
 
 

 

 (1اسالم جهان در فلسفه درس نهم: )آغاز

 نهم درس مطالب خالصه ��

 کنیم. می عبیرت فلسفی به حیات آن از که ارندعلمی د مسلمانان نوعی حیات است که قرن حقیقت، سیزده در 

 حیات و علمی اتحی واقع، در .باشد داشته وجود عقلی حیات که کند می رشد ای جامعه در فلسفی و علمی حیات 

 .اند عقلی حیات ثمرات و ها میوه از فلسفی

 مشهور یلسوففولین ا که رسید رشد از ای مرحله به فلسفی حیات اسالم، ظهور از قرن حدوددو گذشت از پس 

 کرد. ظهور اسحاق بن یعقوب نام ابویوسف به مسلمان

 همان عقل، به احترام و عقالنیت حضور و جامعه یک در عقلی وجود حیات فلسفه در جهان اسالم زمینة اول رشد ✔       

 .داد واهدرخثم و شد خواهد تناوری درخت شود، کاشته آن در دانش از شاخه هر دانة که است ای آماده زمین

            عبارت به.است بوده مقارن میجامعةاسال وتشکیل باظهوراسالم تعقّلی مسلمانان حیات اندکه داده گزارش علم مورّخان✔       

 .کردند گذاری پایه را اسالمی جامعة عقلی حیات کریم قرآن و اکرم پیامبر دیگر،

 و بحث جهت واجتماعی فرهنگی فضای همان که عقلی حیات این اربرایبزرگو پیشوایان و کریم وقرآن پیامبراکرم✔       

 باحثاتم وارد مردم از ریوبسیا آمد فراهم مردم برای ورزی واندیشه تفکر سازی کردند؛فرصت است،زمینه عقالنی وگوی  گفت

 شدند. علمی

 :از اند بارتع شود، می دهمشاه خدا رسول رفتار و گفتار و کریم قرآن در که های سازی اززمینه برخی✔       

 خردورزی؛ و تفکر اصل برای شدن قائل رزش ا -1

 خردورزی؛ و تفکر ثمرة عنوان به علم تکریم-2 

 دانشمندان؛ و عالمان پیوستة تکریم- 3

 استدالل؛ مختلف های شیوه گرفتن کار به و فلسفی و عقلی و علمی مباحث طرح- 4

 شود؛ تلقی منفی ویژگی یک جامعه در که طوری به جهل، و نادانی پیوستة مذمتّ-5

 .آنها از استفاده و ها تمدن و ها ملت دیگر علوم یادگیری به دعوت-6

 شد آغاز اعتقادی مسائل در عقلی وگوی گفت و بحث خدا رسول عصرِ همان از. 

 کلمند،متده ارمیقر موردبحث ومنطق رابااستدالل دین اعتقادی موضوعات ازدانشمندان،که درقرن اول آن دسته 

 .شدند می نامیده

 .انجامید لسفیف حیات به قرن، دو از بعد و شد آغاز اسالم ظهور ابتدای همان از مسلمانان عقلی حیات✔      

 اسالم فی درجهانفلس حیات گیری شکل های زمینه از دیگر یکی شد، آغاز هجری دوم ازقرن که متون ترجمة نهضت✔

 .بود
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 و ادب طب، یات،نجوم،ریاض فلسفه، منطق، قبیل از گوناگون علوم بلکه نبود فلسفه دانش به منحصر نهضت این✔

 شد. می شامل هم را سیاست

 آن دستزبر و معروف مترجم اسحاق، بن حُنین اند گفته که داشت اهمیت قدر دیگران آن از یادگیری و ترجمه نهضت✔

 .کرد می دریافت زر بود، کرده ترجمه کتابی که وزن معادل گاهی زمان،

 شتهر تمامی ودر فتندگر فرا را پیشینیان معارف زودی به باعث شدکه:مسلمانان  دیگران از ویادگیری ترجمه نهضت✔

آن  آراء سیوبرر نقد ندوباتراآموخ یونان بزرگ فیلسوفان نیزیادگارهای درفلسفه.شدند خود زمان سرآمدملتهای دانش های

 ندیشها رسطو،دربردارندةا خصوص به و افالطون ازآراء برخورداری ضمن که بخشیدند راسامان نوینی فلسفی نظام حکیمان،

 .نداشت سابقه روزگار آن تا که بود جدیدی های

 بیش یفلسف درمباحث رسطوا هک ازآنجا. آراءارسطوبود بر متکی و داشت استداللی کامالً سرشتی درآغاز اسالمی فلسفة✔

 ابن نبوغ استداللیو خودگرفت به قوی استداللی نیزصورت اسالمی کرد،فلسفة می برهانی تکیه قیاس به چیز هر از

 حکمت به ارسطو، آن، لاوّ مؤسس خاطر به فلسفی تفکر شیوة این.آراست ها موشکافی ترین ظریف با را صورت سینا،این

 .شد معروف

 ()معلم ثانی.دانند می مشائی حکمت و مؤسس گذار بنیان را فارابی فلسفه، انمورّخ و عالمان✔

 استادی درجة به و شتدا شهرت سیاست نیز و نجوم حقوق، در بود، روزگار سرآمد آن در که فلسفه بر عالوه فارابی✔

یدگاه د و بود پرداز نظریه سیاست فلسفة در. داشت تبحّر بیماران مداوای در دانست و می خوبی به را پزشکی. بود رسیده

 .است نزدیک افالطون دیدگاه به که کرد مطرح را ای ویژه

 ارسطو(و و الطوناف های اندیشه مشترک نقاط حکیم= دو نظرات میان جمع )"الحکیمین رأی بین الجمع"کتاب های ✔

 .ارابی استسطو( ازفاب ار)شرح نظرات ارسطو وراهنمای ابن سینا درفهم کت"مابعدالطبیعه کتاب فی ارسطو اغراضُ"

 ایرس و ارسطو و طونازافال خود های آموخته توانست اسالم، تعالیم با عمیق آشنایی علت لقب معلم ثانی فارابی:✔

 نهد. بنا اسالم جهان در را مشائی فلسفة و عرضه کند جدید فلسفی نظام یک در را گذشته فیلسوفان

 .نداشت معاشرت سیاست اهل با و نپذیرفت را سیاسی مشاغل هرگز فارابی✔

    با خواهد داردومی گرایش جامعه خودبه وطبع فطرت حسب به که ومعتقداست داند می بالطبع رامدنی فارابی انسان✔

 امعهجاصلی  ؛لذاهدفگذرد می اجتماعی انسان اززندگی وکمال عقیدةفارابی،مسیرسعادت به.کند زندگی خویش همنوعان

