


دانشکده الهیات و معارف اسالمی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته  الهیات     گرایش ادیان وعرفان تطبیقی

عنوان

بررسی مقایسه اي نظریه کنفوسیوس و فارابی درباره انسان و جامعه 

استاد راهنما

دکتر لیال هوشنگی

استاد مشاور

شاهنگیاندکتر نوري سادات 

دانشجو

بنفشه کاظمی

1391بهمن ماه سال 



کلیه دستاوردهاي این تحقیق 
است) س(متعلق به دانشگاه الزهرا



تقدیم به آستان حقیقت

و آنان که وصالش را می جویند

و آنان که در آغوشش کشیده اند

و آنان که خود عین حقیقت اند



هذا من فضل ربی 

با سپاس بی کران بر آستان جانان که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش 
رهنمون شد و به هم نشینی رهروان دانش مفتخرمان نمود و با تشکر و قدردانی از 
خانواده دلسوز و مهربانم که محیطی سرشار از سالمت ، امنیت ، آرامش و آسایش برایم 

ف عالی یاري می رسانند ؛ بر خود واجب می دانم فراهم آوردند و مرا در رسیدن به اهدا
که از استاد فرزانه و دلسوز سرکار خانم دکتر هوشنگی که در کمال سعه صدر ، با 
حسن خلق و فروتنی از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و صبورانه 

سرکار زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند ، همچنین از استاد فرهیخته 
خانم دکتر شاهنگیان که بر بنده منت گذاشتند و زحمت مشاوره این رساله را متقبل 
شدند و استاد گران مایه ام جناب آقاي دکتر جوانی که از محضر پر فیض تدریسشان 
بهره هاي بسیار برده ام صمیمانه تشکر و قدردانی نموده ، از درگاه خداوند برایشان 

.آرزو کنمسالمت و سعادتی روزافزون

در پایان ارادت خالصانه خود را به همه کسانی تقدیم می دارم که لحظه اي بعد انسانی 
و وجدانی خود را فراموش نمی کنند و بر آستان گران سنگ انسانیت سر فرود می 

.آورند و انسان را با همه تفاوتهایش ارج می نهند



:چکیده

ادیان و مکاتب بشري بر آنند تا با پاسخ گویی به مسائل وجودي انسان ، طرح و برنامه اي براي ارتقاء 
از آن جایی که انسان به اقتضاي طبیعتش موجودي . و سعادت او در هر دو جهان ارائه دهند

یوس و کنفوس.اجتماعی است ، جامعه سالم از جمله عواملی است که براي بالندگی به آن نیاز دارد
فارابی به منزله متفکرانی با تمایالت انسان گرایانه و جامعه شناسانه ،ضمن تبیین دقیق فلسفی 
نسبت وجودي این عالم با مراتب باالتر و روحانی وجود و با تحلیل مسائل انسانی به ارائه مسیري 

عالیم کنفسیوس و در این رساله با تحقیق و تحلیل آراء و ت. براي تعالی وجود انسان پرداخته اند
در میابیم ،ایشانشناسی، انسان شناسی و بررسی دیدگاه هاي اجتماعی فارابی در محورهاي هستی 

اما تفاوتها ؛این دو فیلسوف در زمینه انسان و جامعه شباهت هاي بسیاري دارندنظریاتکه اگر چه 
مهم و عمده هر دو نتایج حاصل از مطالب پژوهش نشان می دهد که اشتراك. نیز بنیادین است

انسانتاکید هر دو بر . اندیشمند، نظریه فطري بودن گرایش به نیکی و زیبایی در وجود انسان است
دوستی، اندازه نگه داشتن، تحصیل فضایل ، دوري از رذایل و طبیعت اجتماعی انسان نیز از دیگر 

دت، غایت اصلی هر دو از آن جایی که هدایت انسان براي دست یابی به سعا. اشتراکات هستند
اجتماع انسانی را راه حل اصالحنظام خانواده واهتمام بهفیلسوف به حساب می آید، پرورش نفس و

همچنین مشابهت هاي بسیاري در حیطه مسائل سیاسی و حکومتی از جمله . مناسب آن می دانند
عمده این دو متفکر، از تفاوتهاي . حکومت بر اساس الگوي صاحب فضیلت میان آن ها وجود دارد

