
 
 

 

 (2فلسفه رد درس ششم: )خدا           

 ششم درس مطالب خالصه ��

 و با  رفتهیپذ را یادهیعق یاساس قواعد فلسف است که بر ینداشته باشد، بلکه کس یادهیکه عق ستین یکس لسوفیف

ده است و از کر دایپ عتقاداستدالل به خدا ا قیمعتقد به خدا، از طر لسوفیخود دفاع کند. ف ةدیاز عق یقواعد فلسف

 کند.یدا دفاع مهم از خ قیطر نیهم

 استدالل  قیاز طر جود خدااست که اثبات و نیا نظرشان بر معاصر، ةتا مالصدرا وفالسف یمسلمان،از فاراب لسوفانیف

 است. ریپذامکان یعقل

 است:  نیاثبات وجود خدا چن یبرا یفاراب انیب 

  .رندگید یزهایو معلول چ ستیهستند که وجودشان از خودشان ن ییایما اش رامونیالف( در جهان پ

 ب( وجودِ علّت بر وجود معلول مقدّم است و وجود معلول مشروط به وجود علّت است.

معلول هم  نیبه ناچار، ا ت هم خودش معلول باشد،داشته باشد که آن علّ یتکه اکنون موجود است علّ یج( اگر معلول

 است. ندازمین یت سومد شدن به علّموجو یت دوم هم معلول باشد، براعلّ نیدارد. حال اگر ا یگریت دعلّ

سلسل ت» باشد،ن یگرینشود که معلول د یبه علت یمنته یعنیبرود،  شیپ تینها یعلت ها بخواهد تا ب ةاگر سلسل

رد که وجود دا یتها علّها و معلولتعلّ ةسلسل یابتدا پس، درآید که محال و متناقض است. پیش می« علل نامتناهی

 .است گریموجودات د« العللۀعل»خودش واجب الوجود و  یعنی ست؛ین یگریوابسته به د وجودش

 :نظر ابن سینا 

 جوداتمو نیا ر،گیاند. به عبارت دیدر ذات خود نسبت به وجود و عدم)بودن و نبودن( مساوموجودات این جهان  -1

 الوجود است.ذاتاً ممکن

ات الوجود بالذّبواج ازمندیشود، ن و موجود دیو عدم درآوجود  انیم یز تساوا که نیای ات، براالوجود بالذّممکن -2

 او باشد. یکه وجود، ذات یاست؛ موجود

آورده  دیدپج کرده و خار یحالت امکان ها را ازاند که آنات وابستهبالذّ یالوجودجهان به واجب نیپس، موجودات ا -3

 .است

  ،کند که  یبرتر از زندگ یاد مرتبهانسان را وار معنا دهد و یدگتواند به زنیم ییاعتقاد به خدااز نظر فیلسوفان مسلمان

ند. از نظر ک یو زندگبا ا یو معنو یباشد و در ارتباط روح رفتهیوجود او را پذ یگریراه د هر ایبه کمک عقل و منطق 

  کی یارهاید معتوانبکه  دهد یامکان را م نیا لسوفیکه دارد، به ف یوجود خداوند با صفات رشیپذ ،یاله لسوفیف کی

 معنادار را به دست آورد: یزندگ

 دهد. حیو آن را توض ابدیب تمندیجهان را غا -1

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

 قائل شود. یواقع یزائبإما ییبایو ز ریانسان به خ یفطر شیگرا یبرا -3
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 را معتبر و درست بداند. یمادّ یس و فراتر از زندگمقدّ یهارمانآ -4

 داشته باشد. تیّد و مسئولو برتر احساس تعهّ یلوجود متعا کیدر برابر  -5

 خدا و  ةاز رابط رعشقب یمبتن یفیحال توص نیاثبات کرده است، در ع یفلسف لیکه وجود خداوندرا با دال نایابن س
وذوق  ذاتی ستاشتیاققد ااومعتفوق باشد. ةاز عناصر پنج گان یبرخةتوانددربردارندیدهد که مین وانسان ارائه مجها

 نامیم. می عشق است، مخلوقات و ممکنات بقای سبب راکه فطری

 نکات توضیحی

 را حذف کنید.« قرار دارد»، در سطر آخر، عبارت 41در صفحة نکته:

حقیقت  حقّ و ه اهل صداقت و راستی هستند و ظاهر باطنشان یکی است و جز بهصدّیقین یعنی کسانی ک نکته:

 اندیشند.نمی

 و ... کوه، ارج، قیمت، معنای کنایی دارد: آبرو، جال، رونق، شادابی، زیبایی، ش45آب در بیت اوّل شعر ص نکته:

 کند.عنادار میمدگی را خدا، حیات و زنها به شناسی فیلسوفان مسلمان و اعتقاد آنشناسی، انسانمجموعة هستی نکته:
 سواالت@                                                        

 :کنید مشخص غلط و صحیح واژه با را زیر هایگزاره@

 را دوخ تفکر نتایج و نکند تجاوز منطقی، استدالل یعنی فلسفه، روش از که است فلسفی وقتی تا خدا، دربارة فیلسوف بحث -1

