول موجودات
غیرمادی ،در میان آنها یک موجود را برتر می داند و او را مبدأ همۀ امور تلقی
می کند و بدین ترتیب ،قدمی بزرگ در راه خداشناسی فلسفی برمی دارد.

بیشتر بدانیم

٢

ارسطو بدان دلیل که در بخش
مابعدالطبیعه خدا را اثبات میکند،
ترجیح میدهد که بخش مابعدالطبیعی
و فلسفی خود را «الهیات» یا علم
خداشناسی بنامد .وی پس از توضیحاتی دربارۀ عبارت هایی که زیر آنها خط کشیده شده است ،بیندیشید و مقصود
در اینباره میگوید« :سهگونه دانش
ارسطو را از آنها توضیح دهید .ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎره  1ﺗﺎ  3ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ
نظری وجود دارد :طبیعی ،ریاضی و الهی
( ».)Theologiesسپس میگوید« :این  -4ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ1 :ــ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻓﻌﯽ ﮐﻪ آن را ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ
........................................................ﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ
2ــ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﻪ آن را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾ
آخرین دانش ،بهترین علم است؛ زیرا
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮي در او رخ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻘﺺ و ﻧﯿﺎز و ﻧﺪاﺷﺘﻦ
دربارۀ ارجمندترین موجودات است»
........................................................
،اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻧﺪارد ،ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ
فصل
(مابعدالطبیعه ،کتاب یازدهم،
ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ
........................................................
هفتم ،ص .) ٦٤
 -5ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺒﺪأ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻢ را دارد
بعدها ،ابن سینا نیز بخش فلسفی کتاب
شفای خود را به همین دلیل «الهیات»
دورۀ جدید اروپا
نامید.

 -2دو ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ دوره ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ
را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﺎن ،ﺣﺲ ﮔﺮاﯾﺎن ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺎن

 -3اﺳﺘﺪﻻل دﮐﺎرت در اﺛﺒﺎت
وﺟﻮد ﺧﺪا را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

با شکل گیری دورۀ جدید اروپا از قرن های چهاردهم و پانزدهم و پیدایش دو
جریان عقل گرا و تجربه گرا در فلسفه ،دربارۀ خدا نیز دیدگاه های متفاوتی ظهور
کرد که به گونه ای ریشه در این دو جریان داشتند .از این رو ،دیدگاه برخی از
فیلسوفان این دو جریان دربارۀ خدا را بررسی می کنیم.
ِ
دکارت ،فیلسوف عقل گرای قرن هفدهم ،در یکی از استدالل های خود برای
اثبات خدا می 3
گوید):من از حقیقتی نامتناهی و دانا و توانا که خود من و هر چیز
دیگری به وسیلۀ او خلق شده ایم ،تصوری دارم.


  

بودن چنین تسلسلی بیان خواهد شد .مابعدالطبیعه ،ارسطو ،دلتا و فیزیک ،تتا، ٦ ،
 .1در درس بعدِ ،
دلیل محال ِ
 ٠ب  ٠و تاریخ فلسفه ،کاپلستون ،ج  ،صص  ٥تا . ٦٠
 .2مابعدالطبیعه ،فصل های ششم تا دهم.
٨
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ﻧﮑﺘﻪ

این تصور نمی تواند از خودم باشد؛ زیرا من موجودی متناهی ام .این تصور از هیچ موجود متناهی دیگر هم
نیست.
3 1
پس ،این تصور از یک وجود نامتناهی است؛ اوست که میتواند چنین ادراکی را به من بدهد(.
استدالل

١

بیان دکارت در اثبات وجود خدا را در قالب یک استدالل بیان کنید.
مقدمۀ  :ﻣﻦ ﺗﺼﻮري از ﺧﺎﻟﻘﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ دارد ،دارم
.............................................................................
مقدمۀ  :ﺗﺼﻮر وﺟﻮد ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
.............................................................................
ﭘﺲ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر از او ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه و در ﻣﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ
نتیجه............................................................................... :
٢