اما . ترکیب مباحث فلسفه و ماوراء طبیعی در تفکر فارابی و آخرت گرایانه بودن دیدگاه وي است
این دیدگاه حتی . خویش را صرف زندگی در این جهان و ارتقاء آن کرده استِّکنفوسیوس تمامی هم

اضل حاکم بر مدینه فاضله بر فلسفه سیاسی آنان نیز موثر افتاده است و نتیجه آن است که رئیس ف
فارابی فیلسوف و نبی است، حال آنکه امپراتور در شهر آرمانی کنفوسیوس انسانی شریف است که بر 

.اساس حکم آسمان در این جایگاه قرار گرفته است

.فارابی، کنفوسیوس، انسان، جامعه، سعادت: کلمات کلیدي
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فصل اول

کلیات



مقدمه 

پرسش از حقیقت و هویت واقعی انسان ،هدفش از زندگی ،راه تعالی نفس او و تعامالت شخصی وي پرسش 

اندیشمندان و فیلسوفان را به خود معطوف هایی بنیادي است که در دوره هاي زمانی مختلف همچنان توجه 

.کرده است

کنفوسیوس فیلسوفی شرقی است که آراء و نظریاتش درباره انسان ، اخالق و سیاست را می توان مواجهه اي 

فارابی  نیز به منزله موسس . فکري با مهم ترین پرسش ها و چالش هاي عینی و ذهنی زمانه اش دانست

. بوده است ، صاحب فلسفه اي مستقل بودنوسامو علی رغم آنکه با فلسفه یونانی فلسفه اسالمی و شارح ارسط

او پس از مطالعه دقیق و عمیق فلسفه یونانی و همچنین با احاطه به معارف دینی ، حکمتی را بنیان نهاد که 

غایت و هدف این دو متفکر ضمن تعریف و توصیف چیستی روابط .پاسخگوي چنین سواالت بنیادینی است

در هستی تلقی می کنند ، ارائه ) یا دائو در تفکر کنفوسیوس(خداوند صحیح در جامعه، که آن را تجلی اراده

.مسیري روشن براي سعادت انسان است

بررسی و شناخت دیدگاه ها و نظریات این فالسفه بزرگ مشرق زمین می تواند براي نگارش دیگر رساله هاي 

ی و مقایسه اي در نگارش رساله ، هم از سوي دیگر، انتخاب شیوه تطبیق. دانشجویی ، راه گشا و آموزنده باشد

می تواند به شناساندن فرهنگ و تمدنی که محقق در آن رشد یافته بیانجامد و هم می تواند افق هاي بینش 

با در نظر گرفتن این هدف در وهله اول الزم است که . وي و مخاطبش را درباره سایر فرهنگ ها وسیع تر کند

از آن جایی که  نگارنده به سنت . تفکر به صورت مستقل و مجزا پرداخته شودبه تبیین و توصیف آراء این دو م



اسالمی تعلق دارد ، به نظر می رسد ارائه دیدگاه ها و نظریات فارابی علیرغم تاخر تاریخی نسبت به 

پس از آن می توان با مقایسه و تعیین نقاط اشتراك و افتراق آن ها، به نتیجه. کنفوسیوس ، اولویت دارد

.مطلوب دست یافت

پژوهش و ضرورت انجام آنمسئله

ذهن بسیاري از متفکران، همواره در طول تاریخ ، معطوف به شناخت هویت انسان و راه هاي تعالی وي در 

از آن جمله می توان به دو متفکر برجسته ، یعنی فارابی و کنفوسیوس .زندگی شخصی و اجتماعی بوده است 

-گاهی متناقض–دو سنت دینی و عرفی متفاوت اند ولی می توان دیدگاهی مشابه اشاره کرد که برآمده از

که با (فارابی ، موسس فلسفه اسالمی با تاکید بر مفهوم انسان کامل . نسبت به انسان و جامعه در آنها یافت

از .ی راند، از نیازمندي آدمی به زندگی اجتماعی سخن م)عناوینی چون نبی و فیلسوف به او اشاره می کند

فارابی که .نظر وي وصول به غایت انسان بدون اجتماع ممکن نیست و اجتماع بدون رئیس پا نمی گیرد

نظریاتش در مباحث اخالقی و ارزش شناسی مبناي اندیشه حکماي پس از وي قرار گرفته اند ، پس از طرح 