 .نماید عرضه استداللی صورت به

 .کند دفاع ودخ عقیدة از فلسفی قواعد با و راپذیرفته ای عقیده فلسفی قواعد براساس که فیلسوف کسی است -2

 .کند می دفاع خدا از هم طریق همین از و است کرده پیدا اعتقاد به خدا شهود عقلی طریق از خدا، به معتقد فیلسوف-3

  کرد. اثبات عقلی ستداللا و طریق عقل از توان نمی را خدا وجود که بودند رسیده نتیجه این به وپاییار فالسفة همة -4

  .ستا پذیر امکان عقلی استدالل طریق از خدا وجود اثبات که است براین مسلمان،نظرشان فیلسوفان-5

 پذیر مکانا عقلی ستداللا ازطریق جودخداو اثبات که است براین مسلمان،همانند همةفالسفة اروپایی نظرشان فیلسوفان -6

   .است

 .نندک ارائه جدید لیاستدال یا توضیح دهند را شده طرح های استدالل دقیق، بسیار بیانی همه فالسفه اروپایی، با-7

 .دیگرند یچیزها ومعلول نیست خودشان از وجودشان که هستند اشیایی ما پیرامون جهان در به نظر فارابی-8

 .است وجودِعلت به مشروط معلول وجودِ و است مقدّم معلول وجودِ بر علت دة فارابی، وجودِبه عقی -9

 .بود خواهد موجود هم معلول باشد، موجود علت که درصورتی به بیان فارابی، اغلب -10
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 معلول ر،اینناچا باشد،به ولمعل خودش هم معلول آن باشدکه داشته معلولی موجوداست اکنون که یبه دیدگاه فارابی اگرعلت-11

  .دارد دیگری علت هم

 متناهی علل اشد،تسلسلنب دیگری معلول که نشود علتی به منتهی برود،و پیش نهایت بی تا بخواهد ها علت اگرسلسلة -12

 است.  محال تسلسلی چنین و آید می پیش

 هم که یمعلول به نوبت برود،اصالً عقب به نهایت بی تا بخواهد ها علت اگرسلسلة نامتناهی محال است،زیرا علل سلتسل-13

 .رسد نمی ماست، روی پیش اکنون

  .است غیرممکن و متناقض نهایت،خود سلسلة بی داشتنِ ابتدا -14

ه الوجودو عل واجب دشخو نیست؛یعنی دیگری به وابسته وجودش که دارد وجود هاعلتی ومعلول ها سلسلةعلت بتدای درا-15

 العلل موجودات دیگر است.

 .باشد معلول که است موجودی معلول نیازمند موجودات سلسلة-16

 هالوجودوعل واجب شخود نیست؛یعنی دیگری به وجودش وابسته داردکه وجود علتی ها هاومعلول سلسلةعلت بتدای درا-17

 .است دیگر العلل موجودات

 دارد. امکان شهرت و بالذات به برهان وجوب الوجود واجب اثبات سینابرای ابن صة برهانخال-18

 و ودوج به نسبت خود اتذ موجودات در این که بینیم می کنیم، می نگاه جهان این موجودات به وقتی به نظر ابن سینا،-19

 اند. مساوی نبودن و بودن عدم

 .ودندالوج ممکن ذاتا موجودات این .نباشند توانند می هم و باشند توانند هم می به عقیدة فارابی، موجوداتی که -20

 جودالو واجب دنیازمن وجودشود،م و درآید عدم و وجود میان تساوی ینکه از برای ا بالذات، الوجود به نظر ابن سینا ،ممکن -21

 .باشد او ذاتی وجود، که موجودی است؛ بالذات

 .تاس آورده پدید و ردهک خارج امکانی ازحالت را آنها که اند وابسته بالغیری الوجودی واجب به جهان این موجودات -22

 آن ونقش نانسا درزندگی تقاداع این تأثیر بحث دربارة اند، داشته خدا وجود اثبات درکنار فالسفةمسلمان دیگری که بحث -23

 .بشری است حیات به معنابخشی در

 .دانند شرمیب جسمانی رحیاتد آن نور ونقش وجود به راشبیه درحیات انسانی داوتأثیرآنوجودخ مثال،فالسفةمسلمان درمقام-24
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 این آنگاه یابد؛ می واقعی رام یک را آن و برد می پی آب وجود به طریق حواس از ابتدا بشر که گویند فالسفةمسلمان می -25

  .نوشد می واقعی را آب

 یا مرتبه اردو نسان را ادهدوامعن زندگی به تواند می خدایی به عتقاد مثال نور است؛ا نیز به عقیدة فالسفة مسلمان،خدا -26

 .ندک دگیزن او با ومعنوی حیرو ارتباط باشدودر پذیرفته اورا دیگری وجود یاهرراه ومنطق عقل کمک به کندکه زندگی از برتر

 رهایمعیا بتواند که دهد یم را امکان فیلسوف این به دارد، که صفاتی با خداوند وجود پذیرش الهی، فیلسوف یک نظر از -27

