ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ :ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن درﺑﺎره ﺧﺪا و ﻣﻌﻨﺎداري زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻼﺳﻔﻪ اروﭘﺎﯾﯽ

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ :

ﺑﺮﻗﺮارﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن درﺑﺎره اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا

ﺑﯿﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﻓﺎراﺑﯽ در اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا
ﺑﯿﺎن اﺳﺘﺪﻻل اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا
ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻼﺻﺪرا در اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺰد ﺣﮑﻤﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻼﺳﻔﻪ اروﭘﺎﯾﯽ

6

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي

ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ

دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1400 - 1401 :

t.me/mahmoudi_izeh

خدا در فلسفه ـ قسمت دوم
در درس قبل ،گزارش مختصری از نظرات فالسفۀ یونان
و فالسفۀ دورۀ جدید اروپا دربارۀ خدا داده شد .در این درس
می خواهیم نظرات فیلسوفان اسالمی را بررسی کنیم و در
حد مقدور با یکدیگر مقایسه نماییم.
 -1از ﻧﻈﺮ ﺳﻬﺮوردي ،ﺣﮑﯿﻤﺎن اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭼﻪ اﻋﺘﻘﺎدي درﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ داﺷﺘﻨﺪ؟

ﻧﮑﺘﻪ

همچنین در همین جا توجه کنیم که)بحث فیلسوف ،خواه
مسلمان ،خواه مسیحی و یا پیرو هر مسلک دیگر دربارۀ خدا ،تا

در کتاب شعر زرتشت نامه آمده است
که بهمن از جانب خدا یا نوراالنوار
به زرتشت نازل می شد و بر او تجلی
می کرد .فردوسی در شاهنامه روایت
تجلی بهمن بر زرتشت را چنین به
تصویر می کشد:
بیامد به زرتشت پاکیزه رای
همان روز ،بهمن ،به امر خدای
درخشنده از نور مانند هور
بپوشیده یک دست جامه ز نور
به زرتشت گفتا که برگوی نام
چه جویی ز دنیا چه داری تو کام؟
بدو گفت زرتشت :کای نیک رای
نجویم همی جز رضای خدای
مرادم همه سوی فرمان اوست
از این رو که هر دو جهان زان اوست
به جز راستی می نجوید دلم
به ِگرد کژی می نپوید دلم
اگر امر یزدان به جای آورم
همه کام دل زیر پای آورم
   

قبل از بیان نظرات فیلسوفان مسلمان ،خوب است اشاره کنیم
که اعتقاد به خدا ،به عنوان خالق هستی که جهان را براساس
حکمت و عدل آفریده ،در فرهنگ ما سابقۀ دیرینه دارد و حتی
گزارش های تاریخی و داستان های اسطوره ای از ایران قبل از
باستان ،یعنی پیش از حکومت مادها و هخامنشیان ،نشانگر
1
است).سهروردی،
باور و اعتقاد به چنین خدایی در آن دوره
فیلسوف بزرگ دورۀ اسالمی معتقد است که حکیمانی در ایران
قبل از باستان می زیسته اند که عالوه بر حکمت ،با عرفان نیز
آشنا بوده و خداوند را نور هستی می دانستند که با پرتو و اشراق
خود ،پدیده ها را خلق می کند و ظاهر می سازد 1.آنان خداوند را
1 2
نوراالنوار نیز مینامیدند(.
2

بیشتر بدانیم

 -2ﺑﺤﺚ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف در ﺑﺎره ﺧﺪا ﺗﺎ
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ؟



0

..
حکمه االشراق ،تحقیق سید محمد موسوی ،انتشارات حکمت ،صص  2و .21
 .1شرح
سهروردی در همینجا توضیح میدهد که عقیدۀ حکیمان پیش از باستان دربارۀ نوراالنوار
متفاوت است با عقیدۀ کسانی که در دورۀ پادشاهان ساسانی معتقد به دو مبدأ خیر و شر و نور
و ظلمت برای جهان بوده و ثنوی مذهب بودند.
 .2حکمت خسروانی ،هاشم رضی ،صص  8و .
9
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 -1ﮐﺪام ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺎ روش ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ؟
 -2ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟

وقتی فلسفی است که از روش فلسفه ،یعنی استدالل عقلی استفاده کند و نتایج تفکر خود را به صورت استداللی
1
عرضه نماید2(.همان طور که)دکارت و کانت ،با اینکه مسیحی بودند ولی چون با روش فلسفی به اثبات خداوند
پرداخته اند ،بحث آنها یک بحث فلسفی به شمار می آید .فیلسوفان مسلمان نیز از همین روش پیروی کرده و در
2
کتب فلسفی خود با استدالل عقلی دربارۀ خداوند بحث کرده و به اثبات وجود خدا پرداخته اند1(.بنابراین)،فیلسوف
کسی نیست که دین و آیینی نداشته باشد ،بلکه کسی است که براساس قواعد فلسفی و استدالل عقلی نظرات
خود را بیان کند و با قواعد فلسفی از عقیدۀ خود دفاع نماید2 .
(
 -3ﮐﺪام ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن

برهان های اثبات وجود خدا نزد فیلسوفان مسلمان
دانستیم که برخی از فالسفۀ اروپایی عقل و استدالل عقلی را برای اثبات وجود خدا امکان پذیر نمی دانند و راه
دیگری برای اعتقاد به خدا پیموده اند ،ا ّما فیلسوفان مسلمان ،نظرشان براین است که اثبات وجود خدا از طریق
استدالل عقلی امکان پذیر است .از همین رو ،هرکدام از این فالسفه تالش کرده اند استدالل های فیلسوفان
گذشته را با دقت بیشتر توضیح دهند یا استدالل های جدیدی عرضه نمایند.
  

