درس دهم( :آغاز فلسفه در جهان اسالم)2
💫 خالصه مطالب درس دهم

✔حسین بن عبداهلل بن سینا که در مشرق زمین به ابن سینا،ابوعلی سینا وو با القاب باشکوه شیخ الرئیس  ،حُجه الحق و در

اروپا او را اویسنا ،اویسن و شاهزادة اطبا می نامند.
✔ابن سینا در سال  370هجری در یکی از روستاهای بخارا متولد شد .این فیلسوف درزندگی نامه ای که برای شاگرد وفادار
خود ،ابوعُبید جوْزَجانی ،نگاشته مراحل رشد علمی و فلسفی خود را توضیح داده است.
✔ابن سینا در منطق و ریاضیات شاگردا بوعبداهلل ناتلی بودامّابه سرعت بر معلم خویش پیشی گرفت؛به گونه ای که قسمت
های دشوار کتاب رابرای او روشن می کرد.مطالعات اودر فقه،ریاضیات،منطق ،فلسفه وطب چنان عمیق وگسترده بود که در
شانزده سالگی بیشترِ علوم زمان را فراگرفت.
✔روش ابن سینادرتحلیل مسائل فلسفی،عقلی واستداللی است.اواین روش راکه ارسطو پایه گذاری کردوبعدها واردجهان
اسالم شد،به اوج رساند.ابن سینافلسفة مشائی را به صورت مدوّن و نظام مند ارائه کرد.
✔ابن سینادرطول زندگی نسبتا کوتاه و پرماجرای خود بیش ازدویست کتاب ورساله درشاخه های گوناگون علم وفلسفه نوشت
✔مهم ترین آثاراوعبارتنداز:
-1قانون :نوعی فرهنگ نامة پزشکی است.
-2شفا:این دایر المعارف عظیم علمی وفلسفی مشتمل برموضوعاتی چون منطق،ریاضی،علوم طبیعی والهی است.قسمت
الهیات شفا که دربردارندة فلسفة ابن سیناست ،کامل ترین مرجع حکمت مشائی است.
-3نجات :شکل مختصر کتاب شفاست و به بیشتر زبان های زندة دنیا ترجمه شده است.
-4انصاف:دارای بیست جزءوشامل 28هزارمسئله بوده امادرحملةغزنویان به اصفهان به غارت رفته وتنهاچندجزءآن باقی مانده
است.
-5اشارات و تنبیهات :آخرین دیدگاه های ا بن سینا درحکمت راشامل می شود.
 -6دانشنامۀ عالیی :به زبان پارسی است و ابواب مختلف حکمت در آن مندرج است.این کتاب در اصفهان و برای عالء
الدوله ،حاکم آن شهرنوشته شده است.
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✔از نظر ابن سینا طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصدی خاص داردو این مقصد در ذات عالم طبیعت است.
✔علت نام گذاری عالم به طبیعت بدان جهت است که اجزاء این عالم،هرکدام طبع و ذات خاصی دارند و خود این عالم نیز به
عنوان یک کل،طبع و ذاتی دارد که منشأ و مبدأ حرکات و تحوّالت آن است.
✔خداوند،عالم طبیعت رابا لطف وعنایت خودپدید آورده وهمةاجزاءآن چنان ترکیب وتألیف شده اندکه بهترین نظام ممکن،یعنی
نظام احسن،را تحقق می بخشند.
✔به نظرابن سینا طبیعتِ هر شیء آن رابه سوی خیروکمال مطلوبش سوق می دهد؛به شرط اینکه مانعی درراه طبیعت قرار
نگیرد.حتی آنچه ظاهراشروبدی به نظرمی رسد،همگی دریک نظم کلّی جهانی تأثیرمثبت دارندوبه کمال نهایی طبیعت کمک
می کنند.
✔ابن سیناازمامیخواهدکه عالوه برمطالعة عالم طبیعت،برای کشف ویژگی هاوروابط پدیده های آن(که به شکل گیری علوم
طبیعی منجرمی شود)،دررابطةوجودی این عالم با مبدأ کلّ جهان هستی نیز تأمل کنیم.
✔ابن سینامی گوید:پادشاه راستین آن توانگروبی نیازمطلق است.که هیچ چیزدرهیچ چیزازاوبی نیاز نیست.
✔ازنظرابن سینا،تأمل دررابطةطبیعت باماوراءطبیعت وخدادرکنارتحقیق درروابط میان پدیده ها،دانشمندومحقق راازظاهرپدیده ها
عبور می دهد و به باطن آنها می رساند؛ آنها را به خشوع و خشیت در برابر حق وا می دارد.
✔حکیم اشراقی(شیخ شهاب الدین سهروردی)تحصیل خودراازمراغه آغازکرد.پس ازآن،به اصفهان رفت وبااندیشه های ابن سینا
آشنایی کامل یافت.
✔سهروردی درکتاب حکمه االشرق ازشیوةمشّائیان فراترمی رودوحکمت اشراقی راپایه گذاری می کند.
✔روش فلسفی شیخ اشراق:حکمت اشراق نوعی بحث ازوجوداست که تنهابه نیروی عقل وترتیب استدالل اکتفانمی کندبلکه
آن راباسیروسلوک قلبی نیز همراه می سازد.فیلسوف اشراقی می کوشد آنچه رادرمقام بحث وا ستدالل به دست آورده،باشهود
قلبی وتجربةدرونی دریابد وبه ذائقة دل برساندوآنچه راازطریق شهود کسب کرده است،بااستدالل وبرهان به دیگران تعمیم دهد.
✔از نظرسهروردی،تحقیق فلسفی به شیوةا ستداللیِ محض وبدون رسیدن به قلب بی نتیجه است وسیر وسلوک روحانی وقلبی
هم بدون تربیت عقالنی گمراه کننده می باشد.
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✔سهروردی جویندگان معرفت را به چهار گروه تقسیم می کند-1:آنان که تازه عطش وشوق معرفت یافته اند وجویای آن
اند-2.آنان که درفلسفة استداللی به کمالی رسیده اندولی ازذوق و عرفان بهره ای ندارند-3 .آنان که به طریقة برهان وفلسفة
استداللی توجهی ندارند وفقط تصفیة نفس می کنند وبه شهودهایی دست یافته اند-4 .سرانجام،آنان که هم درصُوَر برهانی به
کمال رسیده اند وهم به اشراق وعرفان دست یافته اند.اینان حکیم متألهّ اندوبهترین دسته به حساب می آیند.
✔حکیم متالّه:هرگاه اتفاق افتد که درزمانی حکیمی غرق درتألهّ بوده ودربحث نیز استادباشد،اوراریاست تامّه بوده وخلیفه و
جانشین خدا اوست .ریاست از راه قهر و غلبه نیست.
✔اشراق نور :شیخِ اشراق مبدأ جهان و خالق هستی را نور محض می داند(نوراالنوار)
✔هر واقعیتی نوراست امّانه نورمطلق،بلکه درجه ای است از نور .پس ،تفاوتم وجودات در شدّت و ضعفِ نورانیّت آنهاست.
✔همه چیزدراین جهان پرتوی ازنورذات اوست وهر زیبایی وکمالی،موهبتی ازرحمت اوست ورستگاری،عبارت ازوصول کامل به
این روشنی است.
✔درفلسفة شیخ اشراق،مشرق ومغرب معنای زمینی خودرا ندارندبلکه درجغرافیای عرفانی معنایی ویژه پیدامی کنند.
✔مشرق جهان درجغرافیای سهروردی،نورمحض یامحل فرشتگان مقرب است که به دلیل تجرّدازماده،برای موجودات خاکی
قابل مشاهده نیست.
✔مغرب کامل نیزجهان تاریکی یاعالم ماده است که بهره ای ازنورندارد.
✔درمیان مشرق محض ومغرب کامل،مغرب وُسطی قرارداردکه درآن نوروظلمت به هم آمیخته اند.
نکات توضیحی

