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 باسمه تعالي

  يانسان  مازدهدوی فلسفه   ششمدرس  خالصه

 رسان گپ * امیدر پ  يانسان ازدهمدو* کانال آموزش فلسفه 
 

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

 ردن المِشهرستا  –خلیل شباني نژاد دبیر فلسفه و منطق 
 

 (2خدا در فلسفه )  
 51تا    41صفحه 

 

 است يفلسف يتا چه زمان لسوف،یبحث ف ۞
 :است که یفلسف یخدا، تا وقت هدربار گرید مسلک هر رویپ ایو  یحیخواه مسلمان، خواه مس لسوف،یبحث ف

  کند استفاده یاستدالل عقل یعنیاز روش فلسفه،  -1

 . دینما عرضه یاللصورت استد تفکر خود را به جینتا -2

 

 در نتیجه:

 ردیرا بپذ یدهایعق یفلسف است که براساس قواعد ینداشته باشد، بلکه کس یدهایکه عق ستین یکس لسوفیف

 خود دفاع کند.  ٔەدیاز عق یو با قواعد فلسف

 کندیاع مهم از خدا دف قیطر نیکرده است و از هم دایاستدالل به خدا اعتقاد پ قیطر معتقد به خدا، از لسوفیف

 

 
 قیاست که اثبات وجود خدا از طر نینظرشان برا معاصر،ه تا مالصدرا و فالسف یمسلمان، از فاراب لسوفانیف

 ق،یدق اریبس یانیاند با ب فالسفه تالش کرده نیرو، هرکدام از ا نیهم است. از ریپذ امکان یاستدالل عقل

 ارائه کنند دیجد یاستدالل ایدهند  حیتوض طرح شده را یها استدالل
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 اثبات وجود خدابرای  ياستدالل فاراب ۞
 

 است: نیاثبات وجود خدا چن یبرا يفاراب انیب

 .گرندید یزهایچ معلول و ستیهستند که وجودشان از خودشان ن ییایما اش رامونی( در جهان پالف
 

و  وجود ه اواوست و ب مقدم برخود دارد که یتعل حتما ،و معلول باشد که وجودش از خودش نباشد یزی( هرچب

 .دهد یمهستی 
 

وعدوباره علتی  داشته باشد که آن علت هم خودش معلول باشد،  یکه اکنون موجود است علت ی( اگر معلولج

موجود  یعلت دوم هم معلول باشد، برا نیدارد. حال اگر ا یگریعلت د هم معلول نیناچار، ا بهداشته باشد و 

 است. ازمندین یشدن به علت سوم

 باشد،ن یگرینشود که معلول د یبه علت یمنته یعنیبرود،  شیپ تینها یبخواهد تا ب ها علت هسلسل این گرا

 .دیآ یم شیپ «یعلل نامتناه تسلسل»)علت العلل( در اینصورت 

 

 نیبه عقب برگردد بد تینها یبخواهد تا ب ها علت هسلسل اگر رایمحال است؛ زعقال  ی( تسلسل علل نامتناهد

و علت العلل که خود فقط علت است و معلول هیچ علت دیگری نیست   ست؛یدر کار ن ییه آغاز و ابتدامعناست ک

 ماست. یرو شیبرسد که اکنون پ یتا نوبت به معلول دیآ ینم دیپد یزیاصالچ در اینصورت

 

 دیموجود پد تینها یب دیآن است که با یبه عقب برگردد، به معن تینها یها تا ب علت هاگر سلسل :بطور خالصه

 ستین ریامکانپذ یزیچ نیو چن تینها یب گاه چیما برسد و ه یشرویتا نوبت به معلول پ دیایب

 

 بعنوان مثال:

کرده و کتاب دوم به کتاب سوم و کتاب  هیکتاب اول به کتاب دوم تک ،بگیریدکتابخانه را در نظر  کی یکتاب ها

 باشد؟  ستادهیکرده باشد ، ا هیتک ییبر جا نکهیبدون اکتب  نیشود آخر یم ایسوم به کتاب چهارم... حال آ

 دیکتاب هاست، خود نبا تمام و سرپا ماندن قفسه(که علت قائم بودن وارهیاست اما آن عامل آخر ) د یپاسخ منف