 .است خرتآ و دنیا در سعادت ومدینه،

 ابهر مدینه اندکه آراسته یفضایل مشغول وبه اموری به آن مردم که است ای ،مدینه ها مدینه به نظر فارابی بهترین ✔     

 .فاضله است مدینة ای جامعه وچنین برد می سعادت سوی
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نحو  هراب وظیفه اردوآند ای خودوظیفه باویژگی متناسب هرعضوآن میکندکه تشبیه سالم بدنی رابه دینةفاضلهم فارابی✔  

 اند. مدیگرمقدّ یزبربرخین جامعه ازاعضای دارند،برخی تقدم بربرخی بدن،برخی دراعضای که گونه همان.دهد می انجام  احسن

 ریاست نانباشدوبرآ اشتهد برتری بایدبردیگران هم کسی مدینةفاضلهدارد،در بدن ریاست برهمةاعضای قلب طورکه مثالًهمان

 .کند

 که رسیده است تعقل تدرجا ترین عالی به و دارد عالی سرشتی و بزرگ روحی که باشد کسی برعهدة باید جامعه ریاست✔  

 دائمی صالات مَلکَ وحی با واندت یم پیامبر. نیست خدا پیامبر جز کسی جامعه رهبر یعنی کند؛ دریافت را شرایع و احکام بتواند

 که دهد می امکان پیامبران به عالم باال با پیوسته اتصال همین و هست هم او جانشینان و امامان برای ویژگی این .باشد داشته

 .کنند رهبری حقیقی سعادت به نیل جهت در و درستی به را جامعه

 آن هدففاضله در مدینة با آن تفاوت ترین مهم که است معتقد و دهد می قرار فاضله، مدینة مقابل در را جاهله مدینة فارابی✔

 دست هایی لذت چنین هب که اگر برند می گمان آنها. هاست لذت فراوانی و جسم سالمت فقط مردم هدف درمدینةجاهله.است

 .اند افتاده بدبختی به نیافتند، دست اگر و اند رسیده سعادت به یافتند،

 :نكات توضیحی 

 شناسی، جامعه یزیک،ریاضی،ف از اعم آن، های شاخه همة بلکه نیست تجربی علوم ازعلم،صِرف مقصود اینجا در :1هنکت✔

 .گیرد می بر در را فلسفه و تفسیر و کالم

 خانمورّ کِندی اسحاق بن یعقوب ابویوسف:ست ا فرانسوی آمده کربن هانری تألیف اسالمی فلسفة کتاب تاریخ در:2نکته ✔ 

 لفمخت آثار که داشت ویمترجمانی. اند کرده معرّفی طبیب و دان شناس،موسیقی ستاره دان، ریاضی لسوفیفی را او
 .دادند می قرار اختیارش ودر کردند می ترجمه گوناگون های زبان رااز علمی

 موالًمع تدریس، نگامه در سطوار که اند گفته مشّاء خاطر بدین را حکمت این. است روند ه راه بسیار معنی  به مشّاء:3نکته✔
 میان ودائماً بوده وحرکت مشی در پیوسته فالسفه این اندیشة و عقل چون که اند گفته نیز برخی. زد می قدم و رفت می راه

 .اند رامشّاءنامیده فلسفةآنان است، وآمد رفت در نتایج و مقدمات
 ةآنهابامقایس میشودتاامکان مطرح ضوعهمان مو درهرموضوعی،درضمنِ فیلسوفان نظرات:11یادآوری فلسفه  4نكته✔

 شده مقایسه دیگروبایک بیان فیلسوف چند شناسی،نظرات وانسان شناسی معرفت بحث مثال،ضمن برای.شود یکدیگرفراهم
 .است

 می والًراهتدریس،معم نگامارسطودره اندکه مشّاءگفته خاطر رابدین حکمت است.این"رونده راه بسیار"معنی  مشّاءبه:5نكته✔

 نتایجو مقدمات دائماًمیانو بوده وحرکت درمشی پیوسته فالسفه واندیشةاین عقل چون اندکه گفته نیز برخی.زد می وقدم رفت
 .اند نامیده مشّاء را آنان فلسفة است، آمد و دررفت

 دارج خومخ اوحتی.شیدپو می ساده بودوبسیار اعتنا بی وشهرت نام به.داد بسیارمی اهمیت نفس تربیت به فارابی:6نكته✔
 اه شب از عضیاوب.نداشت باز صیلتح از را زندگی هرگزفارابی ومشقّت رنج.آورد می دست روزانه به وتالش کار ازراه را وخانواده

 .بود صبح بیدار تا اغلب و خواند می درس پاسبانان شهر نورچراغ زیر
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 سواالت 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:@

 کنیم. می تعبیر « ...... ...»به آن از که دارند« ...... ....» نوعی مسلمانان که است قرن سیزده حقیقت، در-1
 اشد.وجود داشته ب"...... ......"حیات علمی وفلسفی درجامعه ای جوانه می زند ورشد می کند که -2
 اند. ".............."ثمرات  و ها میوه از فلسفی حیات و علمی حیات واقع، در -3
 ..............است وجود  جامعه در علم شکوفایی و اولین شرط رشد-4
 .کردند گذاری راپایه اسالمی کریم................. جامعة وقرآن پیامبراکرم)ص(-5
 نیعقال یوگو وگفت بحث هتج واجتماعی فرهنگی فضای همان .........که برای بزرگوار وپیشوایان کریم ،قرآن پیامبراکرم-6

 کردند  سازی است،زمینه
 .است یعقل حیات رایب  سازی .،زمینه......................... ثمرة عنوان به علم تکریم خدا ورفتاررسول وگفتار کریم درقرآن-7
 هاستدالل؛زمین تلفمخ های شیوه کارگرفتن وبه وفلسفی وعقلی علمی مباحث خداطرح وگفتارورفتاررسول کریم درقرآن-8

 ..................است ایبر  سازی
 شود،زمینه قیتل منفی ویژگی یک درجامعه که طوری ................،به پیوستة خدامذمتّ وگفتارورفتاررسول کریم درقرآن -9

  .است عقلی حیات برای  سازی
  یساز مینه،ز.هاازآن هاواستفاده دیگرملتهاوتمدن علوم یادگیری به خدادعوت وگفتارورفتاررسول کریم درقرآن-10

 .است..........برای
 .شد ...........آغاز مسائل در عقلی وگوی گفت و بحث خدا رسول عصرِ همان از -11
 داوند،صفات خ دا،خ وجود نداثباتمان اعتقادی درمسائل واستداللی عقلی درروش شدندکه تربیت ............،دانشمندانی درقرن-12

