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( «2درس ششم : خدا در فلسفه )»   

ح دهید ا بیان و استدالل فارانر برای اثبات وجود خد. 1 (99) نهای  دی . را رسر  

در جهان اطراف ما موجودات تماما معلول هستند یعتی وجودشان وابسته به علت است. وجود علت مقدم بر 

وط ویط  معلول است یعتی وجود معلول مشی به علت است. اگر در میان تمام موجودات جهان، علت غی  مشی

 نباشد تسلل یی نهایت خواهد بود که محال است. 

یعتی سلسله علت ها تا یی نهایت پیش برود و به علت  ختم نشود که ایه چیست؟ تسلل علل نامتنمنظور از . 2

 معلول دیگری نباشد و وجودش از خودش باشد. 

ح دهید.  برهان وجوب و امکان ابن سینا ) در مورد اثبات خدا (. 3 ( 99) شهریور  را رسر  

 بینیم که این موجودات در ذات خود نسبت به وجود و عدم الف( وقت  به موجودات جهان نگاه یم کنیم یم

 ممکن الوجودند. 
ً
 مساوی هستند یعتی ذاتا

 ب( ممکن الوجود بالذات برای خروج از حالت تساوی نیازمند واجب الوجود بالذات است. 

ج کرده و پدید ج( پس موجودات این جهان به واجب الوجود بالذای  وابسته اند که آن ها را از حالت امکایی خار 

 آورده است. 

. از نظر ابن سینا واجب الوجود چند نوع است؟ 4  

 واجب الوجود بالذات ) خداوند (              واجب الوجود بالغی   ) اشیاء و موجودات عالم (

( 99) شهریور  . واجب الوجود بالذات را تعریف کنید 5  

و  ورت دارد و این رصی رت از ناحیه خود آن ذات است نه از ناحیه یک امر همان ذای  است که وجود برایش رصی

 . ویی  بی 

وانش در . 6 ؟را بنویسید باره ی وجود و منشأ موجودات جهان پیام اصیل ابن سینا و پیر  

ند  موجودات جهان بر حسب ذات خود ممکن الوجودند اما از این حیث که اکنون موجودند واجب الوجود بالغی 

ئت گرفته اند. یعتی از واجب الوجود بالذات نش  

ح دهید. 7 نظریه امکان فقری یا فقر وجودی را کدام فیلسوف مسلمان مطرح نموده است؟ آن را رسر  

 را فقر وجودی 
ی

 و نیازند او این وابستگ
ی

ی وابستگ مالصدرا، اگر به واقعیات و موجودات نگاه کنیم یم بینیم که عی 

ه وجودی متصل باشد که در ذات خود یا امکان فقری نامید،  موجود وابسته و نیازمند باید ب  

یی نیاز و برخوردار باشد پس موجودات این جهان وابسته به وجودی یی نیاز و غی  وابسته هستند که همان 

. ( 99خداوند است. ) خرداد و شهریور   

. از نظر مال صدرا وجود چند نوع است؟ 8  

ازمند و وابسته ) همه واقعیات و موجودات (وجود یی نیاز و غی  وابسته ) خداوند (         وجودهای نی  
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بر اساس این نظریه جهان هست  یکپارچه ؟ پیام اصیل و نتیجه نظریه امکان فقری یا فقر وجودی چیست. 9

د  نیاز و تعلق به ذات الیه است و از خود هیچ استقالیل ندارد. اگر خداوند ل کل حظه ای پرتو عنایت خود را باز گی 

  ته و نور آن ها خاموش یم شود. موجودات نابود گش

 معنادار از نظر فالسفه مسلمان را بنویسید. 10
ی
( 99و  98) نهای   . چند مورد از معیارهای یک زندگ  

 معنا دار را بنویسید (
ی
 ) شاخصه های فلسف  یک زندگ

. جهان را غایتمند بیابد و این غایتمندی را توضیح دهد1  

د و این هدف را مشخص کند. . انسان را موجودی هدفمند بشناس2  

 به خی  و زیبای  قائل شود. 3
. برای انسان گراییسی  

 مادی را معتیی و درست بداند . آرمان های مقدس وفر 4
ی

. اتر از زندگ  

. در برابر یک وجود متعایل و برتر احساس تعهد و مسئولیت داشته باشد. 5  

( 99) خرداد . تعریف عشق را از دیدگاه ابن سینا بنویسید 11  

ات است و بر حسب فطرت خود  هر یک از ممکنات به واسطه حقیقت وجودش ، همیشه مشتاق کماالت و خی 

ی اشتیاق و ذوق فطری را که سبب بقای ممکنات و مخلوق ات است عشق یم نامیم. از بدی ها گریزان است. همی   

( 99) خرداد . کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟  12  

، یی نهایت شدن تعداد اشیاء جهان، نیاز آن ها را به واجب الوجود بالذات برطرف نیم سازد.  . از نظر ابن سینا 1

 ) ص (

. به عقیده فیلسوفان مسلمان اثبات وجود خدا از طریق استدالل عقّل امکان پذیر است. )ص(2  

وط به وجود معلول است ) غ (3 . وجود علت بر وجود معلول مقدم است و وجود علت مشی  

هستند و کدام نظریه را تایید یم کنند؟فلسف  ی شعار زیر در بر دارنده چه پیامهاا. 13  

 الف( بود نامحرمان را چشم و دل کور         وگرنه هیچ ذره نیست یی نور

 که تا دایی در هر ذره ی خاک                    یگ نور است تابان گشته زان پاک

ت خداوند دارند و خود هیچ استقالیل ندارد و بدون او همه نابود و جهان هست  تعلق و نیاز به ذا پیام: رسارس 

 خاموش یم شوند. 

