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قسمت اول( –) خدا درفلسفه پنجمسؤاالت درس 

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

وارسطو، درجامعه ای زندگی می کردند که مردم آن به خدایان متعدد اعتقاد داشتند فیلسیوفان بزرگ یونان ، ازجمله سقراط وافالطون  -1

وهرکدام را..................و............یکی ازواقعیات جهان می شمردند.     مبداء ومنشاء

خدایان متعدد اعتقاد داشتندفیلسیوفان بزرگ یونان ، ازجمله سقراط وافالطون وارسطو، درجامعه ای زندگی می کردند که مردم آن به   -2

وهرکدام را مبدامبداء ومنشاءیکی از ...................جهان می شمردند.   واقعیات   

خورشییید وهنر  خدای« »..............آسییمان وباران  خدای« ............. »مردم دریونان باسییتان  به خدایان متعدداعتقاد داشییتندازنظر آنان   -3

آرتمیس -آپولون -خدای عفت وخویشتن داری بود.     زئوس..............« »........وموسیقی و

جدید -او خدایانی را که همه به آنها معتقدند،..........می کند وازخدایی ...........سخن می گوید.    انکار» اتهام اصلی سقراط این بود که  -4

رش افالطون ازجریان .............وی نشیییان ازآن دارد که وی به وجودسیییقراط ، گرچه گاهی ازلفد خدایان هم اسیییتفاده می کرد، اماگزا -5

یگانه   -خدای.............معتقد بوده وتالش کرده مردم رانیز به این حقیقت رهبری وهدایت کند.   محاکمه

وتالش کرده مردم رانیز به ایناماگزارش افالطون ازجریان محاکمه وی)سییقراط( نشییان ازآن دارد که وی به وجود خدایی گانه معتقد بوده  -6

حقیقت ..................و...............کند.   رهبری وهدایت

پندارها -را اصالح نماید.    فلسفیبه تدریج ..........درباره خدا صحبت کند و ..استان افالطون تصمیم گرفت با دقت ........دریونان ب -7

: افالطون ابداع کننده ...........................است.   خداشناسی فلسفیدیکی ازافالطون شناسان مشهور اروپایی می گوی -8

هدفدارفالطون ، کار خدا ..........است وبراساس حکمت وبرای هدفی خاص صورت می گیرد.   ازنظر ا -9

خاص -رد.   حکمتازنظر افالطون ، کار خدا هدفدار است وبراساس................. وبرای هدفی ..............صورت می گی -11

افالطون توصیفی ازنوعی هستی ارائه می دهد که کامال برتوصیف ..........درادیان الهی منطبق است.    خدا -11
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درسوی دیگر، نوعی ازهستی وجود دارد که پیوسته.....است.   ثابت» او) افالطون( می گوید  -12

یادمی کند وتوضیح می دهد که همه چیز درپرتو آن دارای حقیقت می شوند. »........................« افالطون، درمواردی نیز ازخداوند با عنوان  -13

مثال خیر

یادمی کند وتوضیییح می دهد که همه چیز درپرتو آن دارای .............می شییوند. « مثال خیر».افالطون، درمواردی نیز ازخداوند با عنوان  -14

حقیقت

وآفریننده اشییییای عالم یاد می کند تابه انسیییان یادآوری نماید که نظم جهان »...................« چنین ازخیدا به عنوان  وی )افالطون( هم -15

عاقل  -ازوجودی.............سرچشمه می گیرد.    صانع

ه کل.......... درزیرافالطون می گویید: یگانه سیییخنی که درباره نظم جهان وگردش آفتاب وماه وسیییتارگان می توان گفت این اسیییت ک   -16

عقل–فرمان......قرار دارد.     جهان 

دمیورژ( هردو ، نام های دیگر.......است.   خداوند« ) صانع»و« مثال خیر»بسیاری ازافالطون شناسان معتقدند که  -17

صانع- ی دیگرخداونداست.   مثال خیردمیورژ( هردو ، نام ها» ................« ) و» ............« بسیاری ازافالطون شناسان معتقدند که  -18

-مثال خیر، فقا ا شاره به .........خداوند دارد. خداستاما درمرتبه خلق جهان، اما،افالطون شیناسان می گویند دمیورژ همان............است   -19

خداوند

-، فقا ا شاره به .........خداوند دارد. خداوندافالطون شیناسیان می گویند ..............همان خداست  ،اما درمرتبه خلق جهان، اما مثال خیر   -21

دمیورژ

رقراربافالطون شیناسان معتقدند که اگر گاهی افالطون ازخدایان نام می برد، به معنای اعتقاد وی به ...............نیست ، بلکه برای ارتباط   -21

جامعه  -کردن با........آتن است که به شدت مشرکند.       چند خدایی 

ن او)افالطون( تالش می کنید خیداونید)..............( را درجایگاهی قراردهد که هیچ موجود دیگری نمی تواند به آن ...........برسییید.همچنی -22

جایگاه -مثال خیر

ین جهان ارائهپس ازافالطون .................که ازقدرت استدالل ومنطق قوی برخوردار بود، تالش کرد برهان هایی بر وجود خدا ومبداء نخست -23

کند.      ارسطو

مبداء نخستین-ارسطو که ازقدرت استدالل ومنطق قوی برخوردار بود تالش کردبرهان هایی بر وجود .........و........جهان ارائه کند.   خدا -24