 .دداشتن اشتغال کتابت و تعلیم به و بودند متبحّر اختیار و جبر مانند نیزمسائلی و معاد ضرورت
 .ید.......انجام............ به قرن، دو از بعد شدو آغاز ظهوراسالم ابتدای ازهمان مسلمانان عقلی حیات-13
 .ودب مالاس ..درجهان................. گیری شکل های زمینه از دیگر یکی شد، .............آغاز قرن از که متون ترجمة نهضت -14
 زبردستو فمعرو ،مترجم.............اند گفته که داشت قدراهمیت آن ازدیگران ویادگیری ترجمه هجری،نهضت دوم درقرن-15
 .کرد می بود،زردریافت کرده ترجمه که کتابی وزن معادل زمان،گاهی آن
 شد. می املش هم ......را...... و... قبیل از گونگونا علوم بلکه ..........نبود دانش به منحصر متون ترجمة نهضت -16
 کرد. می ................تکیه به ازهرچیز بیش فلسفی درمباحث ارسطو -17
 راست.آ ها موشکافی ینتر ظریف رابا صورت سینا،این ابن استداللی ونبوغ گرفت خود به......... صورت فلسفةاسالمی-18
 .کرد آغاز ..را...................................... در تحصیل انیجو از فارابی، محمد حکیم ابونصر -19
 .دانند می مشائی حکمت ومؤسس گذار بنیان فلسفه، ............را مورّخان و عالمان -20
 .است دیک...........نز اهدیدگ به که کرد مطرح را ای دیدگاه ویژه و بود پرداز ............نظریه فلسفة فارابی در-21
 .کند ه میحکیم ..........و.........ارائ دو نظرات میان جمع الحکیمین فارابی رأی بین کتاب الجمع-22
 .ودش می ارسطو کتاب فهم در سینا ابن راهنمای بعدها...............................  کتاب--23
 در را گذشته فیلسوفان یرسا و ارسطو و طونازافال خود های آموخته توانست اسالم، تعالیم با عمیق آشنایی علت به وی-24

 .نهد بنا اسالم جهان در را.......... فلسفة و کند عرضه جدید فلسفی نظام یک
 دارد. گرایش عهجام به خود وطبع فطرت حسب به که است داندومعتقد...................می را انسان فارابی -25
 

                                                                 123 



 
 

 

 گذرد. می انسان از................ کمال و سعادت عقیدةفارابی،مسیر به -26
 را دینهم که اند آراسته یلیفضا به مشغول و اموری به آن مردم که است ای مدینه ها مدینه بهترین براساس نظر فارابی، -27
 ........است....... ای جامعه چنین و برد می سعادت سوی به

 به را فهوظی آن و دارد ای ظیفهو خود ویژگی با متناسب آن عضو هر که کند می ..........تشبیه به را فاضله مدینة فارابی -28
 .دهد می انجام احسن نحو

  .دارد .........و................ که باشد کسی برعهدة باید به نظر فارابی ،ریاست جامعه-29 
 . .............نیست جز کسی جامعه ابی رهبربه عقیدة فار -30
 . باشد داشته دائمی ...................اتصال با تواند می به نظر فارابی ،پیامبر-31
 .است ..ر...........فاضله د مدینة با نآ تفاوت ترین مهم که است معتقد و دهد می قرار ..........، مقابل رادر مدینةجاهله فارابی-32
  .هاست لذت فراوانی و جسم سالمت فقط مردم ..........هدف نةدرمدی-33

 تفكر-7عقلی حیات-6عقلی حیات-5عقلی حیات-4عقلی حیات-3عقلی( )حیات-2فلسفی علمی/حیات حیات-1:جواب ها@

 هجری/حیات دوم-14فلسفی حیات-13هجری اوّل-12اعتقادی-11عقلی حیات-10وجهل نادانی-9عقلی حیات-8وخردورزی 

 استداللی-18برهانی قیاس-17وسیاست( طب،ادب فلسفه/منطق،فلسفه یا)نجوم،ریاضیات،-16اسحاق بن حُنین-15فلسفی

 کتاب فی ارسطو اغراضُ -23ارسطو / افالطون -22سیاست/ افالطون -21فارابی-20قرآن وتفسیر وحدیث فقه -19قوی

 -30عالی بزرگ/سرشتی روحی-29 سالم بدنی -28فاضله  مدینۀ-27اجتماعی زندگی-26بالطبع مدنی-25مشائی-24مابعدالطبیعه

 جاهله -33آن فاضله/ هدف مدینۀ -32وحی مَلكَ -31خدا پیامبر
 های زیر را با واژه صحیح و غلط مشخص کنید:*گزاره

 .گذرد می قرن سیزده حدود در اسالم جهان به فلسفه ورود از-34

  .باشد داشته حیات دینی وجود که ندک می ورشد زند می جوانه ای درجامعه وفلسفی علمی حیات-35

  کرد. ظهور اسحاق بن یعقوب نام ابویوسف به مسلمان مشهور اولین فیلسوف -36

 بوده است.  مقارن میاسال جامعة تشکیل و اسالم ظهور با مسلمانان تعقّلی حیات که اند داده گزارش علم مورّخان-37

 اردمباحثاتو ازمردم یاریآمدوبس فراهم مردم برای ورزی تفکرواندیشه تبزرگوار،فرص وپیشوایان کریم پیامبراکرم،قرآن-38

  .دینی شدند

 است.  عقلی برای حیات  سازی خردورزی؛ زمینه و تفکر اصل برای شدن قائل خدا ارزش ورفتاررسول وگفتار کریم درقرآن-39

  .است علمی حیات یبرا  سازی زمینه دانشمندان؛ و عالمان پیوستة خدا تکریم ورفتاررسول وگفتار کریم درقرآن- 40

  شوند. می یدهنام دهند،عارف قرارمی بحث مورد ومنطق استدالل رابا دین اعتقادی موضوعات که دانشمندانی -41

  بود وشامل علوم دیگر نمی شد. فلسفه دانش به متون منحصر ترجمة نهضت-42

 ار نوینی سفیفل مان،نظامآراءآن حکی راآموختندوبانقدوبررسی یونان بزرگ فیلسوفان یادگارهای نیز مسلمانان درفلسفه-43

 بخشیدند.  سامان
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 اآنت بودکه دیدیج های افلوطین،دربردارندةاندیشه خصوص وبه ازآراءافالطون برخورداری ضمن مسلمانان درفلسفه-44

 .نداشت روزگارسابقه

 .ارسطوبود آراء بر متکی و داشت استداللی کامالً سرشتی آغاز در اسالمی فلسفة-45

  .شد روفمشّاء مع حکمت آن،ابن سینا،به اوّل مؤسس خاطر استداللی داشت به کامالً که سرشتی فلسفی شیوة تفکر این-46