 آورد. دست به را معنادار زندگی یک

 .ندک مشخص را هدف این و بشناسد هدفمند موجودی را انسان الهی باپذیرش خدا، می خواهد فیلسوف-28

 .شد ائلق ذهنی ازِائیمابِ وزیبایی خیر به انسان فطری گرایش باپذیرش وجود خدا،می توان برای هیال ازنظرفیلسوف-29

 .انستد درست و معتبر را معنوی زندگی از فراتر و مقدس های باپذیرش وجود خدا،می توان آرمان الهی ازنظرفیلسوف -30

 .باشد تهداش مسئولیت و دتعه احساس برتر و متعالی جودو یک برابر باپذیرش وجود خدا،می توان در الهی ازنظرفیلسوف -31

 نامد.سینا اشتیاق ذاتی و ذوق فطری را که سبب بقای وجود ممکنات است، عقل میابن -32

 دهد. می ارائه انسان و جهان و خدا رابطة از عشق بر مبتنی توصیفی سیناابن -33

 مشتاق همیشه جودش،و حقیقت واسطة به ممکنات از گوید: هریکاست،می  نوشته عشق دربارة که ای رساله در فارابی-34

 .گریزان ها بدی از خود فطرت برحسب و است خیرات و کماالت

 جهان ذات و کنه در هک شود می ناشی عشق الهی جاذبة از جهان و انسان میان محبت و عشق که است معتقد سینا ابن -35

 .است شده نهاده ودیعت به هستی

  ص-15ص-14 ص-13غ-12 غ-11 غ-10 ص -9 ص -8 غ -7 غ -6 ص-5 غ-4 غ -3 ص-2 غ-1جوابها:@

 غ -30 غ-29 ص-28ص -27غ -26ص-25 غ-24 ص-23 غ -22 ص-21غ -20ص-19 ص-18ص-17 غ -16

  ص -35 غ-34ص -33غ -32ص-31

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:@

 .کند می دفاع خدا از هم طریق همین از و است کرده پیدا اعتقاد .........به خدا طریق از خدا، به معتقد فیلسوف-36

 کرد. اثباتو ......... ....... از توان نمی را خدا وجود که بودند رسیده نتیجه این به اروپایی فالسفة از برخی -37

 .است یرپذ امکان یعقل تداللسا .ازطریق........ که است براین تامالصدراوفالسفةمعاصر،نظرشان مسلمان،ازفارابی فیلسوفان-38
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 .نددیگر چیزهای علولوم نیست خودشان از وجودشان که هستند اشیایی ما پیرامون جهان به عقیدة ...........، در -39

 .است دِعلتوجو ............به معلول وجودِ و .است....... معلول وجودِ بر علت به نظر فارابی وجودِ-40

 .آید می ...پیش......... ،تسلسلنباشد دیگری معلول که نشود علتی به منتهی برود،یعنی تا......پیش بخواهد ها اگرسلسلةعلت-41

 .رسد ینم ماست، روی یشپ نوناک هم که معلولی به نوبت اصالً برود، عقب .............به تا بخواهد ها علت سلسلة اگر -42

 ...........است ...........و دارد،خود قرار نهایت سلسلة بی داشتنِ ابتدا -43

 .است ..................دیگر هر بودن متکی مانند علت به آن نیاز و موجود هر بودن معلول -44

 .............نباشد که است موجودی معلول نیازمند موجودات سلسلة -45

 .موجودات..........و...خودش. نیست؛یعنی دیگری به وابسته وجودش وجودداردکه هاعلتی هاومعلول سلسلةعلت تدایدراب-46

 . است دیگر

 امکان شهرت دارد. و به برهان وجوب  خالصة برهان.............برای اثبات ......... -47

 خود رذاتدموجودات  این که بینیم کنیم،می می نگاه جهان این موجودات به براساس برهان وجوب وامکان ابن سینا،وقتی-48

  اند. مساوی ............ ........و به نسبت

 گر،ایندی عبارت به.باشندن توانند می باشندوهم توانند براساس برهان وجوب وامکان ابن سیناموجودات در........هم می-49

 .الوجودند موجودات .........ممکن

 .اشدب او .....،ذاتی.که است؛موجودیوموجودشود،نیازمند........ درآید وجودوعدم میان رای اینکه ازتساویالوجودبالذات،ب ممکن-50

 . است آورده پدید و ردهک .........خارج ازحالت را آنها که اند ......... ........وابسته به جهان این موجودات -51

 یاتح به معنابخشیدر آن ونقش سانان درزندگی اعتقاد این تأثیر ث دربارةاند،بح داشته وجودخدا اثبات فالسفة.......درکنار -52

 .بشری است

 .دانند یم بشر جسمانی حیات رد آن نقش ........و وجود به شبیه را حیات انسانی در آن تأثیر و خدا فالسفة مسلمان،وجود -53

د.این همان یاب ........می امر یک را آن و برد می پی بآ وجود طریق ........به از ابتدا بشر که گویند فالسفة مسلمان می-54

 تشبیه برای اثبات خدا وتاثیر آن در حیات انسانی است.

