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اَلُم عن   :َقاَل  َعِليِّ ْبِن َاْلُحَسْيِن َعَلْيِه َالسَّ

  اس  َما ف َجج   یَلْو َیْعَلم  َالنَّ َهج  َو َخْوض  َاللُّ َسْفك  َاْلم  وه  َو َلْو ب  ْلم  َلَطَلب   َطَلب  َاْلع 
 35 صفحه ،1 جلد الکافی،

 

 :العالیمدظله ایامام خامنه
ئفی وظا          های انقالبی، درس خواندن و تهذیب اخالق و هوشیاری سیاسی همراه با تالش

 24/9/1398 هستند که دختران و پسران این نسل باید آنها را هرگز فراموش نکنند.   

 

 

 

 
 

 

 

 عنوان:

 فارابی و تأسیس فلسفه اسالمی

 

 مطلب شناسنامه
 e-h-1 کد مطلب

 فلسفه/مدخل موضوع
  مرتبط موضوع

 بدایة الحکمة/تبیین/کمک آموزشی/علوم عقلی/فلسفهعلمی/ رده
 ، فلسفهیونان، تکامل علومفارابی، قرآن،  برچسب

 محتوای فایل، پرسش و پاسخ یکی از طالب با حجةاالسالم آقای عبداالحد قراری است. توضیحات
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 :پرسش 

 درست است؟ بود.این کرده اعالم اسالمی فلسفه بنيانگذار ار فارابی که خواندم می مطلبی

 پاسخ:
سفه سالم عليه کاظم امام زمان حدودا فل ضا امام یا ال سالم عليه ر سالمی جامعه وارد یونان از ال   با شد ا
سائلش به اندک اندک طبيعی شکل به اما(. گزاره 022 حدود با)متون ترجمه  وجهت با البته) شد افزوده م

  زمان تا( ستا کرده پيشرفت کند دیگران مهریکم نيز و مشتغلينش از برخی هایروی کج و بدسليقگی به
 فلسفه اب اسالمی فلسفه و گرفت فاصله خيلی یونان از ورودش زمان از شکلش ایشان توسط که فارابی
 .یافتند همدیگر از متباینی کامال چهره یونانی

 :پرسش 

 ؟نداشتيم ار فلسفه بحث معصومين زمان در ما یعنی

 پاسخ:

  اما شيدهاندی می عالم پایان و آغاز مانند مسائلی به هميشه بشر و بوده ربش زندگی آغاز از فلسفی محتوای
شته مدون منحاز علم یک شکل ست ندا سط و ائمه زمان در. ا سالم عليه علی امام مؤمنان امير تو  ال

 .است نداشته را خاص علم یک اصطالحات و قالب اما بوده فلسفی مباحث

 :پرسش 

 هست؟ یونانی از گرفته بر اسالمی فلسفه

 پاسخ:
 :نمونه عنوان به ؛است فلسفی ،قرآن فکر محتوای اما بله مستقل و مدون علم یک قالب در
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ٰماٰواِت  ِفي ِإنَّ . 1 ْرِض  َو  َالسَّ
َ
ة   ِمْن  َیُبث   ٰما َو  َخْلِقُکْم  ِفي َو  ِلْلُمْؤِمِنيَن  َلَٰیات   َاْْل  1ُیوِقُنوَن  ِلَقْوم   آٰیات   ٰدابَّ

0 . 
َ
نَّ  َتَر  َلْم  أ

َ
ْسُجُد  َاهّٰللَ أ ٰماٰواِت  ِفي َمْن  َلهُ  َی سَّ ْرِض  ِفي َمْن  َو  َال

َ
ْمُس  َو  َاْْل شَّ ُجومُ  َو  َاْلَقَمُر  َو  َال  َو  َاْلِجٰباُل  َو  َالن 

َجُر  َواب   َو  َالشَّ اِس  ِمَن  َکِثير   َو  َالدَّ   امٰ  َیْفَعُل  َاهّٰللَ ِإنَّ  ُمْکِرم   ِمْن  َلهُ  َفٰما َاهّٰللُ ُیِهِن  َمْن  َو  َاْلَعٰذاُب  َعَلْيهِ  َحقَّ  َکِثير   َو  َالنّٰ
 2َیٰشاُء 

ُبٰها َاْلِجٰباَل  َتَری َو . 3 ٰحاِب  َمرَّ  َتُمر   ِهيَ َو  ٰجاِمَدة   َتْحسَََ ْنَ   َالسَََّ ِذي َاهّٰللِ صََُ ْتَقَن  َالَّ
َ
يْء   ُکلَّ  أ هُ  شَََ  ِبٰما َخِبير   ِإنَّ

 3َتْفَعُلوَن 

یِهْم . 4 ُنِر ِسِهْم  ِفي َو  َاَلْٰفاِق  ِفي آٰیاِتٰنا سَ ْنُف
َ
ی أ َن  َحتّٰ هُ  َلُهْم  َیَتَبيَّ نَّ

َ
  َاْلَحق   أ

َ
َك  َیْکِف  َلْم  َو  أ هُ  ِبَربِّ نَّ

َ
 َشيْء   لِّ کُ  َعلٰی  أ

لٰ  َشِهيد  
َ
ُهْم  أ َیة   ِفي ِإنَّ ِهْم  ِلٰقاِء  ِمْن  ِمْر لٰ  َربِّ

َ
هُ  أ  4ُمِحيط   َشيْء   ِبُکلِّ  ِإنَّ

ْحٰمِن  َاهّٰللِ ِبْسِم . 5 ِحيِم  َالرَّ َحد   َاهّٰللُ ُهَو  ُقْل  َالرَّ
َ
َمُد  َاهّٰللُ  أ َحد   ُکُفوا   َلهُ  َیُکْن  َلْم  َو  ُیوَلْد  َلْم  َو  َیِلْد  َلْم   َالصَّ

َ
 5أ
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