  شوند. می محسوب مشّاء حکمای ترین بزرگ سینا ابن و فارابی-47

  .تآموخ فلسفه و برد ، بهرهبود نامدار ومترجمان یونس که ازحکیمان بن متیَّ فارابی،ازمحضرابوبشِر محمد م ابونصرحکی-48

  .بود رسیده رجةاستادید وبه داشت وسیاست نیزشهرت بود،درحقوق،نجوم سرآمدروزگار درآن که فلسفه بر عالوه فارابی-49
 . داشت تبحّر نجوم در دانست و می خوبی به را فارابی ریاضی -50
  .است نزدیک طوارس دیدگاه به که کرد مطرح را ای ویژه دیدگاه و بود پرداز نظریه سیاست فلسفة در فارابی-51
 بود. خوبی آشنا به ارسطو، و افالطون آراء خصوص به یونان، فلسفی میراث با فارابی -52
 و کند می شرح را افالطون راتبسیار، نظ توانایی و دقت بیعه بامابعدالط کتاب ارسطو فی نام اغراضُ به در کتابی فارابی-53

 سازد. می آشکار را آن پیچیدة نکات
  .یافت ثانی شهرت به معلم و لقب معلم گرفت ارسطو از پس فارابی -54
 رمتعددیاوآث اندیشید اربسی باوجوداین،درسیاست.نداشت معاشرت سیاست اهل وبا نپذیرفت را سیاسی مشاغل هرگز فارابی-55

 .نوشت زمینه دراین
 خواهد ومی دارد گرایش جامعه خود به وطبع فطرت حسب به که است داندومعتقدمی بالطبع مدنی را انسان فارابی-56

  .کند زندگی خویش باهمنوعان
  .است دردنیاوآخرت ومدینه،سعادت جامعه اصلی ازنظرابن سینا هدف-57
  .کند ریاست آنان بر و باشد داشته برتری بردیگران باید کسی فارابی هم، فاضله درمدینة-58
 کند.  ترادریاف رایعش و بتوانداحکام روح رسیده باشد تا درجات ترین عالی به باید به نظر فارابی ،ریاست جامعه-59
  مکانا یامبرانپ اعالم باالبهب پیوسته اتصال وهمین هست اوهم وجانشینان امامان برای به عقیدةفارابی اتصالِ باملک وحی-60
  .کنند رهبری حقیقی سعادت به نیل درجهت و به درستی را جامعه که دهد می
 تند،بهنیاف اندواگردست هرسید سعادت یابند،به دست ومعنوی مادی هایی لذت اگربه برندکه می گمان مدینةجاهله مردمان-61

  .اند افتاده بدبختی
 مراتبی سلسله دینهم اعضای دارند،درمیان تقدم دیگران بر برخی بدن اعضای درمیان که گونه همان فارابی ازنظر -62

 .وجودندارد

 (98تغییرنهایی خرداد بااندکی )ابن سینا موسّس حکمت مشایی)فلسفة اسالمی یانبوی( است.-63

غ -46ص -45غ -44ص-43غ -42غ -41غ  -40-39غ -38ص  -37ص -36غ-35ص-34جواب ها:@

 ص-60غ-59ص -58غ -57ص-56ص-55ص-54غ -53ص-52غ -51غ-50ص-49ص-48ص -47

 غ  -63غ   -62غ -61
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 :کنید انتخاب را صحیح گزینه*

 چیست؟ فارابی نظر از «مدینه و جامعه» تشکیل از اصلی هدف -64

 آخرت و دنیا در عادتس به رسیدن( 4    سرزمین یک در آمدن گرد( 3     دیگران به کردن کمک( 2   تنهایی از دوری( 1

 نیست؟ فارابی از زیر فلسفی آثار از یک کدام -65

     انصاف( 4      لطبیعهمابعدا کتاب فی ارسطو اغراضُ( 3      الحکیمین رأی بین الجمع( 2  فاضله مدینة اهل آراء( 1

 است؟ کدام فارابی رنظ از رسیدن به درجة عالی تعقّل -66

  حقیقی تمعرف به یافتن دست(2                              مُثل عالم در ثابت و اصیل حقایق شهود(1

  تزکیةنفس طریق از لقاءاهلل به رسیدن(4                                            وحی ملک با اتصال دائمی( 3

 ..... . که است لیلد این به فارابی به ثانی معلم لقب-67

 . شود تمجید او فلسفی و علمی مقام زا(2       .             کرد تفسیر را یونان فلسفة مضامین و اصالح را مترجمان اشتباه او(1

 . حکمت مشایی است اومؤسس(4.       کرد تدوین عربی زبان وبه تصحیح را آن و داشت خاصی مهارت ارسطویی درمنطق(3
 ه در رابطه با نسبت فارابی با سیاست درست نیست؟ کدام گزین-68

 (در معاشرت با اهل سیاست نکات زیادی را به آنها گوشزد کرد2                               (اودرفلسفه سیاست نظریه پردازبود1

 یاست نگاشتنه س(او آثار متعددی در زمی4(دیدگاه های ویژه او در فلسفه سیاست به افالطون نزدیکتر بود.   3

 دو-68ر    چها -67      سه -66     ر چها -65 ر چها -64:ها تست جواب*

 هر یك از توضیحات زیر در مورد کدام یك از کتب فارابی است؟ -69

 لحكیمین(ا رأی بین )الجمع پردازد.الف( در آن آرای افالطون و ارسطو را بیان و به داوری بین آنها می

 مابعدالطبیعه( اغراض رسالۀ ) .شود می ارسطو کتاب فهم در یناس ابن راهنمای ب( بعدها

م ههای سمت چپ مناسبت دارد. آنها را در کنار های سمت راست با یكی از گزینههر یك از گزینه-70

 بنویسید)یك مورد اضافی است(

 اسحاق بن یعقوب وسفابوی -عقلی                                              الف حیات ثمرات و ها میوه از -1

 فارابی-مسلمان                                               ب مشهور اولین فیلسوف -2

 حیات و علمی حیات-منطق                     ج و استدالل با دین اعتقادی بحث از موضوعات -3

                                                   سحاق                                      ا بن حُنین -د            مشائی                                حکمت ومؤسس گذار بنیان -4

 متکلّم -افالطون داشت.                                             ر نزدیک دیدگاهی -5

 سم وفراوانی لذت هاجفقط سالمت -ز                     هدف اصلی تشکیل مدینه از نظر فارابی                 -6

 آخرتوادت دنیا ه سعبدستیابی -هدف مردم مدینه جاهله ازنظرفارابی                                          ص-7
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 ز-7ص      -6ب       -5ب        -4ر       -3   الف    -2ج      -1جواب ها:@

