درس پنجم( :خدا درفلسفه)1
💫 خالصه مطالب درس پنجم
 تاریخ فلسفه به ما نشان میدهد که از همان ابتدای شکلگیری فلسفه و تفکّر فلسفی ،بحث و گفت وگو دربارة خدا در
جریان بوده و این موضوع در صدر مسائلی قرار داشته است که فیلسوفان بررسی کردهاند.
 گزارشهای اسطورهای و نمادینی که از ایران باستان به دست ما رسیده است و نیز نظر فیلسوفانی مانند سهروردی
نشان میدهد که حکما در آن زمان شناختی روشن از مبدأ هستی داشتهاند .آنان خدا را نور هستی میدانستند که با
پرتو و اشراق خود پدیدهها را ظاهر میسازد و خلق میکند .مانند بسیاری دیگر از حکما و فیلسوفان ،از نخستین پرتو و
مخلوق سخن گفته و او را بهمن نامیده اند .بهمن از نظر آنان وجودی مجرّد دارد.همین گزارشهای مختصر حکایت
از آن دارند که حکیمان دورة باستان ایران ،جهان را مخلوق خداوندی حکیم میدانستهاند(بیشتر بر اساس حکمت
عملی است).
 فیلسوفان بزرگ یونان ،ازجمله سقراط و افالطون وارسطو ،در جامعه ای زندگی می کردند که مردم آن به خدایان
متعدد اعتقادداشتند وهرکدام را مبدأ و منشأ یک حقیقت در جهان می شمردند؛یونان باستان به خدایان اساطیری معتقد
بودند .مثال زئوس را ،خدای آسمان و باران ،آپولون،خدای خورشید و هنر و موسیقی و آرتمیس خدای عفت وخویشتن
داری بود .اتهام اصلی سقراط نیزهمین بود که او خدایانی را که همه به آنها معتقدند ،انکار می کند و از خدایی جدید
سخن می گوید.
 افالطون ابداع کنندة خداشناسی فلسفی است .خدای افالطون ،خدای معیّن و مشخّص و هدفدار است.افالطون خداوند
را چنین توصیف می کنددرسوی دیگر ،نوعی ازهستی وجود دارد که پیوسته ثابت است نه می زاید و نه ازمیان می رود
ونه چیز دیگری را به خود راه می دهد و نه خود در چیزی دیگری فرو می شود .اونه دیدنی است و نه از طریق حواس
دریافتنی است.فقط باتفکر وتعقل می توان به او دست یافت و از او بهره مندشد.
 ارسطو تالش کرد برهان هایی بر وجود خدا و مبدأ نخستین ارائه کند .از نظر ارسطو ،حقیقتی که خوبترین و بهترین
است وجود دارد که از همه برتر است .او میگوید:نمیشود که یک نظم و انتظام برجهان حاکم باشد ،بدون این که
موجودی جاویدان و برتر از مادّه در کار است.
 ارسطودرتوصیفاتی که ازخداومبدأنخستین جهان میکند،ازعباراتی چون شریف ترین موجود،خیر وجمال وزیبایی،ضرورتاً
موجود،محرّکِ غیرمتحرک،دارای حیات،تغییرناپذیر،دارای عالیترین اندیشه وفعلیت تام وکامل وبالذات استفاده می کند.
 دورۀجدید اروپا:با شکل گیری دورةجدید اروپاازقرن های چهاردهم وپانزدهم وپیدایش دوجریان عقل گرا،وحس
گرا/تجربه گرا درفلسفه،دربارة خدا نیز دیدگاه های مختلفی ظهور کرد که به گونه ای ریشه در این دو جریان داشتند.
 دکارت تصوّر چیزی به نام خدا راناشی ازخود خدا میداند(.من از حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر که خود من و هر چیز
دیگری به وسیلة اوخلق شده ایم،تصوری دارم.این تصورنمی تواند از خودم باشد؛زیرامن موجودی متناهی ام .پس ،این
تصورازمن وهر موجود متناهی دیگری نیست بلکه ازوجودنامتناهی است؛اوست که می تواندچنین ادراکی به من بدهد).
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 قبل از هیوم ،فیلسوفان تجربه گرایی بودند که به خدا اعتقاد داشتندومی خواستنداورااثبات کنندا مّا به علت نوع تفکر
تجربه گرای خود،ازبراهین فیلسوفان گذشته کمتراستفاده می کردند.این فیلسوفان،یا می خواستند از نظم جهان به خدا
برسندیا از طریق شهود خود به عنوان یک موجود متناهی.از جملة این فیلسوفان ،جان الک و بارکلی فیلسوفان تجربه
گرای قبل از کانت بودند که از این راه ها استفاده می کردند(.پاورقی)
 هیوم براهین خداشناسی ،از جمله برهان نظم را رد میکند و عقل را که از نظر او ادراک مستقلّ از تجربه ندارد ،در این
مورد کارهای نمیداند .او معتقد است که برهان نظم خدا را اثبات نمیکند بلکه نهایتاً ناظمی را اثبات میکند.
 کانت از راه اخالق و وظایف اخالقی خدا را اثبات میکند.زندگی جمعی انسان بدون اصول اخالقی و رعایت آنها
امکان پذیر نیست .اگر انسان ها در زندگی اجتماعی حدودی از اخالق را رعایت نکنند و مسئول کارهای خود نباشند،
هرج و مرج پدید می آید و زندگی متالشی می شود .مسئولیت پذیری و رعایت اخالق تنها درجایی معنا دارد که انسان
خود را صاحب اراده و اختیار ببیند.برای موجودات بدون اختیار ،وظیفة اخالقی معنا ندارد .این اختیار و اراده نمی تواند
ویژگی بدن باشد که ماده ای مانند سایر مواد است بلکه باید ویژگی نفسی غیرمادی باشد که فناناپذیر است و با مرگ
بدن از بین نمی رود .حال ،این روح و نفس مجرد که سعادتش در کسب فضیلت و رعایت اصول اخالقی است ،چون
موجودی جاودانه است ،برای سعادت دائمی خود به جهانی ماوراءِ دنیای ما نیاز دارد و چنین جهانی نیز مشروط به
وجودخدایی جاودان و نامتناهی است.از نظر او الزمة وجودخدا ،اختیاروروح مجرّدوماوراءالطّبیعه ودرنهایتاً خداست(نیاز
به خدا داریم).خداوروح واختیارانسان درفلسفةکانت یک وجود عینی وواقعی()objectiveنیست بلکه امری ذهنی
)(subjectiveاست بشرنیاز داردآن که را مفروض بگیرد(.پاورقی)
 خداومعناداری زندگی:بعدازکانت،فیلسوفان حسگرا وتجربهگراکه جریان غالب فلسفی دراروپا را تشکیل
میدادندوباتوجّه به مبنای خودنمیتوانستند ازبرهان عقلی محض استفاده کنند ،براساس نظرشان دربارةخدا دو دسته
شدند:
 -1یک دسته مانند هیوم و اوگوست کنت بر آن بودند که چون ما ابزاری جز حس و تجربه برای شناخت نداریم ،یا
خدایی نیست و یا نمیتوانیم او را اثبات کنیم.
 -2دستهای دیگر مانند ویلیام جیمز ،فیلسوف آمریکایی قرون نوزدهم و بیستم ،و برگسون ،فیلسوف فرانسوی قرن
بیستم از تجربههای معنوی درونی و عشق و عرفان برای اثبات خداوند استفاده کردند .مثال ویلیام جیمز
میگوید:من معتقدم که دلیل وجود خداوند عمدتا در تجربه های شخصی درونی ما نهفته است
 بنا براین ،در قرن بیستم و بیست و یکم فیلسوفانی ظهور کردند که در عین اعتقاد راسخ به خدا ،به جای ذکر دالیل
اثبات وجود او ،به رابطة میان«اعتقاد به خدا» و«معناداری زندگی»توجّه کردند و نشان دادند که زندگی بدون اعتقاد به
خدایی که مبدأ خیر و زیبایی و ناظر بر انسان است ،دچار خأل معنایی و پوچی آزاردهندهای میشود.
 زندگی معنادار عبارت از یک زندگی دارای غایت و هدف و سرشارازارزش های اخالقی است که انسان را نسبت به
آینده مطمئن می کند و آرامشی برتر به او می دهد.
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 کِرکگور،فیلسوف دانمارکی قرن بیستم معتقد است که ایمان هدیه ای الهی است که خداوند به انسان عطا می
کند.خدا انسان مؤمن رابرمی گزیند وبه اوایمان هدیه می کندواگرکسی شایستةاین بخشش نشود،زندگی تاریکی
راسپری خواهد کرد.