 .دینخواهد رس ییخواهد کرد و به جا دایادامه پ رهیزنج نیصورت ا نیا ریداشته باشد در غ هیتک یگرید یبه جا

 

 : نکهیا هجینت

 به عقب برگردد،  تینها یتا ب تواند یو معلول نم علت هچون سلسل

 شیو وجود، برا ستین یگریوجود دارد که وجودش وابسته به د یها علت معلول و ها علت هسلسل یپس، در ابتدا

 ست .که آن علت العلل خداوند ا است. گریموجودات د« العلللت ع»و  الوجود واجب خودش یعنیاست،  یضرور
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 (برهان وجوب وامکان) اثبات وجود خدابرای  نایس ابناستدالل  ۞
 با استفاده از دو مفهوم وجوب و امکان کوشد یداند، اما م یرا درست و کامل م یبرهان فاراب نکهیبا ا نایس ابن

 ارائه کند.  یکاملتر برهان

 اند.  ود موجود شدهخ یها علت قیو از طر بوده جهان در ذات خود ممکن نیموجودات ا ههم

 :کند یبنا م ریبه شرح ز یموضوع، برهان نیبا استفاده از ا یو
 

 موجودات در ذات خود نسبت به وجود و عدم نیکه ا مینیب یم م،یکن یجهان نگاه م نیبه موجودات ا یوقت -1

 موجودات ذاتا نیا گر،یتوانند نباشند. به عبارت د یباشند و هم م توانند یهم م اند؛ ی)بودن و نبودن( مساو

 .الوجودند ممکن
 

گردد و  یآن ضرور یو وجود برا دیوجود و عدم درآ انیم یتساو حالت از نکهیا یالوجود بالذات، برا ممکن -2

الوجود  او باشد و خودش ممکن یکه وجود، ذات یموجود یعنی )الوجود بالذات است واجببه  ازمندیشود،ن موجود

 (نباشد.

 دیخارج کرده و پد یاند که آنها را از حالت امکان بالذات وابسته یالوجود جهان به واجب نیپس، موجودات ا -3

 ) آن واجب الوجود بالذات خداست(. است. آورده
 

 : ریواجب الوجود بالغ

الوجود بالذات  خودش واجب که دارند ازین یموجود شدن به وجود یالوجودند، برا ون ذاتا ممکنچجهان،  یایاش

و واجب  یآنها ضرور یبرا خارج کند و وجود را ینباشد تا آنها را از حالت امکان یگرید ازمندیباشد و خودش ن

  هستند«ریالوجود بالغ واجب»جهان  یایاش ن،یبنابرا .دینما

است نه از  خود آن ذات هیضرورت، از ناح نیضرورت دارد و ا شیاست که وجود برا یذات: الوجود بالذات واجب

 .یرونیامر ب کی هیناح

 

 الوجود بر دو قسم است: که واجب ردیگ یم جهینت نایس ابن

  

 

 یقو اریبس یرا برهان الوجود واجب در اثبات یو انیهم در جهان اسالم و هم در اروپا، ب نا،یس بعد از ابن هفالسف

 . اند دهینام« وجوب وامکان برهان» اثبات وجود خداوند دانسته و آن را یبرا

 

در  زیبرهان را ن نیاست، ا کرده یم تیتبع نایس از ابن تیماه و وجود رتیکه در بحث مغا ناس،یتوماس آکوئ

 قرار گرفت.  یاریمورد قبول بس کهاروپا گسترش داد

برهان  نیاز ا ییبها خیو ش ردامادیم ،یطوس نیرالدینص خواجه ار،یمانند بهمن یا فالسفه زین در جهان اسالم

 اند. تفاده کردهاس

 واجب الوجود بالذات -1

 ریواجب الوجود بالغ -2
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 («یفقر وجود» ای «یامکان فقر») اثبات وجود خدابرای  مالصدرااستدالل  ۞
 

 تینگاه به ماه یبه جابرای اثبات واجب الوجود می گوید: ما باید  نیمشهور به صدرالمتأله ،یرازیش یمالصدرا

همان ابتدا به خود  از به علت دارد، ازیالوجود ن الوجود است و ممکن ممکن تایانسان ماه مییمثال بگو نکهیو ا ایاش

 . میکن ینگاه م تیوجود و واقع

 