ی ردیگ ..یاهرراه.....و...... کمک هب کندکه زندگی برتراز ای واردمرتبه نسان را وا دهد معنا زندگی به تواند خدامی اعتقادبه-55

 .کند زندگی او با معنوی و روحی اطارتب در و باشد پذیرفته را او وجود
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 یک عیارهایم بتواند که دهد یم را امکان فیلسوف این به دارد، ........که با خداوند وجود الهی،پذیرش فیلسوف نظریک از-56

 آورد. دست به .................را

 .کند رامشخص هدف بشناسدواین هدفمند راموجودی نسان.......االهی،پذیرش فیلسوف ازنظریک-57

 .شود قائل .... ......... زیبایی و خیر به .........انسان گرایش برای خداوند وجود الهی، پذیرش فیلسوف ازنظریک-58

 ......بداند..... ........ را مادی زندگی از ترفرا و مقدس های آرمان خداوند، وجود پذیرش الهی، فیلسوف ازنظریک -59

 .باشد .داشته.......... .و..... احساس برتر و متعالی وجود یک برابر در خداوند، وجود پذیرش الهی، فیلسوف ازنظریک -60

 دهد. می ارائه انسان و جهان و خدا رابطة از بر.......... مبتنی ابن سینا توصیفی-61

 .ریزانگ ها بدی ز.......ا. حسبوبر است وخیرات کماالت مشتاق ...........،همیشه واسطة به ازممکنات هریکابن سینا:به نظر-62

 نامیم. می عشق است، مخلوقات و ممکنات بقای سبب که را اشتیاق........و............. براساس عقیدة ابن سینا،-63

 نهاده تودیع به هستی هانج وذات درکنه که میشود .ناشی........از وجهان انسان میان ومحبت عشق که سینامعتقداست ابن-64

 .است شده

 (98یی/خرداد.)نهااست کرده فارابی در برهان تسلسلِ علل، از اصلِ تقدّمِ................................ استفاده-65

 یزندگ او با....... ارتباط ودر یمشبا ذیرفتهراپ شوجود ومنطق...... کمک به که دهدبمعنا زندگی تواندبه می خدایی به اعتقاد -66

 (98)نهایی دی ماه یم.کن

 وط()مقدّم/ مشر-40) فارابی(-39( وجودخدا ) اثبات-38عقلی( استدالل/ ) طریق عقل-37) استدالل (-36جواب ها:@ 

 /الوجود اجب)و-46)معلول(-45آجر( به )آجر-44)متناقض/غیرممكن(-43نهایت( )بی-42نامتناهی( نهایت/علل )بی-41

-51د(الوجودبالذات/وجو )واجب-50خود/ذاتا( )ذات-49)وجود/عدم(-48الوجودبالذات( سینا/ واجب )ابن-47العلل( عله

 )صفاتی/زندگی-56)عقل/منطق(-55)حواس/واقعی(-54)آب(-53)مسلمان(-52بالذات/امكانی( الوجودی )واجب

 قت)حقی-62)عشق(-61)تعهد/مسئولیت(-60ودرست( )معتبر-59واقعی( )فطری /مابِازِائی-58)وجودخداوند(-57معنادار(

 معنوی یا روحی /عقل -66)علت برمعلول(-65الهی( عشق ) جاذبۀ-64فطری( )ذاتی/ذوق-63خود( وجودش/فطرت
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 :کنید انتخاب را صحیح گزینه@

 کدام عبارت نادرست است؟-67

 .نماید عرضه تداللیاس صورت به را خود تفکر نتایج که است فلسفی وقتی تا خدا، به طور کلی دربارة فیلسوف، بحث-1

 باشد. باشدوهم می تواند عقیده نداشته داشته ای عقیده که هم می تواند  فیلسوف کسی است -2

 .کند دفاع ودخ عقیدة از فلسفی قواعد با و راپذیرفته ای یدهعق فلسفی قواعد براساس که است فیلسوف کسی -3

 .کند می دفاع خدا زا هم طریق همین از و است کرده پیدا اعتقاد به خدا استدالل طریق از خدا، به معتقد فیلسوف -4

 ت؟در برهان فارابی بر امتناع تسلسل علل نامتناهی از کدام اصل استفاده شده و بیانگر چیس -68

 کند. تا علّت وجود پیدا نکند معلول وجود پیدا نمی -م علت بر معلول(تقد1

 کند. تا معلول وجود پیدا نکند علت وجود پیدا نمی -(مشروط بودن علت بر معلول2

 وجود معلول مشروط به وجود علّت نیست.  -(همزمانی علت بر معلول3

 وجود علت مشروط به وجود معلول است. -(تقدم علت بر معلول4

وجودی علت  ر بر تقدماصرا اعتقاد به تناهی سلسله  علل از لوازم علت و معلول است که مبتنی بر بطالن تسلسل است و -69

 انجامد.بر معلول از .....که پایانش به ..... موجود مشروط می

 عدم -سینان ( اب4عدم               -( فارابی3وجود         -( فارابی2وجود              -(ابن سینا1

 اگر تساوی نسبت وجود و عدم، برای پیدایش شئ کافی باشد: ..... .-70

 کردند. (موجودات ضرورت وجود خود را از علّت تامه دریافت می1

 الوجود عامل پیدایش جهان هستی و کل نظام آفرینش بود. (واجب2

 آمد. وجود میالوجودی بدون موجبی خود به خود به(هر حادثة ممکن3

 گشت. (دیگر به علت نیازی نبود و به محض تصوّر یک موجود، آن موجود پدیدار می4

ها، نسبب بقای آوهاست درممکنات برخاسته ازجنبة .....آن«اشتیاق به خیرات» و«شوق به کماالت»به اعتقادابن سینا-71

 همان ..... است .