(ظریه فقر وجودی مالصدرا)ن    

 ب( فلک جز عشق محرایی ندارد            جهان یی خاک عشق آیی ندارد

 گر اندیشه کتی از راه بینش                     به عشق است ایستاده آفرینش

ت به خی  و زیبای  اختصاص به انسان ندارد و هر موجودی در این جهان بهره مند از عشق الیه پیام: عشق و محب

ی عشف  را در ذات جهان هست  به ودیعت نهاده است.   است و اوست که چنی 
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با تعریف عشق از دیدگاه ابن سینا(موید و مرتبط )  

ی تشبیه . فیلسوفان مسلمان وجود خدا و تاثیر آن در حیات انسان  را در 14 مقام مثال به چه چیر   

یم کنند ؟ توضیح دهید.    

شبیه به وجود آب و نقش آن در حیات جسمایی دانسته اند آنان یم گویند بشی از طریق حواس به وجود آب یی 

ا ی این گونه است ابتدا باید وجود یم برد و آن را واقیع یم یابد و از آن یم نوشد و سی  ب یم شود. موضوع خدا نی 

 معنادار و  ا از طریق عقل و تفکر و اندیشه پذیرفت و سپس با او ارتباط معنوی بر خدا ر 
ی

قرار کرد و یک زندگ

 متعایل را سامان داد. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نکات مهم درس

استفاده کند و نتایج تفکر  عقیل استداللیعتی مایی فلسفی است که از روش فلسفه حث فیلسوف تا ز .سخن و ب1

. عرضه کند  استدالیلخود را به صورت   

عقیده ای را  فلسف   قواعد. فیلسوف کیس نیست که عقیده ای نداشته باشد بلکه کیس است که بر اساس 2

د. بپذیرد و با قواعد فلسفی از عقیده اش دفاع کن  

به او اعتقاد پیدا کرده و از او دفاع یم کند.  استدالل. فیلسوف معتقد به خدا از طریق 3  

امکان پذیر است.  عقیل استداللبه نظر فیلسوفان مسلمان اثبات وجود خدا از طریق . 4  

ست و علت هر آجر به آجر دیگر ا بودن متگ. فارایی یم گوید: معلول بودن هر موجود و نیاز آن به علت مانند 5

است که نگهدارنده ی همه آجر هاست.  ستون  همان   

. از نظر فارایی در ابتدای سلسله علت ها و معلول ها ، علت  وجود دارد که وابسته به دیگری نیست یعتی 6

است.  العلل علةو  الوجود واجبخودش   

وطمعلول بر وجود معلول است و وجود  مقدمعلت . وجود 7 است.  علتبر وجود  مشر  

) علت و معلول ( برای اثبات خدا استفاده کرد.  علیت. فارایی از برهان 8  

برای اثبات وجود خدا بهره برد.  امکان و وجوب. ابن سینا از برهان 9  

اما از این حیث که اکنون   نددالوجو  ممکن. ابن سینا یم گوید: موجودات جهان بر حسب ذات خود 10

نشئت گرفته اند.  بالذات الوجود واجب از هستند یعتی  بالغیر  الوجود واجبموجودند   

که در بحث مغایرت وجود و ماهیت از ابن سینا تبعیت یم کرد برهان وجوب و امکان را   آکوئیناس توماس. 11

ش داد.  ی در اروپا گسی   نی 

داماد،  طویس نصیر  خواجه، بهمنیار. در جهان اسالم فالسفه ای مانند 12 و از برهان وجوب  بهانی  شیخو  میر

 امکان ابن سینا استفاده کردند. 

بخشیده و از بیان قوی تری بهره بردند.  ارتقابرهان وجوب و امکان ابن سینا را  صدرائیانو  مالصدرا. 13  
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برای اثبات خدا  فقری امکانیا  وجودی فقراست. او از برهان  المتالهیر   صدر. مالصدرا ملقب و مشهور به 14

 استفاده کرد. 

 یم شود که انسان . فالسفه مسلما15
ی

ی به خداوند در صوری  باعث معنا بخیسی به زندگ ن یم گویند اعتقاد داشی 

خدا را پذیرفته باشد.  معقولو  درست راهواقعا از یک   

ب بقای ممکنات و مخلوقات یم داند. را سب عشق. ابن سینا 16  

اوست.  فکریو  علیم قدرت. پذیرش هر کس نسبت به خداوند به اندازه 17  

است.  الیه عشق جاذبهابن سینا یم گوید: هر موجودی در این جهان بهره مند از . 18  

به واجب بالغی  بودن موجودات یم رسد.  ،امکان ماهوی موجود. ابن سینا از 19  

  بودن موجودات را اثبات یم کند. واجب بالغی   ،موجود امکان فقری. مال صدرا از 20

21 
ی

وجودش را پذیرفته باشیم و در ارتباط عقل و منطق معنا دهد که به کمک  . اعتقاد به خدای  یم تواند به زندگ

 کنیم. ) نهای  دی  روخ یا معنوی
ی

(98با اور زندگ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 پایان درس ششم
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