مقایسه *

نظر فالسفۀ مسلمان دربارۀ امکان استدالل عقلی بر وجود خدا ،به دیدگاه کدام فیلسوف اروپایی نزدیک است

و با نظر کدام فیلسوف تفاوت دارد؟ ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ ﭼﻮن دﮐﺎرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪارد
.....................................................................................
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﻮم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪارد
.....................................................................................ن اﯾﻦ
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ ﭼﻮن وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮ
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

تطبیق

در کتاب فلسفۀ سال قبل با دیدگاه فالسفۀ مسلمان دربارۀ ابزار شناخت آشنا شدید .اکنون توضیح دهید که آیا
میان آن دیدگاه و نظر آنان دربارۀ امکان استدالل عقلی بر وجود خدا ،رابطه ای هست یا نه.
دﯾﺪﮔﺎه ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن درﺑﺎره ﺧﺪا ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
.....................................................................................
ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد
.....................................................................................

استدالل فارابی

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ

فارابی ،عالوه بر قبول برهان های ارسطو ،برهانی بر وجود خدا ارائه می کند که مبتنی بر محال بودن تسلسل
نامتناهی علت هاست .ابتدا دلیل وی بر محال بودن چنین تسلسلی را توضیح می دهیم و سپس برهان وی بر
وجود خدا را ذکر می کنیم.
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 -1ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ؟

 -2ﭼﺮا ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ؟
 -3ﭼﺮا ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ اﯾﺪ؟

ﻧﮑﺘﻪ

) 1فارابی میگوید اگر پدیدهای که االن موجود است معلول علتی باشد و آن علت
هم معلول علت دیگری باشد و سلسلۀ این علت و معلولها ،بخواهد تا بینهایت
2
1
یابد).زیرا اگر سلسلۀ
پیش رود ،چنین تسلسلی محال است و در خارج تحقق نمی (
علتها بخواهد تا بینهایت به عقب برگردد و هر علتی وابسته به علت قبل از خود
باشد ،بدین معناست که آغاز و ابتدایی در کار نباشد؛ و در این صورت اص ً
ال چیزی
پدید نمی آید تا نوبت به معلولی برسد که اکنون پیش روی ماست2 .
(
3
به بیان دیگر):اگر تعداد علت ها بخواهد بی نهایت باشد ،به معنی آن است که
باید بی نهایت پدیده موجود باشد تا نوبت به معلول پیش روی ما برسد و چنین
3
چیزی امکانپذیر نیست(.
به این مثال توجه کنید .شخصی میخواهد تعدادی آجر را بهصورت مایل و با تکیۀ یکی بر دیگری ،روی یک
سطح صاف بچیند .برای این کار ،ابتدا یک ستون عمودی روی زمین نصب میکند و آجر ا ّول را بهصورت مایل به
آن تکیه میدهد .آنگاه آجر دوم را به آجر ا ّول تکیه میدهد و بقیۀ آجرها را به همین ترتیب میچیند.
ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي اﺳﺘﻼل ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت
وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻫﺎن
ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ

 -4ﭼﺮا ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻌﻠﻮل ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﻌﻠﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ؟

در این میان ،اگر کسی بگوید به آن ستون ثابت نیازی نیست ،عم ً
ال نمی تواند هیچ سلسله ای از آجرهای مایل
را روی زمین قرار دهد و چنین سلسله ای از آجرها تشکیل نخواهد شد.
) 4معلول بودن هر موجود و نیاز آن به علت مانند متکی بودن هر آجر به آجر دیگر است .همان طور که سلسلۀ
آجرهای متکی به هم باید به ستونی ختم شوند که نگه دارندۀ همۀ آجرهای دیگر باشد ،سلسلۀ موجودات معلول
نیز نیازمند موجودی است که خودش معلول نباشد و برخود تکیه نماید4 1.
(
حال به بیان فارابی برای اثبات وجود خدا می پردازیم .او می گوید:
5
) الف) در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست و معلول چیزهای دیگرند.
ب) هرچیزی که وجودش از خودش نباشد ،علّتی مق ّدم برخود دارد که به او وجود می دهد.
یعنی ،فقط درصورتی که علت موجود باشد ،معلول هم موجود خواهد بود.
خصر» ،یعنی برهان محکم تر و کوتاه تر مشهور است.
 .1این برهان را که فارابی در محال بودن تسلسل علل نامتناهی آورده به «برهان اَ َس ّدواَ َ