 ی:فقر وجود ای یامکان فقر

 «ریبه غ یازمندین» و «یوابستگ»هستند و  یازمندیو ن یوابستگ نیع این جهان اتیموجودات و واقع ههم

 است. «یامکان فقر»را  یازمندیو ن بودن وابسته نیرا فراگرفته است.  ا اتیسراسر وجود واقع

 

 :استدالل مالصدرا

 است. ازیو ن یوابستگ نیوجودش ع م،یکن ینگاه م که  یبه هر موجود -1

 

و برخوردار  ازمندیرنیغ متصل باشد که در ذات خود، یبه وجود دیبا باشد،  ازمندیوابسته و ن که که موجودهر  -2

 و فقیر و نیازمند نباشد. باشد

 

  هستند. روابستهیو غ ازین یب یجهان وابسته به وجود نیپس موجودات ا -3

 

 

 

 

 از نظر مالصدرا وجود دوگونه است:

 

 

 

 ی:فقر وجود ای یامکان فقرنتیجه برهان 

 چیاست و از خود ه یتعلق به ذات الهو  ازین کپارچهی یجهان هست ،«یفقر وجود» ای «یامکان فقر» هینظر طبق

 ندارد.  یاستقالل

 .شود یم و نور آنها خاموش گردندیکل موجودات نابود م رد،یبازگرا  شیخو تیعنا پرتو یآن یاگر ذات اله

 

 و وابسته ازمندین یوجودها -2

 وابسته ریو غ ازین یوجود ب -1
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برقرار کرد و  یارتباط معنو یو سپس با و رفتیپذ شهیتفکر و اند و عقل قیابتدا وجود خدا را از طر دیبا انسان 

وارد  را سانان معنا دهد و یبه زندگ تواند یاعتقاد به خدا م زمانیرا سامان داد.  یو متعال معنادار یزندگ کی

 ههرکس به انداز رشیباشد. البته پذ رفتهیپذ راه معقول و درست کیاو را از  کند که واقعا یبرتر از زندگ یا مرتبه

 اوست. یو فکر یقدرت علم

وجود آب  حواس به قیاز طر ابتدا بشر باش،  یبشر م یجسمان اتیوجود آب و نقش آن در ح هیشباین موضوع 

او را  ازیاست که ن یآب واقع نی. انوشد یرا م یآب واقع نیا آنگاه ابد؛ی یم یامر واقع کیآن را  و برد یم یپ

 .سازد یم رابشیس و کند یبرطرف م

 

 ياله لسوفیف کیمعنا دار از نظر  يزنگ کی یها اریمع

 دهد. حیرا توض یمند تیغا نیو ا ابدیب مند تیجهان را غا -1
 

 هدف را مشخص کند. نیهدفمند بشناسد و ا یانسان را موجود -2
 

بلکه در  ست،ین یالیامر خ کی ییبایز و ریخ نیقائل شود و بداند که ا ییبایو ز ریبه خ یشیانسان گرا یبرا -3

 دارد. وجود خدا( یعنی) یمتعال قتیحق کی
 

  را معتبر و درست بداند. یماد یمقدس و فراتر از زندگ یآرمانها -4
 

 داشته باشد. تیر احساس تعهد و مسئولو برت یوجود متعال کیدر برابر  -5

 

 دهد یدست م از فوق را ٔەپنج گزار رشینتواند وجود خدا را اثبات کند، امکان پذ یلسوفیف اگر

 

  از نظر ابن سینا:  عشقتعریف 

 ها بدی  از  خود فطرت  برحسب و است راتخی و کماالت مشتاق شههمی وجودش، قتحقی ه واسط به ممکنات از کی هر 

  عشق است، مخلوقات و ممکنات بقای سبب که را فطری ذوق و ذاتی اقاشتی نهمی .زانیگر 

 منامی یم
 

 جهان نای در موجودی هر و ندارد انسان به اختصاص ییبازی و رخی به محبت و عشق که دهد می نشان ناسی ابن انبی نیا

 .است نهاده عتیود به هستی جهان ذات و کنه در را عشقی نچنی که اوست و است الهی عشق هجاذب از مند بهره 
 

 در پناه حق پیروز و موفق و سربلند باشید
 


