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«درس نهم: آغاز فلسفه »   

د؟ 1 وقت  مردم یک جامعه به عقل و تفکر و اندیشه توجه  . چه زمان  در یک جامعه حیات عقیل شکل یم گیر

د.   کنند به طوری که عقالنیت جزء فرهنگ عمویم جامعه درآید حیات عقّل شکل یم گی 

ی دانش و رشد شاخه های مختلف توجه به عقل و فکر، حرکت به سو . حیات علیم چگونه آغاز یم شود؟ 2

 علم را به دنبال دارد و حیات علیم آغاز یم شود. 

. مهم ترین زمینه های رشد فلسفه در جهان اسالم را بنویسید. 3  

ام به عقل1 . وجود حیات عقّل در جامعه و  حضور عقالنیت واحی   

متکلم شد. و فلسفی که موج ظهور اندیشمندان . بحث و گفت و گو در مباحث اعتقادی 2  

. نهضت ترجمه متون علیم و فلسفی از یونان و سایر زبان ها3  

. حیات تعقیل مسلمانان از چه زمان  و توسط چه کسان  پایه گذاری شد؟4  

 با ظهور اسالم و تشکیل جامعه اسالیم و توسط پیامیی و قرن کریم پایه گذاری شد. 

ید.  . برخ  از عوامل زمینه ساز حیات فلسف  که در قرآن5 و سنت پیامیر آمده است را نام بیر  

. ارزش قائل شدن برای اصل تفکر و خرد ورزی1  

. تکریم علم به عنوان ثمره تفکر و خرد ورزی2  

ام پیوسته عالمان و دانشمندان 3 . تکریم و احی   

ی شیوه های مختلف استدالل4 . طرح مباحث علیم و فلسفی و عقّل و به کار گرفی   

 منفی ایی و جهل . مذمت پیوسته ناد5
ی

به عنوان یک ویژگ  

ی علوم دیگر ملت ها و تمدن ها و استفاده از آن ها. 6 . دعوت به یادگی   

م یا متکلمیر  به چه کسان  گفته یم شد؟ 6
ّ
دسته ای از دانشمندان بودند که موضوعات اعتقادی دین را با . متکل

 استدالل و منطق مورد بحث قرار یم دادند. 

وجود  اثبات در مسائل اعتقادی مانند م علوم و مسائل تبحر داشتند و شغل آنان چه بود؟ . متکلمیر  در کدا7

ورت معاد و جیی و اختیار و ../ به تعلیم و کتابت اشتغال داشتند. خدا، صفات  خداوند، رصی  

ی حیات فلسف  مسلمانان داشت؟ . 8 نهضت ترجمه متون از چه زمان  آغاز شد و چه نقیسر در شکل گیر  

دوم هجری آغاز شد. این نهضت تنها منحرص به فلسفه نبود بلکه علوم گوناگون از قبیل منطق، فلسفه ،  از قرن

نجوم ، ریاضیات، طب و سیاست و .. را شامل یم شد و در نتیجه کتاب های فراوایی از زبان های یونایی ، پهلوی، 

ی از دیگران اهمیت رسیایی و هندی و ... و در رشته های مختلف علیم ترجمه شدند و نهض ت ترجمه و یادگی 

اییط مسلمانان بسیار زود معارف پیشینیان را فرا گرفتند و در تمایم رشته های دانش فراوان یافت ی رسی . در چنی 

ی دانش فیلسوفان بزرگ یونان را فراگرفته و به نقد و بررش آرای آنان  رسآمد ملت ها شدند و در فلسفه نی 

یتی را سامان بخشیدند. پرداختند و نظام فلسفی نو   
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فتی استدالیل وفکری است که انسان، وجود را آن  . از نظر یک فیلسوف مشانی حکمت به چه معناست؟9

چنان که هست به وسیله این فن به دست یم آورد و نفس خویش را به کمال یم رساند و به جهایی عقّل مشابه 

ی یم گردد. جهان واقیع موجودات تبدیل یم شود و مستعد رسیدن به  سعادت نهای  به اندازه طاقت بشی  

ح حال وی را بنویسید. . 10  نامه فارانر و رسر
ی
هجری در خراسان متولد شد 260در سال  مخترصی از زندگ  

از جوایی و نزد ابو بشی مت ی بن یونس در بغداد فلسفه و علوم مختلف آموخت و پس از مسافرت هایش به حران و 

 کرد و در سال بغداد در نهایت تا آخر 
ی

درگذشت.  339عمر در دمشق و نزد حاکم آن سیف الدوله حمدایی زندگ  

 و معلم ثایی لقب گرفت او بنیان گذار و موسس حکمت مشای  در جهان اسالم است 
ی

 و قناعت و زندگ
ی

و به سادگ

انه شهره دارد.  وی در علوم مختلف مانند پزشگ، حقوق، نجوم و سیاست استاد بود.  فقی   

دو مورد از آثار و تالیفات فارانر را بنویسید و بیان کنید هر مورد در چه موضوع و زمینه ایست. . 11  

ی » کتاب   رأی  الحکیمی 
ی ک اندیشه آنان است. « الجمع بی  که شامل نظرات افالطون و ارسطو و نقاط مشی   

غراض ارسطو فی کتاب ما بعد الطبیعه » کتاب 
َ
ی    « ا ح و نکات پیچیده اش را آشکار که در آن نظرات ارسطو را تشی

 یم سازد. 