 وجود -( امکانی4جود           و -( وجودی3عشق          -( وجودی2عشق            -(امکانی1

   2گزینه-71        3گزینه-70       3گزینه-69       1گزینه-68       2گزینه-67جواب تست ها: @
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 هم رادرکنار آنها. دارد مناسبت چپ سمت هایگزینه از یكی با راست سمت هایگزینه از یك هر-72

 بنویسید)یك مورد درسمت چپ اضافی است(

 ایج اثبات خدا توسط فارابیاز نت -1                                  عدم اثبات خدا از طریق عقل واستدالل عقلی( الف

 برهان وجوب وامکان-2                                                                  .معلول بر علت تقدم (ب

   زدالیل اثبات خدا توسط فارابیایکی -3                   .                        است وجودِعلت به مشروط معلول وجودِ( ج

 فطرت-4                                                          متناهی است.  علل  د( تسلسل

 یلسوفان اروپایی فهمة -5الوجود                                   واجب اثبات برای سینا ابن برهان ر(خالصة 

 ابیفار -6ز(علتِ گریزان بودن ممکنات از بدی هاازنظرِابن سینا                               

 عشق-7                                                                                              

 4ز(       2ر(     1د(           3ج(       6ب(        4جواب:     الف( @

 به سؤاالت ذیل جواب کوتاه دهید:@

 های زیر را نام ببرید:اصلِ فلسفی یامبانی فلسفیِ مربوط به هر یك از گزاره -37

 تواند نامتناهی باشد.الف(محال است زنجیره علی و معلول می

 سلسل علل محال باطل است.(جواب:)ت

 مضمون اشعار ذیل ، مربوط به نظریة ابن سینا......... است. -ب

 خوانند. عشق را کشش این ندانند                   حکیمان کاری کشش جز طبایع"

 "ست مرده عشق ی ود،ب صدجانب ست        گرش فسرده شد، خالی عشق کز کسی

 عشق الهی( جاذبة از جهان و ن انسانمیا محبت و جواب:) ناشی شدنِ عشق

  .است وجودِعلت به مشروط معلول وجودِ و است مقدّم معلول وجودِ بر علت ج(وجودِ

 جواب:)برهان یا بیان فارابی برای اثبات خدا(

 ساویونبودن(م )بودن عدموجودو به خودنسبت موجودات درذات این که بینیم کنیم،می می نگاه جهان این موجودات به د(وقتی

 اند. 

 ات(بالذ الوجود واجب اثبات برای امکان ابن سینا برای اثبات خدا یا برهان و جواب:) برهان وجوب
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 .نباشند توانند می باشندوهم توانند هم می جهان این ز(موجودات

 ت(ذابال الوجود واجب اثبات برای امکان ابن سینا برای اثبات خدا یا برهان و جواب:)برهان وجوب

 .الوجودند ممکن ذاتا جهان ر(موجودات این

 ات(بالذ الوجود واجب اثبات برای امکان ابن سینا برای اثبات خدا یا برهان و برهان وجوب جواب:)

 باتوجه به مبانی فلسفی فارابی به سواالت ذیل پاسخ دهید:-47

 تسلسل علل در چه صورتی محال و باطل است؟  -الف

 را نامتناهی فرض کنیم. درصورتی که سلسلة علل

 رود؟برهان او برای اثبات چه اموری به کارمی-ب

 خدابه کارمی رود. وجود تسلسل واثبات بودن درمحال

 برهان وی بر چه اصلی استوار است؟ -75

 معلول بر علت تقدم

 (97)نهایی دی ماه در موردِ برهانِ فارابی به سواالت زیر پاسخ دهید-76

 چیزی است؟                          ب(ازچه اصلی استفاده کرده است؟ الف(بدنبالِ اثبات چه

 معلول بر علت وجودخدا              ب(تقدم تسلسل/ یااثبات بودن درمحال -جواب:الف@

 باتوجه به مبانی فلسفی ابن سینا به سواالت ذیل پاسخ دهید: -77

 است؟  کرده تبیینرابطة خدا وجهان وانسان چگونه -الف

 وصیفی مبتنی برعشقت

 کنید؟ اوتعریف رادرفلسفه عشق-ب

 نامیم. می است،عشق وجودممکنات بقای سبب راکه فطری وذوق ذاتی اشتیاق

 ابن سینا به چه وسیله ای وجود خداوند را اثبات می کند؟-ج

 دالیل فلسفی

 چه چیزی ناشی می شود؟ از جهان و انسان میان محبت و به نظراوعشق-د

 .است شده نهاده ودیعت به هستی جهان ذات و کنه در که شود می ناشی لهیعشق ا ازجاذبة
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 فیلسوف براساس چه قواعدی، عقیده ای را می پذیرد یا از آن دفاع می کند؟  -78