 -5اﺳﺘﺪﻻل ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟
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اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪام ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻫﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮي ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ؟ دو ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮب و اﻣﮑﺎن

ج) اگر معلولی که اکنون موجود است علتی داشته باشد که آن علت هم
خودش معلول باشد ،به ناچار ،این معلول هم علت دیگری دارد .حال اگر این علت
دوم هم معلول باشد ،برای موجود شدن به علت سومی نیاز دارد.
حال اگر سلسلۀ علت ها بخواهد تا بی نهایت پیش برود ،یعنی منتهی به
علتی نشود که معلول دیگری نباشد« ،تسلسل علل نامتناهی» پیش می آید و
چنین چیزی هم محال است 1.پس سلسلۀ علت های این جهان منتهی به علتی
می شود که خودش نیازمند به علت نیست5 .
(
بررسی

  

برتراند راسل ،فیلسوف انگلیسی قرن بیستم  ،مدعی بود برهان علّیت بر
اثبات وجود خدا ،برهانی سست است « ،زیرا اگر هرچیزی باید علتی داشته
باشد ،پس خدا نیز نیازمند علت است .اگر چیزی بدون علت ،وجود تواند داشت
این چیز هم می تواند خدا باشد و هم جهان»2.
بار دیگر جمالت فوق را به دقت مطالعه کنید و ببینید:

١٨٧٢

برتراند آرتور ویلیام راسل در سال
م .در انگلستان به دنیا آمد .در
ریاضیات و فلسفه تحصیل کرد و در
هر دو رشته کتاب های متعددی نوشت؛
مانند :مبانی ریاضیات ،سیر تکاملی
فلسفۀ من ،منطق و عرفان ،مسائل
فلسفه و چرا مسیحی نیستم .

به نخستین جمله نقل شده از راسل دقت کنید و آن را با مقدمات استدالل
فارابی بر علّیت مقایسه کنید .اشکال راسل در کجاست؟
آیا بنابر نظر فارابی ،هر چیزی باید علّتی داشته باشد؟
...........................................................ﻮﻟﯽ و ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ؛ آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻌﻠ
اي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎز دارد .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ راﺳﻞ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض
...........................................................ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ،ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﯽ

   

ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻮد ،وﺟﻮدش واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ راﺳﻞ ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ وﺟﻮدي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺳﻞ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻪ اﻟﻌﻠﻞ از
استدالل ابن سینا ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻞ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد و آن ﻫﻢ ﭼﯿﺰي
ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺰﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ

}

ﺳﻮال ﮐﻠﯽ اﺳﺖ



ابن سینا با اینکه برهان فارابی را درست و کامل می داند ،ا ّما می کوشد با
استفاده از دو مفهوم وجوب و امکان برهان کامل تری ارائه کند .در درس «جهان
ﻧﮑﺘﻪ
ممکنات» دیدیم که همۀ موجودات این جهان در ذات خود ممکن بوده و از
طریق علت های خود موجود شده اند .وی با استفاده از این موضوع ،برهانی به
شرح زیر بنا می کند:
2
) 1وقتیبهموجوداتاینجهاننگاهمیکنیم،میبینیمکهاینموجوداتدرذات
 -1اﺳﺘﺪﻻل اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در اﺛﺒﺎت وﺟﻮد
ﺧﺪا )ﺑﺮﻫﺎن وﺟﻮب و اﻣﮑﺎن( را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟  1خود نسبت به وجود و عدم (بودن و نبودن) مساویاند؛ هم میتوانند باشند


9

 .1شرح رسالۀ ِزنون کبیر ،ابونصر فارابی ،فصل ا ّول در اثبات وجود مبدأ ا ّول ،ترجمۀ ابوالفضل حقیری.
 .2چرا مسیحی نیستم از برتراند راسل ،ترجمۀ س .طاهری ،انتشارات دریا ،ص  .1و اصول فلسفه و روش رئالیسم،
عالمه طباطبایی و استاد مطهری،در مجموعه آثار شهید مطهری ،ج   ،6ص . 21
  

9
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 -2از ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻮﺟﻮدات در ذات ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد و ﻋﺪم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

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

 -1از ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺬات ،ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﺴﺎوي ﻣﯿﺎن وﺟﻮد و ﻋﺪم درآﯾﺪ و
وﺟﻮد ﺑﺮاي آن ﺿﺮوري ﮔﺮدد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ؟

 -2ﭼﺮا ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﯿﺎن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ اﺷﯿﺎي ﺟﻬﺎن واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟



و هم میتوانند نباشند .به عبارت دیگر ،این موجودات ذات ًا ممکنالوجودند2 (.
 2ممکن الوجود های بالذات ،برای اینکه از تساوی میان وجود و عدم درآیند
1
و وجود برای آنها ضروری گردد و موجود شوند)،نیازمن ِد علتی هستند
که خودش ممکن الوجود نباشد بلکه واجب الوجود بالذات باشد؛ یعنی
موجودی که وجود ،ذاتی اوست و از او جدا نمی شود1 .
ِ
(
 3پس ،موجودات این جهان به واجب الوجودی بالذات وابسته اند که آنها را از
حالت امکانی خارج کرده و پدید آورده است1 1.
 -3واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺬات را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
{
) 2بنابر بیان ابن سینا ،اشیای جهان ،چه تعداد آنها محدود باشد و چه نامحدود،
چه ّ
توجه
کل آنها را به عنوان یک مجموعه درنظر بگیریم و چه به فرد فرد آنها ّ
کنیم ،چون ذات ًا ممکن الوجودند ،برای موجود شدن به واجب الوجود بالذات نیاز
دارند .این واجب الوجود آنها را از حالت امکانی خارج میکند و وجود را برای آنها
2
ضروری و واجب میسازد .بنابراین ،اشیای جهان «واجبالوجو ِد بالغیر» هستند(.
) 3واجب الوجود بال ّذات ،همان ذاتی است که وجود برایش ضرورت دارد و این
ضرورت ،از ناحیۀ خود آن ذات است نه از ناحیۀ یک امر بیرونی3 2.
(
ابن سینا از اینجا نتیجه می گیرد که واجب الوجود بر دو قسم است:
4
4
)  1واجبالوجود بال ّذات  2واجبالوجود بالغیر (






 -4از ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ،اﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

  

پیام اصـلی ابن سینـا و پیروان او :موجـودات جهـان بـرحسـب ذات خود
ممکن الوجودند اما از این حیث که اکنون موجودند ،واجب الوجود بالغیرند؛
یعنی از «واجب الوجود بالذات» نشئت گرفته اند.

ابن سینا در کتاب « اشارات» ضمن
بیان این برهان و توصیف آن به عنوان
تأسی به قرآن
دقیق ترین برهان ،با ّ
کریم ،آن را برهان ص ّدیقین می نامد.

ﻧﮑﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ


٣

١

 .1االشارات و التنبیهات ،ج  ،نمط چهارم ،فصل های  ٩تا . ٥
 .2ابن سینا این برهان را در کتاب اشارات در چند فصل با تفصیل و دقت تنظیم کرده است .ایشان در فصل
نهم می گوید :موجود یا واجب الوجود بالذات است یا ممکن الوجود .اگر واجب الوجود بالذات باشد که مطلوب
حاصل است و اگر ممکن الوجود بالذات باشد ،نیازمند واجب الوجود بالذات است .در فصل دهم توضیح می دهد
مرجح است .در فصل یازدهم بیان می کند
که ممکن الوجود برای موجود شدن نیازمند به یک علت و یک ِّ
که اگر سلسلۀ علت ها تا بی نهایت هم پیش رود ،بازهم چون تک تک افراد سلسله ممکن الوجود هستندّ ،
کل
سلسله و مجموعه هم ممکن الوجود می باشند .در فصل دوازدهم تا چهاردهم با تفصیل بیشتر ،مطالب قبل
را توضیح می دهد و روشن می کند که مجموعه ای که همه ممکن الوجود باشند ،این مجموعه نیازمند علتی
خارج از مجموعه است و باالخره در فصل پانزدهم مطالب این چند فصل را جمع بندی می کند و صراحت ًا
می فرماید «روشن شد که هر مجموعۀ ترتیب یافته از علت ها و معلول ها ،خواه تعداد افراد آن متناهی باشد
و خواه نامتناهی ،اگر همۀ افراد آن ممکن و معلول باشند ،به علتی بیرون از خود محتاج می باشد .البته این
طرف آن مجموعه است…» این برهان که
علت بیرون از مجموعه ،به عنوان علت ،به سلسله متصل است و ِ
همان برهان وجوب و امکان سینوی است ،به برهان «وسط و طرف» شهرت یافته است ،زیرا شیخ الرئیس در
توضیح آن از واژۀ «طرف» برای عله العلل و واجب الوجود بالذات استفاده کرده است.
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ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
 : t.me/mahmoudi_izehﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

 -1ﮐﺪام ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺮﻫﺎن وﺟﻮب و اﻣﮑﺎن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ را در اروﭘﺎ ﮔﺴﺘﺮش داد؟

 -2در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﮐﺪام ﻓﻼﺳﻔﻪ از ﺑﺮﻫﺎن وﺟﻮب و اﻣﮑﺎن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ؟

بیشتر بدانیم

ﻧﮑﺘﻪ

  

  

روزی بوعلی در دکان نانوایی بود.
بهمنیار که در آن زمان هنوز کودک
بود ،آمد و به نانوا گفت« :یک ذره آتش
برای آتش گیره می خواهم ».نانوا گفت:
«آتش را که این طور نمی شود برد؛ برو
ظرفی بیاور ».کودک فوراً مشتش را پر
از خاکستر کرد و گفت« :آتش را اینجا
بگذار ».بوعلی که از تیزهوشی بهمنیار
خوشش آمده بود ،به سراغ پدر و مادر او
رفت و از آنان خواست که کودکشان
را برای تعلیم به وی بسپارند .بهمنیار
بعدها از فیلسوفان بزرگ شد.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ
ابنسینا:
امکان ماهوی موجود
واجب بالغیر بودن موجود
مالصدرا:

فالسفۀ بعد از ابنسینا ،هم در جهان اسالم و هم در اروپا ،بیان وی در اثبات
واجبالوجود را برهانی بسیار قوی یافتند و آن را «برهان وجوب و امکان»
1
نامیدهاند و همواره از آن استفاده کردهاند).توماس آکوئیناس که در بحث مغایرت
وجود و ماهیت از ابنسینا تبعیت کرده بود ،این برهان را نیز در اروپا گسترش داد
1
و مورد قبول بسیاری قرار گرفت)(.در2جهان اسالم نیز فالسفهای مانند بهمنیار،
خواجهنصیرالدین طوسی ،میرداماد و شیخبهایی از این برهان استفاده کرده و به
تبیین و توضیح آن پرداختهاند2 .
(

بیان مالصدرا

 -3ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻘﺮي ﻣﻼﺻﺪرا را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
 -4اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟

مالصدرای شیرازی ،مشهور به صدرالمتألهین که در عهد صفویه می زیست،
براساس مبانی فلسفی خود ،استدالل ابن سینا را ارتقا بخشید و توضیح داد که
) 3همۀ موجودات و واقعیات جهان ،عین وابستگی و نیاز هستند و «وابستگی»
و «نیاز به غیر» ،سراسر وجود آنها را فراگرفته است .وی این وابسته بودن و
3
نیازمندی را «امکان فقری» نامید(و استدالل خود را براساس این مفهوم،
این گونه تنظیم کرد:


 1 ) 4به موجودات پیرامونمان که نگاه می کنیم ،می بینیم که وجودشان عین
وابستگی و نیاز به دیگری است.

امکان فقری موجود

 2موجودات وابسته و نیازمند باید به وجودی متصل باشند که آن موجود در
ذات خود ،نیازی به غیر نداشته باشد.


واجب بالغیر بودن موجود



 3پس موجودات این جهان وابسته به وجودی بینیاز و غیروابسته هستند(1.

4

بنابراین ،از نظر مالصدرا وجود دوگونه است:


 1 ) 5وجود بی نیاز و غیر وابسته


 2وجودهای نیازمند و وابسته(

5

 -5از ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا وﺟﻮد دوﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ،اﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

) 6طبق نظریۀ «امکان فقری» یا «فقر وجودی» ،جهان هستی یکپارچه نیاز و
تعلق به ذات الهی است و از خود هیچ استقاللی ندارد .اگر ذات الهی ،آنی پرتو


١٢

١١

46

١٢

 .1االسفاراالربعه ،ج ، ٦ص ؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم از عالمه طباطبایی ،ج ،٥صص ٦
و معاد از عبداهلل جوادی آملی ،ص .١٣٣

تا ٤

و مبدأ

 -6ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻘﺮي ﯾﺎ ﻓﻘﺮ وﺟﻮدي ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
 : t.me/mahmoudi_izehﻟﯿﻨﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام

 -1ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﮐﻨﺎر اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا ﭼﻪ ﺑﺤﺜﯽ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟

 -2ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن وﺟﻮد ﺧﺪا و ﺗﺎﺛﯿﺮ ان در ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟
 -3از ﻧﻈﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ را ﺳﺎﻣﺎن داد؟
 -4از ﻧﻈﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎ دﻫﺪ؟

عنایت خویش را بازگیرد ،کل موجودات نابود میگردند و نور وجود آنها خاموش
میشود6 1.
(

فالسفۀ مسلمان و معناداری حیات
) 1فالسفۀ مسلمان ،در کنار اثبات وجود خدا و اعتقاد به او ،به تأثیر این اعتقاد
2
1
در زندگی انسان و نقش آن در معنابخشی به حیات نیز پرداخته اند)(.در مقام
مثال ،آنان اعتقاد به وجود خدا و تأثیر آن در حیات معنوی و اجتماعی انسان
را شبیه به پذیرش وجود آب و نقش آن در حیات جسمانی بشر می دانند .آنان
می گویند که بشر ابتدا از طریق حواس به وجود آب پی می برد و آن را یک امر
آب واقعی است که نیاز او را
واقعی می یابد؛ آنگاه این آب واقعی را می نوشد .این ِ
آب تو ّهمی و خیالی.
برطرف می کند و سیرابش می سازد ،نه یک ِ

کتاب حیات معقول اثر محمدتقی جعفری
2
3
است .ایشان از حکیمان و فالسفه و
موضوع خدا نیز همین گونه است؛ یعنی باید ابتدا وجود خدا را از طریق عقل فقیهان دورۀ معاصر است .استاد جعفری
و تفکر و اندیشه پذیرفت و سپس با وی ارتباط معنوی برقرار کرد و یک زندگی در سال  ٠٤ه ش .به دنیا آمد و در سال
ه .ش درگذشت .ایشان بیش از
3
4
معنادار و متعالی را سامان داد .وقتی اعتقاد به خدا می تواند به زندگی معنا دهد و ٨٠جلد کتاب تألیف کرده است ،از جمله
انسان را وارد مرتبه ای برتر از زندگی کند که واقع ًا او را از یک راه معقول و درست شرح نهجالبالغه در  ٢٧جلد و شرح
مثنوی مولوی در ١٥جلد .استاد جعفری
درک کرده و پذیرفته باشد .البته درک و پذیرش هر انسانی به اندازۀ قدرت علمی نامهنگاریهایی با راسل داشته و با برخی
و فکری اوست4 .
 -5از ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻟﻬﯽ ،ﭘﺬﯾﺮش وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ
دیگر از اندیشمندان گفت وگوهای فلسفی
ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارد ،ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻣﯽ دﻫﺪ؟ کرده است.

