درس ششم( :خدا در فلسفه)2
💫 خالصه مطالب درس ششم
 فیلسوف کسی نیست که عقیدهای نداشته باشد ،بلکه کسی است که بر اساس قواعد فلسفی عقیدهای را پذیرفته و با
قواعد فلسفی از عقیدة خود دفاع کند .فیلسوف معتقد به خدا ،از طریق استدالل به خدا اعتقاد پیدا کرده است و از
همین طریق هم از خدا دفاع میکند.
 فیلسوفان مسلمان،از فارابی تا مالصدرا وفالسفة معاصر ،نظرشان بر این است که اثبات وجود خدا از طریق استدالل
عقلی امکانپذیر است.
 بیان فارابی برای اثبات وجود خدا چنین است:
الف) در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست و معلول چیزهای دیگرند.
ب) وجودِ علّت بر وجود معلول مقدّم است و وجود معلول مشروط به وجود علّت است.
ج) اگر معلولی که اکنون موجود است علّتی داشته باشد که آن علّت هم خودش معلول باشد ،به ناچار ،این معلول هم
علّت دیگری دارد .حال اگر این علّت دوم هم معلول باشد ،برای موجود شدن به علّت سومی نیازمند است.
اگر سلسلة علت ها بخواهد تا بی نهایت پیش برود ،یعنی منتهی به علتی نشود که معلول دیگری نباشد« ،تسلسل
علل نامتناهی» پیش میآید که محال و متناقض است .پس ،در ابتدای سلسلة علّتها و معلولها علّتی وجود دارد که
وجودش وابسته به دیگری نیست؛ یعنی خودش واجب الوجود و «علۀالعلل» موجودات دیگر است.
 نظر ابن سینا:
 -1موجودات این جهان در ذات خود نسبت به وجود و عدم(بودن و نبودن) مساویاند .به عبارت دیگر ،این موجودات
ذاتاً ممکنالوجود است.
 -2ممکنالوجود بالذّات ،برای این که از تساوی میان وجود و عدم درآید و موجود شود ،نیازمند واجبالوجود بالذّات
است؛ موجودی که وجود ،ذاتی او باشد.
 -3پس ،موجودات این جهان به واجبالوجودی بالذّات وابستهاند که آنها را از حالت امکانی خارج کرده و پدید آورده
است.
 از نظر فیلسوفان مسلمان ،اعتقاد به خدایی میتواند به زندگی معنا دهد و انسان را وارد مرتبهای برتر از زندگی کند که
به کمک عقل و منطق یا هر راه دیگری وجود او را پذیرفته باشد و در ارتباط روحی و معنوی با او زندگی کند .از نظر
یک فیلسوف الهی ،پذیرش وجود خداوند با صفاتی که دارد ،به فیلسوف این امکان را می دهد که بتواند معیارهای یک
زندگی معنادار را به دست آورد:
 -1جهان را غایتمند بیابد و آن را توضیح دهد.
 -2انسان را موجودی هدفمند بشناسد و این هدف را مشخص کند.
 -3برای گرایش فطری انسان به خیر و زیبایی مابإزائی واقعی قائل شود.
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 -4آرمانهای مقدّس و فراتر از زندگی مادّی را معتبر و درست بداند.
 -5در برابر یک وجود متعالی و برتر احساس تعهّد و مسئولیّت داشته باشد.
 ابن سینا که وجود خداوندرا با دالیل فلسفی اثبات کرده است ،در عین حال توصیفی مبتنی برعشق از رابطة خدا و
جهان وانسان ارائه میدهد که میتوانددربردارندةبرخی از عناصر پنج گانة فوق باشد.اومعتقد استاشتیاق ذاتی وذوق
فطری راکه سبب بقای ممکنات و مخلوقات است ،عشق می نامیم.
نکات توضیحی

نکته :در صفحة ،41در سطر آخر ،عبارت «قرار دارد» را حذف کنید.
نکته :صدّیقین یعنی کسانی که اهل صداقت و راستی هستند و ظاهر باطنشان یکی است و جز به حقّ و حقیقت
نمیاندیشند.
نکته :آب در بیت اوّل شعر ص ،45معنای کنایی دارد :آبرو ،جال ،رونق ،شادابی ،زیبایی ،شکوه ،ارج ،قیمت و ...
نکته :مجموعة هستیشناسی ،انسانشناسی فیلسوفان مسلمان و اعتقاد آنها به خدا ،حیات و زندگی را معنادار میکند.
@سواالت
@گزارههای زیر را با واژه صحیح و غلط مشخص کنید:
 -1بحث فیلسوف دربارة خدا ،تا وقتی فلسفی است که از روش فلسفه ،یعنی استدالل منطقی ،تجاوز نکند و نتایج تفکر خود را
به صورت استداللی عرضه نماید.
 -2فیلسوف کسی است که براساس قواعد فلسفی عقیده ای راپذیرفته و با قواعد فلسفی از عقیدة خود دفاع کند.
-3فیلسوف معتقد به خدا ،از طریق شهود عقلی به خدا اعتقاد پیدا کرده است و از همین طریق هم از خدا دفاع می کند.
 -4همة فالسفة اروپایی به این نتیجه رسیده بودند که وجود خدا را نمی توان از طریق عقل و استدالل عقلی اثبات کرد.
-5فیلسوفان مسلمان،نظرشان براین است که اثبات وجود خدا از طریق استدالل عقلی امکان پذیر است.
 -6فیلسوفان مسلمان،همانند همةفالسفة اروپایی نظرشان براین است که اثبات وجودخدا ازطریق استدالل عقلی امکان پذیر
است.
-7همه فالسفه اروپایی ،با بیانی بسیار دقیق ،استدالل های طرح شده را توضیح دهند یا استداللی جدید ارائه کنند.