 فلسفی قواعد براساس

 یقی به خدا اعتقاد پیدا می کندیا از آن دفاع می کند؟فیلسوف معتقد به خدا از چه طر -79

 استدالل طریق از 

 باشد؟ داشته برفیلسوف تواند می تاثیری دارد،چه که صفاتی با وجودخداوند پذیرش الهی، فیلسوف یک ازنظر-80

 .آورد دست به را معنادار زندگی یک معیارهای بتواند که دهد می را امکان این فیلسوف به

 پاسخ کوتاه بدهید: باتوجه به نظریک فیلسوف الهی،واالت ذیل به س-18

 بشناسد؟ هدفمند موجودی را چه زمانی یک فیلسوف نمی تواندجهان را غایتمندو انسان -1

 شود؟ قائل واقعی مابِازِائی زیبایی و خیر به انسان فطری گرایش چه زمانی یک فیلسوف نمی تواند برای -2

 باشد؟ شتهدا مسئولیت و تعهد احساس برتر و متعالی وجود یک برابر می تواند درچه زمانی یک فیلسوف ن -3

 اند؟بد درست و معتبر را مادی زندگی از فراتر و مقدس های چه زمانی یک فیلسوف نمی تواند آرمان-4

 :اگر فیلسوفی نتواند وجود خدایاصفات او را اثبات کند.4تا1جواب سوال های @

 (98ه)نهایی دی ما.یسیدخداوندمطرح می شوند،یک موردرابنوندگی معنادارکه بعداز پذیرش وجودز ازمیان معیارهای یک-82

 مده(آکتاب 44جهان را غایتمندبیابد وآن را توضیح دهد.)یاهریک از موارد پنج گانه ای که در صفحه 

 *پاسخ کامل و تشریحی دهید:

 چرا تسلسل علل نامتناهی محال است؟-83

 .رسد نمی ماست، روی شپی اکنون هم که معلولی به نوبت اصالً برود، عقب نهایت به بی بخواهدتا ها علت زیرااگرسلسلة

 ثال( م ذکر)کنید؟ واثبات واثبات خدارابررسی«است علل،محال تسلسل»اینكه رابراثبات فارابی برهان-84

 .دیگرند چیزهای ومعلول نیست ازخودشان وجودشان که هستند مااشیایی پیرامون الف(درجهان

 اشد،ب موجود علت که تیدرصور یعنی،فقط.است وجودِعلت به مشروط معلول وجودِ و است مقدّم معلول وجودِ بر ب(وجودِعلت

 .بود خواهد موجود هم معلول

                                                                   

                                                                   81 



 
 

 

ری دیگ معلول هم علت ناچار،این باشد،به معلول خودش هم علت آن باشدکه داشته علتی موجوداست اکنون که ج(اگرمعلولی

دتابی هابخواه سل علتاکنون اگرسل.نیازمنداست سومی علت به موجودشدن باشد،برای هم معلول دوم علت اگراین حال.دارد

 حالم تسلسلی یدوچنینآ می نامتناهی پیش علل معلول دیگری نباشد،تسلسل نشودکه علتی به نتهیم برود،یعنی پیش نهایت

 بودن مانندمتکی روی یشپ اکنون هم که معلولی به نوبت برود،اصالً عقب نهایت به بخواهدتابی ها است؛زیرااگرسلسلةعلت

 هایآجر همة دارندة هنگ که شوند ختم ستونی به باید هم به متکی طورکه سلسلةآجرهای همانمثال:.آجردیگراست هرآجربه

 .نباشد معلول که است موجودی نیازمند معلول نیز موجودات تکاست، سلسلة دارای ا

میان امكان یاعدم امكان اثبات وجودخداوند،چه تفاوتی بین نگرش برخی فیلسوفان اروپایی -86

 وفیلسوفان اسالمی وجود دارد؟

 فیلسوفان امّاکرد، اثبات قلیع واستدالل ازطریق عقل توان وجودخدارانمی بودندکه رسیده نتیجه این به ازفالسفةاروپایی برخی

 .است ذیرپ امکان عقلی لاستدال ازطریق خدا وجود اثبات که است براین وفالسفةمعاصر،نظرشان تامالصدرا مسلمان،ازفارابی

 ید؟چیست؟ توضیح ده« هی محال استسلسله علل نامتنا»باتوجه به فلسفۀ فارابی بنویسید منظوراز-87

نامتناهی  علل  سلسلتنباشد، دیگری معلول نشودکه علتی به منتهی برودیعنی پیش نهایت بی بخواهدتا ها اگرسلسلةعلت