نکته:قصة حیّ بن یقظان اثر ابن سینا ،ترجمة ابوعُبید جوزجانی ،شاگرد وی(.فیلسوفان وعرفای دیگری هم قصه هایی با نام حیّ
بن یقظان دارند).
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@نمونه سواالت
@جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:
-1حسین بن عبداهلل بن سینا که در مشرق زمین به ...........و ..................شهرت دارد.
-2ابن سینابا القاب باشکوه ..........و ............شهرت دارد
 -3ابن سینارادر اروپا ..........و ............و ............می نامند.
-4ابن سینا درزندگی نامه ای که برای شاگرد وفادار خود ،........،نگاشته مراحل رشد علمی و فلسفی خود را توضیح داده است.
-5ابن سینا در منطق و ریاضیات شاگرد ..................بود به سرعت بر معلم خویش پیشی گرفت.
 -6ابن سیناخودمی گوید .........:ازعلوم دشوارنیست ومن پس ازمدت کوتاهی درآن مهارت یافتم.
 -7روش ابن سینا در تحلیل مسائل فلسفی................. ،است.
 -8ابن سیناروش عقلی و استداللی را که .........پایه گذاری کرد و بعدها وارد جهان اسالم شد ،به اوج رساند.
-9ابن سینا ...............را به صورت مدوّن و نظام مند ارائه کرد.
"-10هنگام مطالعه،هر مطلبی به نظرم می آمد ،مقدمات آن رامی نوشتم ،در آن نظر می کردم و شروط آن را منظور می داشتم
تا آنکه حقیقت آن بر من معلوم می شد".این مطلب درمورد شخصیت .............است.
-11کتاب ........ابن سیناکه نوعی فرهنگ نامة پزشکی است ،از معروف ترین آثار ابن سینابه شمار می رود.
-12قسمت الهیات شفاکه دربردارندة ،.................است.
 -13کتاب ..........ابن سینا کامل ترین مرجع حکمت مشائی است.
-14کتاب نجات ابن سینا شکل مختصر کتاب ...........است و به بیشتر زبان های زندة دنیا ترجمه شده است.
-15کتاب  ،....................آخرین دیدگاه های ا بن سینا در حکمت را شامل می شود.
-16ابنسینا احاطه و شمول علم را بر همه موجودات  ..............مینامد.
-17این عالم ازنظرابن سینا به عنوان یک کل،وذاتی دارد که منشأ و مبدأ حرکات و تحوّالت آن است ..........می نامد.
 -18طبیعت از دیدگاه ابن سینا ( به یک معنی ) مبدء  .................و  ................است .
-19منظورابن سیناازجهان طبیعت،قلمروفیض حق ومرتبه ای ازجهان هستی است که مارابه شناخت....و...جهان نزدیکترمی کند.
-20ابن سیناازمامی خواهد که عالوه بر مطالعة،........برای کشف ویژگیهاو روابط پدیده های آن که به شکل گیری.......منجر می
شود ،در ...........این عالم با مبدأ کلّ جهان هستی نیز تأمل کنیم.
 -21ازنظر ابن سینا ......... ........آن توانگر و بی نیاز مطلق است که هیچ چیز در هیچ چیز از او بی نیاز نیست.
-22از نظر ابن سینا،تأمل در رابطة طبیعت با .......و ..........در کنار تحقیق در روابط میان پدیده ها ،دانشمند و محقق را از ظاهر
پدیده ها عبور می دهد و به باطن آنها می رساند.
-23ازنظر ابن سینا،تأمل دررابطةطبیعت با ماوراءطبیعت وخدا آنها را به ................در برابر حق وا می دارد.
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-24سهروردی(شیخ اشراق)آنان که هم درصُوربرهان به حدّکمال رسیدهاندوهم به اشراق وعرفان دست یافتهانداینها .......هستند.
 -25درجغرافیای عرفانی سهروردی  .........................جهان نور محض یا فرشتگان مقرب است.
 -26خدا در فلسفة سهروردی  ................در فلسفة مشاء  .....................نامیده میشود.
 -27حکمت اشراق هم با حکمت مشّاء و هم با تصوف و عرفان متداول ................است.
 -28سهروردی تحصیل خود را در مراغه آغاز کرد .پس از آن ،به رفت و بااندیشه های .......آشنایی کامل یافت.
-29شیخ اشراق به ........احترام می گذاشت و از او سپاسگزاری می کرد.
-30شیخ اشراق در عین حال،می کوشید حکمت .......را با چاشنی  ..........................به کمال رساند.
-31حکمت اشراق نوعی بحث از....است که تنهابه نیروی عقل وترتیب استدالل اکتفانمی کندبلکه آن رابا ....نیزهمراه می سازد.
 -32فیلسوف اشراقی می کوشد آنچه رادرمقام ..........به دست آورده ،با ..................دریابد و به ذائقة دل برساند.
 -33از منظرِسهروردی ،سیر و سلوک روحانی و قلبی هم بدون ...............گمراه کننده می باشد.
 -34شیخ اشراق معتقداست هرگاه اتفاق افتد که درزمانی حکیمی........بوده ودر ........نیز استاد باشد ،او را ریاست تامّه بوده و
خلیفه و جانشین خدا اوست.
 -35به نظرِ.......جهان هیچ گاه ازحکیمی ،خالی نیست زیرا برای مقام خالفت ضروری است که امور و حقایق را بی واسطه ،از
حق تعالی دریافت کند.
 -36سهروردی معتقداست ،چون ریاست واقعی جهان به دست ........افتد ،زمان وی بس نورانی و درخشان شود
-37شیخ اشراق معتقد است ،هرگاه جهان از تدبیر ..............تهی ماندَ ،ظلمت و تاریکی برآن سایه افکَنَد
 -38ازمنظرِسهروردی ،اشیاء دیگر از تابش وپرتو .........پدیدآمده اند.
-39شیخ اشراق معتقداست،هر .........نوراست امّا نه ،..........بلکه درجه ای است از نور.
-40سهروردی میگوید:ذات نخستین،....،یعنی خداپیوسته نورافشانی(اشراق)میکندوبدین ترتیب،متجلیّ می شود.
 -41رستگاری ،عبارت از وصول کامل به این روشنی .............است.
-42درفلسفةشیخ اشراق.................،معنای زمینی خودراندارندبلکه درجغرافیای عرفانی معنایی ویژه پیدامی کنند.
 -43مشرق جهان در جغرافیای سهروردی به دلیل ، ..............برای موجودات خاکی قابل مشاهده نیست.
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 -44در میان مشرق محض و مغرب کامل ............،قرار دارد که در آن نور و ظلمت به هم آمیخته اند.
-45سهرودی با الهام از قرآن کریم ،از خدواند به  ...................تعبیر می کند(.نهایی دی ماه )98
-46طبق نظرِسهروردی،آنان که هم درصُوَربرهانی وهم به اشراق وعرفان به کمال رسیده اند............نامیده می شوند(.نهایی
خرداد ماه )98
@جواب ها-1:ابن سینا /بوعلی سینا-2شیخ الرئیس /حُجه الحق /شاهزادۀ اطبا -3اویسنا/اویسن -4/ابوعبداهلل ناتلی
-6علم طب -7عقلی واستداللی -8ارسطو -9فلسفۀ مشائی-10ابن سینا -11قانون-12فلسفۀابن سینا-13شفا-14شفا
-15اشارات وتنبیهات-16عنایت-17طبیعت -18حرکات وتحوّالت -19مبدأکلّ جهان هستی-نظام احسن-20عالم
طبیعت/علوم طبیعی/رابطۀوجودی -21پادشاه راستین -22ماوراءطبیعت/خدا -23خشوع و خشیت -24حكیم متالّه -25
مشرق جهان -26نوراالنوار /واجب الوجود -27متفاوت -28اصفهان/ابن سینا -29ابن سینا  -30استداللی /کشف و
شهودقلبی  -31وجود /سیر و سلوک قلبی  -32بحث وا ستدالل /شهود قلبی(تجربۀدرونی) -33تربیت عقالنی -34غرق
در تألهّ/بحث-35سُهروردی -36امام تالّه -37حكیمی الهی-38نوراالنوار -39واقعیتی /نور مطلق -40نورمطلق-41
نورمطلق-42مشرق و مغرب -43تجرّد ازماده-44مغربِ وسطی -45نوراالنوار -46حكیم متألهّ