-8به نظر فارابی در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست ومعلول چیزهای دیگرند.
 -9به عقیدة فارابی ،وجودِ علت بر وجودِ معلول مقدّم است و وجودِ معلول مشروط به وجودِعلت است.
 -10به بیان فارابی ،اغلب درصورتی که علت موجود باشد ،معلول هم موجود خواهد بود.
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-11به دیدگاه فارابی اگرعلتی که اکنون موجوداست معلولی داشته باشدکه آن معلول هم خودش معلول باشد،به ناچار،این معلول
هم علت دیگری دارد.
 -12اگرسلسلة علت ها بخواهد تا بی نهایت پیش برود،و منتهی به علتی نشود که معلول دیگری نباشد،تسلسل علل متناهی
پیش می آید و چنین تسلسلی محال است.
-13تسلسل علل نامتناهی محال است،زیرا اگرسلسلة علت ها بخواهد تا بی نهایت به عقب برود،اصالً نوبت به معلولی که هم
اکنون پیش روی ماست ،نمی رسد.
 -14ابتدا داشتنِ سلسلة بی نهایت،خود متناقض و غیرممکن است.
-15درا بتدای سلسلةعلت ها ومعلول هاعلتی وجود دارد که وجودش وابسته به دیگری نیست؛یعنی خودش واجب الوجودو عله
العلل موجودات دیگر است.
-16سلسلة موجودات معلول نیازمند موجودی است که معلول باشد.
-17درا بتدای سلسلةعلت هاومعلول ها علتی وجود داردکه وجودش وابسته به دیگری نیست؛یعنی خودش واجب الوجودوعله
العلل موجودات دیگر است.
-18خالصة برهان ابن سینابرای اثبات واجب الوجود بالذات به برهان وجوب و امکان شهرت دارد.
-19به نظر ابن سینا ،وقتی به موجودات این جهان نگاه می کنیم ،می بینیم که این موجودات در ذات خود نسبت به وجود و
عدم بودن و نبودن مساوی اند.
-20به عقیدة فارابی ،موجوداتی که هم می توانند باشند و هم می توانند نباشند .این موجودات ذاتا ممکن الوجودند.
 -21به نظر ابن سینا ،ممکن الوجود بالذات ،برای ا ینکه از تساوی میان وجود و عدم درآید و موجودشود ،نیازمند واجب الوجود
بالذات است؛ موجودی که وجود ،ذاتی او باشد.
 -22موجودات این جهان به واجب الوجودی بالغیری وابسته اند که آنها را ازحالت امکانی خارج کرده و پدید آورده است.
 -23بحث دیگری که فالسفةمسلمان درکنار اثبات وجود خدا داشته اند ،بحث دربارة تأثیر این اعتقاد درزندگی انسان ونقش آن
در معنابخشی به حیات بشری است.
-24درمقام مثال،فالسفةمسلمان وجودخداوتأثیرآن درحیات انسانی راشبیه به وجود نور ونقش آن درحیات جسمانی بشرمی دانند.
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 -25فالسفةمسلمان می گویند که بشر ابتدا از طریق حواس به وجود آب پی می برد و آن را یک امر واقعی می یابد؛ آنگاه این
آب واقعی را می نوشد.
 -26به عقیدة فالسفة مسلمان،خدا نیز مثال نور است؛ا عتقاد به خدایی می تواند به زندگی معنادهدوا نسان را وارد مرتبه ای
برتر از زندگی کندکه به کمک عقل ومنطق یاهرراه دیگری وجود اورا پذیرفته باشدودر ارتباط روحی ومعنوی با او زندگی کند.
 -27از نظر یک فیلسوف الهی ،پذیرش وجود خداوند با صفاتی که دارد ،به فیلسوف این امکان را می دهد که بتواند معیارهای
یک زندگی معنادار را به دست آورد.
-28فیلسوف الهی باپذیرش خدا ،می خواهد انسان را موجودی هدفمند بشناسد و این هدف را مشخص کند.
-29ازنظرفیلسوف الهی باپذیرش وجود خدا،می توان برای گرایش فطری انسان به خیر وزیبایی مابِازِائی ذهنی قائل شد.
 -30ازنظرفیلسوف الهی باپذیرش وجود خدا،می توان آرمان های مقدس و فراتر از زندگی معنوی را معتبر و درست دانست.
 -31ازنظرفیلسوف الهی باپذیرش وجود خدا،می توان در برابر یک وجود متعالی و برتر احساس تعهد و مسئولیت داشته باشد.
 -32ابنسینا اشتیاق ذاتی و ذوق فطری را که سبب بقای وجود ممکنات است ،عقل مینامد.
 -33ابنسینا توصیفی مبتنی بر عشق از رابطة خدا و جهان و انسان ارائه می دهد.
-34فارابی در رساله ای که دربارة عشق نوشته است،می گوید :هریک از ممکنات به واسطة حقیقت وجودش ،همیشه مشتاق
کماالت و خیرات است و برحسب فطرت خود از بدی ها گریزان.
 -35ابن سینا معتقد است که عشق و محبت میان انسان و جهان از جاذبة عشق الهی ناشی می شود که در کنه و ذات جهان
هستی به ودیعت نهاده شده است.
@جوابها-1:غ -2ص  -3غ -4غ -5ص  -6غ  -7غ  -8ص  -9ص -10غ -11غ -12غ-13ص -14ص-15ص
 -16غ -17ص-18ص -19ص -20غ-21ص  -22غ -23ص -24غ -25ص -26غ -27ص-28ص -29غ  -30غ
-31ص -32غ -33ص-34غ  -35ص

@جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:
-36فیلسوف معتقد به خدا ،از طریق .........به خدا اعتقاد پیدا کرده است و از همین طریق هم از خدا دفاع می کند.
 -37برخی از فالسفة اروپایی به این نتیجه رسیده بودند که وجود خدا را نمی توان از  .......و .........اثبات کرد.
-38فیلسوفان مسلمان،ازفارابی تامالصدراوفالسفةمعاصر،نظرشان براین است که .........ازطریق استدالل عقلی امکان پذیر است.
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 -39به عقیدة  ،...........در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست ومعلول چیزهای دیگرند.
-40به نظر فارابی وجودِ علت بر وجودِ معلول ........است و وجودِ معلول ............به وجودِعلت است.
-41اگرسلسلةعلت ها بخواهد تا......پیش برود،یعنی منتهی به علتی نشود که معلول دیگری نباشد،تسلسل ............پیش می آید.
 -42اگر سلسلة علت ها بخواهد تا .............به عقب برود ،اصالً نوبت به معلولی که هم اکنون پیش روی ماست ،نمی رسد.
 -43ابتدا داشتنِ سلسلة بی نهایت قرار دارد،خود ...........و ..........است.
 -44معلول بودن هر موجود و نیاز آن به علت مانند متکی بودن هر ..................دیگر است.
 -45سلسلة موجودات معلول نیازمند موجودی است که ............نباشد.
-46درابتدای سلسلةعلت هاومعلول هاعلتی وجودداردکه وجودش وابسته به دیگری نیست؛یعنی خودش......و.........موجودات
دیگر است.
 -47خالصة برهان.............برای اثبات  .........به برهان وجوب و امکان شهرت دارد.
-48براساس برهان وجوب وامکان ابن سینا،وقتی به موجودات این جهان نگاه می کنیم،می بینیم که این موجودات درذات خود
نسبت به ........و  ............مساوی اند.
-49براساس برهان وجوب وامکان ابن سیناموجودات در........هم می توانند باشندوهم می توانند نباشند.به عبارت دیگر،این
موجودات .........ممکن الوجودند.
-50ممکن الوجودبالذات،برای اینکه ازتساوی میان وجودوعدم درآید وموجودشود،نیازمند........است؛موجودی که،......ذاتی او باشد.
 -51موجودات این جهان به ........ .........وابسته اند که آنها را ازحالت .........خارج کرده و پدید آورده است.
 -52فالسفة.......درکنار اثبات وجودخدا داشته اند،بحث دربارة تأثیر این اعتقاد درزندگی انسان ونقش آن درمعنابخشی به حیات
بشری است.
 -53فالسفة مسلمان،وجود خدا و تأثیر آن در حیات انسانی را شبیه به وجود ........و نقش آن در حیات جسمانی بشر می دانند.
-54فالسفة مسلمان می گویند که بشر ابتدا از طریق ........به وجود آب پی می برد و آن را یک امر ........می یابد.این همان
تشبیه برای اثبات خدا وتاثیر آن در حیات انسانی است.
-55اعتقادبه خدامی تواند به زندگی معنا دهد وا نسان را واردمرتبه ای برتراز زندگی کندکه به کمک .....و........یاهرراه دیگری
وجود او را پذیرفته باشد و در ارتباط روحی و معنوی با او زندگی کند.
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-56از نظریک فیلسوف الهی،پذیرش وجود خداوند با ........که دارد ،به فیلسوف این امکان را می دهد که بتواند معیارهای یک
.................را به دست آورد.
-57ازنظریک فیلسوف الهی،پذیرش.......انسان راموجودی هدفمند بشناسدواین هدف رامشخص کند.
-58ازنظریک فیلسوف الهی ،پذیرش وجود خداوند برای گرایش .........انسان به خیر و زیبایی  ....... ......قائل شود.
 -59ازنظریک فیلسوف الهی ،پذیرش وجود خداوند ،آرمان های مقدس و فراتر از زندگی مادی را ........... .......بداند.
 -60ازنظریک فیلسوف الهی ،پذیرش وجود خداوند ،در برابر یک وجود متعالی و برتر احساس ......و ...........داشته باشد.
-61ابن سینا توصیفی مبتنی بر ..........از رابطة خدا و جهان و انسان ارائه می دهد.
-62به نظرابن سینا:هریک ازممکنات به واسطة ،...........همیشه مشتاق کماالت وخیرات است وبرحسب ........از بدی ها گریزان.
-63براساس عقیدة ابن سینا ،اشتیاق........و .............را که سبب بقای ممکنات و مخلوقات است ،عشق می نامیم.
-64ابن سینامعتقداست که عشق ومحبت میان انسان وجهان از.........ناشی میشود که درکنه وذات جهان هستی به ودیعت نهاده
شده است.
-65فارابی در برهان تسلسلِ علل ،از اصلِ تقدّمِ ................................استفاده کرده است(.نهایی/خرداد)98
 -66اعتقاد به خدایی می تواندبه زندگی معنابدهد که به کمک ......ومنطق وجودش راپذیرفته باشیم ودر ارتباط .......با او زندگی
کنیم(.نهایی دی ماه )98
@جواب ها (-36:استدالل ) (-37طریق عقل /استدالل عقلی) (-38اثبات وجودخدا ) (-39فارابی)(-40مقدّم /مشروط)
(-41بی نهایت/علل نامتناهی)(-42بی نهایت)(-43متناقض/غیرممكن)(-44آجر به آجر)(-45معلول)(-46واجب الوجود/
عله العلل)(-47ابن سینا /واجب الوجودبالذات)(-48وجود/عدم)(-49ذات خود/ذاتا)(-50واجب الوجودبالذات/وجود)-51
(واجب الوجودی بالذات/امكانی)(-52مسلمان)(-53آب)(-54حواس/واقعی)(-55عقل/منطق)(-56صفاتی/زندگی
معنادار)(-57وجودخداوند)(-58فطری /مابِازِائی واقعی)(-59معتبر ودرست)(-60تعهد/مسئولیت)(-61عشق)(-62حقیقت
وجودش/فطرت خود)(-63ذاتی/ذوق فطری) (-64جاذبۀ عشق الهی)(-65علت برمعلول) -66عقل /روحی یا معنوی
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@گزینه صحیح را انتخاب کنید:
-67کدام عبارت نادرست است؟