 -1ﭼﺮا از ﻧﻈﺮ ﻫﯿﻮم ،دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮدودﻧﺪ؟

ﻧﮑﺘﻪ دیوید هیوم ،فیلسوف حس گرا و تجربه گرای قرن هجدهم که قب ً
ال از او یاد کرده ایم ،ادعا می کند که دالیل
1
دکارت و سایر فیلسوفان پذیرفتنی نیست .از نظر وی ،دالیلی که صرف ًا متکی بر عقل باشند مردودند؛)زیرا عقل
2
1
اساس ًا ادراک مستقل از حس و تجربه ندارد)(.او می گوید مهم ترین برهان فیلسوفان الهی ،برهان نظم است که
از تجربه گرفته شده ا ّما این برهان نیز توانایی اثبات یک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی را ندارد .این برهان فقط
ناظم خالق همان
می تواند ثابت کند که یک ناظم و خالقی این جهان را اداره می کند .ا ّما ثابت نمی کند که این ِ
خداوندی است که نیازمند به علت نیست و وجودی ازلی و ابدی دارد2 2.
(

از ﻧﻈﺮ دﯾﻮﯾﺪ ﻫﯿﻮم ﭼﺮا ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻈﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺛﺒﺎت ﯾﮏ وﺟﻮد ازﻟﯽ و اﺑﺪي و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ را ﻧﺪارد؟

-2
بررسی*

ﻧﻈﺮ دﯾﻮﯾﺪ در ﺑﺎره ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻈﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

دو ﺳﻮال و ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ



 1این نظر دیوید هیوم را با دیدگاه وی در معرفت شناسی تطبیق دهید و ببینید که آن دیدگاه چه تأثیری بر
نظر وی دربارۀ خدا گذاشته است؟ ﺟﻮاب اوﻟﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﻮم در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ
............................................................................ﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻧﺎﻇﻢ و ﻣﺪّﺑﺮ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ را .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬ
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻈﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻔﺖ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﻧﻪ اﺛﺒﺎت
...........................................................................
وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد
 2آیا واقع ًا این سخن هیوم که «مهم ترین برهان فیلسوفان الهی ،برهان نظم است» درست است؟
............................................................................
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﻗﻮي ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﻓﻼﺳﻔﻪ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ
...........................................................................


ﺑﺮﻫﺎن وﺟﻮب و اﻣﮑﺎن ،از اﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻈﻢ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻗﻮي ﺗﺮﯾﻦ
در ﻫﯿﭻ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﮐﻨﮑﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫًﺎي ﺳﺘﺎره دار ﺳﻮاﻟﯽ ﻃﺮح ﺷﻮد
٣

٧

٧

ولی ، ،کلیات ٤٥ ، ،و .٤
 .1تأمالت در فلسفه اُ ٰ
 .2تاریخ فلسفه ،کاپلستون ،ج ،٥ص .
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 -1ﮐﺎﻧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮد؟
 -2ﺧﻼﺻﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻧﺖ را در اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ،اﺧﻼق و وﻇﺎﯾﻒ اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

البته ،آن دسته از فیلسوفان تجربه گرا که به خدا اعتقاد داشتند ،برهان نظم را
معتبر می دانستند و از این برهان در اثبات وجود خدا استفاده می کردند.
کانت ،فیلسوف بزرگ قرن هجدهم آلمان ،راهی متفاوت با دکارت و دیگر
فیلسوفان عقل گرای پیشین برای پذیرش خدا 1
پیمود).او به جای اثبات وجود خدا
از طریق نظم یا برهان علیت و یا وجوب و امکان ،ضرورت وجود خدا را از طریق
اخالق و وظایف اخالقی اثبات 1
کرد(.خالصۀ یکی از توضیحات او چنین است:

2
}

3



)1انسان دارای یک وجدان اخالقی است که او را دعوت به فضیلت و رعایت
اصول اخالقی در زندگی می کند .این وجدان اخالقی از او می خواهد
که آنچه را برای خود می پسندد ،برای دیگران هم بپسندد و این اصل
 -3از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ،وﺟﺪان اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺴﺎن را
ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از او
را به عنوان یک قاعده ،همواره درنظر داشته باشد و در زندگی پیاده کند3 .
(
ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ؟
4



)2مسئولیتپذیری و رعایت اخالق تنها درجایی معنا دارد که انسان خود را
 -4از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي و
رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻨﺎ دارد؟
صاحب اراده و اختیار ببیند .زیرا برای موجودات بدون اختیار ،وظیفۀ اخالقی
معنا ندارد4 .
(
5
 -5ﭼﺮا ﮐﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮداﺧﺘﯿﺎر و اراده
)3این اختیار و اراده نمی تواند ویژگی بدن باشد که ماده ای مانند سایر مواد
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺪن ﻣﺎدي ﺑﺎﺷﺪ؟
است ،بلکه باید ویژگی نفسی غیرمادی باشد که فناناپذیر است و با مرگ
بدن از بین نمی رود .این بُعد غیرمادی انسان بهره مند از وجدان اخالقی
است .انسان در وجدان خود فضایل اخالقی مانند عدالت را خوب می شمارد
و رذیلت های اخالقی مانند ظلم را بد به حساب می آورد5 .
(
6
 -6از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ روح وﻧﻔﺲ ﻣﺠﺮد ﺑﺮاي ) 4حال ،این روح و نفس مجرد که سعادتش در کسب فضیلت و رعایت اصول
ﺳﻌﺎدت داﺋﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اخالقی است ،چون موجودی غیرمادی و جاودانه است ،برای سعادت دائمی
ﻧﯿﺎز دارد؟ و اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟
خود به جهانی ماورای دنیای مادی نیاز دارد و چنین جهانی نیز مشروط به
6
7
وجود خدایی جاودان و نامتناهی است(1.بنابراین)،قبول خداوند ،پشتوانۀ اختیار
اخالقی مورد قبول وی
و ارادۀ انسان و مسئولیتپذیری او و تکیهگاه اصول
ِ
 -7ﭼﺮا ﮐﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ
میباشد .با پذیرش خداوند است که زندگی انسان معنای حقیقی و متعالی
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ؟
7
شود.
خارج
هدفی
و
پوچی
از
و
کند
پیدا
می
بی
می
(



{2



٣٢

   

٣١٧

٢

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
 : t.me/mahmoudi_izehﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

٣

36

٣

تا  ٥؛ مابعدالطبیعه ،ژان وال،
 .1فلسفۀ کانت ،اشتفان کورنر ،ص  ٠؛ تاریخ فلسفه ،کاپلستون ،ج  ، ٦صص
ص  .  ٨٥همچنین به کتاب «نظریه اخالقی کانت» نوشتۀ سر دبلیو راس ،ترجمه محمد حسین کمالی نژاد ،فصل
دوم مراجعه شود.

ﻧﮑﺘﻪ

 -1زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ،ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ؟
 -2از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺎرت و ﮐﺎﻧﺖ ،در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 -3ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺴﺖ ﮐﺮد؟
 -4ﮐﺪام ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﻨﺎﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي دروﻧﯽ و ﻋﺸﻖ و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺮاي ﺑﺎور ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﮐﺮﮐﮕﻮر ،ﻓﯿﻠﺴﻮف داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺮون ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ
بررسی* و ﺑﺮﮔﺴﻮن ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ

گفته شده است که کانت به جای اثبات وجود خدا ،نیاز انسان به وجود خدا را
مطرح می کند .به عبارت دیگر ،کانت می گوید که اگر خدا را فرض نکنیم و
1
قبول نداشته باشیم ،عمل اخالقی و مسئولیت پذیری اخالقی ممکن نیست.
این دیدگاه را تحلیل و بررسی نمایید.

ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﺪا ﻧﺪارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً
..........................................................
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻈﺮي اراﺋﻪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش
..........................................................
ﺧﺪا و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ او دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

باور به خدا و معناداری زندگی

1
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ویلیام جیمز در سال 18 2م .در نیویورک
بهدنیا آمد و در طب و روانشناسی و سپس
فلسفه تحصیل کرد و به استادی فلسفه
در دانشگاه هاروارد رسید .کتابهای
«خواهش ایمان» و «تنوع تجربۀ دینی»
از اوست .او در سال  1 1درگذشت.
9

 .1به عبارت دیگر ،خدا و روح و اختیار انسان در فلسفۀ کانت یک وجود عینی و واقعی ( )objectiveنیست بلکه امری
ذهنی ( )subjectiveاست که بشر نیاز دارد آن را مفروض بگیرد.
 .2تاریخ فلسفه ،کاپلستون ،ج  ،   ٨ص . ٦

م .در دانمارک
کرکگور در سال
متولد شد و در دانشگاه کپنهاک در رشتۀ
فلسفه تحصیل کرد .او از بنیان گذاران
اگزیستانسیالیسم (اصالت وجود انسان)
است .کتابهای «عصر حاضر» و «ترس
و لرز» از جمله کتابهای مشهور او
هستند .وی در سال  ٥٥درگذشت.

4

)زندگی معنادار ،آن زندگی است که دارای هدف و مقصود متعالی و مقدس و
1
آراسته به فضائل اخالقی و کرامت انسانی باشد(.از نظر فیلسوفانی مانند دکارت
2
و کانت ،در صورتی زندگی معنادار می شود)که از پشتوانۀ قبول خداوند برخوردار
باشد .از این رو آنان تالش می کردند که پایه های عقلی اعتقاد به خدا را در میان
2
3
مردم استوار سازند(،ا ّما)رشد تفکر حسی و حس گرایی و ظهور فیلسوفانی که جهان
را صرف ًا حقیقتی مادی می دانستند و انسان را نیز موجودی مادی می شمردند،
پایه های اعتقاد به خدا را در جامعۀ اروپایی سست کرد و زندگی دسته هایی از
مردم را تحت تأثیر قرار داد؛ بدین صورت که معنا و مقصود زندگی در میان آنان
در ح ّد اهداف مادی تن ّزل پیدا کرد و زندگی فاقد معنا و ارزش های متعالی گردید
3
و بحران معناداری زندگی پدید آمد(.در چنین فضایی ،دستۀ دیگری از فیلسوفان
غربی مانند کِرکگور ،فیلسوف دانمارکی قرن نوزدهم و ویلیام جیمز ،فیلسوف
آمریکایی قرون نوزدهم و بیستم ،و برگسون ،فیلسوف فرانسوی قرن بیستم راه
ﻧﮑﺘﻪ دیگری برای معنابخشی به زندگی پیش گرفتند و از تجربه های معنوی درونی و
عشق و عرفان برای باور به وجود خداوند استفاده کردند .ویلیام جیمز می گوید:
 «) 5من معتقدم که دلیل وجود خداوند عمدت ًا در تجربه های شخصی درونی ما
نهفته است 2».مث ً
ال هر یک از ما احساس می کنیم که در هنگام سخن گفتن با
 -5وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ؟
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 -1ﻧﻈﺮ ﮐﺮﮐﮕﻮر ﻓﯿﻠﺴﻮف داﻧﻤﺎرﮐﯽ در ﺑﺎره ي اﯾﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﻘﺼﻮد داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ از ﮐﻠﻤﻪ،ﻣﺠﺎز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،او ً
اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﻣﯿﺎل از دﺳﺖ ﻣﯽ رود و ﻣﻌﯿﺎري ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮب و ﺑﺪ و ارزش ﻫﺎ در دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

59

هانری برگسون در سال 18م .در
پاریس بهدنیا آمد و در ریاضیات و ادبیات
تحصیل کرد .کتابهای «دو سرچشمۀ
اخالق و دین» و «تط ّور خ ّ ق» از آثار او
هستند .وی در سال 1 1م .درگذشت.