✔کاتینگهام،ازنویسندگان این حوزه،میگوید:قبول خداوندزندگی مارادربستری قرارمیدهدکه آن رابا ارزش وبا اهمیّت
میسازدواین امیدرامی هدکه به جای اینکه احساس کنیم درجهانِ بیگانه ای افتاده ایم که درآن هیچ امری درنهایت،
اهمیت ندارد،می توانیم مأمن وپناهگاهی بیابیم.
 نکات توضیحی
 نکته :در بیشتر بدانیم باالی ص ،33هور به معنای آفتاب ،ستاره ،طالع و  ...است و کام به معنای نیّت ،مراد ،آرزو و
@سواالت
@گزارههای زیر را با واژه صحیح و غلط مشخص کنید:
 -1حکما ی یونایی شناختی روشن از مبدأ هستی داشته اند.
 -2تاریخ فلسفه نشان می دهد بحث وگفت وگو دربارة خدادر صدر مسائلی قرار داشته است که فیلسوفان بررسی کرده اند.

-3تاریخ فلسفه به ما نشان می دهد که ازهمان ابتدای شکل گیری فلسفه وتفکر فلسفی ،بحث وگفت وگو دربارةخدا در جریان
بوده و این موضوع در صدر مسائلی قرار داشته است که فیلسوفان بررسی کرده اند..
-4گزارش های اسطوره ای ونمادینی که ازایران باستان به دست مارسیده است نشان می دهدکه حکما درآن زمان شناختی
روشن از مبدأ هستی نداشته اند.
 -5حکیمان دورة باستان ایران،جهان را مخلوق خداوندی حکیم می دانسته اند
-6حکمای ایران باستان "،مهر"نخستین پرتوومخلوق ،وجودی مجرّددارد.
 -7آثار مدوّن و مکتوب چندانی از دورة ایران باستان به دست ما نرسیده است.
 -8فیلسوفان بزرگ یونان،درجامعه ای زندگی می کردند که مردم آن به خدایان متعدد اعتقادداشتند وهرکدام رامبدأ و منشأ یک
حقیقت در جهان می شمردند .
-9گزارش های مختصرحکایت ازآن دارند که حکیمان دورة باستان ایران،جهان رامخلوق خداوندی حکیم می دانسته اند.
-10درایران باستان،زئوس خدای آسمان وباران،آپولون خدای خورشیدوهنروموسیقی وآرتمیس خدای عفت وخویشتنداری بود.
-11اتهام اصلی سقراط نیز همین بود که اوخدایانی راکه همه به آنهامعتقدند،انکارمی کند وازخدایی جدید سخن می گوید.
-12حکیمان یونان باستان،خدا رانورهستی می دانستند که با پرتو واشراق خود پدیده هاراظاهر می سازد وخلق می کند.
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-13بعدازمحاکمه سقراط ،شاگرادان او تصمیم گرفت بادقتی فلسفی واستداللی دربارةخداصحبت کندوپندارها را اصالح نماید
-14به نظر ارسطوافالطون ابداع کنندة خداشناسی فلسفی است
-15به نظرتیلور،ازنظر ارسطو،کار خداوند هدف دار است.
-16به نظرتیلور،خدا نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های روشن است و این ،با چند خدایی یونان تفاوت دارد.
-17ارسطوکه ازقدرت استدالل ومنطق قوی برخورداربود،تالش کردبرهان هایی بروجود خدا ومبدأنخستین جهان ارائه کند.
 -18به نظرتیلور :ارسطومعتقداست:درچندخدایی،خلقت آگاهانه معناندارد.
-19چندخدایی که ارسطو از آن یاد کرده است ،شکل دیگری ازهمان کفروبی خدایی است.
-20افالطون خداوندراچنین توصیف می کند:درسوی دیگر ،نوعی ازهستی وجود دارد که پیوسته ثابت است؛نه می زاید ونه از
میان می رودونه چیز دیگری رابه خود راه می دهد ونه خوددرچیزی دیگری فرو می شود.
-21نوعی از هستی وجود دارد که پیوسته ثابت است؛ فقط با تفکر و تعقل می توان به او دست یافت و از او بهره مند شد.
-22ارسطوخداوند راچنین توصیف می کند :اونه دیدنی است ونه از طریق حواس دریافتنی است .فقط با تفکر وتعقل می توان به
او دست یافت و از او بهره مندشد.
-23دکارت که ازقدرت استدالل ومنطق قوی برخوردار بود،تالش کردبرهان هایی بروجودخدا ومبدأ نخستین جهان ارائه کند.
-24به نظرارسطو:به طورکلی،هرجاکه یک خوب تروبهتر وجوددارد،خوب ترو بهترینی نیزهست.حال،درمیان موجودات برخی
خوب تر و بهتر از برخی دیگرند.
-25استداللهای ارسطوبروجودخدا،گرچه قدم های اوّلیه بوده اند،ازاستحکام خاصی برخوردارندوزمینةقدم های بعدرافراهم
می کنند.
-26به عقیدةارسطو:حقیقتی هم که خوب ترین وبهترین است وجودداردکه ازهمه برتر است واین،همان واقعیت الهی است.
--27به نظرارسطومی شودکه یک نظم و انتظام برجهان حاکم باشد،بدون اینکه موجودی جاویدان وبرتر ازماده درکار باشد.
 -28باشکل گیری دورة جدید اروپااز قرن های پانزدهم وشانزدهم وپیدایش دوجریان عقل گرا ،وحس گرا /تجربه گرادر فلسفه،
دربارة خدا نیز دیدگاه های مختلفی ظهور کرد که به گونه ای ریشه در این دو جریان داشتند.
-29دکارت،ازفیلسوفان عقل گرای قرن هفدهم،به شمار می رود.
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-30هیوم دربارةخدامتعقداست:من ازحقیقتی نامتناهی وعلیم وقدیرکه خودمن وهرچیزدیگری به وسیلةاوخلق شده ایم،تصوری
دارم.
 -31از نظر دکارت ،دالیلی که صرفا متکی بر عقل باشند مردودند؛ زیرا عقل اساسا ادراک مستقل ا ز حس و تجربه ندارد.
-32هیوم می گوید:درمورد خدا نه تنها دالیل دکارت،بلکه دالیل گذشتگان نیز همه قابل نقدند.
-33هیوم می گوید مهم ترین برهان فیلسوفان ا لهی ،برهان وجوب وامکان است که از تجربه گرفته شده امّا این برهان نیز
توانایی اثبات یک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی را ندارد.
-34به عقیدةهیوم،براساس نظم موجودجهان،همانگونه که می توان یک ناظم و مدبر را اثبات کردامّامی توان به یک خالق
نامتناهی و واجب الوجود بالذات برسید.
-35کانت،فیلسوف عقل گرای قرن هجدهم آلمان،راهی متفاوت بادکارت ودیگرفیلسوفان عقل گرای پیشین برای پذیرش خدا پیمود.