برخوردار بودند وزمینه .........بعدرافراهماین استدالل ها) استدالل های ارسطو بروجود خدا( گرچه قدم های اولیه بوده اند، از...........خاصی  -25

قدم های   -می سازد.      استحکام

واقعیت الهی ارسطو می گوید: حقیقتی که خوب ترین وبهترین باشد وجود دارد که ازهمه برتر است واین، همان...............است. -26

واقعیت الهی است این برهان ارسطو ازهمه برتر است واین، همانارسطو می گوید: حقیقتی که خوب ترین وبهترین باشد وجود دارد که  -27

نامیده اند.        درجات کمال« برهان...........».را 

منظور ارسیطو) ازبیان برهان درجات کمال( این است که : هرگاه دو موجود بایکدیگر مقایسه شوند وگفته شود که یکی کامل تر وخوب -28

خوب -لق ویک.............مطلق وجود داشته باشد.   کاملتر از دیگری است، یک ......مط

برهان مشهور ارسطو براثبات وجود خدا، برهان...........نام دارد.   حرکت -29

برهان مشهور ارسطو براثبات.................برهان حرکت نام دارد.    وجود خدا -31

محرک -....است که خود .............حرکت نداشته باشد.   محرکیاو)ارسطو( معتقد است که وجود حرکت درعالم نیازمند............ -31

می گوید: من ازحقیقتی .........و............. که خود منبرای اثبات خدا  در یکی ازاسییتدالل خود فیلسییوف عقل گرای قرن هفدهم،  دکارت  -32

دانا-وهر چیز دیگری به وسیله او خلق شده ایم ، تصوری دارم.    نامتناهی

این تصییور ازهیچ موجود متناهینمی تواند از.........باشیید زیرا من موجودی.............دانا کارت می گوید: تصییور من ازحقیقتی نامتناهی ود -33

ام متناهی -خودم    دیگرهم نیست.   

ازنظر هیوم دالیلی که صرفا متکی بر ..............باشند مردودند.   عقل -34

تجربه -که صرفا برعقل باشند مردودند؛ زیرا عقل اساسا ادراک مستقل از...........و............ندارد.   حس  ازنظر دیدید هیوم ، دالیلی -35
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اما این برهان توانایی اثبات یک وجود  دیوید هیوم می گوید: مهمترین برهان فیلسییوفان الهی، برهان ..............که از تجربه گرفته شییده   -36

 نامتناهی -نظم     ........را ندارد.ازلی وابدی و.............

 خالقی -دیویدهیوم می گوید: این برهان )برهان نظم( فقا می تواند ثابت کند که یک .........و...........این جهان را اداره می کند.   ناظم -37

علت نیسیییت و وجودی   دیویید هیوم می گویید: برهیان نظم ثیابیت نمی کند که این ناظم خالق همان خداوندی اسیییت که نیازمند به      -38

 ابدی –..............و..............دارد.   ازلی 

می  هآن دسته ازفیلسوفان تجربه گرا که به خدا اعتقاد داشتند، برهان............رامعتبرمی دانستند وازاین برهان دراثبات وجود خدا استفاد -39

 کردند.   نظم

ردند.   ده می کآن دسته ازفیلسوفان ...............که به خدا اعتقاد داشتند، برهان نظم رامعتبرمی دانستند وازاین برهان دراثبات ............استفا -41

 وجود خدا  -تجربه گرا 

ریق ...........و..............اثبات )کیانت( به جای اثبات وجود خدا ازطریق نظم یا برهان علیت ویا وجوب و امکان ، ضیییرورت وجود خدا را ازط  -41

 وظایف اخالقی –کرد.  اخالق 

 اختیار -ازنظر کانت ، مسئولیت پذیری ورعایت اخالق تنها درجایی معنا دارد که انسان خود را صاحب ................و............ببیند. اراده -42

 رد.    اختیارفه اخالقی معنا نداظیازنظر کانت برای موجودات بدون ..........و -43

دکه اشازنظر کانت ، اختیار واراده نمی تواند ویژگی بدن باشید که ماده ای مانند سیایر مواد اسیت، بلکه باید ویژگی ................غیرمادی ب    -44

 فناناپذیر -..............است.     نفسی

ری او وتکیه گاه ...........مورد قبول وی می باشد.   اصول )طبق دیدگاه کانت( قبول خداوند، پشیتوانه اختیار و اراده انسان ومسئولیت پذی  -45

 اخالقی

.    )طبق دیدگاه کانت( باپذیرش خداوند اسییت که زندگی انسییان معنای حقیقی ومتعالی پیدا می کند واز............و..............خارج می شییود  -46

 بی هدفی -پوچی

ان معنای ...............و.............پیدا می کند وازپوچی و بی هدفی خارج می شود.    )طبق دیدگاه کانت( باپذیرش خداوند اسیت که زندگی انس  -47

 حقیقی ومتعالی

 –الی زندگی معنا دار، آن زندگی اسیت که دارای هدف ومقصیود...........و.............. وآراسیته به فضایل اخالقی وکرامت انسانی باشد.    متع    -48