-1بحث فیلسوف ،به طور کلی دربارة خدا ،تا وقتی فلسفی است که نتایج تفکر خود را به صورت استداللی عرضه نماید.
 -2فیلسوف کسی است که هم می تواند عقیده ای داشته باشدوهم می تواند عقیده نداشته باشد.
 -3فیلسوف کسی است که براساس قواعد فلسفی عقیده ای راپذیرفته و با قواعد فلسفی از عقیدة خود دفاع کند.
 -4فیلسوف معتقد به خدا ،از طریق استدالل به خدا اعتقاد پیدا کرده است و از همین طریق هم از خدا دفاع می کند.
 -68در برهان فارابی بر امتناع تسلسل علل نامتناهی از کدام اصل استفاده شده و بیانگر چیست؟
)1تقدم علت بر معلول -تا علّت وجود پیدا نکند معلول وجود پیدا نمیکند.
)2مشروط بودن علت بر معلول -تا معلول وجود پیدا نکند علت وجود پیدا نمیکند.
)3همزمانی علت بر معلول -وجود معلول مشروط به وجود علّت نیست.
)4تقدم علت بر معلول -وجود علت مشروط به وجود معلول است.
 -69اعتقاد به تناهی سلسله علل از لوازم علت و معلول است که مبتنی بر بطالن تسلسل است و اصرار بر تقدم وجودی علت
بر معلول از .....که پایانش به  .....موجود مشروط میانجامد.
)1ابن سینا -وجود