 است. محال تسلسلی چنین و آید می پیش

 ؟چیست از ناشی جهان به انسان انس بنویسید و دهید توضیح سیناابن نظر از را هستی به عشق-88

 ها یبد خوداز فطرت برحسب و است وخیرات کماالت مشتاق وجودش،همیشه واسطةحقیقت به ازممکنات هریک"

 که سینامعتقداست ننامیم اب می است،عشق ومخلوقات ممکنات بقای سبب راکه فطری. «ذوق و ذاتی اشتیاق همین.گریزان

 .است شده نهاده عتودی به هستی جهان ذات و رکنهد که شود می ناشی ازجاذبةعشق الهی وجهان انسان میان ومحبت عشق

صورت،موجودات ممكن چگونه مشتاق کماالت وخیرات  سینابیاندیشید،دراینابن اگرشمامثل-89

 وگریزان ازبدی هامی شوند؟

 .یزانگر ها بدی از خود فطرت برحسب و است وخیرات کماالت مشتاق وجودش،همیشه واسطةحقیقت به ممکنات

 مطرح کرده اند؟نمونه ومثالی بنویسید. خدا وجود اثبات کنار در مسلمان السفۀف کدام بحث-90

 تأثیر و داخ وجود آنان مثال، درمقام.بشری است حیات به درمعنابخشی آن نقش و انسان زندگی در اعتقاد این تأثیر بحث دربارة

 .دانند می بشر جسمانی حیات در آن نقش آب و وجود به شبیه را نسانی حیات ا در آن

                                                                 82 

 



 
 

 

 وجودخدا به اختصار بنویسید؟ اثبات برای فارابی مفاداستدالل-91

 مقدّم لولبروجودِمع علتب(وجودِ.دیگرند چیزهای ومعلول نیست ازخودشان وجودشان هستندکه مااشیایی پیرامون الف(درجهان

 معلولیج(اگر.خواهدبودموجود هم موجودباشد،معلول علت که یعنی،فقط درصورتی.است وجودِعلت به مشروط علولووجودِم است

 حال.دیگری دارد تمعلول هم عل ناچار،این باشد،به معلول خودش هم علت آن باشدکه داشته علتی اکنون موجوداست که

 پیش هایتبخواهدتا بی ناکنون اگرسلسل علتها.ازمنداستنی سومی علت به موجودشدن باشد،برای هم معلول دوم علت اگراین

 ت.اس محال سلسلیمی آیدوچنین ت نامتناهی پیش علل معلول دیگری نباشد،تسلسل نشودکه علتی به منتهی برود،یعنی

 ؟یدامكان( رابنویس و )برهان وجوب بالذات الوجود واجب سینابرای اثبات ابن برهان واستدالل خالصۀ-92

 )بودن وعدموجود به نسبت خود موجودات درذات این که بینیم کنیم،می می نگاه جهان این وجوداتم به وقتی-1

 ممکن-2الوجودند مکنموجودات ذاتام دیگر،این عبارت به.توانندنباشند می توانندباشندوهم اند؛هم می ونبودن(مساوی

 ،ذاتیوجود که دیاست؛موجو بالذات الوجود ندواجبدرآیدوموجودشود،نیازم وجودوعدم میان الوجودبالذات،برای اینکه ازتساوی

 .است وردهآ وپدید کرده ارجخ امکانی راازحالت آنها که اند وابسته بالذات الوجودی واجب به جهان این ،موجوداتپس:.اوباشد

 چه زمانی بحث یك فیلسوف در مورد خدا بحثی فلسفی قلمداد می شود؟-93

 سفه،فل روش این از که ستا فلسفی وقتی تا خدا، دربارة دیگر مسلک پیروهر خواه و مسیحی مسلمان،خواه خواه فیلسوف، بحث

 .نماید عرضه استداللی صورت به را خود تفکر نتایج و نکند تجاوز عقلی محض، استدالل یعنی

 رابطۀ بین اثبات وجودِ خدا ومعناداری حیات نزد فالسفۀ مسلمان را بنویسید؟-94

دیگری  راهیاهر ومنطق عقل مکک به کندکه برتراززندگی ای مرتبه نسان راوارد معنادهدوا زندگی به دتوان می خدایی به اعتقاد

 به شبیه را نسانی حیاتا در آن أثیرت و خدا وجود مثالآنان.کند زندگی او با معنوی و روحی ارتباط در و باشد پذیرفته را او وجود

 .دانند می بشر جسمانی حیات در آن نقش آب و وجود

 دهد یم را امكان فیلسوف این به دارد، که صفاتی با خداوند وجود از نظر یك فیلسوف الهی،پذیرش -95

 آورد.این معیارها رابنویسید. )سه مورد( دست به را معنادار زندگی یك معیارهای بتواند که

 برای-3.کند مشخص ار هدف نای و بشناسد هدفمند موجودی را نسان ا-2.دهد توضیح را آن و بیابد غایتمند را جهان-1

 درست و معتبر را مادی زندگی زا فراتر و مقدس های آرمان- 4.شود قائل واقعی مابِازِائی زیبایی و خیر به انسان فطری گرایش