خدا و راز و نیاز با او و توصیف زیبا و عاشقانۀ او به نوعی از تعالی و معنویت منتقل
می شویم که ساعاتی قبل از آن تهی بوده ایم ما در ساعات و لحظه هایی خاص از
زندگی ،حضور او را حس می کنیم و در آن لحظه های حضور ،زندگی را متعالی و
یابیم1 .
کرکگور نیز معتقد است که ایمان ،هدیه ای الهی است که خداوند
برتر می )( 5
به انسان می بخشد و نیازی به استدالل و پشتوانۀ عقلی ندارد .خدا انسان مؤمن
را برمی گزیند و به او ایمان هدیه می کند و اگر کسی شایستۀ این بخشش نشود،
زندگی تاریکی را سپری خواهد کرد1 1.
(

ل

94

بررسی

داستایوفسکی نیز در رمان «برادران کارامازوف» به همین مسئله می پردازد
و از قول یکی از شخصیت ها می گوید:
« اگر خدایی وجود نداشته باشد ،آن وقت هرکاری مجاز است».
مقصود از «مجاز» در این جمله چیست؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ
این جملۀ داستایوفسکی شما را به یاد کدام دیدگاه دربارۀ خدا می اندازد؟

١٨٢١

داستایوفسکی ،رماننویس برجستۀ روس،
م .به دنیا آمد و در سال
در سال
م .درگذشت .برخی از رمانهای وی
عبارتاند از« :جنایت و مکافات»« ،ابله» و
«خاطرات خانۀ اموات».

چرا بدون خدا هر کاری مجاز است؟ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ

١٨٨١

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آن دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪون ﻗﺒﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻌﻨﺎدار را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ

) 2بحران معناداری زندگی سبب شد که در قرن بیستم و بیست و یکم فیلسوفانی
ﺑﺤﺮان ﻣﻌﻨﺎداري زﻧﺪﮔﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
-2و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺳﺒﺐ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺷﺪ؟ ظهور کردند که در عین اعتقاد راسخ به خدا ،به جای ذکر دالیل اثبات وجود او،
به رابطۀ میان «اعتقاد به خدا» و «معناداری زندگی» توجه کنند و نشان دهند
که زندگی بدون اعتقاد به خدایی که مبدأ خیر و زیبایی و ناظر بر انسان باشد،
دچار خأل معنایی و پوچی آزاردهنده ای خواهد شد2 .
(
3

 -3زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ؟ )زندگی معنادار عبارت از یک زندگی دارای غایت و هدف و سرشار از
ارزش های اخالقی است که انسان را نسبت به آینده مطمئن می کند و آرامشی
برتر به او می دهد3 (.
 .1برای توضیح بیشتر به کتاب ایمان گروی و توضیح رضا اکبری دربارۀ کرکگور مراجعه کنید.

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎدار و ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل وﺟﻮد ﺧﺪا اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ
 38ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارم ،ﻋﻘﻼ و ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﮐﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
 : t.me/mahmoudi_izehﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

 -1از ﻧﻈﺮﮐﺎﺗﯿﻨﮕﻬﺎم ،ﻗﺒﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎري در زﻧﺪﮔﯽ دارد؟

 -2از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺗﯿﻨﮕﻬﺎم ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺧﺪا را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