( )

١٣

١٣٧٧

  

()

(

از نظر یک فیلسوف الهی ،پذیرش وجود خداوند با صفاتی که دارد)،به انسان
این امکان را میدهد که بتواند معیارهای یک زندگی معنادار را بهدست آورد(:

5



 1 ) 6جهان را غایتمند بیابد و این غایتمندی را توضیح دهد.


 2انسان را موجودی هدفمند بشناسد و این هدف را مشخص کند.


 3برای انسان گرایشی به خیر و زیبایی قائل شود و بداند که این خیر و
زیبایی یک امر خیالی نیست ،بلکه در یک حقیقت متعالی (یعنی خدا)
وجود دارد.
 .1مالصدرا می گوید:
به هرجا دانه ای در باغ و راغی است
بود نامحرمان را چشم و دل کور
السموات
بخوان تو آیۀ نو ُر َّ
ذرۀ خاک
که تا دانی که در هر ّ

درون مغز او روشن چراغی است
وگرنه هیچ ذ ّره نیست بی نور
ذرات
که چون خورشید یابی جمله ّ
یکی نوری است تابان گشته ،زان پاک

کتاب رسالۀ عشق ابن سینا

 -6ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎدار از ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻟﻬﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟
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 -1اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻋﺸﻖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ؟



 4آرمان های مقدس و فراتر از زندگی مادی را معتبر و درست بداند.


 5در برابر یک وجود متعالی و برتر احساس تعهد و مسئولیت نماید(.

6

ﻧﮑﺘﻪ

اگر فیلسوفی نتواند وجود خدا را اثبات کند ،امکان پذیرش پنج گزارۀ فوق را هم از دست می دهد و نمی تواند
جهان و انسان را غایتمند بیابد و سرچشمۀ گرایش های مقدس و متعالی انسان ها را نشان دهد و به آرمان های
1
فراتر از زندگی مادی دل ببندد و در برابر یک وجود متعالی احساس مسئولیت نماید.
ابن سینا در رساله ای که دربارۀ عشق نوشته ،برخی از معیارهای زندگی معنادار را نشان داده است .او می گوید:

1

)« هر یک از ممکنات به واسطۀ حقیقت وجود خود ،همیشه مشتاق کماالت و خیرات است و برحسب فطرت از
1
بدیها گریزان .همین اشتیاق ذاتی و ذوق فطری را که سبب بقای ممکنات و مخلوقات است ،عشق مینامیم(».

این بیان ابن سینا نشان می دهد که عشق و محبت به خیر و زیبایی اختصاص به انسان ندارد و هر موجودی
در این جهان بهره مند از جاذبۀ عشق الهی است و خداست که چنین عشقی را در ُکنه و ذات جهان هستی به
امانت نهاده است.
خاک عشق ،آبی ندارد
فلک جز عشق محرابی ندارد جهان بی ِ
کسی کز عشق خالی شد ،فسرده ست گرش صدجان بود ،بی عشق مرده ست
طبایع 2جز کشش کاری ندانند حکیمان این کشش را عشق خوانند
3
گر اندیشه کنی از راه بینش به عشق است ایستاده آفرینش
اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮي ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺘﯿﺎق ذاﺗﯽ و ذوق ﻓﻄﺮي ﺳﺒﺐ ﺑﻘﺎي ﻣﻤﮑﻨﺎت و
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ اﺷﺎره دارﻧﺪ

تطبیق

عبارتی را که از ابن سینا نقل شد و همچنین اشعار باال را با پنج معیار زندگی معنادار تطبیق دهید و ببینید که
آیا این معیارها را می توان در آنها مشاهده کرد یا نه.
ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﯿﺘﻮان از اﺷﻌﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آورد

ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﻈﺮات اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد
.....................................................................................
وﺟﻮد ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﻣﻘﺪس و ﺑﺮﺗﺮ در ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن ﻣﻌﯿﺎر
اﺷﺘﯿﺎق ذاﺗﯽ و ﻓﻄﺮي ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻻت و ﺧﯿﺮات ﻣﻌﯿﺎر 1و 2
.....................................................................................و 4
ﺑﺮﺗﺮي اﻧﺴﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻌﯿﺎر 3
ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻄﺮي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯿﻬﺎ و ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮدن از ﺑﺪﯾﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎر 3
ﺟﺎذﺑﻪ ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ در اﻧﺴﺎن ﻣﻌﯿﺎر ٔ 3