 نویسندۀ هریك از کتاب های زیر را مشخص کنید:-71

 فارابی-1                                          (98)نهایی دی ماه نجات-الف

 ابن سینا-2                                           الحكیمین رأی بین الجمع-ب

 مابعدالطبیعه کتاب فی ارسطو اغراضُ-ج

 (1( ب وج: فارایی)2الف:ابن سینا )

 *پاسخ کوتاه دهید:  

 از ورود فلسفه به جهان اسالم در حدود چند قرن می گذردوازآن به چه نوع حیاتی تعبیر می شد؟-72

 سیزده قرن/حیات فلسفی

 ی روند؟حیات علمی وحیات فلسفی از میوه ها وثمرات کدام نوع خیات به شمار م-73

 عقلی حیات

 ت؟  اولین فیلسوف مشهور مسلمان چه نام دارد؟ودرحدود چند کتاب ورساله ازخود به یادگار گذاشته اس-74

 رساله و کتاب 270 حدود اسحاق/ بن یعقوب ابویوسف

 بحث وگفتگو ی عقلی در مسائل اعتقادی دین از چه زمانی آغاز شد؟-75

 ازعصرِ رسول خدا

 عقلی وفلسفی مسلمانان کجاست؟ سرچشمه های حیات-76

 .جامیدان فلسفی حیات به قرن، دو از بعد و شد آغاز اسالم ظهور ابتدای همان از مسلمانان عقلی حیات

 پایه گذاری حیات عقلی در جامعۀ اسالمی به چه صورت بود؟-77

 .کردند گذاری پایه را اسالمی جامعة عقلی حیات کریم قرآن و اکرم پیامبر

 (98كمت مشایی)فلسفۀ اسالمی یانبوی( چه کسی است؟)بااندکی تغییرنهایی شهریورموسّس ح-78

 فارابی

  از نظر فارابی هدف اصلی تشكیل جامعه ومدینه چیست؟ -79

 آخرت و دنیا دستیابی سعادت
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 به سواالت ذیل در یك یا دوکلمه پاسخ دهید:-80

 یدهدهند،چه نام قرارمی موردبحث ومنطق ابااستداللر دین اعتقادی موضوعات ازدانشمندان،که آن دسته-الف

 شوند؟  می 

 متکلّم

 متكلّمان اسالمی موضوعات اعتقادی دین را با چه ابزاری مورد بحث وبررسی قرار می دادند؟ -ب

 با استدالل ومنطق

 یكی از زمینه های شكل گیری حیات فلسفی در جهان اسالم چه بود واز چه زمانی آغاز شد؟ -ج

 ترجمه/قرن دوم هجری نهضت 

 فلسفۀ اسالمی در آغاز چه سرشتی داشت ومتكی برآراء کدام فیلسوف بود؟-د

 ارسطو آراء بر متکی/استداللی کامالً سرشتی

صورت  به چه نوع قیاس تكیه می کرد؟ونبوغ استداللی کدام فیلسوف چیز هر از بیش فلسفی مباحث در ارسطو-ذ

 ا آراست؟استدالل را باظریف ترین موشكافی ه

 برهانی/ابن سینا

 رد این، وجود با .نداشت معاشرت سیاست اهل با و نپذیرفت را سیاسی مشاغل کدام فیلسوف مسلمان هرگز-ر

 نوشت؟ زمینه این در متعددی آثار و اندیشید بسیار سیاست

 فارابی  

  بود؟ پرداز درفلسفۀسیاست،نظریه مسلمان فیلسوف کدام-ز

  فارابی

 است؟ نزدیك دیدگاه کدام فیلسوف یونانی کردبه راکه فارابی درفلسفۀ سیاست مطرح یا دیدگاه ویژه-ص

 افالطون

 ؟ر چیستفارابی مدینۀ جاهله رادر مقابل کدام مدینه قرار می دهد ومعتقد است که مهم ترین تفاوت آنها د-ض

 فاضله/هدف 
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 دوحكیم ازبزرگترین حكمای مشّاء رانام ببرید؟-و

 فارابی وابن سینا

 بنیانگذار وموسّس حكمت مشّاء چه کسی است؟-ی

 فارابی 

 فلسفۀ اسالمی در آغازبه چه نامی معروف بود؟ وچرا؟ -81

 معروف شد. "حکمت مشاء"به  ارسطو، آن، اوّل مؤسس خاطر به فلسفی اسالمی تفکر

 اب فارابی راهنمای درک افكار فلسفی ارسطواست؟کدام کت-82

 مابعدالطبیعه کتاب فی ارسطو اغراضُ 

 مسیر سعادت وکمال انسان نزد فارابی کجاست؟-83

 گذرد. می اجتماعی زندگی انسان از ومال سعادت عقیدةفارابی،مسیر به

 چرا ریاست جامعه باید به عالی ترین درجات تعقّل رسیده باشد؟ -84

 کند. دریافت را شرایع و احکام تابتواند

 درقرن اول هجری، متكلّمان اسالمی ، کدام یك از مسائل اعتقادی دین را با استفاده ازروش عقلی-85

 واستداللی مورد بحث قرارمی دادند؟

 اختیار و جبر مانند مسئلة و معاد ضرورت صفات خداوند، خدا، وجود اثبات

 ز شد؟حیات عقلی مسلمان از چه زمانی آغا-86

 بوده است. قارنم اسالمی جامعة تشکیل و اسالم ظهور با مسلمانان تعقّلی حیات که اند داده گزارش علم مورّخان

 سیرحیات عقلی مسلمانان ازچه زمانی آغاز شدونتیجه آن بعدازدوقرن چه شد؟ -87

 .انجامید فیفلس حیات ازدوقرن،به وبعد شد آغاز ظهوراسالم ابتدای همان از مسلمانان عقلی حیات

 بنویسید؟  به ترتیبفارابی ازکدام حكیم نامدار فلسفه آموخت؟سیرتكمیلی مطالعاتش -88

 کرد. زندگی الدوله حَمْدانی سیف نزد تاآخرعمر یونس/حرّان/بغداد/دمشق بن متیَّ ابوبشِر

 (98)نهایی دی ماه معلّم اول ومعلّم ثانی به ترتیب لقب کدام فالسفه بوده است؟-89

 فارابی -ارسطو
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 *پاسخ کامل و تشریحی دهید:

 فلسفه در عالم اسالم را به اختصار بنویسید؟ اول رشد زمینۀ-90

 ریم حیاتک وقرآن میامبراکردیگر،پ عبارت بوده است.به مقارن اسالمی جامعة تشکیل و اسالم ظهور با مسلمانان تعقّلی حیات

 وریط به کرد؛ استفاده یعبد و خاص هایی ازروش حیاتی چنین ایجاد برای حضرت آن.کردند گذاری راپایه اسالمی جامعة عقلی