فاضله خویش ، رئیس مدینه بحث عقول دهگانه که واسطه تدبیر جهان آفرینش هستند، در توضیح مدینه 

فاضله که راهبر مردم به سوي سعادت است را همان شخصی می داند که با ملک وحی و یا عقل اتصال پیدا 

از سوي دیگر ، کنفوسیوس، بنیان گذار مکتب کنفوسیوسی یکی از اهداف مهم هر دین و مکتبی .کرده است 

فلسفه کنفوسیوس که بیشتر بر مسائل اجتماعی و . داندرا ارائه طرح و برنامه براي پرورش انسانی نمونه می

آداب نیاکان تاکید دارد ، پیوسته از مسائل انسانی ابهام زدایی می کند و بدین روش فرد را در گزینش هاي 

وي با هدف تعالی انسان و ایجاد اعتدال در جامعه، مجموعه کلی از نظریات اخالقی و . زندگی یاري می رساند

.ملی و همچنین ویژگی ها و خصایص رهبر جامعه را ارئه می دهددستورهاي ع

پرسش هاي پژوهش 

دیدگاه فارابی درباره انسان و جامعه چیست؟: پرسش اول 



دیدگاه کنفوسیوس درباره انسان و جامعه چیست؟: پرسش دوم

ایی با یکدیگر نظریات فارابی و کنفوسیوس درباره انسان و جامعه چه شباهت ها و تفاوت ه: پرسش سوم

دارند؟

فرضیات پژوهش

به نظر می رسد انسان شناسی فارابی متاثر از فلسفه یونان و تعالیم اسالمی است و بر این فرض : پرسشاول 

نزد او رسیدن به سعادت از اهمیت زیادي برخوردار است و .استوار است که انسان موجودي کمال پذیر است

از نظر وي رسیدن به کمال از طریق تعاون انسان ها و تشکیل . دخیل استاختیار آدمی در وصول به سعادت 

گویی او با طرح بحث .جامعه ممکن است و اجتماعی که در آن شخص به سعادت برسد ، مدینه فاضله است

.نظامات اجتماعی مدینه فاضله و ریاست آن ، مدینه غیر فاضله را نیز شرح می کند

کنفوسیوس جهان و انسان را ذاتا خوب می دانست و آشفتگی اخالقی موجود در از آن جا که : پرسش دوم 

زمانه خویش را نتیجه عدم پرورش کامل می دانست ، ظاهرا می کوشید تا با ارائه مکتبی اخالقی ، انسان را از 

.حوزه جامعه طبیعی به جامعه اي فرهنگی مبتنی بر آگاهی و سعادت ، رهنمون شود

می رود مبناي فلسفه هر دو متفکر بر ذات انسان و کمال پذیري وي و لزوم وجود رهبري گمان: پرسش سوم 

عالم و عادل در جامعه استوار است و آنان به وجود مراتب انسانی در جامعه قائلند و به رهبري و هدایت عقل 

فارابی بحث انسان . تاعتقاد دارند ولی دیدگاه فلسفی آنان بر حسب تعاریف مختلف از عقل، بسیار متفاوت اس

و مدینه فاضله را با شرح مراتب وجود و سبب اول یعنی خداوند ، آغاز می کند ؛ ولی در آثار کنفوسیوس کمتر 

اما فارابی به . هر دو قائلند که هدف مکتب فلسفی ، سعادت انسان است. از خداوند سخن به میان آمده است

ظاهرا دیدگاه .مراد کنفوسیوس ، سعادت این جهانی استسعادت دنیوي و اخروي اشاره دارد ، حال آنکه

.کنفوسیوس درباره انسان و جامعه واقع گرایانه، و اندیشه فارابی آرمان گرایانه است



روش تحقیق 

روش تحقیق در این رساله، توصیفی ، . اي به دیدگاه فارابی و کنفوسیوس داردرساله حاضر رویکردیمقایسه

. اي استپژوهش دربرگیرنده یک مقدمه و دو فصل توصیفی و یک فصل مقایسه.ي استاتحلیلی و کتابخانه

فصل هاي دوم و سوم به ارائه گزارشی از نظریات این دو فیلسوف اختصاص دارد ؛که با ارجاع به آثار و متون 