1
کاتینگهام ،از نویسندگان این حوزه ،می گوید« :قبول خداوند زندگی ما را در
اهمیت می سازد و این امید را می دهد
بستری قرار می دهد که آن را با ارزش و با ّ
جهان بیگانه ای افتاده ایم که در آن هیچ
که به جای اینکه احساس کنیم در
ِ
امری در نهایت ،اهمیت ندارد ،می توانیم پناهگاهی بیابیم1 1».
(
2
این فیلسوف در کتاب خود به این مسئله اشاره می کند که پس از سیر نزولی
استدالل های عقلی و فلسفی در اروپا بر اثبات وجود خدا ،برخی از فیلسوفان
اصلی معنابخشی به زندگی معرفی
به این سمت حرکت کردند که خدا را عامل ِ
نمایند2 .
(

)

)

بررسی*

بیشتر بدانیم
تولستوی،رماننویسمشهورروس،زمانی
که در اوج ثروت و شهرت بود ،درگیر بحران
بیمعنایی زندگی شد .او مشاهده میکرد
کشاورزانی که برایش کار میکنند و زندگی
سادهای دارند ،شادند و از زندگیشان لذت
میبرند و به بحرانهایی که او با آنها
روبهروست ،دچار نمیشوند .پس از این
بود که به تفکر دربارۀ خدا و جاودانگی روی
آورد .او نویسندۀ آثار بزرگی مانند «جنگ
و صلح»« ،آناکارنینا» و «رستاخیز» است.
بیشتر بدانیم

به نکات زیر توجه کنید.


 1اگرچه فیلسوفانی که فقط حس و تجربه را راه رسیدن به معرفت و شناخت
می دانند دالیل اندکی برای اثبات وجود خدا بیان کردند ،ا ّما منکر خدا
نشده و بر ضرورت وجود او تأکید کرده اند.


 2علت این عدم انکار ،احساس نیاز درونی انسان به خداست .احساس وجود
خدا به زندگی انسان معنایی برتر می دهد.

آلبرت اینشتاین میگوید« :معنای زندگی
بشر یا حیات اجتماعی بهطور کلی چیست؟
اگر کسی بپرسد که آیا طرح چنین
پرسشهایی عقالنی است ،باید بگویم
انسانی که زندگی و حیات دیگران و حتی
خودش را بیمعنا و واهی میپندارد ،نهتنها
صالحیت
موجودی بدبخت است بلکه
ّ
1
زندگی را هم ندارد».



 3اگر جریان تجربه گرایی در میان فیلسوفان اروپایی غلبه پیدا نمی کرد و
راه شناخت حقایق منحصر در تجربه نمی شد ،آنان می توانستند دالیل
بیشتری بر وجود خدا بیابند.


 4درست است که انسان نیاز به خدا را در درون خود می یابد و می داند که
زندگی بدون خدا بی معنا و بی هدف است ،ا ّما اگر این نیاز را با اثبات عقلی
خدا همراه کند ،جایگاه خدا در زندگی وی مستحکم و پایدار می شود.
در نکات ذکر شده تأمل کنید و بگویید:
کدام یک از نکات فوق کلیدی تر است و اهمیت بیشتری دارد.





 .1معنای زندگی ،جان کاتینگهام ،ترجمۀ امیرعباس علی زمانی.

 .1دنیایی که من می بینم ،نوشتۀ آلبرت
اینشتاین
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به کار ببندیم

نظر فیلسوفان زیر را دربارۀ «خدا» بیان کنید.


1

..........................................................................ﻖ ﺣﻮاس
افالطون :از ﻧﻈﺮ اﻓﻼﻃﻮن ،اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدي و ﻣﺘﻐﯿﺮ از وﺟﻮدي ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و از ﻃﺮﯾ
ﻗﺎﺑﻞ درك ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او »ﻣﺜﺎل ﺧﯿﺮ« ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ٔ اﻋﻼي ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ

..................................................................................

............................................................................ﮕﺮي از او
دکارت :از ﻧﻈﺮ دﮐﺎرت ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ و ﻋﻠﯿﻢ و ﻗﺪﯾﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ دﯾ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ



3



2

از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎ و ﻣﺒﺪأ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .او
ارسطو:
............................................................................
ﺧﻮب ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
..................................................................................