 . عقلی نائل آمد ازحیات ممتاز ای مرتبه به کوتاه زمانی اودر عصر اسالمی جامعة که

)سه ارورفتاررسول خدامشاهده می شود،رابنویسید.سه مورداززمینه های رشدفلسفه که درقرآن کریم وگفت-91

 مورد( 

 خردورزی؛ و تفکر اصل برای شدن قائل .ارزش1 

 خردورزی؛ و تفکر ثمرة عنوان به علم .تکریم 2

 دانشمندان؛ و عالمان پیوستة .تکریم 3

 استدالل؛ مختلف های شیوه گرفتن کار به و فلسفی و عقلی و علمی مباحث .طرح 4

 شود؛ تلقی منفی ویژگی یک جامعه در که طوری به جهل، و نادانی ستةپیو مذمتّ .5

 .آنها از استفاده و ها تمدن و ها ملت دیگر علوم یادگیری به .دعوت 6

 فلسفه در عالم اسالم را به اختصار بنویسید؟ زمینۀ دوم رشد-92

نهضت  این لبتها.بود اسالم جهانگیری  شکل های دیگراززمینه شد،یکی آغاز هجری دوم ازقرن که ترجمةمتون نهضت

 می شامل اهمر وسیاست منطق،فلسفه،نجوم،ریاضیات،طب،ادب ازقبیل گوناگون علوم نبودبلکه فلسفه دانش منحصربه

 .ندشد ترجمه علمی لفمخت های ودررشته وسریانی پهلوی، هندی یونانی، های زبان از فراوانی های آن،کتاب شدودرنتیجة

 صر به دانش فلسفه بود؟ توضیح دهید.آیا نهضت ترجمه منح-93

 را توسیاس ادب طب، یات،نجوم،ریاض فلسفه، منطق، قبیل از گوناگون علوم بلکه نبود فلسفه دانش به منحصر نهضت خیر،این

 علمی مختلف های هودررشت وسریانی یونانی،پهلوی،هندی های زبان از فراوانی های آن،کتاب شدودرنتیجة می شامل هم

 .شدند ترجمه
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 نمونه ای ازاهمیت نهضت ترجمه ویادگیری ازدیگران رادرعالم اسالم  را بنویسید؟-94

 زبردست و معروف ،مترجماسحاق بن حُنین اند گفته که داشت اهمیت قدر دیگران آن از یادگیری و ترجمه نهضت عصر، آن در

 .کرد می افتدری زر بود، کرده ترجمه کتابی که وزن معادل گاهی زمان، آن

 پیامد ها ونتایج نهضت ترجمه رابنویسید؟-95

 فلسفه در.شدند دخو زمان های سرآمدملت دانش های رشته رافراگرفتندودرتمامی پیشینیان معارف زودی به مسلمانان

 ضمن یدندکهبخش ینی راساماننو فلسفی آراءآن حکیمان،نظام بررسی و بانقد آموختندو را یونان بزرگ فیلسوفان نیزیادگارهای

 .نداشت ابقهس روزگار تاآن که بود جدیدی های ارسطو،دربردارندةاندیشه خصوص وبه افالطون ازآراء برخورداری

 شد؟ معروف مشاء فلسفه به آغاز در اسالمی فلسفه چرا-96

 و ردک پیدا لیاستدال رتنیزصو اسالمی داشت،فلسفة تکیه برهانی قیاس چیزبه ازهر بیش فلسفی درمباحث ارسطو که ازآنجا 

 .شد وفمعر« مشّاء حکمت»به ازتفکرفلسفی شیوه این.هاآراست موشکافی ترین راباظریف صورت سینا،این ابن استداللی نبوغ

 مورد(2فارابی رابه اختصاربنویسید؟) فلسفی و علمی مقام-97

 پزشکی.بود رسیده ستادیدرجةا بهو داشت وسیاست نیزشهرت نجوم بود،درحقوق، سرآمدروزگار درآن که فلسفه بر عالوه وی-1

 به کردکه رامطرح ای ه ویژهپردازبودودیدگا نظریه سیاست درفلسفة-2.داشت تبحّر بیماران دانست ودرمداوای می خوبی به را

 قاطن بودوتوانست بی آشناخو وارسطو،به آراءافالطون خصوص یونان،به فلسفی بامیراث فارابی-3.است نزدیک افالطون دیدگاه

 اغراضُ ارسطو نام به درکتابی یفاراب-4.کند ارائه الحکیمین رأی بین الجمع باعنوان دورابیابدودرکتابی آن های اندیشه مشترک

که  انسازد؛چن می آشکار ار آن پیچیدة نکات و کند می شرح را ارسطو بسیار،نظرات وتوانایی بادقت کتاب مابعدالطبیعه فی

 خود های آموخته توانست ،اسالم تعالیم با عمیق آشنایی علت به وی -5.شود می سطوار کتاب سینادرفهم ابن راهنمای بعدها

 .نهد ناب اسالم جهان در را یمشائ فلسفة و عرضه کند جدید فلسفی نظام یک در را گذشته فیلسوفان سایر و ارسطو و ازافالطون

 فارابی را ددویا سه سطر تبیین کنید؟ سیاسی فلسفۀ-98

 این در ددیوآثارمتع ندیشیدبسیارا این،درسیاست باوجود.نداشت معاشرت سیاست وبااهل نپذیرفت را سیاسی مشاغل هرگز فارابی

 خواهدبا داردومی رایشگ جامعه خودبه وطبع فطرت حسب به که است ومعتقد داند می بالطبع مدنی را انسان او.نوشت زمینه

 و هجامع اصلی ذاهدفگذرد؛ل می اجتماعی اززندگی انسان لوکما سعادت عقیدةفارابی،مسیر به.کند زندگی خویش همنوعان

 .است وآخرت دردنیا سعادت مدینه،

                                                                  131 



 
 

 

  به ترتیبفارابی "مابعدالطبیعه کتاب ارسطو فی اغراضُ"و"الحكیمین رأی بین الجمع"موضوع آثار-99

 بنویسید؟

 میان ععنوان جم با رکتابیود بیابد دورا آن های اندیشه مشترک نقاط توانست و بود خوبی آشنا وارسطو،به افالطون اءباآر

 ارسطورا ظراتنبسیار  توانایی و تدق مابعدالطبیعه با کتاب فی ارسطو اغراضُ نام به کتابی در فارابی.کند ارائه حکیم دو نظرات

 .شود می ارسطو ابکت فهم در سینا ابن راهنمای که بعدها چنان سازد؛ می آشکار را آن پیچیدة نکات و کند می شرح

 فارابی چگونه توانست فلسفۀ مشائی را درجهان اسالم بنا نهد؟ -100

 یک در ار گذشته فیلسوفان ایرس و ارسطو و ازافالطون خود های آموخته توانست اسالم، تعالیم با عمیق آشنایی علت به فارابی