و فصل شود ها، مستند و مستدل می شود و در حد توان، تبیین و تحلیل نظریات نیز ارائه میمختلف آن

.ها استها و تفاوتپایانی نیز در بیان شباهت

شرح فشرده اي از برخی پژوهش هاي انجام شده در زمینه پژوهشی 

« اي با موضوع پایان نامه.تا جایی که نگارنده اطالع دارد تا کنون پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است

در رشته فلسفه تعلیم و تربیت توسط » الطون و فارابیاي اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه افبررسی مقایسه

، انجام 1382محمد حسین میرزا محمدیدر دانشگاه تهران با راهنمایی میر عبدالحسین نقیب زاده در سال 

مقایسه آراي مدینه « هم چنین در رشته فلسفه و کالم اسالمی نیز پایان نامه اي با موضوع . گرفته است

توسط محمد فاضل نیا در دانشگاه تهران انجام گرفته است 1384در سال » افالطونفاضله فارابی و جمهور

« از جمله پایان نامه هاي دیگر می توان به . که استاد راهنماي این پایان نامه امیرحسین آریان پورهستند

ارشناسی در مقطع ک1388که در سال » بررسی و مقایسه دیدگاه افالطون و فارابی پیرامون انسان کامل 

ارشد توسط خداداد ساالري سالجقه، در دانشگاه تهران با راهنمایی یحیی کبیر در رشته فلسفه غرب انجام 

در مقطع کارشناسی ارشد در رشته تاریخ و فلسفه آموزش و » تربیت سیاسی از دیدگاه فارابی« شده است و 

دیدگاه ارزش « م گرفته است و  در دانشگاه تربیت مدرس توسط صدیقه صحت انجا1382پرورش در سال 

توسط محمد اسماعیل بابایی در مقطع کارشناسی » شناسی فارابی و داللت هاي آن در تربیت هاي اخالقی 

دفاع شده است ، 1386ارشد در رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش در دانشگاه تربیت مدرس در سال 

.اشاره کرد



مد نظر نگارنده به موضوع پرداخته اند و هم چنین خارج از حوزه پژوهش هاي فوق بدون جامعیت و شمول

.ادیان هستند

» تحقیق تطبیقی درباره انسان و جامعه از دیدگاه کنفوسیوس و ابن خلدون«هم چنین پایان نامه اي با عنوان 

دیان و در دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات در مقطع دکتري تخصصی دررشته ا1386در سال 

با . با راهنمایی سید فتح اهللا مجتبایی دفاع شده است1386عرفان تطبیقی توسط یوسف جعفرزاده در سال 

آنکه این پایان نامه به صورت تخصصی به بررسی نظرات کنفوسیوس پرداخته است اما نگارنده با طرح موضوع 

اسالمی از ابن خلدون متقدم تر است و ابن پیشنهادي در نظر دارد به بررسی آراء فارابی بپردازد، که در سنت

.خلدون در ارائه دیدگاه هاي خویش از او تاثیر گرفته است

شرح زندگی و آثار و اندیشه ابونصرفارابی

تولد و آغازین دوره زندگی 

یافت درباره وضع زندگی فارابی، اطالع بسیار اندکی موجود است، نه در آثار موجود وي می توان حالی از او

مسلمان نیز 1هاي شرح حال نویسان متقدمگزارش. و نه از معاصرانش چیزي درباره احوال او به ما رسیده است

درباره فارابی، از لحاظ اعتبار و سندیت مشکوك و بعضاً با یکدیگر ناسازگار است؛ از این رو  اطالع ما از زندگی 

چنان که مورخان و تذکره .وي چندان زیاد نیست و هرگونه شرح و توصیف درباره زندگی وي دشوار است

م 872/ه259اوزلغ مشهور به فارابی، در حدود سال نویسان نوشته اند، ابونصر محمد بن محمد بن طرخان بن 

، 2ابن ابی اصیبعه ، ج(النهر دیده به جهان گشودنزدیک شهر فاراب واقع در ماوراء» وسیج«اي به نام در قریه

).      833-4، 3؛ الجندي ، فرید عبدالعزیز، ج 143

برخی او را شاید . اطالعات موثقی در دست نیستدرباره نسب فارابی و نیز ایرانی تبار یا ترك بودنش،