1و 3

وﺟﻮد ﯾﮏ ﮐﺸﺶ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻌﯿﺎر 1، 2و 3



  

 .1برای مطالعۀ بیشتر به کتاب «حیات معقول» از فیلسوف معاصر ،محمدتقی جعفری و «جهان بینی توحیدی» و «خدا در اندیشۀ انسان» و «خدا در زندگی انسان»
از استاد مطهری مراجعه کنید.
 .2طبیعت و ذات هر موجودی
 .3نظامی گنجوی ،خمسه ،خسرو و شیرین .دو فیلسوف بزرگ عصر ما ،امام خمینی و عالمه طباطبایی نیز اشعار زیبایی در حقیقت عشق دارند که نشان می دهد
فیلسوفان مسلمان زندگی معنادار را یک زندگی عاشقانه می دانند و توصیه می کنند که انسان ها زندگی خود را براساس یک رابطۀ عاشقانه با خدای بزرگ بنا نمایند.
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 -2او از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻓﻄﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺧﯿﺮ و
ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ دارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺰي ﺟﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎدي ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ
و ﻓﮑﺮ او ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻄﺮي را ﻧﺪارد .راه ﺣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وي ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ
ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ درﺳﺖ از ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺳﺪ

نمونه*

رمان نویس مشهور فرانسوی ،آلبرکامو که برخی اندیشه های فلسفی نیز دارد ،به این حقیقت توجه کرد که
انسان در زندگی خود به دنبال نوعی «معنا»ست که مبنای آرمان ها و ارزش های او قرارگیرد ا ّما به علت اینکه
نتوانست پشتوانه ای برای این معناداری زندگی بیابد ،گفت که جهان یک سکوت غیرعقالنی و نامعقول
دارد .این تناقض درونی به شدت کامو را رنج می داد و از همین رو ،او تالش می کرد در برابر آن بایستد ،لذا
می گفت انسان نباید تسلیم این پوچی و بی معنایی هستی شود  .1به همین سبب ،در عین حال که عالقه مند
به کرامت انسان و عدالت و آزادی بود و با نظام سرمایه داری غرب و نظام کمونیستی شوروی مبارزه می کرد،
2
از تبیین فلسفی این رفتار بازمانده بود.
با توجه به توضیحات قبل ،به سؤال های زیر پاسخ دهید.
1

مقصود آلبرکامو از عبارت «جهان یک سکوت غیرعقالنی دارد» چیست؟

2

تناقض درونی آلبرکامو چه بود؟ راه حل این تناقض چیست؟

ﻣﻨﻈﻮر آﻟﺒﺮﮐﺎﻣﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺰي ﺟﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﺑﺰرگ ﺑﺮاي
.................................................................................
ﻣﻦ ﻧﺪارد .آﯾﺎ ﺟﻬﺎن ﻏﺎﯾﺘﻤﻨﺪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻘﺪس و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ

ﺟﻮاب ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ
.................................................................................
3

تلقی خود از جهان نمی شود و رفتاری متناقض با آن نشان می دهد؟
چرا آلبرکامو در عمل،
تسلیم نوع ِ
ِ

آﻟﺒﺮﮐﺎﻣﻮ ﺑﻪ ﺟﺎي دﻧﺒﺎﻟﻪ روي از ﻓﮑﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اش ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﺷﺪ و ﺑﻪ
.................................................................................

ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده اﺳﺖ

تأمل*

جوانی کنار نهری نشسته بود و افسرده حال آب را تماشا می کرد .حکیمی که از آنجا می گذشت ،او را دید و
متوجه پریشان حالی اش شد .در کنارش نشست و از احوالش پرسید .جوان نیز که رفیق شفیقی یافته بود ،از
پریشان حالی خود گفت و درد دل ها کرد.
حکیم برگی از روی زمین برداشت و در نهر آب انداخت .برگ ،خود را به جریان آب سپرد و شناکنان
پیش رفت.

٨

 .1آلبرکامو ،در آثاری مانند افسانۀ سیزیف ،بیگانه و طاعون به بی معنایی هستی و ایستادن در مقابل آن بیشتر پرداخته است.
 .2تاریخ فلسفه ،کاپلستون ،ج ،٩ص .٤٦
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 -2اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻼك ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ّ .اﻣﺎ راﺳﻞ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

او سپس سنگی برداشت و در آب انداخت .سنگ بدون اینکه نهر آب را همراهی کند ،در گوشه ای از نهر،
آرام و ثابت ایستاد.
در همین حال ،حکیم از جوان که تماشاگر کار او بود ،پرسید« :رفتار برگ را دوست داری یا عمل سنگ را؟»
جوان تأملی کرد و گفت« :برگ با هر افت و خیز آب باال و پایین می رود و به صخره ای می خورد و با هر
جریان آب به سویی پرتاب می شود ا ّما سنگ محکم می ایستد و تکان نمی خورد».

حکیم گفت« :پس تو هم مانند او باش؛ محکم هرجا که هستی بایست و قرار خود را از دست مده».