 مقدس

- گی اسیت که دارای هدف ومقصیودمتعالی و مقدس وآراسیته به ............و............انسیانی باشد.    فضایل اخالقی    زندگی معنا دار، آن زند -49

 کرامت

 ازنظر فیلسوفانی مانند دکارت وکانت، درصورتی زندگی معنادار می شود که ازپشتوانه .............خداوند برخوردار باشد.   قبول -51

 کانت-دکارت خداوند برخوردار باشد.   قبول ، درصورتی زندگی معنادار می شود که ازپشتوانه ...........و ........ازنظر فیلسوفانی مانند -51

 ازتجربه هایدسییته دیگری از فیلسییوفان غربی مانند ............. و .............. و............. راه دیگری برای معنابخشییی به زندگی پیش گرفتند و  -52

 برگسون -ویلیام جیمز -وعرفان برای باور به وجود خدا استفاده کردند.    کرکگورمعنوی درونی وعشق 

دسیته دیگری از فیلسیوفان غربی مانندکرکگور و ویلیام جیمز وبرگسیون  راه دیگری برای معنابخشیی به زندگی پیش گرفتند وازتجربه      -53

 عشق وعرفان -وجود خدا استفاده کردند.    معنوی درونیهای ................و .............................برای باور به 

 شخصی درونی«.  من معتقدم که دلیل وجود خداوند عمدتا درتجربه های .............................ما نهفته است» ویلیام جیمیزمی گوید:  -54

 لیپشتوانه عق -به استدالل و.............ندارد.    ایمان کرکگور متعقد است که ...........هدیه الهی است که خداوند به انسان می بخشد ونیازی -55

نه پشتوا -تداللکرکگور معتقد است که ایمان هدیه الهی است که خداوند به انسان می بخشد ونیازی به ................و......................ندارد. اس -56

 عقلی

د وبه او .............هدیه می کند واگرکسی شایسته این بخشش نشود، زندگی تاریکی کرکگور معتقد است، خدا انسان ...............را برمی گزین -57

 ایمان -را سپری خواهد کرد.     مومن

بحران معناداری زندگی سبب شد که درقرن بیستم وبیست ویکم فیلسوفانی ظهور کردند که درعین اعتقاد راسخ به خدا ف به جای ذکر  -58

 معناداری زندگی  -ه میان ....................و.................توجه کنند.       اعتقاد به خدادالیل اثبات وجود او، به رابط
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ه آینده زندگی معنادار عبارت اسیت از یک زندگی دارای ..................و.................وسیرشیار از ارش های اخالقی اسیت که انسان را نسبت ب     -59

 هدف –و می دهد.      غایت مطمئن می کند وآرامشی برتر به ا

زندگی معنادار عبارت است از یک زندگی دارای غایت و.هدف وسرشار از ارش های............. است که انسان را نسبت به آینده مطمئن می  -61

 کند و ...............برتر به او می دهد.      اخالقی آرامشی

 اهمیت-ستری قرار می دهد که آن با...............را وبا.............. می سازد با ارزش کانتینگهام می گوید: قبول خداوند زندگی ما را در ب -61

برخی کیاتینگهام درکتاب خود اشیییاره می کند که پس از سییییر نزولی اسیییتدالل های ...............و.................در اروپا براثبات وجود خدا،    -62

 فلسفی -دگی معرفی کردند.    عقلیخدا را عمال اصلی معنابخشی به زنازفیلسوفان 

کاتینگهام درکتاب خود اشیاره می کند که پس از سیر نزولی استدالل های عقلی وفلسفی در اروپا براثبات وجود خدا، برخی ازفیلسوفان   -63

 خدا را عامل اصلی.............به زندگی معرفی کنند.  معنا بخشی 

اعتقاد راسخ به رابطه میان .......................و................................توجه کردند.    اعتقاد به  فیلسیوفانی ظهور کردند که درعین  21و 21درقرن  -64

 معناداری زندگی   -خدا

نشیییان دادنید که زندگی بد.ن اعتقاد به خدایی که مبداء خیر وزیبایی وناظر برانسیییان اسیییت، دچارخالء    21و  21فیلسیییوفیان قرن   -65

 پوچی -.......و.........................آزاردهنده ای می شود.    معنایی...............

 درستی یانادرستی عبارت های زیر رامشخص کنید.

 تاریخ فلسفه نشان می دهد که بحث وگفت وگو درباره خدا در صدر مسائلی قرار نداشت که فیلسوفان بررسی می کرده اند.   غ -66

 د اعتقاد داشتند وهر کدام را مبداء ومنشاء یک حقیقت درجهان می شمردند. صمردم یونان باستان به خدایان متعد -67

 ازنظر فیلسوفان بزرگ یونان ، زئوس خدای خورشید وهنر وموسیقی ، وآپولون خدای آسمان وباران بود.  غ -68

 از نظر فیلسوفان بزرگ یونان، آرتمیس، خدای عفت وخویشتن داری بود. ص -69

 خدایانی راکه همه به آنها معتقدند، انکار می کند واز خدایی جدید سخن می گوید.  ص اتهام اصلی سقراط این بود که -71

 افالطون تصمیم گرفت با دقتی فلسفی واستداللی درباره خدا صحبت کند وپندارها را اصالح نماید.   ص -71