 )2فارابی -وجود

 )3فارابی -عدم

 )4ابن سینا -عدم

-70اگر تساوی نسبت وجود و عدم ،برای پیدایش شئ کافی باشد. ..... :
)1موجودات ضرورت وجود خود را از علّت تامه دریافت میکردند.
)2واجبالوجود عامل پیدایش جهان هستی و کل نظام آفرینش بود.
)3هر حادثة ممکنالوجودی بدون موجبی خود به خود بهوجود میآمد.
)4دیگر به علت نیازی نبود و به محض تصوّر یک موجود ،آن موجود پدیدار میگشت.
-71به اعتقادابن سینا«شوق به کماالت»و« اشتیاق به خیرات»درممکنات برخاسته ازجنبة .....آنهاست وسبب بقای آنها،
همان  .....است .
)1امکانی -عشق

 )2وجودی -عشق

@جواب تست ها-67 :گزینه2

-68گزینه1

 )3وجودی -وجود
-69گزینه3
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 )4امکانی -وجود
-70گزینه3

-71گزینه2

-72هر یك از گزینههای سمت راست با یكی از گزینههای سمت چپ مناسبت دارد .آنها رادرکنار هم
بنویسید(یك مورد درسمت چپ اضافی است)
الف) عدم اثبات خدا از طریق عقل واستدالل عقلی

 -1از نتایج اثبات خدا توسط فارابی

ب) تقدم علت بر معلول.

-2برهان وجوب وامکان

ج) وجودِ معلول مشروط به وجودِعلت است.

-3یکی ازدالیل اثبات خدا توسط فارابی

د) تسلسل علل متناهی است.

-4فطرت

ر)خالصة برهان ابن سینا برای اثبات واجب الوجود

-5همة فیلسوفان اروپایی

ز)علتِ گریزان بودن ممکنات از بدی هاازنظرِابن سینا

 -6فارابی
-7عشق

@جواب:

الف) 4

ب) 6

ج) 3

د) 1

ر)2

ز)4

@به سؤاالت ذیل جواب کوتاه دهید:
 -73اصلِ فلسفی یامبانی فلسفیِ مربوط به هر یك از گزارههای زیر را نام ببرید:
الف)محال است زنجیره علی و معلول میتواند نامتناهی باشد.
جواب(:تسلسل علل محال باطل است).
ب-مضمون اشعار ذیل  ،مربوط به نظریة ابن سینا .........است.
"طبایع جز کشش کاری ندانند
کسی کز عشق خالی شد ،فسرده ست

حکیمان این کشش را عشق خوانند.
گرش صدجانب ود،ب ی عشق مرده ست"

جواب (:ناشی شدنِ عشق و محبت میان انسان و جهان از جاذبة عشق الهی)
ج)وجودِ علت بر وجودِ معلول مقدّم است و وجودِ معلول مشروط به وجودِعلت است.
جواب(:برهان یا بیان فارابی برای اثبات خدا)
د)وقتی به موجودات این جهان نگاه می کنیم،می بینیم که این موجودات درذات خودنسبت به وجودوعدم (بودن ونبودن)مساوی
اند.
جواب (:برهان وجوب و امکان ابن سینا برای اثبات خدا یا برهان برای اثبات واجب الوجود بالذات)
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ز)موجودات این جهان هم می توانند باشندوهم می توانند نباشند.
جواب(:برهان وجوب و امکان ابن سینا برای اثبات خدا یا برهان برای اثبات واجب الوجود بالذات)
ر)موجودات این جهان ذاتا ممکن الوجودند.
جواب (:برهان وجوب و امکان ابن سینا برای اثبات خدا یا برهان برای اثبات واجب الوجود بالذات)
-74باتوجه به مبانی فلسفی فارابی به سواالت ذیل پاسخ دهید:
الف -تسلسل علل در چه صورتی محال و باطل است؟
درصورتی که سلسلة علل را نامتناهی فرض کنیم.
ب-برهان او برای اثبات چه اموری به کارمیرود؟
درمحال بودن تسلسل واثبات وجود خدابه کارمی رود.
 -75برهان وی بر چه اصلی استوار است؟
تقدم علت بر معلول
-76در موردِ برهانِ فارابی به سواالت زیر پاسخ دهید(نهایی دی ماه )97
ب)ازچه اصلی استفاده کرده است؟