-36کانت به جای اثبات وجود خدا از طریق مخلوقات یا برهان علیت ویاوجوب و امکان ،ضرورت وجود خدا را از طریق اخالق
و وظایف اخالقی اثبات کرد.
 -37به نظر کانت ،زندگی جمعی انسان بدون اصول اخالقی و رعایت آنها امکان پذیر نیست.
-38به نظردکارت :اگر انسان هادرزندگی اجتماعی حدودی از اخالق رارعایت نکنندومسئول کارهای خودنباشند،هرج و مرج پدید
می آید و زندگی متالشی می شود.
-39به نظر دکارت مسئولیت پذیری ورعایت اخالق تنها درجایی معنا داردکه انسان خود راصاحب اراده واختیار ببیند.
-40هیوم معتقد بود:که برای موجودات بدون اختیار،وظیفة اخالقی معنا ندارد.
-41به نظر دکارت:اختیار و اراده نمی تواند ویژگی بدن باشد که ماده ای مانند سایر مواد است بلکه باید ویژگی نفسی غیرمادی
باشد که فناناپذیر است و بامرگ بدن از بین نمی رود.
 -42به نظر کانت ،روح و نفس مجرد  ،سعادتش در کسب فضیلت و رعایت اصول اخالقی است.
-43به نظر کانت ،روح و نفس مجردبرای سعادت دائمی خود به جهانی ماوراءِ دنیای ما نیاز دارد و چنین جهانی نیز مشروط به
وجودخدایی جاودان و نامتناهی نیست.
-44بعدازکانت،فیلسوفان حس گراوتجربه گراجریان غالب فلسفی دراروپاراتشکیل می دادند.
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-45فیلسوفان حس گراوتجربه گراجریان غالب فلسفی دراروپابعدازهیوم،باتوجه به مبنای خودنمی توانستندازبرهان عقلی محض
استفاده کنند.
-46یک دسته مانند هیوم وا وگوست کنت برآن بودندکه چون ماابزاری جزحس وتجربه برای شناخت نداریم ،یاخدایی نیست و
یا نمی توانیم او را اثبات کنیم.
-47دسته ای مانندبرگسون،فیلسوف آمریکایی قرون نوزدهم و بیستم،و ویلیام جیمز،فیلسوف فرانسوی قرن بیستم ازتجربه
های معنوی درونی و عشق وعرفان برای اثبات خداوند استفاده کردند.
 -48ویلیام جیمز معتقد است :من معتقدم که دلیل وجود خداوند عمدتا در تجربه های شخصی درونی ما نهفته است.
-49درقرن  19فیلسوفانی ظهور کردندکه درعین اعتقاد راسخ به خدا،به جای ذکردالیل اثبات وجوداو،به رابطةمیان اعتقادبه خدا
و معناداری زندگی توجه کردند.
-50در قرن بیستم و بیست ویکم فیلسوفانی ظهور کردند که نشان دادند که زندگی بدون اعتقاد به خدایی که مبدأخیر و زیبایی
و ناظر بر انسان است ،دچار خأل معنایی و پوچی آزاردهنده ای می شود.
 -51زندگی معنادار عبارت از یک زندگی دارای غایت و هدف و سرشار ازارزش های اخالقی است که انسان را نسبت به آینده
مطمئن می کند و آرامشی برتر به او می دهد.
 -52ویلیام جیمز ،فیلسوف دانمارکی قرن بیستم معتقد است که ایمان هدیه ای الهی است که خداوند به انسان عطا می کند.
-53به نظرکِرکگور،خداانسان مؤمن رابرمی گزیندوبه اوایمان هدیه می کندواگرکسی شایستةاین بخشش نشود،زندگی تاریکی
راسپری خواهد کرد.
-54به نظرِکاتینگهام:قبول خداوندزندگی ما را در بستری قرار می دهد که آن را با ارزش و با اهمیّت می سازد.
-55به نظرِ کاتینگهام :قبول خداونداین امید رامی دهدکه به جای اینکه احساس کنیم درجهانِ بیگانه ای افتاده ایم که درآن
هیچ امری در نهایت ،اهمیت ندارد ،می توانیم مأمن و پناهگاهی بیابیم.
-56به عقیدةکاتینگهام:پس ازسیرنزولی استداللهای عقلی وفلسفی دراروپابراثبات وجودخدا،همةفیلسوفان به این سمت حرکت
کردند که خداراعامل اصلیِ معنابخشی به زندگی معرفی کنند.
-57ارسطو معتقد بود که بدون موجودی جاودان و برتر از ماده  ،وجود نظم وانتظام در جهان محال است(.نهایی دی ماه)98
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@جوابها-1:غ -2ص -3ص  -4غ  -5ص -6غ -7ص  -8ص -9ص -10غ -11ص -12غ-13غ  -14غ-15غ -16ص
-17ص -18غ -19غ -20ص-21ص  -22غ -23غ -24ص -25ص-26ص-27غ-28غ -29ص-30غ -31غ32ص
-33غ-34ص -35ص-36ص-37ص-38غ -39غ -40غ -41غ-42ص -43غ -44ص-45غ-46ص-47غ-48ص
-49غ-50ص-51ص-52غ-53غ-54ص  -55ص-56غ -57ص

@جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:
-57فیلسوفانی مانند .......نشان می دهدکه حکمادرآن زمان شناختی روشن از ........ .....داشته اند.
 -58درایران باستان درخدا را ........ .......می دانستند که با پرتو و اشراق خود پدیده ها را ظاهر می سازد و خلق می کند.
 -59حکیمان ،....... ..... ......جهان را مخلوق خداوندی حکیم می دانسته اند.
 -60حکمای ایران باستان " ............"،نخستین پرتوومخلوق ،وجودی مجرّددارد.
 -61آثار مدوّن و مکتوب چندانی از دورة ........... ......به دست ما نرسیده است.
 -62فیلسوفان بزرگ یونان،درجامعه ای زندگی می کردند که مردم آن به ...... .....اعتقادداشتند.
 -63گزارش های مختصرحکایت ازآن دارند که حکیمان دورة باستان ایران ........،رامخلوق خداوندی حکیم می دانسته اند.
 -64دریونان باستان :خدای خورشید و هنر.........وخدای آسمان وباران.......وخدای عفت وخویشتن داری ..........بود.
 -65اتهام اصلی ........نیز همین بودکه اوخدایانی را که همه به آنها معتقدند ،انکار می کندوازخدایی جدید سخن می گوید.
-66یکی از افالطون شناسانمشهور اروپایی به نام ........است.
 -67به قول تیلور،یکی از افالطون شناسان مشهور اروپایی افالطون ابداع کنندة ..... .......است.
 -68از نظر افالطون ،کار خداوند .............است.
 -69ارسطو درمورد خدا،حقیقتی هم که خوب ترین و بهترین است وجود دارد که از همه برتراست و این ،همان........ .....است.
-70ارسطودرموردخدامی گوید"،:نمی شودکه یک نظم وانتظام برجهان حاکم باشد،بدون اینکه..........و................درکار باشد".
-71دکارت،دریکی ازاستدالل های خودمی گوید:من از..........................وعلیم وقدیرکه خودمن وهرچیزدیگری به وسیلةاوخلق
شده ایم،تصوری دارم.
 -72به نظردکارت،این تصور من از خدانمی تواند از خودم باشد؛زیرا من موجودی .........ام .پس ،این تصور از من و هر موجود
...........دیگری نیست بلکه از وجود...........است؛ اوست که می تواند چنین ادراکی به من بدهد.
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-73دیویدهیوم،فیلسوف حس گرا وتجربه گرای قرن هجدهم،می گویدنه تنهادالیل،....بلکه دالیل گذشتگان نیزهمه قابل نقدند.
-74از نظر هیوم،دالیلِ اثبات خداوند که صرفا متکی بر ......باشندمردودند؛زیرا ..........اساسا ادراک مستقل ازحس و تجربه ندارد.
-75دیوید هیوم می گوید مهم ترین برهان فیلسوفان الهی..... ....،است که از .....گرفته شده امّا این برهان نیز توانایی اثبات یک
وجودازلی و ابدی و نامتناهی را ندارد.
-76یکی ازدالیل ناتوانی اثبات یک وجودازلی وابدی ونامتناهی به نظر هیوم این است که براساس ،.........شماحداکثر می توانید
یک ناظم و مدبر را اثبات کنیدامّا نمی توانیدبه یک .........و .......... ......برسید.
 -77کانت ،راهی متفاوت با دکارت ودیگر فیلسوفان عقل گرای پیشین برای ....... .....پیمود.
-78کانت،به جای اثبات وجودخداازطریق مخلوقات یابرهان علیت ویاوجوب وامکان،ضرورت وجودخدارااز طریق  .......اثبات کرد.
 -79به نظر  ،.........زندگی جمعی انسان بدون اصول اخالقی و رعایت آنها امکان پذیر نیست.
-80بنابر عقیدةکانت اگر انسان ها درزندگی اجتماعی حدودی ازاخالق رارعایت نکنندومسئول کارهای خود نباشند..........،پدید
می آیدوزندگی متالشی می شود.
-81براساس عقیدة کانت.................................. ،تنها درجایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده و اختیار ببیند.
 -82به نظر کانت ،برای موجودات  ،........ .........وظیفة اخالقی معنا ندارد.
-83بنابر عقیدةکانت ...............نمی تواندویژگی بدن باشدکه ماده ای مانند سایرمواد است بلکه بایدویژگی ..............باشد که
فناناپذیر است و با مرگ بدن از بین نمی رود.
 -84براساس عقیدة کانت،روح و نفس مجرد که سعادتش در کسب فضیلت و رعایت اصول اخالقی است،چون موجودی
جاودانه است ،برای سعادت دائمی خود به ...... ...... ......ما نیاز دارد و چنین جهانی نیز مشروط به وجود ........ ...... .....است.
-85بعدازکانت،فیلسوفان حس گرا وتجربه گرا که جریان غالب فلسفی دراروپاراتشکیل می دادند وباتوجه به مبنای خودنمی
توانستند از ..... .... ......استفاده کنند ،براساس نظرشان دربارة خدا ..... .....شدند.
-86هیوم واوگوست کنت برآن بودندکه چون ماابزاری جز .......برای شناخت نداریم،یاخدایی نیست ویانمی توانیم اورااثبات کنیم.
-87ویلیام جیمز،فیلسوف آمریکایی قرون نوزدهم وبیستم،و برگسون،فیلسوف فرانسوی قرن بیستم از .................. ........برای
اثبات خداوند استفاده کردند.
 -88ویلیام جیمز می گوید:من معتقدم که دلیل وجود خداوند عمدتا در ......... ........ .........ما نهفته است.
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-89درقرن بیستم وبیست ویکم فیلسوفانی ظهور کردند که درعین اعتقادراسخ به خدا،به جای ذکردالیل اثبات وجود او،به رابطة
میان" "........... ......و " "........ ........توجه کردند.
-90درقرن بیستم و بیست ویکم فیلسوفانی ظهور کردند که نشان دادند که زندگی بدون اعتقاد به خدایی که مبدأ خیر وزیبایی
وناظر برانسان است،دچار.................... ............می شود.
-91درنظر فیلسوفان قرن بیست ویکم مانندویلیام جیمزوبرگسون زندگی معنادارعبارت از یک زندگی دارای غایت وهدف
وسرشار از ...... .........است که انسان را نسبت به آینده مطمئن می کند و ....... ......به او می دهد.
-92کِرکگور ،فیلسوف دانمارکی قرن بیستم معتقد است که ایمان ....... .......است که خداوند به انسان عطا می کند.
-93کِرکگورمعتقداست که خدا .......رابرمی گزیندوبه اوایمان هدیه می کندواگرکسی شایستةاین بخشش نشود.....،راسپری
خواهد کرد.
-94کاتینگهام،معتقد است ...........:زندگی ما رادربستری قرار می دهد که آن را با ارزش وبا اهمیّت می سازد.
-95به نظرکاتینگهام،قبولِ خداوند این امید رامی دهدکه به جای اینکه احساس کنیم در جهانِ بیگانه ای افتاده ایم که در آن
هیچ امری در نهایت ،اهمیت ندارد،می توانیم ......... ........بیابیم.
-96کاتینگهام،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 به این سمت حرکت کردند که خدا را عامل اصلیِ ......... ........معرفی کنند.
 -97کانت ضرورت وجود خدا را از طریق .......................اثبات کرده است(.نهایی دی ماه )98
@جواب ها(-57:سهروردی /مبدأ هستی) (-58نور هستی)(-59دورۀ باستان ایران)(-60بهمن)(-61ایران باستان)(-62خدایان
متعدد)(-63جهان)(-64آپولون /زئوس/آرتمیس)(-65سقراط)(-66تیلور)(-67خداشناسی فلسفی)(-68هدف دار)(-69واقعیت
الهی)(-70موجودی جاویدان /برتر ازماده)(-71حقیقتی نامتناهی)(-72متناهی/متناهی/نامتناهی)(-73دکارت)(-74عقل /عقل)-75
(برهان نظم /تجربه)(-76نظم موجودجهان/خالق نامتناهی /واجب الوجودبالذات)(-77پذیرش خدا)(-78اخالق ووظایف اخالقی)(-79
کانت) (-80هرج ومرج)(81مسئولیت پذیری ورعایت اخالق) (-82بدون اختیار)(-83اختیارواراده/نفسی غیرمادی)(-84جهانی
ماوراءِدنیای/خدایی جاودان ونامتناهی)(-85برهان عقلی محض/دو دسته)(-86حس وتجربه)( -87تجربه های معنوی درونی و عشق
وعرفان)(-88تجربه های شخصی درونی) (-89اعتقاد به خدا/معناداری زندگی)( -90خألمعنایی وپوچی آزاردهنده ای) (-91ارزش
های اخالقی/آرامشی برتر)(-92هدیه ای الهی)( -93انسان مؤمن/زندگی تاریكی)(-94قبولِ خداوند)(-95مأمن و پناهگاهی)(-96
معنابخشی به زندگی) -97اخالق ( وظایف اخالقی)
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@گزینه صحیح را انتخاب کنید:
-98کدام گزینه در نظر ارسطو ،در بارة وجود خدا نادرست است؟
)1حقیقتی هم که خوب ترین وبهترین است وجودداردکه ازهمه برتر است واین،همان واقعیت الهی است.
 )2یک نظم و انتظام برجهان حاکم است،بدون اینکه موجودی جاویدان وبرتر ازماده درکار باشد.
)3استداللهای ارسطوبروجودخدا،گرچه قدم های اوّلیه بوده اند،ازاستحکام خاصی برخوردارندوزمینةقدم های بعدرافراهم می کنند.
 )4به طورکلی،هرجاکه یک خوب تروبهتروجوددارد،خوب ترو بهترینی نیز هست.
 -99منظور حکمای ایران باستان از خدا کدام است؟
)1هستی مطلق

)2حقایقِ مجرده

)3نورهستی

)4نخستین پرتو

-100کدام عبارت تایید کنندة نظرِ تیلور دربارة افالطون است؟
)1افالطون ابداع کنندة خداشناسی فلسفی است.