 فلسفی است.  صتیلور ، یکی از افالطون شناسان مشهور اروپایی می گوید: افالطون ابداع کننده خداشناسی  -72

 خدا نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های روشن اسن واین نظر ، با چند خدایی یونان تفاوت زیادی ندارد. غ -73

 به عقیده افالطون ، نوعی ازهستی وجود دارد که پیوسته ثابت است ؛ نه می زاید ونه از میان می رود.    ص -74

 ومبداء نخستین جهان ارائه کند.   صارسطو تالش کرد، برهان هایی بر وجود خدا  -75

استدالل های افالطون بروجود خدا گرچه قدم های اولیه بوده اند اما ازاستحکام خاصی برخوردار بودند وزمینه قدم های بعد رافراهم می  -76

 کند.   غ

 ارسطو می گوید : به طور کلی هرجا یک خوب تر وبهتر وجود دارد، خوب تر وبهترینی نیزهست.   ص -77

 عقیده ارسطو ، حقیقتی که خوب ترین وبهترین است وجود دارد که از همه برتر است واین همان واقعیت الهی است.   صبه  -78

 غنمی شود که یک نظم وانتظام برجهان حاکم باشد، بدون اینکه موجودی جاودان وبرتر از ماده درکار باشد. افالطونبه عقیده  -79

 که خود من وهرچیز دیگری به وسیله او خلق شده ایم تصوری دارم.     غ اناودکانت می گوید: من از حقیقتی نامتناهی  -81

، تصییور از خود او یا هر موجود متناهی دیگری نیسییت بلکه تصییوری اسییت از وجود  ودانابه نظر دکارت ، تصییور او از حقیقتی نامتناهی  -81

 نامتناهی که می تواند چنین ادراکی را به اودهد.   ص

 صرفا متکی برعقل باشندقابل پذیرش اند زیرا عقل اساسا ادراک مستقل ازحس وتجربه ندارد.  ص ازنظر هیوم دالیلی که -82

 ه خوبی توانایی اثبات یک وجود ازلی وابدینظم است که ازتجربه گرفته شده وببه نظر هیوم ، مهمترین برهان فیلسوفان الهی ریا، برهان  -83

 ونامتناهی را ندارد.  ص

م فقا می تواندثابت کند که یک ناظم وخالقی این جهان را اداره می کند اما ثابت نمی کند که این ناظم خالق برهان نظبه عقیده هیوم،  -84

 همان خداوندی است که نیازمند به علت نیست و وجودی ازلی و ابدی دارد.   ص

دا را از طریق اخالق و وظایف کیانیت بیه جای اثبات وجود خدا از طریق مخلوقات یابرهان علیت ویا وجوب و امکان، ضیییرورت وجود خ    -85

 اخالقی اثبات کرد.   ص
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 به عقیده دکارت ، مسئولیت پذیری و رعایت اخالق تنها درجایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده واختیار ببیند.   غ -86

 صت؛ اختیار واراده ، ویژگی نفس غیر مادی وفناناپذیر است ویا مرگ بدن ازبین نمی رود.  عقیده کانبه  -87

نزد کانت ، روح ونفس مجرد برای سییعادت دائمی خود به جهانی ماوراء این جهان نیاز دارد وچنین جهانی نیز مشییروط به وجود خدایی  -88

 جاودان ونامتناهی است.  ص

 ویلیام جیمز وبرگسون ، از تجربه های معنوی درونی وعشق وعرفان برای اثبات خداوند استفاده کردند.    ص -89

 وید: من معتقدم که دلیل وجود خدا عمدتا درتجربه های شخصی درونی ما نهفته است.   صویلیام جیمزمی گ -91

فیلسیییوفانی ظهور کردند که درعین اعتقاد راسیییخ به خدا، به جای ذکر دالیل اثبات وجود او، به رابطه میان ، اعتقاد به  21و 21درقرن  -91

 خدا، ومعناداری زندگی ، توجه کردند.   ص

بدون اعتقاد به خدایی که مبداء خیر وزیبایی وناظر برانسان است دچار خالء معنایی وپوچی آزار  21و 21فیلسوفان قرن به عقیده برخی  -92

 دهنده ای می شود.  ص

 می کند.  غهدیه ازنظر کرکگور خداوند به همه انسان ها ایمان  -93

 سؤاالت کوتاه پاسخ

 ارسطو -افالطون -سه فیلسوف بزرگ یونان را نام  ببرید؟ سقراط -94

دریونان باسیتان خدای آسیمان وباران، خدای خورشیید .هنر وموسییقی وخدای عفت وخویشیتن داری به ترتیب چه نامیده می شوند؟       -95

 آرتمیس -آپولون -زئوس

فیلسیوفان بزرگ یونان، ازجمله سقراط وافالطون وارسطو ، درچه نوع جامعه ای زندگی می کردند؟ درجامعه ای که مردم آن به خدایان   -96

 تعدد اعتقاد داشتند وهرکدام را مبداء ومنسپشائ یک حقیقت درجهان می شمردند.م

 درجامعه یونان باستان انکار خدایان چه نتیجه ای را به دنبال داشت؟  طرد ازجامعه وگاه ازدست دادن جان را به دنبال داشت. -97

درباره خدا صیحبت کند وپندارها را اصالح نماید؟     در دوره یونان باسیتان کدام فیلسیوف تصیمیم گرفت که با دقتی فلسیفی اسیتداللی      -98

 افالطون

تیلور چه کسیی بود؟ عقیده وی را درمورد افالطون  بنویسید؟ ازافالطون شناسان مشهور اروپایی که عقیده داشت، افالطون ابداع کننده   -99

 خداشناسی فلسفی است.