*گزارههای زیر را با واژه صحیح و غلط مشخص کنید:
 -47ابن سینا :اگر در مسئله ای حیران می ماندم و بر حدّ وسط قیاس آن راه می بردم ،به مسجد جامع می رفتم و نماز می
گزاردم و نزد مُبدِع کل ،زاری و تضرّع می کردم تا آنکه بر من آشکار می گردید.
-48ابن سینادرطول زندگی نسبتاکوتاه وپرماجرای خود بیش ازدویست کتاب ورساله درشاخه های گوناگون علم وفلسفه نوشت.
-49برخی ازرساله ها وکتب ابن سینا قرن ها درمراکز علمی شرق و غرب تدریس شده اند و برخی امروز هم تدریس می شوند.
-50کتاب شفاابن سینا دایرة المعارف عظیم علمی وفلسفی مشتمل بر موضوعاتی چون منطق ،نجوم ،علوم وحیانی و الهی است.
-51کتاب نجات ابن سینا هم اکنون نیزدرحوزه های علمی ومراکز دانشگاهی از مهم ترین کتب فلسفی به حساب می آید.
-52کتاب انصاف ابن سینادارای بیست جزءوشامل  28هزارمسئله بوده است.
-53کتاب انصاف ابن سینادرحملة سلجوقیان به اصفهان به غارت رفته وتنها چند جزء آن باقی مانده است.
 -54کتاب دانشنامة عالیی ،به زبان پارسی است و ابواب مختلف حکمت در آن مندرج است.
 -55کتاب دانشنامه عالیی ابن سینا در اصفهان و برای سیف الدوله ،حاکم آن شهرنوشته شده است.
-56از نظر ابن سینا طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصدی خاص داردو این مقصد در ذات عالم طبیعت است.
 -57محقق ودانشمند حقیقی به ظواهر اکتفا می کند؛ بلکه همواره می کوشد تا به ظواهر پی ببرد.
 --58ازنظر ابنسینا عالم طبیعت را،لطف و عنایت باریتعالی پدید آورده است.
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-59در نظام کلّی جهان شرّ و بدی الزمة جهان میباشد.
 -60آنچه ظاهرا شروبدی به نظر می رسد  ،ازنظر ابن سینا برای نظام کلی جهان الزم است.
-61به نظر ابن سینا«:عنایت ،احاطه و شمول علم باری تعالی بر همة موجودات است و ضروری است که همةموجودات مطابق
آن باشند تا ضروری ترین نظام پدید آید.
 -62به نظر ابن سینا :نظام جهان معلول ذات واجب تعالی وشمول علم اوست.پس،موجودات بر طبق علم الهی بوده و بهترین
نظام را تشکیل داده اند.
-63ازنظرابن سینا :درحقیقت همةفصول برای حفظ اعتدال درطبیعت درپی یکدیگرند ودرمجموع،خیروکمال طبیعت راتأمین
می کنند.
 -64از نظر ابن سینا  :همة بدی های ظاهری در واقع زمینه ساز خیر و کمال بیشتر درماوراء طبیعت هستند.
 -65از نظر ابن سینا  :برخی موجودات جهان در وجود و آثار خود به فیض و عنایت دائمی او نیازمندند.
-66علت نام گذاری عالم به طبیعت ،بدان جهت است که اجزاء این عالم،هرکدام طبع و ذات خاصی دارند وخود این عالم نیز به
عنوان یک کل ،و ذاتی دارد که منشأ و مبدأحرکات و تحوّالت آن است.
-67به نظرابن سیناطبیعتِ هر شیءآنرابه سوی خیرکمال مطلوبش سوق می دهد؛به شرط اینکه مانعی درراه طبیعت قرار بگیرد.
 -68ازنظرابن سیناسیل و زلزله ،همگی در یک نظم کلّی جهانی تأثیر مثبت دارند و به کمال نهایی طبیعت کمک می کنند.
 -69ازنظرابن سینا بانگاه کردن به بخش کوچکی از جهان طبیعت می توان دربارة آن داوری کلی کرد.
 -70ابن سیناازمامی خواهدکه عالوه برمطالعة عالم طبیعت،برای کشف ویژگی هاو روابط پدیده های آن،دررابطةوجودی این
عالم باعلل متعددنیزتأمل کنیم.
 -71پادشاه راستین ازنظر ابن سینا،آن است که ذات هرچیزی از اوست.
 -72علت هر چیز یاازپادشاه راستین پدید آمده یااز چیزی پدید آمده که خود آن چیز راخداوند به وجودآورده است.
 -73ازنظر ابن سینا ،همة چیزهای دیگر بنده و مملوک خداست و او به هیچ چیز محتاج نیست.
 -74منظور از مغرب وسطی در فلسفهی سهروردی ،عالم عقول و نورانیت محض است.
 -75سهروردی درکتاب مطارحات از شیوة مشّائیان فراتر می رود و حکمت اشراقی را پایه گذاری می کند.
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-76شیخ شهاب الدین سهروردی از برجسته ترین چهره های حکمت اسالمی وفرهنگ ایران زمین است.
-77سهروردی در سال  549هجری قمری در قریة سُهروَرد فاراب دیده به جهان گشود.
 -78سهروردی بااحیاء فلسفة نورو اشراق یونان باستان و تلفیق آن با کالمِ اسالمی،حکمت اشراق را پایه گذاری کرد.
-79حکمت اشراق نوعی بحث از وجود است که تنهابه نیروی عقل و ترتیب استدالل اکتفانمی کندبلکه آن رابا سیر و سلوک
قلبی نیزهمراه می سازد.
 -80به نظرِسهروردی آنچه را از طریق عقل کسب کرده شده،می بایست با استدالل و برهان به دیگران تعمیم دهد.
 -81از نظرسهروردی،تحقیق فلسفی به شیوةا ستداللیِ محض وبدون رسیدن به قلب بی نتیجه است.
-82شیخ اشراق معتقداست هرگاه اتفاق افتد که درزمانی حکیمی غرق در تألهّ بوده ودربحث نیز استاد باشد ،او را ریاست تامّه
بوده و خلیفه و جانشین خدا اوست.
-83مرادشیخ اشراق ریاست،ریاست تامّه ازراه قهروغلبه است که گاه باشدکه امامِ تألهّ درظاهرحاکم باشدوگاه به طورنهایی.
 -84به نظرِسهروردی برای مقام خالفت ضروری نیست که امور و حقایق را بی واسطه ،از حق تعالی دریافت کند.
 -85شیخِ اشراق مبدأ جهان و خالق هستی را نور محض می داند و او رانوراالنوارمی نامد.
 -86ازدیدگاه شیخ اشراق،تفاوت موجودات در شدّت وضعفِ مرتبة وجودی آنهاست.
 -87به نظرِ سهروردی همه چیز دراین جهان پرتوی از نور ذات نورمطلق است.
 -88ازنظرِشیخ اشراق،هر زیبایی و کمالی ،موهبتی از رحمت نور ذاتِ نورمطلق ست.
 -89ازدیدگاه شیخ ابن سینا،همةچیزها را نور ذات نورمطلق به وجود می آورد و با اشعة خود به آنها حیات می بخشد.
-90مشرق جهان در جغرافیای سهروردی،نور محض یا محل فرشتگان مقرب است.
-91مغرب وسطی درنظرِسهروردی ،جهان تاریکی یا عالم ماده است که بهره ای ازنور ندارد.
-92نویسندة کتاب االنصاف ابن سینا است( .نهایی دی ماه )97
-93سهروروردی(حکمت اشراق)،شیوةاستداللی محض راباسیروسلوک قلبی همراه می سازد(.بااندکی تغییرنهایی
شهریورماه )98
-94درروش اشراقی،شیوة استداللی محض باسیروسلوک قلبی همراه می شود( .نهایی دی ماه )98
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@جوابها -47 :غ -48غ -49ص  -50غ -51غ  -52ص -53غ -54ص  -55غ  -56ص  -57غ -58ص -59ص  -60ص
 -61غ  -62ص  -63ص  -64غ  -65غ  -66ص  -67غ  -68ص  -69غ  -70غ  -71ص  -72غ  -73ص  -74غ  -75غ
 -76ص  -77غ  -78غ  -79ص  -80غ  -81ص -82ص  -83غ -84غ -85ص  -86غ  -87ص -88ص  -89غ  -90ص
 -91غ  -92ص  -93ص  -94ص