 .نهد بنا اسالم جهان در را مشائی فلسفة و عرضه کند جدید فیفلس نظام

 هریك از اصطالحات زیر راتعریف کنید:-101

  (97مدینه فاضله از نظر فارابی:)نهایی دی ماه -الف

 برد. می سعادت سوی به را مدینه که اند آراسته فضایلی به مشغول و اموری به آن مردم

 فارابی: نظر از مدینه جاهله -ب

 دست هایی لذت نینچ به که اگر برند می گمان آنها. هاست لذت فراوانی و جسم سالمت فقط مردم هدف جاهله مدینة در

 .اند افتاده بدبختی به نیافتند، دست اگر و اند رسیده سعادت به یافتند،

 متكلّم: -ج

 .وندش می نامیده متکلم ،دهند می رارق بحث مورد منطق و استدالل با را دین اعتقادی موضوعات که آن دسته ازدانشمندان،

نۀ توضیح دهید که ازنظر فارابی چه کسانی شایستگی ریاست جامعه را دارند؟یا)ویژگی های رئیس مدی-102

 فاضله از نظر فارابی چیست؟واین ویژگی ها در چه کسانی وجود دارد؟(

 دبتوان که رسیده است عقلت درجات ترین عالی به و دارد عالی سرشتی و بزرگ روحی که باشد کسی برعهدة باید جامعه ریاست

 داشته یدائم اتصال لکَ وحیمَ تواندبا می پیامبر. نیست خدا پیامبر جز کسی رهبرجامعه کند؛یعنی رادریافت شرایع و احکام

 جامعه هک دهد می امکان یامبرانپ به عالم باال با پیوسته اتصال همین و هست هم او جانشینان و امامان برای ویژگی این. باشد

 .کنند رهبری حقیقی سعادت به نیل جهت در و درستی به را
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ران می واین اتصال چه امكانی به پیامبفقط به پیامبراسالم اختصاص دارد؟ملك وحی آیا اتصال دائمی با-103

 هدکهد می امکان امبرانپی عالم باالبه با پیوسته اتصال وهمین هست اوهم جانشینان و امامان برای ویژگی خیر،ایندهد؟

 .کنند رهبری حقیقی سعادت به نیل ودرجهت درستی به را جامعه

 کند؟ وجه تشابه آنرا توضیح دهید؟فارابی مدینۀ فاضله را به چه چیز تشبیه می -104

 حون رابه وظیفه داردوآن ای وظیفه خود باویژگی متناسب آن عضو هر کندکه می تشبیه مسال بدنی رابه فاضله مدینة فارابی

 دّممق دیگر برخی یزبرن جامعه ازاعضای برخی دارند، تقدم بربرخی بدن،برخی دراعضای که گونه همان.دهد می انجام احسن

 وبرآنان دباش داشته برتری انبردیگر باید کسی هم فاضله مدینة دارد،در بدن ریاست اعضای برهمة قلب که طور همان اند؛مثالً

 .کند ریاست

 اند؟ توضیح دهید؟به چه جهاتی فارابی را معلم ثانی نامیده-105

 کی در را گذشته یلسوفانف سایر و ارسطو و ازافالطون خود های آموخته توانست اسالم، تعالیم با عمیق آشنایی علت به وی

ی ثان لقب معلم وبه معلم ارسطو از پس رو این از. نهد بنا اسالم جهان در را مشائی ةفلسف و عرضه کند جدید فلسفی نظام

  .یافت شهرت

 علت پیدایش جوامع را از نظر فارابی نوشته و هدف اصلی از اجتماع و مدینه را بیان کنید؟-106

 یرعقیدةفارابی،مس هب.کند گیزند خویش خواهدباهمنوعان داردومی گرایش جامعه خودبه وطبع فطرت حسب به که معتقداست

 .است خرتآ و دنیا در سعادت مدینه، و اصلی جامعه هدف گذرد؛لذا می اجتماعی انسان اززندگی وکمال سعادت

 بالطبع یمدن را انسان فارابی» . بنویسید روان و ساده باعبارت فارابی فلسفۀ به توجه رابا مقابل جمله-107

 «.داندمی

 عقیدةفارابی، به. ندک زندگی خویش باهمنوعان خواهد ومی دارد گرایش جامعه خودبه وطبع طرتف حسب به که است اومعتقد

 .است آخرت و نیاد در سعادت مدینه، و اصلی جامعه هدف لذا گذرد؛ می اجتماعی انسان اززندگی کمال و سعادت مسیر

 کنید؟ مقایسه یكدیگر با را فارابی جاهلۀ مدینۀ و فاضله مدینۀ-108

 در.است نآ فاضله درهدف نةبامدی آن تفاوت ترین مهم که است دهدومعتقد مدینةفاضله،قرارمی رادرمقابل مدینةجاهله فارابی

 بهیافتند، دست هایی لذت چنین برندکه اگربه می گمان آنها.هاست لذت وفراوانی جسم سالمت فقط مردم هدف مدینةجاهله

 .اند دهافتا بدبختی نیافتند،به اندواگردست رسیده سعادت
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 این صورت درآمد؟ی مردم تفكرات مدینۀ جاهلۀ فارابی را داشتند چه وضعیتی در جامعه بوجود میاگر همه-109

 سعادت به یابند، تدس ییها لذت چنین به که اگر خواهندکرد گمان.هاست لذت فراوانی و جسم سالمت فقط مردم که هدف

 می افتتد. بدبختی نیابند،به دست می رسیدندواگر

 شبیهت سالم نیبد رابه مدینةفاضله فارابی شباهت مدینۀ فاضله و بدن انسان را از دیدگاه فارابی بنویسید.؟ -110

 ایاعض در که گونه مانه.میدهد انجام احسن نحو رابه وظیفه داردوآن ای وظیفه خود باویژگی متناسب آن هرعضو میکندکه

بدن  ضایاع برهمة قلب طورکه همان مثالً اند؛ مقدّم دیگر برخی نیزبر جامعه اعضای از برخی دارند، تقدم بربرخی برخی بدن،

 .کند ریاست باشدوبرآنان داشته برتری بایدبردیگران کسی هم دارد،درمدینةفاضله ریاست

 ویسید.ه کرده است؟وجوه تشابه آنها رابنویسید؟به اختصار بنفارابی مدینۀ فاضله را به چه چیزی تشبی-111

  جزاء،سلسله مراتب وجود دارد.در هردو میان ا -2دربدن قلب ریاست دارد.مثل رئیس در مدینه فاضله -1:تشابه/بدن انسان سالم

ه زیرا عقل ه کردبه آفتاب تشبی (98)نهایی دی ماه فارابی عقل فعّال رابه چه چیزی تشبیه کرده است وچرا؟ -112

قل آدمی ، در قوة ع ة خودافاض فعال برای انسان درست مانند آفتاب است به چشم که عامل بینایی می شودیعنی عقل فعال با

 سبب فعالیت عقلی وادراک حقایق می شود.