 ازنظر تیلور ابداع کننده خداشناسی فلسفی کیست؟   افالطون -111

 ظر افالطون کار خداوند چگونه است؟ هدفداراز ن -111

 از نظر افالطون چند خدایی شکل دیگری ازچیست؟ کفر وبی خدایی -112

 کدام فیلسوف یونانی ازقدرت استدالل ومنطق قوی برخوردار بود وبرهان هایی بروجود خدا ومبداء نخستین جهان ارائه کرد؟ ارسطو -113

 ؟ دیوید هیومپذیرفتنی نیستدرباره اثبات خدا نیز فیلسوفان ادعا می کندکه دالیل دکارت وسایرکدام فیلسوف  -114

 چرا از نظر هیوم، دالیلی که صرفا متکی برعقل باشند مردودند؟ زیرا اساسا ادراک مستقل از حس وتجربه ندارد. -115

 ازنظر دیوید هیوم مهمترین برهان فیلسوفان الهی ، برای اثبات خدا چیست؟ برهان نظم -116

 خالقموجود جهان حداکثر چه چیری را می توان اثبات کرد؟   یک ناظم و ازنظر هیوم براساس نظم -117

آیا همه فیلسیوفان تجربه گرا برهان نظم را معتبرنمی داسیتند؟ خیر آن دسیته ازتجربه گرایان که به خدا اعتقاد داشتند برهان نظم را     -118

 معتبرمی داستند وازاین برهان دراثبات وجود خدا استفاده می کردند.

 فیلسوف راهی متفاوت با دکارت ودیگر فیلسوفان عقل گرای پیشین برای پذیرش خدا پیمود؟  کانتکدام  -119

 کدام  فیلسوف خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات کرد؟   کانت -111

 ختیار ببیند.از نظر کانت مسئولیت پذیری ورعایت اخالق تنها درچه جایی معنا دارد؟   در جایی که انسان خود راصاحب اراده وا -111

 به نظر کانت درکدام موجودات وظیفه اخالقی معنا ندارد؟ موجودات بدون اختیار -112

 از نظر کانت سعادت روح ونفس مجرد درچیست؟   درکسب فضیلت ورعایت اصول اخالقی است. -113

 موجودی جاودانه است.چرا کانت می گوید: روح ونفس مجرد برای سعادت دائمی خود به جهانی ماوراء دنیای ما نیاز دارد؟ چون  -114

 از نظر کانت وجود جهانی ماوراء دنیای ما مشروط به چیست؟ مشروط به وجود خدایی جاودان ونامتناهی است. -115
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 عنوی درونی وعشق وعرفان برای اثبات خداوند استفاده کردند؟  ویلیام جیمزو  برگسونمکدام فالسفه از تجربه های و  -116

 تا درچه چیزی نهفته است؟ درتجربه های شخصی درونی مااز نظر ویلیام جیمز وجود خداوند عمد -117

ظهور کردند به جای ذکر دالیل اثبات وجود خدا به چه چیزی توجه کردند؟  به رابطه میان اعتقاد به  21و 21فیلسیییوفانی که درقرن  -118

 خدا ومعنا داری زندگی

اشتند کدام زندگی دچارخالء معنایی وپوچی آزار دهنده ظهور کردند واعتقاد راسیخ به خدا د  21و 21از دیدگاه فیلسیوفانی که درقرن   -119

 ای می شود؟   زندگی بدون اعتقاد به خدایی که مبداء خیر وزیبایی وناظر برانسان است.

 کدام فیلسوف معتقد است که ایمان هدیه ای الهی است که خداوند به انسان عطا می کند؟   کرکگور -121

 برمی گزیند وبه او ایمان عطا می کند؟ کرکگوراز نظر کدام فیلسوف خدا انسان مؤمن را  -121

 به اعتقاد کرکگور چه کسی زندگی تاریکی را سپری خواهد کرد؟ کسی که شایسته بخشش ایمان نشود. -122

 ؟  کاتینگهام«قبول خداوند ، زندگی ما را در بستری قرار که آن را با ارزش وبا اهمیت می سازد» کدام فیلسوف می گوید  -123

پس از کدام جریان برخی از فیلسییوفان به این سییمت حرکت کردند که خدا را عامل اصییلی معنا بخشییی به زندگی    از نظر کاتینگهام -124

 معرفی کنند؟ پس از سیر نزولی استدالل های عقلی وفلسفی در اروپا بزراثبات وجود خدا

 ارسطو برای اثبات وجود خدا چه تالشی کرد؟ واستدالل او دراین زمینه چگونه بود؟ -125

رد برهان هایی بروجود خدا ومبداء نخستین جهان ارائه کند. این استدالل های ارسطو بروجود خدا، گرچه قدم های اولیه بودند اما از تالش ک

 استحکام خاصی برخوردار ند وزمینه قدم های بعد رافراهم می کند.