الف)بدنبالِ اثبات چه چیزی است؟
@جواب:الف -درمحال بودن تسلسل /یااثبات وجودخدا

ب)تقدم علت بر معلول

 -77باتوجه به مبانی فلسفی ابن سینا به سواالت ذیل پاسخ دهید:
الف-رابطة خدا وجهان وانسان چگونه تبیین کرده است؟
توصیفی مبتنی برعشق
ب-عشق رادرفلسفه اوتعریف کنید؟
اشتیاق ذاتی وذوق فطری راکه سبب بقای وجودممکنات است،عشق می نامیم.
ج-ابن سینا به چه وسیله ای وجود خداوند را اثبات می کند؟
دالیل فلسفی
د-به نظراوعشق و محبت میان انسان و جهان از چه چیزی ناشی می شود؟
ازجاذبة عشق الهی ناشی می شود که در کنه و ذات جهان هستی به ودیعت نهاده شده است.
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 -78فیلسوف براساس چه قواعدی ،عقیده ای را می پذیرد یا از آن دفاع می کند؟
براساس قواعد فلسفی
 -79فیلسوف معتقد به خدا از چه طریقی به خدا اعتقاد پیدا می کندیا از آن دفاع می کند؟
از طریق استدالل
-80ازنظر یک فیلسوف الهی ،پذیرش وجودخداوند با صفاتی که دارد،چه تاثیری می تواند برفیلسوف داشته باشد؟
به فیلسوف این امکان را می دهد که بتواند معیارهای یک زندگی معنادار را به دست آورد.
-81به سواالت ذیل باتوجه به نظریک فیلسوف الهی ،پاسخ کوتاه بدهید:
 -1چه زمانی یک فیلسوف نمی تواندجهان را غایتمندو انسان را موجودی هدفمند بشناسد؟
 -2چه زمانی یک فیلسوف نمی تواند برای گرایش فطری انسان به خیر و زیبایی مابِازِائی واقعی قائل شود؟
 -3چه زمانی یک فیلسوف نمی تواند در برابر یک وجود متعالی و برتر احساس تعهد و مسئولیت داشته باشد؟
-4چه زمانی یک فیلسوف نمی تواند آرمان های مقدس و فراتر از زندگی مادی را معتبر و درست بداند؟
@جواب سوال های 1تا:4اگر فیلسوفی نتواند وجود خدایاصفات او را اثبات کند.
-82ازمیان معیارهای یک زندگی معنادارکه بعداز پذیرش وجودخداوندمطرح می شوند،یک موردرابنویسید(.نهایی دی ماه)98
جهان را غایتمندبیابد وآن را توضیح دهد(.یاهریک از موارد پنج گانه ای که در صفحه 44کتاب آمده)
*پاسخ کامل و تشریحی دهید:
-83چرا تسلسل علل نامتناهی محال است؟
زیرااگرسلسلة علت ها بخواهدتا بی نهایت به عقب برود ،اصالً نوبت به معلولی که هم اکنون پیش روی ماست ،نمی رسد.
-84برهان فارابی رابراثبات اینكه«تسلسل علل،محال است»واثبات خدارابررسی واثبات کنید؟(ذکر مثال)
الف)درجهان پیرامون مااشیایی هستند که وجودشان ازخودشان نیست ومعلول چیزهای دیگرند.
ب)وجودِعلت بر وجودِ معلول مقدّم است و وجودِ معلول مشروط به وجودِعلت است.یعنی،فقط درصورتی که علت موجود باشد،
معلول هم موجود خواهد بود.
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ج)اگرمعلولی که اکنون موجوداست علتی داشته باشدکه آن علت هم خودش معلول باشد،به ناچار،این معلول هم علت دیگری
دارد.حال اگراین علت دوم هم معلول باشد،برای موجودشدن به علت سومی نیازمنداست.اکنون اگرسلسل علت هابخواهدتابی
نهایت پیش برود،یعنی منتهی به علتی نشودکه معلول دیگری نباشد،تسلسل علل نامتناهی پیش می آیدوچنین تسلسلی محال
است؛زیرااگرسلسلةعلت ها بخواهدتابی نهایت به عقب برود،اصالً نوبت به معلولی که هم اکنون پیش روی مانندمتکی بودن
هرآجربه آجردیگراست.مثال:همان طورکه سلسلةآجرهای متکی به هم باید به ستونی ختم شوند که نگه دارندة همة آجرهای
دارای ا تکاست ،سلسلة موجودات معلول نیز نیازمند موجودی است که معلول نباشد.
-86میان امكان یاعدم امكان اثبات وجودخداوند،چه تفاوتی بین نگرش برخی فیلسوفان اروپایی
وفیلسوفان اسالمی وجود دارد؟
برخی ازفالسفةاروپایی به این نتیجه رسیده بودندکه وجودخدارانمی توان ازطریق عقل واستدالل عقلی اثبات کرد،امّا فیلسوفان
مسلمان،ازفارابی تامالصدرا وفالسفةمعاصر،نظرشان براین است که اثبات وجود خدا ازطریق استدالل عقلی امکان پذیر است.
-87باتوجه به فلسفۀ فارابی بنویسید منظوراز«سلسله علل نامتناهی محال است» چیست؟ توضیح دهید؟
اگرسلسلةعلت ها بخواهدتا بی نهایت پیش برودیعنی منتهی به علتی نشودکه معلول دیگری نباشد،تسلسل علل نامتناهی