 )2افالطون مُبدعِ خداشناسی عقلی است.

)3افالطون نخستین فیلسوف الهی است.

 )4افالطون نخستین ارتباط دهندة فلسفه با دین است.

-101در کدام گزینه نظریة دکارت با صفات خداوندی مناسبتری ندارد؟
)1علم

/)2نامتناهی

)3قدرت

)4تغییر ناپذیر بودن

-102در دیدگاه دکارت حصول تصور ما از نامتناهی چگونه حاصل می شود؟
)1ازطریق حس ومحتوای تجربی اشیاء )2ازاشیای متناهی )3اشیاءساخته وپرداخته ذهن )4امورگواه و عالمت وجود الهی
-103به ترتیب دیویدهیوم،برچه اساسی وعقیده ای ملحدومنکروجودخدابودومناسبترین توصیف برای تعیین دیدگاه اودربارةخدا
چیست؟
)1فلسفة علمی -انکار خدا )2فلسفة تجربی – امتناع از نظر  )3فلسفة تجربی – انکار خدا

 )4فلسفة علمی -امتناع از نظر

-104براساس تفکر فلسفی کانت،به ترتیب مالک تعیین مسئولیت پذیری ورعایت اخالق و نیز مشخصة زندگی اجتماعیِ بدونِ
رعایت حدوداخالقی چیست؟
)1اختیار وارادة انسان -هرج ومرج

)2کسب فضیلت اخالقی –هرج ومرج

 )3اختیار وارادة انسان-منفعت طلبی

 )4کسب فضیلت اخالقی – منفعت طلبی
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-105اگر کسی معتقد به نظر ویلیام جیمز دربارة خدا باشد نمی توان گفت:
)1ازطریق تجربه های درونی وعشق وعرفان اثبات می شود.
)2دلیلِ وجودخداوندعمدتادرتجربه های شخصی درونی ما نهفته است.
)3وجودخدانیازی به استدالل وبرهان وعقالنیت ندارد.
)4ویلیام جیمز،فیلسوف آمریکایی قرون نوزدهم وبیستم،دربارةخدانظریه ای دارد.
@جواب تست ها-98:گزینه-99 2گزینه-100 3گزینه-101 1گزینه-102 4گزینه-103 2
گزینه -104 3گزینه -105 1گزینه3
-106سواالت کشف ارتباط:
الف:سواالت

ب:پاسخ ها

 -1بهمن

الف)جهان را مخلوق خداوندی حکیم می دانستند.

-2حکیمان دورة باستان ایران

ب)نخستین پرتو ومخلوق

-3خدای آسمان و باران دریونان باستان

ج)آرتمیس

-4خدای عفت وخویشتن داری دریونان باستان

د)زئوس

-5یکی از افالطون شناسان مشهور اروپایی

ر)آپولون

-6خدای خورشید و هنر و موسیقی دریونان باستان

ز)برهان نظم

-7مهم ترین برهان فیلسوفان الهی

ک)برهان علیّت یا وجوب وامکان

-8کانت ضرورت وجود خدا را از طریق این برهان اثبات نکرد.

و)برگسون
ی)تیلور

@جواب ها:

)1ب

)2الف

)3د

)4ج
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)5ی

)6ر

)7ز

-8ک

-107هر یك از نظریات سمت راست بایكی از نظریات فالسفه سمت چپ مناسبت دارد .آنها را در کنار
هم بنویسید(یك مورد درسمت چپ اضافی است)
الف) زندگی جمعی انسان بدون اصول اخالقی و رعایت آنها امكان پذیر نیست.

-1افالطون

ب)به طور کلی،هرجا که یك خوب تر وبهتر وجود دارد ،خوب ترو بهترینی نیزهست.

-2دکارت

ج) افالطون ابداع کنندۀ خداشناسی فلسفی است.

-3هیوم

د) نوعی از هستی وجود دارد که پیوسته ثابت است؛نه می زاید و نه از میان می رود

-4ویلیام جیمز

و) من از حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر که خود من و هر چیز دیگری به وسیلۀ او خلق شده ایم ،تصوری دارم -5 .کانت
ه)شماحداکثرمیتوانیدیك ناظم ومدبررااثبات کنیدامّانمیتوانیدبه یك خالق نامتناهی وواجب الوجودبالذات برسید -6برگسون
ی) من معتقدم که دلیل وجود خداوند عمدتا در تجربه های شخصی درونی مانهفته است.

 -7کانت
-8ارسطو

@جواب ها:

الف) 5

ب) 8

ج)3

د) 1و)2

ه)3

ی)4

@به سؤاالت ذیل جواب کوتاه دهید:
 -108به سواالت زیر درمورد فلسفۀافالطون پاسخ مختصر دهید؟
الف)نظریه تیلور درمورد خداشناسی افالطون چیست؟

افالطون ابداع کنندة خداشناسی فلسفی است.
ب)کار خداوند از نظر افالطون چیست؟

کار خداوند هدف دار است.
ج)خدانزد افالطون چه ویژگی های دارد؟

خدا نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های روشن است و این ،با چند خدایی یونان تفاوت دارد.
د)چراخدانزد افالطون یك خدای معین باویژگیهای روشن است وباچندخدایی یونان تفاوت دارد؟

زیرادرچندخدایی،خلقت آگاهانه معنانداردوچندخدایی شکل دیگری ازهمان کفروبی خدایی است که افالطون ازآن یاد کرده است.
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-109سواالت زیر را درمورد خدا با نظر به عقیدۀ ارسطو پاسخ دهید؟
الف)منظور ارسطو از "واقعیت الهی" چیست؟

حقیقتی که خوب ترین و بهترین است وجود دارد که از همه برتراست و این ،همان واقعیت الهی است.
ب)چراارسطو تالش کرد برهان هایی بر وجود خدا و مبدأ نخستین جهان ارائه کند؟

زیرااواز قدرت استدالل و منطق قوی برخوردار بود.
-110گزارش های اسطوره ای ونمادینی که ازایران باستان به دست مارسیده است،بیانگرچیست؟

نشان می دهد که حکما در آن زمان شناختی روشن از مبدأ هستی داشته اند.
 -111حكمای ایران باستان چه تصوری از خدواند داشتند؟

آنان خدا را نور هستی می دانستند که با پرتو و اشراق خود پدیده ها را ظاهر می سازد و خلق می کند.
 -112حكمای ایران باستان ،نخستین پرتو ومخلوق را چه نامیده بودند وازنظرآنها این مخلوق چه ویژگی داشت؟