@گزینۀ صحیح را انتخاب کنید:
-95تأثیر طبیعت شئ در حرکت اشیاء به سوی غایت به نظر ابنسینا به مدد چیست؟
 )1عقل فعّال

 )3علم خداوند

 )2طبیعت جسم

 )4الطاف خداوندی

-96برجسته ترین بُعد فکری ابن سینا چیست و به چه معناست؟
)1طبیعتشناسی-اشتیاق ذاتی و فطری که سبب بقای وجود ممکنات است.
)2خداشناسی-اشتیاق ذاتی و فطری که سبب بقای وجود ممکنات است.
)3طبیعتشناسی-عنوان یک کل ،و ذاتی دارد که منشأ و مبدأحرکات و تحوّالت آن است
)4خداشناسی-عنوان یک کل ،و ذاتی دارد که منشأ و مبدأحرکات و تحوّالت آن است
-97طبیعت درفلسفة ابن سیناچه جایگاهی داردوعامل پدیدآورنده عالم طبیعت چیست وهمةاجزای آن چه چیزی راتحقق می
بخشند؟ (به ترتیب)
)1مرتبهای از هستی -لطف و عنایت خدا -نظام احسن

)2وراء هستی -عشق به هستی -نظام احسن

)3مرتبهای از هستی -عشق به هستی -شعور هستی

)4مرتبهای از هستی -لطف و عنایت خدا -نظام تکوین

-98کدام گزینه در رابطه با نظر بوعلی سینا دربارهی بال و شرّ درست نیست؟
)2همة بدیها امور واقعی و غیرضروری کل جهان است.

)1بال و شرّ الزمهی نظام کلی جهان است.

) 3آنچه ظاهراً شر و بدی به نظر میرسد ،الزم و مفید کل است)4 .همة بدیها در واقع زمینه خیر و کمال بشر است.
-99کدامیک از موارد زیر ،تعریف «جهانشناسی» از نظر ا بن سینا است؟
)1شناخت قوانین طبیعت از طریق تجربه و آزمایش

)2شناختی که غایت آن اثبات نظام مجرّد عالم طبیعت است.

)3شناخت قوانین طبیعت از طریق قواعد عقلیِ فلسفی

)4شناختی که به مدد حق و فیض واجبالوجود حاصل میشود.

-100در جغرافیای عرفانی سهروردی مراد از مشرق و مغرب کامل و مغرب وسطی کدام است؟
)1جهان فرشتگان -عالم مثال -ستارگان مرئی

)2جهان مجردات -عالم مثال -عالم ماده

 )3جهان نور محض -عالم افالک -عالم ماده

)4جهان فرشتگان مقرّب -عالم ماده -ستارگان مرئی
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@جواب تست ها -95 :یك -96سه  -97چهار  -98دو  -99چهار -100چهار

-101هریك ازگزینههای سمت راست با یكی ازگزینههای سمت چپ مناسبت دارد،گزینۀ درست راجلوی
گزینۀمربوطه بنویسید:
الف) نور محض

-1پایه گذار حكمت اشراق

ب)سهروردی

 -2عالم ماده

ج) مغرب کامل

 -3قانون

د) کامل ترین مرجع حكمت مشائی

-4مبدأ جهان وخالق هستی

ر) رستگاری

 -5الهیات شفا

ز) پدید آوردن عالم طبیعت توسط خداوند

 -6وصول کامل نور مطلق

و) پادشاه راستین ازنظر ابن سینا

 -7لطف وعنایت

ک)دایره المعارف عظیم علمی وفلسفی

 -8توانگر و بی نیاز مطلق(خداوند)

ق)ابواب مختلف حكمت درآن مندرج است.