؛ تتوي و 153: 5ابن خلکان، ج (اند از روي نام نیایش و یا نحوه زندگی و طرز پوشاك وي،  ترك نژاد پنداشته

: اند، عبارتند ازترین این شرح حال و طبقات نویسان کالسیک که درباره فارابی نگاشتهاسامی و آثار برخی از مهم. 1
؛ ابن صاعد )1977(وفیات العیان؛ ابن خلکان، ) 1903(؛ قفطی، ) 1881(عیون االنباء فی طبقات االطباءابن ابی اصبیعه، 
)1376(طبقات االمماندلسی،التعریف  



، 2ابن ابی اصیبعه ،ج(شمارنداي پارسی بر می، اما برخی دیگر از منابع او را از خانواده) 1845: 3قزوینی ، ج

).263، 1؛ ابن ندیم، ج401:ه؛نعم143

دانند که پدرش در دربار سامانیان فرماندگی لشکر را بر عهده داشته است و فارابی را از خانواده سرشناسی می

برطبق بعضی روایات نیز پدرش منصب و عنوان قائدالجیشی داشته و ظاهراً جزو محافظان ترك خلیفه بوده 

). 34-833، 3ندي ،ج؛الج2،143ابن ابی اصیبعه ، ج(است

برخی معتقدند . درباره پایبندي وي به مذهب اهل سنت و یا شیعه بودن او نمی توان با اطمینان سخن گفت

که برخی وقایع در زندگی وي مانند پذیرش دعوت سیف الدوله حاکم شیعی مذهب حمدانی از سوي فارابی 

اي از نوشته هاي وي درباره امام و امامت نشان از که در اواخر عمرش اتفاق افتاد ، می تواند در کنار پاره

شیعی مذهب بودن او باشد و برخی دیگر نیز بدون آن که گرایش شیعی فارابی را تعیین کنند ، قائل اند تنها 

؛ 36؛شمس الدین ، 282، 11ابن کثیر ، ج (توان گفت که او نیز مانند دیگر فالسفه اهل سنت نبوده استمی

).402ر ، الفاخوري و الج

تحصیالت 

آید موید این مطلب است که وي ابتدا در شهر خود به فراگیري دانش آن چه از منابع بر می

هاي فارسی و ترکی و کردي را آموخت و سپس در آغاز جوانی و در روزگار خالفت مقتدر پرداخت و زبان

مرکز علم و دانش، اقامت گزید و در آنجا تحصیالت به عراق سفر کرد و در بغداد،) 320- 295خالفت (عباسی 

به نظر می رسد این گزارش که فارابی به هفتاد . دانی وي محل بحث استمسئله زبان.خویش را تکمیل نمود

). 155و 153، 5ابن خلکان، ج (زبان مسلط بوده است، اعتبار و سندیت تاریخی ندارد

دانسته یا اینکه چندان با آن آشنایی گویی پیش از کوچیدن به بغداد زبان عربی را یا اصال نمی

برخی پژوهشگران . نداشته است، چرا که در برخی منابع به آموختن نحو نزد ابوبکربن سراج اشاره شده است

حو را نزد ابوبکر بن سراج تکمیل نموده می نویسند او عربی را در بغداد و در سنین باالتر آموخت و صرف و ن



بر یونانی دانی وي تاکید دارند با این حال گروهی آشنایی وي به متون 2است و برخی دیگر نیز با ذکر دالیلی

هر چند از منابع و دالیل ارائه شده نمی توان با یقین . یونانی را از طریق ترجمه هاي عربی آن آثار ، دانسته اند

؛  ؛16-7نصر، (ه وي آثار افالطون را به زبان یونانی در اختیار داشته استاستنباط کرد ک

-12.(

هاي چنین به نظر میرسد که به زبانالموسیقی الکبیردر مجموع از تالیفات وي به خصوص کتاب 

وي منطق را در بغداد نزد ابوبشر . در بغداد تحصیل کردفارابی عمدتاً . فارسی، ترکی و عربی تسلط داشته است

و بعد به حران رفت ) 1846؛ تتوي و قزوینی ،153، 5ابن خلکان، ج (، آموخت) م940- 870(متی بن یونس 

و التنبیه؛ المسعودي ،153، 5ابن خلکان ،ج (4نصرانی نشست3و در حلقه درس یوحنا بن حیالن) یا مرو(