بهمن ،که ازنظرآنها وجودی مجرّد است.
-113باتوجه به گزارشهای مختصرموجود،حكیمان دورۀ باستان ایران،جهان را مخلوق چه کسی می دانسته اند؟

جهان را مخلوق خداوندی حکیم می دانسته اند.
-114فیلسوفان بزرگ یونان ازجمله سقراط وافالطون وارسطو ،درچه نوع جامعه ای زندگی می کردند؟

درجامعه ای زندگی می کردندکه مردم آن به خدایان متعدد اعتقادداشتند وهرکدام رامبدأومنشأیک حقیقت درجهان می شمردند.
-115ازنظرِ فیلسوفان بزرگ یونان ،زئوس وآپولون وآرتمیس به ترتیب چگونه خدایانی است؟

خدای آسمان و باران  ،خدای خورشید و هنر و موسیقی ،خدای عفت وخویشتن داری
-116انكار خدایان متعدددر یونان باستان ،چه نتایج وپیامدهای می تواند درپی داشته باشد؟

اعتقاد به این خدایان ،چنان عمیق بود که انکار آنها ،طرداز جامعة یونان و گاه از دست دادن جان را به دنبال داشت.
-117دریونان چه کسانی اجازه نمی دادندکه کسی بااندیشۀ شرک آلودشان مخالفت کند وبه خدایان
توهین نماید؟

حاکمان و بزرگان جامعة یونان
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-118دریونان باستان اتهام اصلی سقراط چه بود؟

او خدایانی را که همه به آنها معتقدند ،انکار می کند و از خدایی جدید سخن می گوید.
-119افالطون برای مقابله بااندیشه حاکمان وبزرگان جامعه یونان درمورد خدا چه تصمیمی اتخاذ کرد؟

افالطون تصمیم گرفت با دقتی فلسفی و استداللی دربارةخدا صحبت کند و پندارها را اصالح نماید.
-120ارسطو فیلسوف بزرگ یونان ازچه ویژگی برخوردار بود ودرخصوص وجودخداوند چه تالشی کرد؟

ارسطو که از قدرت استدالل و منطق قوی برخوردار بود ،تالش کرد برهان هایی بر وجود خدا و مبدأ نخستین جهان ارائه کند.
-121دورۀ جدید اروپا درچه قرن هایی شكل گرفت وسبب پیدایش چه مكاتبی درفلسفه شد؟

قرن های 14و 15وسبب پیدایش دوجریان عقل گراوحس گرا(تجربه گرا)درفلسفه شد.
-122فالسفۀ عقل گرای قرن  17و 18را به ترتیب نام ببرید؟

دکارت ،کانت
-123دکارت درمیان صفات خداوند ،عالوه برصفت علیم وقدیر  ،برکدام صفت اوبیشتر تاکید می ورزد؟

نامتناهی بودن
 -124فیلسوف حس گرا و تجربه گرای قرن هجدهم رانام ببرید؟

دیویدهیوم
-125دیوید هیوم براساس فلسفۀ تجربی خود ،دربارۀ اعتقاد به وجود خداوند چه تعبیری داشت؟

می گوید:نه تنها دالیل دکارت،بلکه دالیل گذشتگان نیز همه قابل نقدند.وبه طور کلی وجود خدا را انکار می کرد.
-126چرا هیوم دالیلی راکه صرفا متكی به عقل هستند را مردود دانسته ومورد انكار قرار می دهد؟

زیراعقل اساسا ادراک مستقل از حس و تجربه ندارد.
-127به نظرِ کانت ،مسئولیت پذیری ورعایت اخالق تنها چه زمانی معنا دارد؟

تنها درجایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده و اختیار ببیند.
-128کانت برای کدام موجودات معتقد بود که وظیفۀ اخالقی معنا ندارد؟

برای موجودات بدون اختیار
-129به عقیدۀ کانت ،سعادت روح ونفس مجرد درچیست؟

سعادتش در کسب فضیلت و رعایت اصول اخالقی است.
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-130چرا کانت براین باور است که روح ونفس مجرد برای سعادت دائمی خود به جهانی ماوراءِ دنیای مانیاز دارد؟

چون موجودی جاودانه است.
-131به عقیدۀ کانت،اگر انسان ها درزندگی اجتماعی حدودی از اخالق رارعایت نكنند و مسئول کارهای خود نباشند ،این
آنها چه نتایجی به همراه خواهد داشت؟

هرج و مرج پدید می آید و زندگی متالشی می شود.
-132کدام دوفیلسوف براین باوربودندکه چون ماا بزاری جز حس و تجربه برای شناخت نداریم،یا خدایی نیست و یا نمی

توانیم او را اثبات کنیم؟ هیوم واوگوست کنت
-133کدام دوفیلسوف ازتجربه های معنوی درونی وعشق وعرفان برای اثبات خداونداستفاده کردند؟

ویلیام جیمز ،برگسون
-134به نظرِ کانت،پذیرش جهان ماوراءِدنیای ما،مشروط به چیست؟

مشروط به وجودخدایی جاودان ونامتناهی است.
-135به نظرِ کِرکگور،فیلسوف قرن بیستم،ایمان چیست؟

ایمان هدیه ای الهی است که خداوندبه انسان عطا می کند.
-136ویزگی استداللهای ارسطوبروجود خداچه بود؟

این استدالل ها،گرچه قدم های اوّلیه بوده اند،ازاستحکام خاصی برخوردارندوزمینة قدم های بعدرا فراهم می کنند.
-137از منظرِ کاتینگهام،پس از سیرنزولی استدالل های عقلی وفلسفی دراروپا براثبات وجودِ خدا،برخی از
فیلسوفان به کدامین سمت حرکت کردند؟

به این سمت حرکت کردند که خدا را عامل اصلیِ معنابخشی به زندگی معرفی کنند.
-138هریك ازموارد زیر عقیدۀ چه شخص یااشخاصی بوده است؟(نهایی دی ماه )98
الف -یا خدایی نیست یا نمی توانیم او را اثبات کنیم(.دونفر)
ب -دلیل وجود خداوند عمدتا در تجربه های شخصی درونی ما نهفته است.
ج) ایمان هدیه ای الهی می باشد.
@جواب:الف)هیوم /اگوست کنت

ب)ویلیام جیمز(برگسون هم درست است)
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ج)کِرکِگور

*پاسخ کامل و تشریحی دهید:
-139ویژگی های خدای افالطون را نوشته وبیان کنید چرا خدای افالطون با چند خدای یونانی تفاوت داشت؟

خدانزدافالطون یک خدای معین با ویژگیهای روشن است واین،باچند خدایی یونان تفاوت دارد؛زیرادرچندخدایی ،خلقت آگاهانه
معنا نداردوچندخدایی شکل دیگری از همان کفر وبی خدایی است که افالطون ازآن یادکرده است.
-140توصیفِ افالطون ازخدارادردویاسه سطرمختصرا بنویسید؟

درسوی دیگر،نوعی ازهستی وجود داردکه پیوسته ثابت است؛نه می زایدونه ازمیان می رود ونه چیز دیگری رابه خودراه می
دهدو نه خوددرچیزی دیگری فرو می شود .اونه دیدنی است ونه ازطریق حواس دریافتنی است.فقط با تفکر وتعقل می توان به
او دست یافت وازاو بهره مندشد.
-141ارسطو فیلسوف بزرگ یونان  ،خداوند راچگونه توصیف می کرد؟