-9شدت وضعف نورانیت

ی)تفاوت اصلی موجودات نزد سهروردی

-10دانشنامۀعالئی
-11شفا

@جواب ها:الف )4(:ب )1(:ج )2( :د )5( :ر )6( :ز )7( :و )8( :ک )11(:ق )10(:ی)9(:

@پاسخ کوتاه دهید:
-102به سواالت ذیل درموردِ فلسفۀ ابن سینا جواب کوتاه دهید؟
الف-ابن سینا فلسفۀ مشایی رابه چه صورتی ارائه کرد؟
مدوّن ونظام مند
ب -طبیعت در نظر ابنسینا چیست؟
طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصدی خاص داردو این مقصد در ذات عالم طبیعت است.

ج -ابن سیناعالمی که به عنوان یك کل،وذاتی داردکه منشأو مبدأحرکات وتحوّالت آن است چه می نامد؟
طبیعت

د -چهار مورد ازکتب ابن سینا رافقط نام ببرید؟

نجات ،انصاف ،شفا ،اشارات و تنبیهات و.......
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و-درمورد کتب ابن سینا به دوسوال زیر پاسخ دهید(نهایی دی ماه )98

الف-کدام کتاب اومختصر کتاب شفا می باشد؟
@جواب :الف -نجات

ب-کدام کتابش شامل آخرین دیدگاه های او در حکمت می باشد؟

ب -اشارات وتنبیهات

-103نویسندۀ هریك از کتاب های زیر را مشخص کنید:
الف-نجات(نهایی دی ماه )98

-1سهروردی

ب -حکمه ا الشراق

-2ابن سینا

ج -اشارات و تنبیهات
د -انصاف
و -شفا
@جواب ها:الف ،ج  ،د ،و 2

ب1:

-104ازنظر ابنسینا روش مطلوب ومناسب برای تحقیق درعالم طبیعت چیست؟
ابن سیناازمامی خواهدکه عالوه برمطالعةعالم طبیعت،برای کشف ویژگی هاوروابط پدیده های آن(که به شکل گیری علوم
طبیعی منجر می شود)،دررابطةوجودی این عالم با مبدأ کلّ جهان هستی نیز تأمل کنیم.
 -105به سواالت ذیل درموردِ فلسفۀ شیخ اشراق(سُهروردی) جواب کوتاه دهید؟
الف-سهروردی درکدام کتاب از شیوۀ مشّائیّان فراتر می رود وجكمت اشراقی را پایه گذاری می کند؟
حكمه االشراق

ب-ازدیدگاه سهروردی آنان که هم در صُوَر برهانی به کمال رسیده اند و هم به اشراق و عرفان دست یافته اندچه

نامیده می شوند؟( نهایی اسفند ماه )87
حكیم متاله
ج -شیخ اشراق مبدا جهان وخالق هستی را چه می داندواورا چه می داند؟
نورمحض" نوراالنوار"
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د-به نظرِسهروردی اشیاء چگونه پدیدآمده اند؟
از تابش وپرتو نوراالنوار پدید آمده اند.
و -باتوجه دیدگاه های شیخ اشراق  ،تفاوت اصلی موجودات درچیست؟
در شدّت وضعفِ نورانیّت
ی-حكیمِ متالُه ازنظر سهروردی کیست؟

ازدیدگاه سهروردی آنان که هم در صُوَر برهانی به کمال رسیده اند و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند.
-106ازکدام کتاب سهروردی به عنوان مهمترین کتاب وی یادمی شود؟وچرا؟
حكمه االشراق-زیرا مكتبی جدید رادر فلسفۀا سالمی ارائه کرد.

-107سهروردی چگونه توانست حكمت اشراقی را پایه گذاری کند؟
اوبااحیاء فلسفۀ نورو اشراق ایران باستان و تلفیق آن با عرفان،اسالمی،حكمت اشراق را پایه گذاری کرد.

-108درنظرِ سهروردی منظور از مغربِ وسطی چیست؟ ( بااندکی تغییرنهایی دی ماه )98
در میان مشرق محض و مغرب کامل ،مغرب وُسطی قرار دارد که در آن نور و ظلمت به هم آمیخته اند.
-109منظور شیخ اشراق از مفهوم نور چیست؟
هرواقعیتی نوراست امّانه نورمطلق،بلکه درجه ای است ازنور
"-110کیوان هم به سلوک عقلی واستدالل برهانی اهمیت میدهد و هم به سیروسلوک قلبی و تزکیۀ
نفس» شما کدام روش فلسفی را به او پیشنهاد میکنید؟
فلسفة اشراق
-111وجه تشابه و وجه اختالف فلسفۀ ابن سینا با فلسفۀ اشراق(سهروردی) رابنویسید؟
فلسفة اشراق با فلسفة مشّاءمتفاوت است؛زیرا فلسفة مشّاءازعقل نظری فراتر نمی رود،ولی اشراق عالوه برعقل نظری به سلوک
قلبی نیز اهمیّت می دهد.وجه تشابه آن ها همان اهمیّت دادن به عقل نظری است.
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*پاسخ کامل و تشریحی دهید:
-112کتب قانون ونجات ابن سینا را به اختصار معرفی کنید؟

.1قانون :نوعی فرهنگ نامة پزشکی است ،ازمعروف ترین آثار ابن سینابه شمار می رود و به زبان های التین ،انگلیسی،
فرانسه و آلمانی ترجمه شده است.2.نجات :شکل مختصر کتاب شفاست و به بیشتر زبان های زندة دنیا ترجمه شده است.
-113کتاب شفای ابن سینادارای چه موضوعاتی است؟بررسی کنید؟

شفا:این دایر معارف عظیم علمی وفلسفی مشتمل بر موضوعاتی چون منطق ،ریاضی ،علوم طبیعی و الهی است.قسمت الهیات
شفاکه دربردارندة فلسفةابن سیناست،کامل ترین مرجع حکمت مشائی است وهم اکنون نیزدرحوزه های علمی ومراکزدانشگاهی
از مهم ترین کتب فلسفی به حساب می آید.
-114کتاب های انصاف ،اشارات وتنبیهات ودانشنامۀ عالیی ابن سینا را به ترتیب معرفی کنید؟