وسییبب پیدایش دو  15و 14رقرن های دوره جدید اروپا درچه قرن هایی شییکل گرفت وسییبب پیدایش چه مکاتبی درفلسییفه شیید؟  د -126

 جریان عقل گرا وحس گراف تجربه گرا در فلسفه شد.

زندگی معنا دارچگونه زندگی اسییت؟ آن زندگی اسییت که دارای هدف ومقصییود متعالی ومقدس و آراسییته به فضییایل اخالقی وکرامت  -127

 انسانی باشد.

 معنادار می شود؟ درصورتی که ازپشتوانه قبول خداوند برخوردار باشد.ازنظر فیلسوفانی مانند دکارت وکانت ، درچه صورتی زندگی  -128

باشکل گیری دوره جدید اروپا، چه دیدگاه هایی درباره خداوند ظهورکرد؟ این دیدگاه ها ریشه درکدام مکاتب فلسفی داشتند؟ دیدگاه  -129

 گرا درفلسفه داشتند. های مختلفی ظهور کرد که به گوته ای ریشه در دو جریان عقل گرا وحس گرا/ تجربه

به عقیده کانت، اختیار و اراده ، ویژگی بدن اسیت یانفس  چرا؟ اختیار واراده نمی تواند ویژگی بدن باشید که ماده ای مانند سایر مواد    -131

 است بلکه باید ویژگی نفسی غیر مادی باشد که فناناپذیر است وبا مرگ بدن ازبین نمی رود.

ات وجود خدا چه راهی را درپیش گرفتند؟ ازتجربه های معنوی درونی وعشق وعرفان برای اثبات وجود ویلیام جیمز وبرگسیون برا یاثب  -131

 خدا استفاده کردند.

با توجه به گفته های ویلیام جیمز ، وی دلیل وجود خدا را در کجا جسیییت وجو می کرد؟ ویلیام جیمز می گوید: من معتقدم که دلیل  -132

 نی ما نهفته است.وجود خداوند درتجربه های شخصی درو

ایت وهدف وسرشار از ارزش های اخالقی است  چه نوع زندگی ای را می توان زندگی معنا دار دانست؟ زندگی معنا یک زندگی  دارا یغ -133

 که انسان را نسبت به آینده مطمئن می کند وآرامشی برتر به او می دهد. 

وفلسفی در اروپا براثبات وجود خدا، برخی لز فیلسوفان به کدامین سمت به عقیده کاتینگهایم ، پس از سیر نزولی استدالل های عقلی  -134

 حرکت کردند؟ به این سمت حرکت کردند که خدا را با عامل اصلی معنا بخشی به زندگی معرفی کنند.

لی استدالل وبنابردیدگاه کاتینگهام دلیل اینکه برخی فیلسیوفان خدا را عامل اصیلی معنا بخشیی معرفی کردندچیسیت؟ بدلیل سیر نز     -135

 های عقلی وفلسفی

 سؤاالت تشریحی

خدا نزد افالطون یک خدای معین با ویژگی های روشین است واین نظربا چند خدایی یونان   خدای افالطون چه ویزگی هایی داشیت؟  -136

 ازنظر وی ، کارخدا هدف دار است و براساس حکمت وبرای هدفی خاص صورت می گیرد. تفاوت دارد
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افالطون خدا را چگونه توصیف می )ازنوعی هستی می دهد که کامال برتوصیف خدا در ادیان الهی منطبق است ؟ یافالطون چه توصیف -137

درسیوی دیگر ، نوعی ازهسیتی وجود دارد که پیوسیته ثابت است؛ نه می زاید ونه ازمیان می رود ونه چیز دیگری را به خود راه    کند؟ (

نه دیدنی اسیت ونه ازطریق حواس دریافتنی است. فقا باتفکر وتعقل می توان به او  می دهد ونه خود درچیزی دیگری فرو می شیود.  

دست یافت وازاو بهرمنده شد.

یاد می کند وتوضییییح می دهد که همه چیز در پرتو آن « مثال خیر»افالطون درمواردی ازخداوند باچه عناوینی یاد می کند؟ باعنوان  -138

«مثال خیر»یی شیبیه خورشیید اسیت، اما خود خورشید نیست، حقایق نیز شبیه به    دارای حقیقت می شیوند وهمان طور که روشینا  

و آفریننده اشیای این عالم یاد می کند تا به انسان ها یادآوری نمالید که « صیانع » هسیتند، نه خود آن. وی همچنین ازخدا به عنوان  

نظم جهان از وجودی عاقل سرچشمه می گیرد.

ظم موجود درجهان رابنویسیید؟ یگانه سخنی که درباره نظم جهان وگردش آفتاب وماه وستارگان می تواندیدگاه افالطون را درمورد ن -139

گفت این است که کل جهان درزیر فرمان عقل قرار دارد.

ان سکه افالطون درموردخدا بکاربرده، را توضیح دهید؟  بسیاری از افالطون شنا« صانع»و« مثال خیر»نظر افالطون شناساسان درمورد  -141

هر دو ، نام های دیگر خداوند اسیت. آنان می گوینددمیورژ، همان خداست، اما درمرتبه  « )دمیورژ« صیانع »و« مثال خیر»معتقدند که 

.خلق جهان، اما مثال خیر، فقا اشاره به ذات خداونددارد

گاهی افالطون ازخدایان نام می برد، به معنایبه اعتقاد افالطون شناسان ،آیاافالطون اعتقاد به چند خدایی دارد؟ آنان معتقدندکه اگر  -141

اعتقاد دی به چند خدایی نیست، بلکه برای ارتباط برقرار کردن با جامعه آتن است که به شدت مشرک اند. 