طورکلی،هرجاکه یک خوب تروبهتروجود دارد،خوب تروبهترینی نیز هست.حال،درمیان موجودات برخی خوب ترو بهترازبرخی
دیگرند.پس،حقیقتی هم که خوب ترین و بهترین است وجود داردکه ازهمه برتراست واین،همان واقعیت الهی است.
-142نظریه واستدالل دکارت دربارۀ اثبات خداوندرا بنویسید؟

من ازحقیقتی نامتناهی وعلیم وقدیر که خود من وهر چیز دیگری به وسیلةاوخلق شده ایم،تصوری دارم.این تصورنمیتواندازخودم
باشد؛زیرامن موجودی متناهی ام.پس،این تصور ازمن وهرموجودمتناهی دیگری نیست بلکه ازوجودنامتناهی است؛اوست که می
تواند چنین ادراکی به من بدهد.
-143مهم ترین برهان فیلسو فان الهی ازنظر هیوم،کدام برهان است؟وچرا این برهان توانایی اثبات یك وجود ازلی
وابدی ونامتناهی راندارد؟

برهان نظم است که از تجربه گرفته شده امّا این برهان نیز توانایی اثبات یک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی را ندارد .یکی از
دالیل این ناتوانی این است که براساس نظم موجود جهان ،شما حداکثر می توانید یک ناظم و مدبر را اثبات کنیدامّانمی
توانیدبه یک خالق نامتناهی و واجب الوجود بالذات برسید.
-144دلیل اخالقی براثبات وجودِ خدا توسط چه کسی مورد طرح وپذیرش قرار گرفت؟این دلیل را تبیین کنید.

کانت،زندگی جمعی انسان بدون اصول اخالقی ورعایت آنهاامکان پذیر نیست.اگرانسانهادرزندگی اجتماعی حدودی ازاخالق را
رعایت نکنندومسئول کارهای خودنباشند،هرج ومرج پدیدمی آیدوزندگی متالشی می شود.مسئولیت پذیری ورعایت اخالق تنها
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درجایی معنا داردکه انسان خودراصاحب اراده واختیار ببیند.برای موجودات بدون اختیار،وظیفةاخالقی معناندارد.اختیار واراده نمی
تواند ویژگی بدن باشدکه ماده ای مانندسایرمواد است بلکه باید ویژگی نفسی غیرمادی باشدکه فناناپذیراست وبامرگ بدن ازبین
نمی رود.روح ونفس مجردکه سعادتش درکسب فضیلت ورعایت اصول اخالقی است ،چون موجودی جاودانه است ،برای سعادت
دائمی خود به جهانی ماوراءِدنیای ما نیاز دارد و چنین جهانی نیز مشروط به وجودخدایی جاودان و نامتناهی است.
-145روش وراه دکارت وکانت به عنوان فیلسوفان عقل گرا برای پذیرش خداوندرابایگدیگر مقایسه کنید؟

کانت به جای اثبات وجودخدا ازطریق مخلوقات یابرهان علیت ویاوجوب وامکان،ضرورت وجود خدا را از طریق اخالق و وظایف
اخالقی اثبات کرد.
-146به عقیدۀ کانت ،اختیار واراده ویژگی بدن است یانفس؟چرا؟

اختیار و اراده نمی تواند ویژگی بدن باشد که ماده ای مانند سایر مواد است بلکه باید ویژگی نفسی غیرمادی باشد که فناناپذیر
است و با مرگ بدن از بین نمی رود.
-147بعد ازکانت فیلسوفان حس گرا وتجربه گراکه جریان غالبِ فلسفی دراروپا را تشكیل می دادندوبا توجه به مبنای
خود نمی توانستنداز برهان عقلی محض استفاده کنند ،براساس نظرشان دربارۀ خدا چند دسته شدند؟آنها را توضیح دهید؟

دودسته -یک دسته مانند هیوم واوگوست کنت برآن بودندکه چون ماا بزاری جزحس وتجربه برای شناخت نداریم،یاخدایی
نیست و یانمی توانیم اورا اثبات کنیم.دسته ای دیگر مانندویلیام جیمز ،فیلسوف آمریکایی قرون نوزدهم و یستم،و
برگسون،فیلسوف فرانسوی قرن بیستم از تجربه های معنوی درونی و عشق و عرفان برای اثبات خداوند استفاده کردند.
-148به چه علت ودلیل هیوم واگوست کنت ،باتوجه به مبنای خودنمی توانستند ازبرهان عقلی محض استفاده
کنند؟

چون ماا بزاری جز حس و تجربه برای شناخت نداریم ،یا خدایی نیست و یا نمی توانیم او را اثبات کنیم.
-149درقرن بیستم وبیست ویكم چه نوع فیلسوفانی ظهور کردند؟وبرای اثبات وجود خدابه کدام موردتوجه
داشتند؟

درقرن بیستم وبیست ویکم فیلسوفانی ظهورکردندکه درعین اعتقادراسخ به خدا،به جای ذکردالیل اثبات وجوداو،به رابطةمیان
«اعتقاد به خدا»و«معناداری زندگی»توجه کردندونشان دادندکه زندگی بدون اعتقادوبه خدایی که مبدأخیروزیبایی وناظربر انسان
است ،دچار خأل معنایی و پوچی آزاردهنده ای می شود.
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 -150چه نوع زندگی ای را می توان زندگی معنادار دانست؟

زندگی معنادارعبارت ازیک زندگی دارای غایت و هدف و سرشار ازارزش های اخالقی است که انسان را نسبت به آینده مطمئن
می کند و آرامشی برتر به او می دهد.
-151نظریۀکِرکگور،فیلسوف دانمارکی قرن بیستم درمورد ایمان بررسی کنید؟

ایمان هدیه ای الهی است که خداوند به انسان عطامی کند.خدا انسان مؤمن رابرمی گزیندوبه اوایمان هدیه می کندو اگر کسی
شایستةاین بخشش نشود ،زندگی تاریکی راسپری خواهد کرد
-152ازنظرکاتینگهام پذیرش وقبول خداونددرزندگی،چه نتایج وپیامدهای دارد؟بنویسید.

قبول خداوند،زندگی مارادربستری قرارمی دهدکه آن راباارزش وبا اهمیّت می سازد واین امید رامی دهدکه به جای اینکه
احساس کنیم در جهانِ بیگانه ای افتاده ایم که درآن هیچ امری در نهایت ،اهمیت ندارد،می توانیم مأمن و پناهگاهی بیابیم.
@جواب فعالیت ها وتمرینات درس5
💫اندیشه ص35
✔ضرورتاً موجود :واجبالوجود (یعنی موجودی که نمی توان وجود را از او سلب کرد ،همان طور که سه ضلعی را از مثلث
نمی توان سلب کرد)
محرّک غیرمتحرّک :ثابت و غیرمادّی (عامل نهایی حرکت در جهان ،خود متحرک نیست .زیرا اگر آن هم متحرک باشدیا
دور پیش می آید و یا تسلسل که هردو باطل است و امکان پذیر نیست)
دارای حیات :زنده و باشعور( مبدأ جهان یک موجود زنده است .شعور و اراده و آگاهی دارد) .
تغییرناپذیر :ثابت (تغییر بردو نوع است-1:به صورت دفعی،که آن راکون و فساد می نامند-2،به صورت تدریجی که آن را
حرکت می گویند.ازنظرارسطو خداوند یک حقیقت ثابت است و هیچ تغییری در اورخ نمی دهد.زیرا هر تغییری عالمت نقص و
نیاز و نداشتن چیزی است که موجود متغیر باتغییر خود به آن چیز می رسد و خداوند ،از نظر ارسطو ،کامل و بی نیاز مطلق است.
عالیترین اندیشه :اندیشه مطلق (خداوند و مبدأ نخستین که کامل ترین علم را دارد).
فعلیّت تام :که هیچگونه نقص و نارسایی ندارد که بخواهد تکمیل کندو نیازی به حرکت و تغییر ندارد (مبدأ نخستین حالت
نقص و فقدان و جنبة بالقوه ندارد).
فعلیّت کامل :کمال مطلق وغنی (بیان دیگری از همان فعلیت تام است).
بالذّات:قائم به ذات ومتّکی به ذات خودوبینیازازغیر(.یعنی هستی خود راازچیزی نگرفته است فعلیت وحقیقتش ازخودشاست).
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💫بررسی ص36
✔میتوان آن را به عنوان گرایش فطری به سوی یک نامتناهی نوعی برهان فطری حساب کرد.