.1انصاف:دارای بیست جزءوشامل 28هزارمسئله بوده امادرحملةغزنویانبه اصفهان به غارت رفته وتنها چندجزءآن باقی مانده
است.2.اشارات و تنبیهات :آخرین دیدگاه های ا بن سینا در حکمت را شامل می شود.3.دانشنامۀ عالیی :به زبان پارسی
است و ابواب مختلف حکمت در آن مندرج است .این کتاب در اصفهان و برای عالء الدوله ،حاکم آن شهرنوشته شده است.
-115طبیعت شناسی را از نظرِابن سیناتوضیح دهید؟
از نظر ابن سینا طبیعت مرتبه ای ازهستی است که روبه مقصدی خاص داردو این مقصددرذات عالم طبیعت است.
-116به نظرِابن سیناازعالمِ طبیعت به چه عنوانی تعبیر می شود؟چرا؟
نظامِ احسن،زیرا خداوند،عالم طبیعت را با لطف و عنایت خود پدید آورده و همة اجزاء آن چنان ترکیب وتألیف شده اند که
بهترین نظام ممکن،یعنی نظام احسن،را تحقق می بخشند.
-117ازنظر ابنسیناعالم حقیقی چه کسی است؟
از نظر ابن سینا،تأمل در رابطة طبیعت با ماوراء طبیعت و خدا در کنار تحقیق در روابط میان پدیده ها ،دانشمند و محقق را از
ظاهر پدیده ها عبور می دهد و به باطن آنها می رساند؛ آنها را به خشوع و خشیت در برابر حق وا می دارد و مصداق آیة
شریفة" انِمَّا یَخْشَی اهللّ مِن عباده العلماء تنها بندگان عالِمِ خداوند خشیت او را به دل دارندمی سازد.
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-118تفسیروتحلیل این جملۀ از ابنسینا راباذکر مثالی بنویسید.
« عالم طبیعت یك کل ،و ذاتی دارد که منشأ و مبدأ حرکات و تحوّالت آن است».

خداوند ،عالم طبیعت را با لطف و عنایت خود پدید آورده و همة اجزاء آن چنان ترکیب و تألیف شده اند که بهترین نظام
ممکن،یعنی نظام احسن،را تحقق می بخشند .به نظر ابن سینا طبیعتِ هر شیء آن را به سوی خیر و کمال مطلوبش سوق می
دهد؛ به شرط اینکه مانعی در راه طبیعت قرار نگیرد.حتی آنچه ظاهرا شرّ و بدی به نظر می رسد مانند پژمرده شدن یک گل
یامرگ یک جانداریا حتی وقایع ویرانگرطبیعی همچون سیل و طوفان وزلزله ،همگی برای نظام کلیّ جهان الزم اند.
-119اگر شما مثل ابنسینا بیاندیشید،دراین صورت ،مفهوم طبیعت چگونه تعبیر میشود؟توضیح دهید.
از نظر ابن سینا طبیعت مرتبه ای ازهستی است که روبه مقصدی خاص داردو این مقصددرذات عالم طبیعت است .خداوند ،عالم
طبیعت رابا لطف وعنایت خودپدید آورده وهمة اجزاء آن چنان ترکیب وتألیف شده اندکه بهترین نظام ممکن،یعنی نظام احسن،را
تحقق می بخشند .به نظر ابن سینا طبیعتِ هر شیء آن رابه سوی خیر و کمال مطلوبش سوق می دهد؛به شرط اینکه مانعی در
راه طبیعت قرار نگیرد.
-120عالمِ طبیعت از دیدگاه ابن سینا ،چه ویژگیهایی دارد؟(ذکردومورد کافی است)
 -1طبیعت درفلسفة ابن سینامرتبه ای از هستی است که رو به سوی مقصد خاصی دارد؛واین مقصد در ذات عالم طبیعت است.
-2طبیعتِ هر شیء آن را به سوی خیر وکمال مطلوبش سوق می دهد؛به شرط اینکه مانعی درراه طبیعت قرار نگیرد.
-3خداوند ،عالم طبیعت را با لطف و عنایت خود پدید آورده وهمة اجزاء آن چنان ترکیب وتألیف شده اند که بهترین نظام
ممکن،یعنی نظام احسن،را تحقق می بخشند
-4اجزاء این عالم،هرکدام طبع و ذات خاصی دارند وخود این عالم نیز به عنوان یک کل ،و ذاتی دارد که منشأ و مبدأ حرکات
وتحوّالت آن است. .
-5به نظر او طبیعت هرشیء آن را به سوی خیر و کمال سوق می دهد
 -6درعالم طبیعت ،اعتدال و هماهنگی بی نظیری به چشم می خورد و همة موجودات به نحوی خلق شده اند که سهم و اثر
خاصی در حفظ نظام طبیعت دارند.
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-121ازنظرابنسیناعلم واقعی و حقیقی به هرشئ چگونه علمی است؟ و نتیجهی این علم چه خواهد بود؟
ابن سیناازمامی خواهدکه عالوه برمطالعة عالم طبیعت،برای کشف ویژگی هاو روابط پدیده های آن(که به شکل گیری علوم
طبیعی منجر می شود)،در رابطةوجودی این عالم با مبدأ کلّ جهان هستی نیز تأمل کنیم .از نظر ابن سینا،تأمل در رابطة طبیعت
با ماوراء طبیعت و خدا در کنار تحقیق در روابط میان پدیده ها ،دانشمند و محقق را از ظاهر پدیده ها عبور می دهد و به باطن
آنها می رساند؛ آنها را به خشوع و خشیت در برابر حق وا می دارد و مصداق آیة شریفة" انِمَّا یَخْشَی اهللّ مِن عباده العلماء تنها
بندگان عالِمِ خداوند خشیت او را به دل دارندمی سازد.
 -122روش ابن سینادرتحلیل مسائل فلسفی،چیست؟مختصرا توضیح دهید.
عقلی واستداللی است.اواین روش راکه ارسطو پایه گذاری کردو بعدها وارد جهان اسالم شد ،به اوج رساند.ابن سینافلسفةمشائی
را به صورت مدوّن و نظام مند ارائه کرد.
-123علت نام گذاری(وجه تسمیه)عالم طبیعت به این نام ازجانب ابن سیناچیست؟توضیح دهید.
بدان جهت است که اجزاءاین عالم،هرکدام طبع و ذات خاصی دارند وخود این عالم نیزبه عنوان یک کل ،و ذاتی دارد که منشأ و
مبدأ حرکات و تحوّالت آن است.
-124اصطالح «پادشاه»را ازنظر ابنسیناتوضیح دهید؟
شیخ الرئیس می گوید":آیامی دانی پادشاه کیست؟ پادشاه راستین آن توانگر و بی نیاز مطلق است که هیچ چیز در هیچ چیز از
او بی نیاز نیست .ذات هرچیزی از اوست؛زیرا ذات هر چیز یا از او پدید آمده یاازچیزی پدید آمده که خود آن چیز راخداوند به
وجودآورده است.پس،همة چیزهای دیگر بنده و مملوک اوست واو به هیچ چیز محتاج نیست".
-125ابن سینا وجود شّروبدی را درطبیعت چگونه توضیح داده است؟(نهایی دی ماه )98
به نظر ابن سینا طبیعتِ هر شیء آن را به سوی خیر و کمال مطلوبش سوق می دهد؛ به شرط اینکه مانعی در راه طبیعت قرار
نگیرد.حتی آنچه ظاهرا شرو بدی به نظر می رسد ،مانند پژمرده شدن یک گل یا مرگ یک جاندار یا حتی وقایع ویرانگرطبیعی
همچون سیل و زلزله،همگی در یک نظم کلّی جهانی تأثیر مثبت دارندوبه کمال نهایی طبیعت کمک می کنند.
-126منظوراز مفاهیم مشرق ومغرب کامل درجغرافیای عرفانی سهروردی چیست؟
مشرق جهان درجغرافیای سهروردی،نور محض یامحل فرشتگان مقرب است که به دلیل تجرّدازماده ،برای موجودات خاکی
قابل مشاهده نیست .مغرب کامل نیز جهان تاریکی یا عالم ماده است که بهره ای ازنور ندارد.
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-127باذکرمثالی بیان کنیدچراازنظرابن سینابانگاه کردن به بخش کوچكی ازجهان طبیعت نمی توان
دربارۀ آن داوری کلی کرد؟
زیرامثالً زرد شدن برگ های سبز درختان در پاییز برای کسی که فقط پاییزرا می بیند ،حادثه ای ناگوار تلقی می شود امّا کسی
که چهار فصل را مشاهده می کند،می داند که پاییز نقش ویژة خود را در اعتدال طبیعت ایفا می کند.
-128نظر ابن سینا درمورد وجودِ شّر وبدی درطبیعت چیست؟(نهایی دی ماه  97وشهریور)98
به نظر ابن سینا طبیعتِ هر شیء آن را به سوی خیر و کمال مطلوبش سوق می دهد؛ به شرط اینکه مانعی در راه طبیعت قرار
نگیرد.حتی آنچه ظاهرا شرو بدی به نظر می رسد ،مانند پژمرده شدن یک گل یا مرگ یک جاندار یا حتی وقایع ویرانگرطبیعی
همچون سیل و زلزله،همگی در یک نظم کلّی جهانی تأثیر مثبت دارندوبه کمال نهایی طبیعت کمک می کنند.
-129نظرِ ابن سینا درمورد آنچه درطبیعت شرّ وبدی نامیده می شود ،چیست؟ نهایی خرداد ماه 98
به نظر ابن سینا طبیعتِ هر شیء آن را به سوی خیر و کمال مطلوبش سوق می دهد؛ به شرط اینکه مانعی در راه طبیعت قرار
نگیرد.حتی آنچه ظاهرا شرو بدی به نظر می رسد ،مانند پژمرده شدن یک گل یا مرگ یک جاندار یا حتی وقایع ویرانگرطبیعی
همچون سیل و زلزله،همگی در یک نظم کلّی جهانی تأثیر مثبت دارندوبه کمال نهایی طبیعت کمک می کنند.
-130ازنظرِابن سیناتامل دررابطه طبیعت باماوراءطبیعت وخدادرکنارتحقیق درروابط میان پدیده ها،چه
تاثیری در دانشمند دارد؟
دانشمند و محقق رااز ظاهر پدیده ها عبور می دهد و به باطن آنها می رساند؛ آنها را به خشوع و خشیت در برابر حق وا می دارد
و مصداق آیة شریفة" انِمَّا یَخْشَی اهللّ مِن عباده العلماء تنها بندگان عالِمِ خداوند خشیت او را به دل دارندمی سازد.
-131ازنظرِسهروردی تحقیق فلسفی وسیروسلوکِ قلبی به ترتیب چه زمانی بی نتیجه وگمراه کننده است؟
تحقیق فلسفی به شیوۀا ستداللیِ محض وبدون رسیدن به قلب بی نتیجه است وسیروسلوک روحانی وقلبی هم بدون
تربیت عقالنی گمراه کننده می باشد.