پیش می آید و چنین تسلسلی محال است.
-88عشق به هستی را از نظر ابنسینا توضیح دهید و بنویسید انس انسان به جهان ناشی از چیست؟
"هریک ازممکنات به واسطةحقیقت وجودش،همیشه مشتاق کماالت وخیرات است و برحسب فطرت خوداز بدی ها
گریزان.همین اشتیاق ذاتی و ذوق» .فطری راکه سبب بقای ممکنات ومخلوقات است،عشق می نامیم ابن سینامعتقداست که
عشق ومحبت میان انسان وجهان ازجاذبةعشق الهی ناشی می شود که درکنه و ذات جهان هستی به ودیعت نهاده شده است.
-89اگرشمامثل ابنسینابیاندیشید،دراین صورت،موجودات ممكن چگونه مشتاق کماالت وخیرات
وگریزان ازبدی هامی شوند؟
ممکنات به واسطةحقیقت وجودش،همیشه مشتاق کماالت وخیرات است و برحسب فطرت خود از بدی ها گریزان.
-90کدام بحث فالسفۀ مسلمان در کنار اثبات وجود خدا مطرح کرده اند؟نمونه ومثالی بنویسید.
بحث دربارة تأثیر این اعتقاد در زندگی انسان و نقش آن درمعنابخشی به حیات بشری است.درمقام مثال ،آنان وجود خدا و تأثیر
آن در حیات ا نسانی را شبیه به وجود آب و نقش آن در حیات جسمانی بشر می دانند.
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-91مفاداستدالل فارابی برای اثبات وجودخدا به اختصار بنویسید؟
الف)درجهان پیرامون مااشیایی هستندکه وجودشان ازخودشان نیست ومعلول چیزهای دیگرند.ب)وجودِعلت بروجودِمعلول مقدّم
است ووجودِمعلول مشروط به وجودِعلت است.یعنی،فقط درصورتی که علت موجودباشد،معلول هم موجودخواهدبود.ج)اگرمعلولی
که اکنون موجوداست علتی داشته باشدکه آن علت هم خودش معلول باشد،به ناچار،این معلول هم علت دیگری دارد.حال
اگراین علت دوم هم معلول باشد،برای موجودشدن به علت سومی نیازمنداست.اکنون اگرسلسل علتهابخواهدتا بی نهایت پیش
برود،یعنی منتهی به علتی نشودکه معلول دیگری نباشد،تسلسل علل نامتناهی پیش می آیدوچنین تسلسلی محال است.
-92خالصۀ برهان واستدالل ابن سینابرای اثبات واجب الوجود بالذات (برهان وجوب و امكان) رابنویسید؟
-1وقتی به موجودات این جهان نگاه می کنیم،می بینیم که این موجودات درذات خود نسبت به وجودوعدم (بودن
ونبودن)مساوی اند؛هم می توانندباشندوهم می توانندنباشند.به عبارت دیگر،این موجودات ذاتاممکن الوجودند-2ممکن
الوجودبالذات،برای اینکه ازتساوی میان وجودوعدم درآیدوموجودشود،نیازمندواجب الوجود بالذات است؛موجودی که وجود،ذاتی
اوباشد.پس،:موجودات این جهان به واجب الوجودی بالذات وابسته اند که آنها راازحالت امکانی خارج کرده وپدید آورده است.
-93چه زمانی بحث یك فیلسوف در مورد خدا بحثی فلسفی قلمداد می شود؟
بحث فیلسوف ،خواه مسلمان،خواه مسیحی و خواه پیروهر مسلک دیگر دربارة خدا ،تا وقتی فلسفی است که از این روش فلسفه،
یعنی استدالل عقلی محض ،تجاوز نکند و نتایج تفکر خود را به صورت استداللی عرضه نماید.
-94رابطۀ بین اثبات وجودِ خدا ومعناداری حیات نزد فالسفۀ مسلمان را بنویسید؟
اعتقاد به خدایی می تواند به زندگی معنادهدوا نسان راوارد مرتبه ای برتراززندگی کندکه به کمک عقل ومنطق یاهرراه دیگری
وجود او را پذیرفته باشد و در ارتباط روحی و معنوی با او زندگی کند.مثالآنان وجود خدا و تأثیر آن در حیاتا نسانی را شبیه به
وجود آب و نقش آن در حیات جسمانی بشر می دانند.
 -95از نظر یك فیلسوف الهی،پذیرش وجود خداوند با صفاتی که دارد ،به فیلسوف این امكان را می دهد
که بتواند معیارهای یك زندگی معنادار را به دست آورد.این معیارها رابنویسید( .سه مورد)
-1جهان را غایتمند بیابد و آن را توضیح دهد-2.ا نسان را موجودی هدفمند بشناسد و این هدف را مشخص کند-3.برای
گرایش فطری انسان به خیر و زیبایی مابِازِائی واقعی قائل شود- 4.آرمان های مقدس و فراتر از زندگی مادی را معتبر و درست
بداند- 5.در برابر یک وجود متعالی و برتر احساس تعهد و مسئولیت داشته باشد.
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@جواب فعالیت ها وتمرینات درس6
💫مقایسه ص41
✔به دیدگاه افالطون و ارسطو نزدیک است و از دیدگاه کانت و برگسون و  ...دور است.