 آن عضو رزیراه(98از نظر فارابی دووجه تشابه مدینه فاضله رابابدن سالم انسان بنویسید. )نهایی دی ماه -113

ندام ازا برخی بدن انسان، رد که طور وهمان .دهد می انجام احسن نحو به را وظیفه آن و دارد ای وظیفه خود ویژگیبا متناسب

 دارند. تقدّم دیگر برخی بر نیز جامعه اعضای از برخی دارند، تقدم هابر برخی

 9جواب فعالیت ها وتمرینات درس@

 67ص اندیشه��
. خیر ./است داشته توجه لمیع گفتگوی این به وجامعه است پیداکرده ارزش او درزمان وتفکر ،فلسفه لمع که است نشانةاین- 1

 .وجودخواهدداشت درجامعه نیز علمی شورونشاط این دهد اهمیت علمی وگفتگوی بحث به جامعه اگر

 کرد اورانقد نظر وانت می اما سینااست ابن مثل شخصیتی آن طرف یک اگرچه علمی گفتگوی دراین.علمی وگفتگوی تعامل- 2

 . دهد می پاسخ ها آن به کدورتی هیچ بدون و پذیرد رامی انتقادها این هم مقابل طرف و

 این لكهب گیرد؛ نمی شكل علمی ونشاط شور چنین ای جامعه هر در که گفت توان می اوّل سؤال به درپاسخ:معلم مالحظۀراهنمای��

 به توجه و دوستی علمۀروحی طوالنی یا کوتاه زمانی مدت از پس که شوند می سبب ها زمینه این.خواهد می هایی زمینه نشاط و شور

 .آورند روی آن به جامعه نخبگان و آید پدید مردم در تعقل و تفكر
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 همین و هبود زنده عصر دردانشمندانآن نقادی ۀروحی که است آن گویای شیرازی دانشمند عمل که گفت میتوان دوم سؤال به درپاسخ

 آن که واستندخ می نویسنده از سؤال درقالب یا و کردند می انتقاد دقیق و علمی ای شیوه به کردند می مشاهده کتابی در اشكالی که

 مردم، یبخش آگاهی و درراهنمایی وظیفه واحساس گویی درپاسخ وی توانایی گویای نیز درپاسخ سینا ابن روش.دهد هاراپاسخ سؤال

 .باشد می وقت، فوت و زمان دادن دست از بدون

 67ص انتخاب��
 است. رکاملترنمودا دهد،اینمی نشان تأثیرمتقابل شكل وبه موردرادوطرفه هرسه بین)د(ارتباط  گزینه اینكه به باتوجه:( )د گزینۀ-

 ای جامعه اگر.است یكدیگر بر فلسفی حیات و علمی حیات و عقلی حیات متقابل تأثیرات دربارۀ فعالیت این:معلم مالحظۀراهنمای��

 حیات یکند،یعن می شكوفایی و رشد به شروع دانش و علم مختلف های شاخه باشد، عقلی حیات دارای باشد،یعنی تعقل و تفكر اهل

 رشد تهالب.رسد ثمرمی وبه شود می نیزشكوفا است فلسفی حیات که آن های شاخهاز یكی علمی، حیات بارشد.آید می وجود به علمی

 وفلسفه علم شدر به خود،مجدداً ۀنوب به نیز رشد وآن بود خواهند مؤثر عقالنیت و تفكر رشد در خودۀنوب به نیز فلسفی و علمی حیات

 .کرد خواهد کمك علم های شاخه از یكی عنوان به

 68ص تطبیق��
          4 شماره با -2   . باشد مرتبط است ممکن هم بقیه با است (بیشتر4 ) با ارتباط:  4 هشمار با -1

 4  باشماره - 5          6 ، 2 ، 1  های شماره با- 4        3 ، 2 ، 1  شماره با -3

 :معلم مالحظۀراهنمای��

 .کند می تطبیق 4 مورد بر بیشتر اوّل، عبارت

 .کند می تطبیق 4 دمور بر بیشتر دوم، عبارت

 .کند می تطبیق 1 مورد بر آن از پس و 2 مورد بر بیشتر سوم، عبارت

 .کند می تطبیق 6 مورد بر بیشتر چهارم، عبارت

 .کند می تطبیق 4 مورد بر بیشتر پنجم، عبارت
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 72ص مقایسه��

 جاهله درمدینه فاضله درمدینه موضوع

 ها لذّت وفراخی جسم سالمتی اخروی وسعادت کمال هدف

 مردم
 وبه فضایلی مشغول اموری به

 اند( اهل فضیلت اند) آراسته

 یابند دنیوی دست های لذت اگربه که کنند می گمان

 بدبختی به صورت اند ودرغیراین رسیده سعادت به

 اند افتاده

 رئیس

 وسرشتی بزرگ روحی دارای

 /تعقّل ترین درجه عالی،درعالی

 او( نشینانوجا )پیامبر کامل انسان

 فرماندهی تواندوظیفه نمی که وبیمار ناقص قلبی مانند

 .دهد انجام را خود

 هم با اعضا نسبت

 اعضاء،هرعضو بین همكاری

 اش وظیفه ویژگی اش با متناسب

 دهد می انجام احسن نحو رابه

تقسیم  شایستگی افراد برحسب شغل هاوصناعات

 ربرقرا بین آنها نیستندوهمكاری نشده،اعضاسالم

 .نیست

 :معلم مالحظۀراهنمای��

 جاهله درمدینه فاضله مدینۀ در موضوعات

 ها لذّت وفراخی جسم سالمتی آخرت و دنیا در سعادت و کمال هدف

 مردم

 هرکدام که بدن یك ماننداعضای

 جای خوددر باظرفیتهای متناسب

 .اند قرارگرفته مناسب

نشده  تقسیم هماهنگ صورت ها،به وجایگاه مناصب

 است

 رئیس

 است کسی دراختیار جامعه ریاست

 با صرفاً خاصی دارد،نه ویژگی که

به  زور قدرت با یا و مردم انتخاب

 ترین عالی او. باشد رسیده ریاست

 داراست را وفضیلت عقل درجات

به  رسیدن برای را مردم که رسد می کسی به ریاست

 .کند همراهی جسمانی امور و ها لذت

 اعضا

 عقلی تقدم ساسبرا جامعه اعضای

 می برقرار نسبت هایشان وتوانایی

 .کنند

 لذتها سوی به هستندوهمه مانندهم اعضاءهمه

 .شتابند می
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