-132عقیدۀ سهروردی درمورد مبدا جهان وخالق هستی چیست؟توضیح دهید.
شیخِ اشراق مبدأجهان و خالق هستی را نور محض می داندو او رانوراالنوارمی نامد .اشیاء دیگر از تابش وپرتو نوراالنوار پدیدآمده
اند.پس،هرواقعیتی نوراست امّانه نورمطلق،بلکه درجه ای است ازنور.پس ،تفاوت موجودات درشدّت وضعفِ نورانیّت آنهاست.
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-133مفاهیم و اصطالحات ذیل رادرفلسفۀاشراق تعریف کنید:
)1حکیم متأله

)2روش فلسفی اشراق

)3فیلسوف اشراقی

 )4تحقیق فلسفی

)5رستگاری

)6مشرق جهان

 )7مغرب کامل

 )8مغرب وُسطی

@جواب-1:آنان که هم درصُور برهانی به حدّ کمال رسیده اند و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند .او این افراد را حکیم
متأله می خواند.
 -2حکمت اشراق نوعی بحث از وجود است که تنهابه نیروی عقل و ترتیب استدالل اکتفانمی کندبلکه آن رابا سیر و سلوک
قلبی نیزهمراه می سازد.
-3فیلسوف اشراقی می کوشدآنچه رادرمقام بحث واستدالل به دست آورده،با شهود قلبی وتجربة درونی دریابدوبه ذائقة دل
برساندو آنچه راازطریق شهود کسب کرده است،بااستدالل وبرهان به دیگران تعمیم دهد.
-4تحقیق فلسفی به شیوةا ستداللیِ محض وبدون رسیدن به قلب بی نتیجه است وسیروسلوک روحانی وقلبی هم بدون تربیت
عقالنی گمراه کننده می باشد.
 -5ذات نخستین،نورمطلق،یعنی خداپیوسته نور افشانی(اشراق)می کند و بدین ترتیب ،متجلیّ می شود و همةچیزها را به وجود
می آورد و با اشعة خود به آنها حیات می بخشد .همه چیز دراین جهان پرتوی از نور ذات اوست وهر زیبایی و کمالی ،موهبتی از
رحمت اوست و رستگاری ،عبارت از وصول کامل به این روشنی است.
-6مشرق جهان درجغرافیای سهروردی،نور محض یامحل فرشتگان مقرب است که به دلیل تجرّدازماده ،برای موجودات خاکی
قابل مشاهده نیست.
 -7مغرب کامل نیز جهان تاریکی یا عالم ماده است که بهره ای ازنور ندارد.
 -8در میان مشرق محض و مغرب کامل ،مغرب وُسطی قرار دارد که در آن نور و ظلمت به هم آمیخته اند.
-134باتوجه به دیدگاههای شیخ اشراق،ذات نخستین یانورمطلق چگونه متجلّی می شود؟ومنظرازرستگاری
درنظر او چیست؟