آنگاه برخاست و به راه افتاد .جوان که اندکی آرام شده بود ،حکیم را صدا زد و گفت« :تو ...اگر تو به جای من
بودی ،کدام را انتخاب می کردی؟»
حکیم لبخندی زد و گفت« :من در طول زندگی با اطمینان به خالق رودخانۀ هستی ،خود را به جریان آب
سپرده ام .چون می دانم در رودخانه ای هستم که حضور او را نشان می دهد ،از افت و خیزهایش هرگز
دل آشوب نمی شوم.
من آرامش همراه با هیجان برگ را می پسندم».
یا رب از نیست به هست آمدۀ صنع توایم

و آنچه هست ،از نظر علم تو پنهانی نیست
سعدی

به کار ببندیم


 1دیدگاه فیلسوفان مسلمان را با دیدگاه کرکگور دربارۀ پذیرش خداوند و تأثیر آن در زندگی انسان مقایسه
کنید و نظر خود را توضیح دهید .از ﻧﻈﺮ ﮐﺮﮐﮕﻮر اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از راه ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻘﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ ّ ﺷﻮد و
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﻠﯽ و ﺑﺮﻫﺎن
.................................................................................
.ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 2این جملۀ راسل را که می گوید « :هرچیزی علت می خواهد» با این جملۀ ابن سینا که می گوید « :هر
ممکن الوجودی علت می خواهد» مقایسه کنید و نظر خود را توضیح دهید.
ﺟﻮاب ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ
.................................................................................
 3از میان دیدگاه هایی که بیان شد ،کدام دیدگاه فلسفی می تواند معناداری زندگی را بهتر تبیین کند؟
ﺳﺖ
آن دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﺛﺒﺎت ﺧﺪا را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎداري را ﻓﺮع ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داده ،ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ا
.................................................................................
 4مقصود از معناداری زندگی چیست؟ شاخصه های فلسفی یک زندگی معنادار چیست؟
.................................................................................






ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﭼﻬﺎرم ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﻪ ّ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ در ﭘﻨﺞ ﺑﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ
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برای مطالعۀ بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید.






6



5

پژوهش نامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت) ،شمارۀ بهار و تابستان

٨٦

4

مجموعه آثار ،ج (جهان بینی توحیدی) و خدا در زندگی انسان ،مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا.
٢

3

اصول فلسفه و روش رئالیسم ،ج  ،عالمه طباطبایی و مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا.
٥

2



1

تبیین براهین اثبات خدا ،عالمه جوادی آملی ،مرکز نشر اسراء.

 ،مقالۀ معنای زندگی از امیرعباس علی زمانی .

حیات معقول ،محمدتقی جعفری.
انسان در جستجوی معنا ،ویکتورفرانکل ،مترجمان :نهضت صالحیان و مهین میالنی.

٧


هستی و علل آن در حکمت مشاء (نمط چهارم ،کتاب اشارات ابن سینا) ،ترجمۀ علی شیروانی ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

٨

خدا در زندگی انسان ،مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا.

٩

سخن گفتن از خدا ،امیرعباس علی زمانی ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی .

 10معنای زندگی ،امیرعباس علیزمانی و مریم دریانی ،کیمیای حضور.
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اﻧﻮاع ﺳﻮاﻻت درس ﺷﺸﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ دوازدﻫﻢ

ﺧﺪا در ﻓﻠﺴﻔﻪ ـ ﻗﺴﻤﺖ دوم
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
 -1ﺑﺤﺚ ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روش ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺤﺾ ،ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ
 -2از ﻧﻈﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن وﺟﻮد ﺧﺪا را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﻞ و اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﻏﻠﻂ

ﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ
 -3داﺷﺘ ِ
 -4از ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن در ذات ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد و ﻋﺪم )ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮدن( ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻏﻠﻂ
 -5از ﻧﻈﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎ دﻫﺪ ﺻﺤﯿﺢ
 -6ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻘﺮي ﯾﺎ ﻓﻘﺮ وﺟﻮدي ،ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﯿﺎز و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ذات اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ
 -7ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺪﻻل و ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﻏﻠﻂ

ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ
 -1ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ  .................اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ

 -2اﮔﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮل دﯾﮕﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ ................... ،ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﻞ
 -3ﺑﺮﻫﺎن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺬات ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن  .................ﺷﻬﺮت دارد .وﺟﻮب و اﻣﮑﺎن
 -4از ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻮﺟﻮدات اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ذاﺗﺎ  ..................ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد

 -5ﻣﻼﺻﺪراي ﺷﯿﺮازي ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻣﯽ زﯾﺴﺖ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﺧﻮد ..................................... ،را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ
اﺳﺘﺪﻻل اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
 -6ﻓﻼﺳﻔﻪ  ..............در ﮐﻨﺎر اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﺪا داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن – ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﯽ
و ﻧﻘﺶ آن در  ................ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮي اﺳﺖ.
 -7اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ..............از راﺑﻄﻪ ﺧﺪا و ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
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ﻋﺸﻖ