).150وري ، ؛ اشک122، االشراف

هاي دیگري چون موسیقی و ریاضیات پس از آن بار دیگر به بغداد بازگشت و به فراگیري دانش

نه تنها به خلق آثاري درباره . هنرمندي فارابی در موسیقی شهرت خاص داشت). 139والتزر، (پرداخت

قه مند بود در ، بلکه عال) 16نصر، ( موسیقی همت گماشت و موسیقی را از جنبه نظري وسعت بخشید

به نظر برخی محققان ). 152اشکوري ،(هاي موسیقی شرکت جوید و خود نیز نوازنده ممتاز موسیقی بود حلقه

همچنان آهنگ هایی که فارابی ساخته است در میان طریقت هایی که آداب و رسوم سماع قدیم را محفوظ 

واختن موسیقی از سوي فارابی در حضور همچنین حکایت ن). 16نصر، ( نگاه داشته اند ، نواخته می شود

- 6، 5ابن خلکان،ج (الدوله که سندیت آن به اثبات نرسیده است در منابع مختلف گزارش شده استسیف

).1847، 3؛ تتوي و قزوینی ،ج304، 2؛ الحسینی، ج 155

) نوامیس(جمهوریت و قوانین از طریق شرحهایی بر کتب «سید حسین نصر معتقد است که فارابی با فلسفه سیاسی افالطون 2

.)17-16نصر ،(توسط شارح گمنامی آشنا شده بود
).277؛ قفطی،122،التنبیه و االشرافالمسعودي ، ( یوحنا بن حیالن در روزگار المقتدر عباسی در مدینه االسالم وفات یافت3
).65مهاجرنیا، ( بنابر برخی از نقل ها ، وي در بغداد نزد یوحنا بن حیالن که بدان جا سفر کرده بود ، تلمذ کرده است4



آخرین دوره زندگی وي

مدتی از عمر خویش را در سفر گذراند و وي. توقف فارابی در پایتخت عباسیان دائمی نبود

الدوله ، حکمران شیعی مذهب حمدانی هجري به جهاتی که معلوم نیست؛ دعوت سیف330سرانجام در سال 

را پذیرفته و مخصوصاً در حلب همنشین اهل ادب دربار این امیر بوده و تا آخر عمر، در زمره مالزمان او مانده 

فارابی ). 304، 2؛ الحسینی ،ج 151؛ اشکوري ، 224ابن صاعد اندلسی ، ؛ 155، 5ابن خلکان ، ج ( است

الدوله حمدانی بر م در سن هشتاد سالگی در دمشق درگذشت و گویا سیف950/ ه339سرانجام به سال 

؛ ابن 122، التنبیه و االشرافالمسعودي، (الصغیر به خاك سپرده شداش نماز خواند و در گورستان بابجنازه

).156، 5ن ،ج خلکا

مولفه هاي تاثیرگذار در زندگی و تفکر وي 

فارابی نیز همچون هر متفکر دیگري ، در میان اندیشه اش به وقایع و مستلزمات تاریخی عصر 

گزارش هاي موجود از زندگی فارابی نیز موید این است که برخی وقایع در زندگی او .خویش نظر داشته است

. تفکر وي به خصوص فلسفه سیاسی اش اثرگذار بوده اندبر اندیشه و 

زمانه اي که در آن میزیست) الف

اي بود که مسلمانان سعی و کوشش علمی خود را در راستاي نقل عصر و دوره فارابی همزمان با دوره

توان گفت فارابی در صدر دورانی از تاریخ تفکر و از این نظر می. وترجمه آراء و آثار یونانیان مبذول کرده بودند

).462حتّی ، (جدید حیات علم و فلسفه خواندتوان آن را دوره تفرهنگ اسالمی قرار داشت که از جهاتی می

از آن جهت فارابی را حلقه ارتباط -فارابی ،کلیات آراي خود را از فالسفه یونان اخذ و اقتباس کرده است

اما به عنوان یک محقق چنان اجزاء را در یک -میان فلسفه یونان با اندیشه هاي اسالمی به شمار می آورند

اند و فلسفه او را حاوي یستم قرارداده است که به حق او را موسس فلسفه اسالمی خواندههیات تالیفی و س

). Von Dehsen,63؛ 16نصر،(مهم ترین آثار سیاسی در جهان اسالم بر می شمارند