 .باشد داشته مسئولیت و تعهد احساس برتر و متعالی وجود یک برابر در- 5.بداند
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 6جواب فعالیت ها وتمرینات درس@

 41ص مقایسه��

 به دیدگاه افالطون و ارسطو نزدیک است و از دیدگاه کانت و برگسون و ... دور است.✔

 تبانظرکان.است گهماهن دکارت چون گرایانی بانظرعقل مسلمان )نظرفیلسوفان:معلم راهنمای کتاب تشریحی مالحظة��
 این ننیست چو نگجیمزنیزهماه ویلیام چون یانیگرا بانظرتجربه.ندارد هماهنگی مانندهیوم گرایانی بانظرتجربه.ندارد هماهنگی
 (.نیستند معتقد استدالل عقلی امکان به هم فیلسوفان

 41ص تطبیق��

ه ردن ببیابدوخدانیزامری غیرحسّی است.عقل مخصوصاًدرکشف وجودوپی عقل به امورکلّی وغیرحسّی راه می✔
 وجودامورغیرمادّی توانایی دارد.

 42ص بررسی��

 ارد.ی علّتی در چیزهعلّیّت را درست درک نکرده است. او فکر کرده است اصل علّیّت یعنی این که  راسل مفادّ اصل✔

ت نداریم. اگر بدون علّ ه چیزراسل چون در فهم اصل علّیّت دچار اشکال شده به نتایج غلطی رسیده از جمله این که فکر کرد✔
 واهد بود.د علّت نخیازمنند بود و جنبة معلولی نخواهد داشت و الوجود، علّت محض خواهالوجود باشد و نه ممکنچیزی واجب

 وهر ییگویندهرمعلولم آنان.است علت به نیازمند گویندهرموجودی نمی )فیلسوفان:معلم راهنمای کتاب تشریحی مالحظة��
 اندکه ردهک فرض ندوچنینا ردهراک اشتباه این وبرتراندراسل میل استوارت جان مانند کسانی امّا.دارد علت نیاز به ای پدیده

 دهدمتفاوت می نسبت به فالسفةالهی راسل که چیزی با فارابی سخن.است نیازمندعلت گویندهرموجودی فیلسوفان می
 هرگویند می فالسفه که کرده فکر راسل امّا. است وابسته به علت بود،وجودش معلول که گویدهرموجودی می فارابی.است

 هم اردوآنند فرقی هیچ عللسایر با فیلسوفان ازنظر که علةالعلل فکرکرده راسل همچنین.است علت به نیازمندووابسته وجودی
 (.است نیازمند علت به نتیجه در و است دیگر مثل چیزهای چیزی

 45ص تطبیق��

 د.ام کربینی، شوق و اشتیاق، هدفداری را استشمتوان زیبایی، خوشبله تطبیق دارد و از این اشعار می✔

 :معلم راهنمای کتاب تشریحی مالحظة��

 :کرد برداشت سینا ابن نظرات از توان می را زیر موارد✔

 2 و 1 معیار خیرات               و کماالت به موجودات فطری و ذاتی اشتیاق
 3 معیار ها              بدی از بودن گریزان و ها خوبی به فطری گرایش
 4 معیار                                             انسان در الهی عشق جاذبة
 5 معیار خیرات                         و کماالت به عشق بودن الهی ودیعة

 :آورد دست به اشعار از توان می را زیر موارد✔

 3 و 1 معیار                               جهان در برتر و مقدس عشق یک وجود
 4 و 3 معیار مولی                          مع های انسان بر عاشق انسان برتری
 3 و 2معیار موجودات                          در خدا سوی به کشش یک وجود
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 46ص نمونه��
 هدف است یا هدفش نامعلوم است.بی -1
 اعتقاد به معنا و هدف در عین حال اعتقاد به پوچی. -2
 ندگی بیابد.زی جهان و ی براو خدا و آخرت محروم است، نمی تواندهدف و معنای چون از شناخت و اعتقاد به امور ماورائی -3
 برای من وبزرگ الیمتع پیام هیچ طبیعت نیست،این طبیعت جزهمین چیزی جهان که است این اول،منظورآلبرکامو سؤال-1

 .دانم دارد؟نمی وجود ومتعالی مقدس حقیقت یک است؟آیا غایتمند جهان آیا.ندارد
 واز اردد متعالی وجهان خیر و زیبایی به گرایش با فطرتی طرف یک از او.کند می رادنبال آلبرکامو درونی دوم،تناقض سؤال-2

 گرایش این یرشپذ ظرفیت او فکر اندیشه و یعنی. نیست مادی طبیعت همین جز چیزی جهان که است معتقد دیگر طرف
 .رسدب انسان و جهان از رستد دریافتی بتواندبه شاید دهدتا ادامه خود تحقیقات به وی که است این حل راه. ندارد را فطری

 لوتمای ها وبه گرایش هشد خود فطرت اش،تسلیم فلسفه و ازفکر روی دنباله جای به آلبرکامو دهدکه می نشان سوم سؤال-3
 .است داده مثبت پاسخ خود انسانی های
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