فارایی به علت آشنای  عمیق با تعالیم . فلسفه مشانی در جهان اسالم توسط چه کیس و چگونه بنا شد؟ 12

اسالم توانست آموخته های خود از افالطون و ارسطو و سایر فیلسوفان گذشته را در یک نظام فلسفی جدید 

ان اسالم بنا نهد. از این رو پس از ارسطو که لقب معلم اول گرفت به معلم عرضه کند و فلسفه مشای  را در جه

 ثایی مشهور شد. 

(99) نهای  دی . موسس اولیر  مکتب فلسف  در جهان اسالم چه کیس بود و به چه لقنر شهرت یافت؟ 13  

 فارایی موسس حکمت مشاء / لقب معلم ثایی گرفت. 

ارسطو / فارایی   (98) نهای  دی کدام فالسفه بوده است؟ . معلم اول و معلم ثان  به ترتیب لقب  14  

(99خردادنهای  )مدینه فاضله را از نظر فارانر تعریف کرده و تفاوت آن را با مدینه جاهله بنویسید.  . 51  

ین مدینه ها مدینه ایست که مردم آن به اموری مشغول و به فضایّل آراسته اند که مجموعه مدینه و جامعه  بهی 

ی جامعه ای مدینه فاضله است. تفاوت آن با مدینه جاهله در هدف است.  را به سوی سعادت یم برد و چنی   

ی تشبیه یم کند 61 (98) نهای  دی ؟ وجه تشابه آن ها را بنویسید  . فارانر مدینه فاضله را به چه چیر   

 خود وظیفه ای دارد و  
ی

آن وظیفه را به نحو احسن  به بدیی سالم تشبیه یم کند که هر عضو آن متناسب با ویژگ

ی بر برخی  انجام یم دهد همان گونه که در اعضای بدن برخی بر برخی دیگر تقدم دارند برخی از اعضای جامعه نی 

 ممتازی دارد بر 
ی

ی کیس که ویژگ دیگر مقدم اند ) همان طور که در بدن قلب ریاست یم کند در مدینه فاضله نی 

ی یم کند.(  مردم ریاست و رهیی

 وجود دارد؟. 17
 
 ها در چه کسان

ی
 های رئیس مدینه فاضله را نوشته و بیان کنید این ویژگ

ی
دو مورد از ویژگ  

/ روخ بزرگ و رسشت  عایل داشته باشد و به عایل ترین درجات تفکر و تعقل رسیده باشد   ( 99نهای  شهریور  ) 

ی الیه را دریافت کند/ که در پیامیی و  امامان وجود دارد. و بتواند احکام و قوانی   
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( 99) نهای  دی . بر اساس نظر فارانر هدف مدینه فاضله و مدینه جاهله را مقایسه کنید 18  

در مدینه فاضله هدف رسیدن به سعادت است اما در مدینه جاهله هدف مردم فقط سالمت  جسم و فراوایی 

 لذت هاست. 

هدف مردم فقط سالمت   ( 99) نهای  دی  ؟هدف مردم در مدینه جاهله چییست؟ چرا از نظر فارانر . 19

 لذت های  دست یافتند به سعادت رسیده 
ی جسم و فراوایی لذت هاست زیرا آن ها گمان یم کنند که اگر به چنی 

 اند و اگر دست نیافتند به بدبخت  افتاده اند. 

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

 نکات مهم درس

ده قرن . از توجه و ورود فلسفه به جهان اسالم حدود 1  حیاتو حیات عقیل یم گذرد . این توجه نتیجه یک سیر 

در جهان اسالم گردید. حیات فلسف  بود که منجر به  علیم  

ی فیلسوف مشهور مسلمان 2 رساله رساله تالیف کرد. 270بود که حدود  ق ابو یوسف یعقوب بن اسحا. اولی   

ط رشد و شکوفای  علم و دانش در جامعه 3
ی رسی است. وجود بسیی و زمینه مناسب و وجود حیات عقیل . اولی   

پیامیر و قرآن کریم ی آغاز و توسط ظهور اسالم و تشکیل جامعه اسالمتعقّل مسلمانان با  عقّل و  . حیات4