💫مالحظة تشریحی کتاب راهنمای معلم(:نظرفیلسوفان مسلمان بانظرعقل گرایانی چون دکارت هماهنگ است.بانظرکانت
هماهنگی ندارد.بانظرتجربه گرایانی مانندهیوم هماهنگی ندارد.بانظرتجربه گرایانی چون ویلیام جیمزنیزهماهنگ نیست چون این
فیلسوفان هم به امکان استدالل عقلی معتقد نیستند).
💫تطبیق ص41
✔عقل به امورکلّی وغیرحسّی راه مییابدوخدانیزامری غیرحسّی است.عقل مخصوصاًدرکشف وجودوپی بردن به
وجودامورغیرمادّی توانایی دارد.
💫بررسی ص42

✔راسل مفادّ اصل علّیّت را درست درک نکرده است .او فکر کرده است اصل علّیّت یعنی این که هر چیزی علّتی دارد.

✔ راسل چون در فهم اصل علّیّت دچار اشکال شده به نتایج غلطی رسیده از جمله این که فکر کرده چیز بدون علّت نداریم .اگر
چیزی واجبالوجود باشد و نه ممکنالوجود ،علّت محض خواهد بود و جنبة معلولی نخواهد داشت و نیازمند علّت نخواهد بود.
💫مالحظة تشریحی کتاب راهنمای معلم(:فیلسوفان نمی گویندهرموجودی نیازمند به علت است.آنان میگویندهرمعلولی وهر
پدیده ای به علت نیاز دارد.امّا کسانی مانند جان استوارت میل وبرتراندراسل این اشتباه راکرده اندوچنین فرض کرده اندکه
فیلسوفان می گویندهرموجودی نیازمندعلت است.سخن فارابی با چیزی که راسل به فالسفةالهی نسبت می دهدمتفاوت
است.فارابی می گویدهرموجودی که معلول بود،وجودش وابسته به علت است .امّا راسل فکر کرده که فالسفه می گویندهر
وجودی نیازمندووابسته به علت است.همچنین راسل فکرکرده که علةالعلل ازنظر فیلسوفان با سایرعلل هیچ فرقی نداردوآن هم
چیزی مثل چیزهای دیگر است و در نتیجه به علت نیازمند است).
💫تطبیق ص45

✔بله تطبیق دارد و از این اشعار میتوان زیبایی ،خوشبینی ،شوق و اشتیاق ،هدفداری را استشمام کرد.

💫مالحظة تشریحی کتاب راهنمای معلم:

✔موارد زیر را می توان از نظرات ابن سینا برداشت کرد:
معیار  1و 2
اشتیاق ذاتی و فطری موجودات به کماالت و خیرات
معیار 3
گرایش فطری به خوبی ها و گریزان بودن از بدی ها
معیار 4
جاذبة عشق الهی در انسان
معیار 5
ودیعة الهی بودن عشق به کماالت و خیرات
✔موارد زیر را می توان از اشعار به دست آورد:
وجود یک عشق مقدس و برتر در جهان
برتری انسان عاشق بر انسان های معمولی
وجود یک کشش به سوی خدا در موجودات

معیار  1و 3
معیار  3و 4
معیار 2و 3

84

💫نمونه ص46
 -1بیهدف است یا هدفش نامعلوم است.
 -2اعتقاد به معنا و هدف در عین حال اعتقاد به پوچی.
 -3چون از شناخت و اعتقاد به امور ماورائی و خدا و آخرت محروم است ،نمی تواندهدف و معنایی برای جهان و زندگی بیابد.
-1سؤال اول،منظورآلبرکامو این است که جهان چیزی جزهمین طبیعت نیست،این طبیعت هیچ پیام متعالی وبزرگ برای من
ندارد.آیا جهان غایتمند است؟آیا یک حقیقت مقدس ومتعالی وجود دارد؟نمی دانم.
-2سؤال دوم،تناقض درونی آلبرکامو رادنبال می کند.او از یک طرف فطرتی با گرایش به زیبایی و خیر وجهان متعالی دارد واز
طرف دیگر معتقد است که جهان چیزی جز همین طبیعت مادی نیست .یعنی اندیشه و فکر او ظرفیت پذیرش این گرایش
فطری را ندارد .راه حل این است که وی به تحقیقات خود ادامه دهدتا شاید بتواندبه دریافتی درست از جهان و انسان برسد.
-3سؤال سوم نشان می دهدکه آلبرکامو به جای دنباله روی ازفکر و فلسفه اش،تسلیم فطرت خود شده وبه گرایش ها وتمایل
های انسانی خود پاسخ مثبت داده است.
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