..................................................................................

.......................................................................در زﻧﺪﮔﯽ
ویلیام جیمز :وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ ،ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻬﻬﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر و وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ



5



4

هیوم............................................................................. :
و ﻋﻠﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﭘﯽ ﺑﺒﺮد
..................................................................................

از ﻧﻈﺮ ﻫﯿﻮم ،اﻧﺴﺎن ،ﭼﻮن اﺑﺰاري ﺟﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺪارد ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮدي ﮐﻪ واﺟﺒﺎﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ

اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ از ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ
..................................................................................

برای مطالعۀ بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید.




7

خدا در فلسفه ،بهاء الدین خرمشاهی.



6

معنای زندگی ،جان کاتینگهام ،ترجمۀ امیرعباس علی زمانی.



5

تأمالت در فلسفۀ اولیٰ ،رنه دکارت ،ترجمۀ احمد احمدی.



4

رسالۀ تیمائوس از مجموعه آثار افالطون .



3

٤

2

٩

1

تاریخ فلسفه ،فردریک کاپلستون ،ج تا .

تاریخ خداباوری ،کارن آرمسترانگ ،ترجمۀ خرمشاهی و بهزاد سالکی.

انسان در جستجوی معنا ،ویکتور فرانکل ،ترجمۀ نهضت صالحیان و مهین میالنی.

٨
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١٣٨٦

معنای معنای زندگی ،امیرعباس زمانی ،پژوهش نامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت) شماره بهار و تابستان

.

اﻧﻮاع ﺳﻮاﻻت درس ﭘﻨﺠﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ دوازدﻫﻢ

ﺧﺪا در ﻓﻠﺴﻔﻪ ـ ﻗﺴﻤﺖ اول
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
 -1ﺧﺪا ﻧﺰد اﻓﻼﻃﻮن ﯾﮏ ﺧﺪاي ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي روﺷﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺧﺪاﯾﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺗﻔﺎوت دارد ﺻﺤﯿﺢ
 -2ارﺳﻄﻮ ،در ﻣﻮاردي ﻧﯿﺰ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺜﺎل ﺧﯿﺮ« ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻏﻠﻂ

 -3ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺸﻬﻮر ارﺳﻄﻮ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا ،ﺑﺮﻫﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎم دارد ﺻﺤﯿﺢ
 -4از ﻧﻈﺮ دﮐﺎرت ،دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮدودﻧﺪ ﻏﻠﻂ
 -5ﮐﺎﻧﺖ ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺧﺪا را از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﻼق و وﻇﺎﯾﻒ اﺧﻼﻗﯽ اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ
 -6وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ،ﻫﺪﯾﻪ اي اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ
و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺪارد
ﻏﻠﻂ

ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ
 -1ﻣﻮﺟﻮدات  ،........................وﺟﻮدﺷﺎن از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻌﻠﻮل
 -2از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﯾﻮﻧﺎن »زﺋﻮس«  .................. ، ........................ﺧﺪاي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮد
ﺧﺪاي آﺳﻤﺎن و ﺑﺎران  -آﭘﻮﻟﻮن
 -3ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﻼﻃﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ  ................................ﻫﺮ دو ،ﻧﺎم ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﻣﺜﺎل ﺧﯿﺮ و ﺻﺎﻧﻊ )دﻣﯿﻮرژ (
 -4اﻧﺴﺎن داراي ﯾﮏ  ...........................اﺳﺖ ﮐﻪ او را دﻋﻮت ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ
در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
وﺟﺪان اﺧﻼﻗﯽ

 -5زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ،آن زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺪس و آراﺳﺘﻪ
ﺑﻪ  .................................ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ

 -6زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ﻋﺒﺎرت از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ داراي ﻏﺎﯾﺖ و ﻫﺪف و ﺳﺮﺷﺎر از  .....................اﺳﺖ
ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ
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