هرجا که یک خوب تر وبهتر وجود دارد، خوب تروبهترینی، ؟ به طور کلی برهان درجات کمال ارسسطو را دراثبات وجود خدا بیان کنید -142

وجود دارد  باشیید خی خوب تر وبهتر از برخی دیگرند. پس حقیقتی هم که خوب ترین وبهترینحال ، درمیان موجودات برنیز هسییت .

نامیده اند.« برهان درجات کمال » این برهان ارسطو را همان واقعیت الهی است. ، که از همه برتر است واین 

موجود بایکدیگر مقایسه شوند وگفته شود که یکی کامل تر وخوب تر از دیگریمنظور برهان درجات کمال ارسیطو چیست؟ هرگاهدو   -143

است، باید یک کامل مطلق ویک خوب مطلق وجود داشته باشد که بتوان آن دو موجود را با این وجود کامل مقایسقه نمود وهرکدام را 

ساب آورد.تر باشد، برتر و آن را که دورتر باشد، ناقص تربه حکه به این وجود، نزدیک 

او معتقد اسییت که وجود حرکت درعالم نیازمند -برهان حرکت برهان مشییهور ارسییطو براثبات وجود خدا رانام برده وتوضیییح دهید؟  -144

محرکی است که خود آن محرک، حرکت نداشته باشد، زیرا اگر آن نیز حرکت داشته باشد، نیازمندیک محرک دیگر است وآن محرک 

ازمند یک محرک دیگری است وسلسله محرک ها تابی نهایت جلو خواهد رفت وچنین تسلسلی عقال محال دوم نیز به همین ترتیب نی

است.

که خود من وهر چیز دیگری به تواناو دانانظریه واسیییتدالل دکارت درباره اثبات وجود خداوند رابنویسیییید؟ من ازحقیقتی نامتناهی و -145

این تصور ازهیچ موجود متناهی  واند ازخودم باشد زیرا من موجودی متناهی ام وسییله او خلق شیده ایم تصوری دارم این تصور نمی ت  

اوست که می تواند چنین ادراکی به من بدهد. ؛وجود نامتناهی استیک پس این تصور از دیگر هم نیست 

به نظر هیوم ،مهمترین برهان فیلسییوفان الهی ، کدام برهان اسییت ، وچرا این برهان ، توانایی اثبات یک وجود ازلی وابدی ونامتناهی را -146

او می گوید مهم ترین برهان فیلسییوفان الهی، برهان نظم اسییت که ازتجربه گرفته شییده اما این برهان نیز توانایی اثبات یک  ندارد؟    

بدی ونامتناهی را ندارد. این برهان فقا می تواند ثابت کند که یک ناظم وخالقی این جهان را اداره می کند . اما ثابن نمی وجود ازلی وا

خالق همان خداوندی است که نیازمند به علت نیست و وجودی ازلی وابدی دارد.کند که این ناظم 

اخالق و وطایف اخالقی اثبات کرد خالصه توضیحات او را بنویسید؟کانت، فیلسیوف بزرگ قرن هجدهم آلمان، چگونه خدا را از طریق   -147

( انسان دارای یک وجدان اخالقی است که او را دعوت به فضیلت و رعایت اصول اخالقی در زندگی می کند. این وجدان اخالقی از او 1

وان یک قاعدهریا، همواره درنظر داشته باشد می خواهد که آنچه را برای خود می پسیندد، برای دیگران هم بپسندد واین اصل را به عن 

ودر زندگی پیاده کند.

(مسییئولیت پذیری و رعایت اخالق تنها درجایی معنا دارد که انسییان خود را صییاحب اراده واختیار ببیند . زیرا برای موجودات بدون اختیار، 2

وظیفه اخالقی معنا ندارد.
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شید که ماده ای مانند سایر مواد است، بلکه باید ویزگی نفسی غیر مادی باشد که فناناپذیر است  ( این اختیار واراده نمی تواند ویژگی بدن با3

خود  فضایل اخالقی مانند وبامرگ بدن ازبین نمی رود. این بعد غیر مادی انسیان بهره مند از وجدان اخالقی اسیت . انسان در وجدان   

 را بد به حساب می آورد. عدالت را خوب می شمارد و رذیلت های اخالقی مانند ظلم

(حال ، این روح ونفس مجرد که سیعادتش درکسیب فضییلت و رعایت اصیول اخالقی است، چون موجودی غیر مادی وجاودانه است، برای     4

سعادت دائمی خود به جهانی ماورای دنیای مادی نیاز دارد وچنین جهانی نیز مشروط به وجود خدایی جاودان ونامتناهی است.بنابراین 

 بول خداوند، پشتوانه اختیار واراده انسان ومسئولیت پذیری او وتکیه گاه اصول اخالقی مورد قبول وی می باشد. ق

پایه های عتقاد به خدا سیست شد وزندگی فاقد معنا ومقصود ارزش های متعالی شد؟رشد تفکر حسی وحس  چگونه درجامعه اروپایی  -148