💫مالحظة تشریحی کتاب راهنمای معلم:
(اشکال اصلی وارد براین برهان دکارت این است که وی فرض کرده تصوروجود نامتناهی ،خودش یک امرنامتناهی است و در
نتیجه نیازمندیک عامل نامتناهی است،نه انسان که یک موجودمتناهی است.درحالی که این تصور ،به عنوان یک وجود ذهنی
که در ذهن انسان قرار دارد ،یک وجود متناهی است و می تواندساختة ذهن خود انسان باشد).
💫بررسی ص36
منفی :عقل را نادیده گرفته – برهان نظم را از اساس بیفایده دانسته است.
مثبت :برهان نظم رانقّادی کرده ونشان داده که این برهان فقط ناظم کلّی را اثبات میکند نه خدای شخصی و صفات کمالیّة
او را.
(جواب اوّلیة ما به هیوم در اینجا می تواند همین باشد که خودش بیان کرده و گفته که این برهان می تواندحداکثر یک ناظم و
مدبّر را اثبات کند،نه یک خالق نامتناهی را .به همین جهت برخی ازفیلسوفان گفته اندکه ما ازطریق برهان نظم به یکی
ازصفات خداوند ،یعنی صفت حکمت می رسیم .نه اثبات وجود خداوند.البته برهان نظم این چنین نیست که این برهان قوی
ترین برهان فالسفة الهی باشد .بلکه برهان های دیگر ،از جمله برهانوجوب و امکان ،از این برهان بسیار قوی تر هستند .برهان
نظم ساده ترین و شایع ترین است ،نه قوی ترین).
💫بررسی ص37

✔هر نیازی پاسخی دارد .پس نیاز به خدا هم باید پاسخی داشته باشد.
✔خدا ضامن اخالقیّات است .بدون نظارت و پاداش الهی ،اخالق ضمانتی ندارد.

💫مالحظة تشریحی کتاب راهنمای معلم:
(اوالًدوموضوع را ازیکدیگر تفکیک کنند،یکی اثبات وجود خدا واینکه خداوند یک امر خیالی ووهمی نیست.دیگر این که بشر
نیازمند قبول یک خالق برای هستی است،خالقی که ناظر اعمال اوباشدواودرمقابل این خالق احساس نیاز کند.ثانیاًآنان بتوانند به
این موضوع توجه کنند که موضوع دوم،یعنی نیاز انسان به خداوند ،فرع بر پذیرش موضوع اوّل است .و انسان نمی تواند با
تخیل خود یک خدای خیالی بسازد و صرفاً به خاطر اینکه به او نیازدارد،خود را در برابر این خدای خیالی قرار دهد.ثالثاً دانش
آموزان توجه کنند که کانت با اینکه استداللی بر وجودخدا ندارد و معتقد است که اساساًنمی توان برای اثبات وجود خدا استدالل
نظری ارائه کرد ،می خواهد صرفاً با تکیه بر نیاز انسان به خدا ،قبول و پذیرش و ایمان به خدا را متوجّه کند).
💫بررسی ص39
پاسخ سؤاالت به ترتیب :بیبند و باری – اخالق بدون نظارت و پاداش الهی ضمانت اجرا ندارد –خدا و معنابخشی زندگی انسان
💫مالحظة تشریحی کتاب راهنمای معلم:
این جملةوی تأیید کننده این نظر است که زندگی معناداروبا فضیلت با قبول وجود خدا امکان پذیر است.یعنی اگر کسی خدا را
قبول نداشته باشد و بگوید که واقعاً خدایی نیست و من به خدا اعتقاد ندارم ،عقالً ومنطقاً می تواند هرکاری انجام دهد ،چه
خوب و چه بد.
مقصودداستایوفسکی ازکلمةمجازاین است که اگرخداوند نباشد،اوّالً مسئولیت پذیری انسان بسیار سخت می شود،ثانیا کنترل
اخالقی و محدود کردن امیال از دست می رود و معیاری برای تعیین خوب و بد و ارزش ها در دست نخواهد بود.
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💫بررسی ص39
✔نظر دوم  -صرف تکیه بر نیازی یعنی تکیه بر امری مبهم و تاریک که ممکن است انسان در تشخیص و مصداق اشتباه کند.

💫مالحظة تشریحی کتاب راهنمای معلم:
الف)برخی ازفیلسوفان زندگی انسانهارابه دودسته تقسیم می کنند-1:زندگی معنادار-2زندگی پوچ وبدون معنا.البته برخی هم می
گویند اصوالًزندگی همه معنادار اما مردم دراین مورد دودسته اند:گروهی که زندگی آنها معنای درست و شایسته داردوگروهی که
معنای حقیر وپستی برای زندگی برگزیده اند.ب)دربارة معناداری نظرات گوناگونی هست-1:امرمقدس -2زندگی همراه بافضیلت
های اخالقی-3داشتن غایت معقول و شایسته برای نوع انسان.حقیقت این است که زندگی معنادار،آن زندگی است که
برپایةغایت وهدف معقول وشایسته انسان بناشده باشدواین غایت معقول وشایسته،همان امر مقدس و پاکی است که انسان
تالش می کندبه آن نزدیک شودو این حقیقت مقدس همان خداست که غایت انسان است ودارای همة زیبایی هاو قداست
هاست وهمةارزش ها وخیرها نیز از آنِ اوست.ج)بنابراین زندگی معنادارو مقدس به وجود یک حقیقت واقعی که مقدس است
گره خورده است واگرفلسفه ای نتواند آن حقیقت مقدس را اثبات کند،راه رامنطقاًبر زندگی معنادارمی بندد.د)فیلسوفانِ بعدازکانت
که البته بیشترشان هم ازحیث معرفت شناسی تجربه گرا هستند،درموردخدادونظرکامالً مخالف پیداکردند.دسته ای مانندمارکس
وطبیعت گرایان خواستندباانکارخدا معناداری راحفظ کنندوانسان رابه سمت کرامت وفضیلت سوق دهند.دستةدیگرکه می
دانستندمعناداری به قبول خداوندگره خورده است،چون به لحاظ تجربی راهی به خدانداشتند،به دنبال راهی دیگر برای قبول خدا
بودند؛اینان ازتجربه های درونی وشهودهای عرفانی کمک گرفتندواین نظرراارائه دادند که ایمان به خداوند یک امر عقلی
نیست،بلکه یک امرقلبی است وهرکس که درقلب خود خدارابیابد،نیازی به استدالل عقلی ندارد.
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