ذات نخستین،نورمطلق،یعنی خداپیوسته نورافشانی(اشراق)می کند و بدین ترتیب،متجلیّ می شود وهمةچیزها رابه وجود می آورد
وبا اشعةخود به آنهاحیات می بخشد.همه چیز دراین جهان پرتوی از نورذات اوست وهر زیبایی وکمالی ،موهبتی از رحمت اوست
و رستگاری ،عبارت از وصول کامل به این روشنی است.
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-135نظرِ سهروردی (شیخ اشراق)درمورد حكیم متاله رابنویسید؟
«هرگاه اتفاق افتد که درزمانی حکیمی غرق درتألهّ بوده ودربحث نیز استاد باشد،اوراریاست تامّه بوده و خلیفه وجانشین خدا
اوست …جهان هیچ گاه ازحکیمی که چنین باشد ،خالی نیست …؛زیرا برای مقام خالفت ضروری است که اموروحقایق را
بی واسطه ،ازحق تعالی دریافت کند والبته مراد من ازاین ریاست،ریاست از راه قهر وغلبه نیست بلکه گاه باشدکه امامِ تألهّ در
ظاهر حاکم باشد و گاه به طور نهایی … ]در هرحال[ او راست ریاست تامّه ،اگرچه در نهایت گمنامی باشد .و چون ریاست
واقعی جهان به دست او افتد ،زمان وی بس نورانی ودرخشان شود و هرگاه جهان از تدبیر حکیمی الهی تهی ماندَ،ظلمت و
تاریکی برآن سایه افکَنَد».
-136سهروردی جویندگان معرفت را به چند گروه تقسیم می کند؟ آنها را توضیح دهید(.مدارجِ دانایی)
 .1آنان که تازه عطش و شوق معرفت یافته اند و جویای آن اند.
. 2آنان که در فلسفة استداللی به کمالی رسیده اند ولی از ذوق و عرفان بهره ای ندارند.
. 3آنان که به طریقةبرهان وفلسفةاستداللی توجهی ندارندوفقط تصفیة نفس می کنندو به شهودهایی دست یافته اند.
. 4سرانجام ،آنان که هم در صُوَر برهانی به کمال رسیده اند و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند .اینان حکیم متألهّ اند و
بهترین دسته به حساب می آیند.
-137خالصه ای از زندگینامۀ علمی وفلسفی سهروردی رابنویسید؟
شیخ شهاب الدین سهروردی از برجسته ترین چهره های حکمت اسالمی وفرهنگ ایران زمین،در سال  549هجری قمری در
قریة سُهروَردزنجان دیده به جهان گشود.تحصیل خودرادرمراغه آغاز کرد.پس ازآن ،به اصفهان رفت وبااندیشه های ابن سینا
آشنایی کامل یافت .سپس،عزم سفر کرد و سفرهای خود راباسلوک معنوی و عرفانی درآمیخت وبه مجاهدت با نفس مشغول
شد.او اغلب ایاّم سال روزه داشت و در خلوت خود به ذکر و عبادت مشغول بود تا آنکه به مقامات عالی عرفان وبرترین درجات
حکمت نائل شدشیخ اشراق به ابن سینااحترام می گذاشت و از او سپاسگزاری می کرد.در عین حال،می کوشید حکمت استداللی
ابن سینا را با چاشنی کشف و شهودقلبی به کمال رساند.
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@جواب فعالیت ها وتمرینات درس10
💫درس ص74
-1ابن سینا شخصیت متفکّر واهل علم بود و در تمام علوم زمان خود مهارت داشت- .
 -2انسان متعبّدی بود ودرامور دینی وحلّ مشکالت متوسّل به خداوند می شد- .
 -3پرتالش وباجدّیت بود وحاصل این تالش وپشتکار ،خدمات ارزشمندی است که به جهان اسالم نموده است.
💫 تأمّل ص77
- 1چون معتقد است که عالم طبیعت بالطف وعنایت الهی ایجاد شده است وهمه اجزای آن به گونه ای تألیف شده اند -
که بهترین نظام ممکن را تحقّق بخشیده اند  .از طرفی هم طبیعت هرشیء آن را به سوی خیر وکمال مطلوبش سوق
می دهد به شرطی که مانعی درراه طبیعت قرار نگیرد.
 -2ازنظرابن سینا اموری ازقبیل سیل وزلزله درنظام کلّی عالم ،شرّمحسوب نمی شوندوهمگی دراین نظام کلّی الزمة اعتدال
ودارای تأثیر مثبت هستند وبه کمال نهایی طبیعت کمک می کنند
– 3الف)نگاه ابن سینا به طیبعت،یک نگاه الهی است ونگاه طبیعی تنها نیست.ازاین جهت اوعالم طبیعت رامعلول یک ذات
بی نیاز می داند.
ب) بله .به عنوان مثال نگاه فردی مانند پاسکال که یک نگاه الهی و توحیدی به جهان داردبا نگاه یک زیست شناس
که معتقدبه خدا نیست،تفاوت دارد.انسان هایی که هم به امورمادّی توجّه دارندوهم به امورمعنوی ،طبیعت رابه عنوان
یک موجود زنده ودارای هدف وغایت می بینند.
💫 تفکّر ص77
خداوند ازبس نیکو وزیباست که همین زیبایی وجمال او مانعی برای دیده شدن این همه زیبایی است.خداوند از بس که آشکار
است همین ظاهر بودنش سبب مخفی بودن او می شود .مانند نور آفتابی که اگر کم باشد قابل دیده شدن است اما وقتی این
نورانیت شدید شد اگر چه آشکارتر ونمایان تر می شود اما چشم افراد قابلیت دیدن نور شدید راندارد (خورشید وقتی پشت ابر
است می شود آن را دید اما خورشید وقتی ظاهر است نمی توان آن را مشاهده کرد).
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💫 مقایسه ص79
- 1مقایسه حکمت مشّاء واشراق :حکمت اشراق در روش عالوه بر برهان واستدالل عقلی به سیر وسلوک قلبی و کشف وشهود
باطنی(شهود) نیز توجّه دارد امّا حکمت مشّاء فقط بر برهان واستدالل عقلی (عقل)برای کشف حقیقت تکیه دارد .هدف فیلسوف
مشائی شناخت جهان خارج است اما هدف اصلی فیلسوف اشراقی این است که آنچه با استدالل عقلی به آن رسیده با شهود
قلبی وتجربه درونی همراه سازد وآنچه را ازطریق شهود کسب کرده با استدالل وبرهان به دیگران تعمیم دهد.
- 2مقایسه عرفان با حکمت اشراق:عرفا به برهان واستدالل عقلی توجّه چندانی ندارند وفقط روش آن ها متّکی بر سیر وسلوک
قلبی وتجربه درونی (کشف وشهود) است اما در حکمت اشراق هم به استدالل عقلی توجّه می شودوهم به سیر وسلوک قلبی.
💫 بررسی ص80
- 1از دو جهت بین نامگذاری فلسفه سهروردی به " اشراق" با مفهوم "نور" ارتباط وجود دارد:
الف :یکی از معانی اشراق" تابیدن نور بردل " است وسهروردی معتقد است برای درک حقیقت ووصول به آن عالوه بر
استدالل عقلی بر قلب هم باید نور معرفت بتابد تا قلب از آلودگی وتاریکی ها پاک گردد.
ب :وجه دوم :اشراق از لفظ "شرق" و"مشرق" گرفته شده وشرق یا مشرق یکی از جهات جغرافیایی است که محل طلوع
نورخورشید است .در جغرافیای عرفانی شیخ اشراق نیز مشرق مطابق با عالم فرشتگان مقرّب الهی ونور محض است.
- 2همچنان یک روش فلسفی است ،به دلیل اینکه درروش آن استدالل عقلی وبرهانی معتبر است  ،از طرفی هم موضوع آن
بحث از وجود واحکام وعوارض آن است.
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