به حیات فلسفی انجامید.  دو قرن بعد  و پایه گذاری شد   

قرن اول  در متکلمیر  . وجود مباحثات اعتقادی و فلسفی در میان مسلمانان در آغاز اسالم موجب ظهور 5

مورد بحث قرار یم دادند.  استدالل و منطقآنان موضوعات اعتقادی دین را با  شد.  هجری  

ی آغاز شد و کمک شایایی به شک قرن دوم هجری . نهضت ترجمه متون از6 در اسالم نمود. حیات فلسف  ل گی   

جمان معروف و زبر دست در عرص نهضت ترجمه7   ،. یگ از می 
 
بود. نیر  بن اسحاق ح  

موجب آشنای  مسلمانان با علوم و دانش های مختلف و معارف پیشینیان و رسآمدی نهضت ترجمه متون . 8

 آنان بر سایر ملت ها شد. 

  متونمسلمانان با ترجمه  ،. در فلسفه9
 
، دانش فیلسوفان یونان را آموخته و با نقد و بررش آرای آنان نظام یونان

در بردارنده ی اندیشه های جدید  افالطون و ارسطوی دند که ضمن برخورداری از آرافلسفی جدیدی را سامان دا

 بود. 

رسطو بیش از همه بود. چون ا ارسطوداشت و متگ بر آرای  استدالیل فلسفه اسالیم در آغاز رسشت  کامال. 10

ی صورت قیاس برهان  به  قوی گرفت.  استدالیلتکیه یم کرد فلسفه اسالیم نی   

صورت استدالیل فلسفه را با ظریف ترین ابن سینا و نبوغ استدالیل  فارانر . تالش های محکم و استوار 11

 ها آراست و نظایم فلسفی مستحکم و قوی به نام 
ی
را پدید آورد. حکمت مشاء موشکاف  

گرفته است. پایه گذار حکمت مشاء در معلم اول یم باشد که لقب  ارسطو. موسس اول حکمت مشاء ، 12

ی ممعلم ثان  است که به  فارانر جهان اسالم  کتب فلسفی در اسالم را بنا نهاده است. مشهور است و نخستی   
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اء محسوب یم شوند.  فارانر و ابن سینا . 13
ّ
ین حکمای مش از بزرگی   

ک اندیشه های افالطون و ارسطو را در کتاب . فارایی نق14 جمع آوری کرد.  « الجمع نر رأنی الحکیمیر  » اط مشی   

ح و روشن ساخت و بعد الطبیعه اغراض ما. فارایی در کتاب 15 نظرات ارسطو در کتاب ما بعد الطبیعه را رسی

ی کتاب او بعدها راهنمای  شد.  ارسطودر فهم کتاب ابن سینا همی   

است که بر حسب فطرت و طبع خود به جامعه گرایش دارد. مدن  بالطبع یی انسان موجودی . از نظر فارا16  

 مبنای ورود فارایی برای ورود به مباحث اجتمایع و فلسفه سیاش 17
ی است. مدن  بالطبع بودن انسان . اولی   

 اجتمایع  . به عقیده فارایی مسی  سعادت و کمال انسان از18
ی
یم گذرد. زندگ  

،  . بر اساس19 مشغول و به فضایّل آراسته اند   یبه امور  آنمردم مدینه ای است که  مدینه فاضلهدیدگاه فارایی

 که مجموعه مدینه را به سوی سعادت یم برد. 

انجام نحو احسن داشته و به وظیفه ای تشبیه یم کند که هر عضوی بدن  سالم . فارایی مدینه فاضله را 20

 میدهد. 

باالترین درجات تعقل بوده و به روخ بزرگ و رسشنی عایل دینه فاضله باید دارای . از نظر فارایی رئیس م21

را دریافت کند.  احکام و قوانیر  الیهرسیده باشد و بتواند   

ی اتصال ملک وخ نیست زیرا او با پیامیر خدا . از دیدگاه فارایی رهیی جامعه کیس جز 22 اتصال دائیم دارد و همی 

ان امکان یم دهد که جامعه را  پیوسته به عالم باال به ی  به درسنی و در جهت نیل به سعات حقیفی پیامیی رهیی

ی  اوست. شایسته امامان و جانشینان کنند. و پس از پیامیی رهیی  

جاهله هدف  مدینهآنان است. در  هدف. مهم ترین تفاوت مدینه فاضله با مدینه جاهله از نظر فارایی در 23

 رسیدن به سعادت دنیوی و اخرویاما در مدینه فاضله هدف  ان  لذتهاستسالمت جسم و فراو مردم فقط 

 است. 

ای  . 24
ّ
است.  استدالل عقیل و منطفی شاخصه اصّل حکمت مشاء، است و  وجودمحور فلسفه مش  

 پایان درس نهم
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