Powtórzenie do egzaminu z filozofii arabskiej
(studia zaoczne - pytania podkreślone)
PYTANIA PRZEKROJOWE
1. Recepcja filozofii greckiej w nauce Arabów
2. Relacja filozofii i teologii w nauce arabskiej
3. Problem istnienia w filozofii arabskiej
4. Problem intelektu w filozofii arabskiej
5. Problem stwarzania w filozofii arabskiej
6. Spory filozoficzne Arabów
a) Awicenna i al-Gazali
b) Awerroes i al-Gazali
c) Awicenna i Awerroes
7. Wpływy arabskie w filozofii łacińskiej
a) „dyskretne” oddziaływanie filozofii Aviceny
b) averroizm łaciński
PYTANIA ERUDYCYJNE
1. Pierwsze kontrowersje co do interpretacji Koranu (kadaryci i dżabaryci) i ich
wpływ na rozwój filozofii arabskiej (mutazylici)
2. Problem przekładu tekstów greckich na j. arabski - geneza “Teologii”
Arystotelesa
3. Arystotelizm al-Kindiego
4. Inicjacja w filozofii al-Kindiego podstawowych tematów filozofii arabskiej:
problem istnienia i problem intelektu
5. Koncepcja stwarzania jako emanacji i wynikająca z niej teoria
wewnętrznych struktur bytów w filozofii al-Farabiego
6. Koncepcja człowieka - jako centralny temat filozofii al-Farabiego
7. To, co konieczne i to, co możliwe jako podstawowy zespół pojęć w filozofii
al-Farabiego
8. Koncepcje zagadnień polityczno- prawnych jako sfery ludzkiej działalności
w ujęciu al-Farabiego
9. Nauczanie i znaczenie aszarytów
10.Bracia Czystości z Basry i ich nauka (metafizyka, teoria poznania i etyka
oraz przyrodoznawstwo)

11.Arystotelizm Awicenny
12.Problem stwarzania w filozofii Awicenny
13.Bóg w filozofii Awicenny
14.Kosmologia Awicenny
15.Fizyka Awicenny
16.Poznanie intelektualne w filozofii Awicenny
17.Logika Awicenny
18.Problematyka istnienia w metafizyce Awicenny
19.Rola filozofii w kulturze w ujęciu al-Gazalego
20.Problem wieczności świata w ujęciu al-Gazalego
21.Problem Boga w ujęciu al-Gazalego (problem poznania Boga - mistyka)
22.Problem wolności człowieka w ujęciu al-Gazalego
23.“Szkoła tłumaczy” w Toledo - jej geneza i znaczenie
24.Awempace`go interpretacja filozofii Awicenny
25.Arystotelizm Awerroesa
26.Krytyka al-Gazalego w tekstach Awerroesa
27.Problem relacji wiary i wiedzy w ujęciu Awerroesa
28.Krytyka Awicenny w tekstach Awerroesa
29.Intelekt w filozofii Awerroesa
30.Filozofia historii u Ibn Halduna
31. Filozofia Sigera z Brabancji i jego szkoły
32. Averroizm Boecjusza z Dacji
33. Dyskusje Tomasza z Akwinu z averroizmem łacińskim
34. Potępienia arystotelizmu w II połowie XIII wieku
35. Oddziaływanie al-Gazalego na filozofię europejską