تی مادی می دانستند وانسان را نیز موجودی مادی می شمردند، پایه های اعتقاد به گرایی وظهور فیلسیوفانی که جهان را صیرفا حقیق  

خدا را در جامعه اروپایی سیست کرد وزندگی دسته هایی از مردم را تحت تاثیر قرار داد، بدین صورت که معنا ومقصود زندگی درمیان  

 آمد. دیدتعالی گردید وبحران معناداری زندگی پآنان درحد اهداف مادی تنزل پیدا کرد وزندگی فاقد معنا وارزش های م

درفضای بحران معناداری زندگی دراروپا ، چه فیلسوفانی وچه  راهی برای معناداری زندگی وباور وجود خدا درپیش گرفتند ؟ کرکگور،  -149

ستم راه ف فرانسوی قرن بیفیلسیوف دانمارکی قرن نوزدهمو ویلیام جیمز ، فیلسوف آمریکایی قرون نوزدهم وبیستم، و برگسون، فیلسو 

دیگری رابرای معنا بخشییی به زندگی پیش گرفتند وازتجربه های معنوی درونی و عشییق وعرفان برای باور به وجود خداوند اسییتفاده  

 کردند.

هفته من معتقدم که دلیل وجود خداوند عمدتا درتجربه های شخصی درونی ما ن» ؟ ویلیام جیمز دلیل وجود خدا را چه چیزی می داند -151

 «است

چیست توضیح دهید؟ مثال «من معتقدم که دلیل وجود خداوند عمدتا درتجربه های شخصی درونی ما نهفته است» منظور ویلیام جیمز -151

هریک از ما احساس می کنیم که درهنگام سخن گفتن با خداوند وراز ونیاز با او و توصیف زیبا و عاشقانه او به نوعی از تعالی ومعنویت 

ویم که سییاعاتی قبل ازآن تهی بوده ایم ما درسییاعات ولحظه هایی خاص از زندگی ، حضییور او را حس می کنیم ودرآن منتقل می شیی

 لحظه ها ی حضور، زندگی را متعالی و برتر می یابیم.

خداوند به کرکگور، فیلسیوف دانمارکی قرن یسیتم درمورد ایمان چه عقیده ای داشیت؟ معتقد است که ایمان هدیه ای الهی است که     -152

انسییان می بخشیید. ونیازی به اسییتدالل وپشییتوانه عقلی ندارد.خدا انسییان مؤمن را برمی گزیند وبه او ایمان هدیه می کند واگر کسییی 

 شایسته این بخشش نشود، زندگی تاریکی راسپری خواهد کرد.

خدا داشتند؟ سبب شد که درقرن بیستم بحران معناداری زندگی سیبب ظهور چه فیلسیوفانی شیدوچه دیدگاهی درمورد اثبات وجود     -153

وبیسیت ویکم فیلسیوفانی ظهور کردند که درعین اعتقاد راسخ به خدا، به جای ذکر دالیل اثبات وجود خدا، به رابطه میان ن اعتقاد به   

رانسییان باشیید،  توجه کنند ونشییان دهند که زندگی بدون اعتقاد به خدایی که مبداء خیر وزیبایی وناظر ب« معناداری زندگی»و« خدا

 دچارخالء معنایی وپوچی آزار دهنده ای خواهد شد.

خصیوصییات و ویژگی های زندگی معنا دار رابنویسیید؟ زندگی معنادار عبارت ازیک زندگی دارای غایت وهدف وسرشار از ارزش های     -154

 اخالقی است که انسان را نسبت به آینده مطمئن می کند وآرامشی برتر به او می دهد.

 ؟ دیدگاه هرکدام رابنویسیدنت فیلسوفان حس گرا وتجربه گرا براساس نظرشان درباره خدا چند دسته شدند؟ بعد ازکا -155

دسییته ای دیگر مانند ویلیام جیمز وبرگسییون از تجربه های دسییته ای مانند دکارت وکانت زندگی معنا دار را درپشییتوانه قبول خدا می دانند 

 داوند استفاده کردند.معنوی درونی وعشق وعرفان برای اثبات خ

چه نوع فیلسییوفانی ظور کردند وبرا ی اثبات وجود خداوند به کدام رابطه توجه داشییتند؟ فیلسییوانی ظهور کردند که    21و 21درقرن  -156

ند ددرعین اعتقاد راسخ به خدا به جای ذکر دالیل اثبات وجود او، به رابطه میان اعتقاد به خدا ومعناداری زندگی توجه کردند ونشان دا

 ای می شود.که زندگی بدون اعتقاد به خدایی که مبداء خیر وزیبایی وناظر برانسان است ، دچار خالء معنایی وپوچی آزار دهنده 

عقیده کاتینگهایم درمورد آثار وپیامدهای قبول خداوند در زندگی رابیان کنید؟  قبول خداوند ،زندگی ما را دربستری قرار می دهد که  -157

وبا اهمیت می سازد واین امید را می دهد که به جای اینکه احساس کنیم درجهان بیگانه ای افتادیم که درآن هیچ امری آن را با ارزش 

 درنهایت، اهمیت ندارد، می توانیم مأمن وپناهگاهی بیابیم.
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