
  
  
  
  
  

شناختی قوه واهمه  شناختی و معرفت بررسی ابعاد هستی
  سینا و مالصدرا از منظر ابن

  3عسكري سليماني اميري ،2يارعلي كرد فيروزجايي ،1آبادي حسين پژوهنده نجف

  چكيده
شناختي مورد تحليل عقلي قرار گيـرد. در   شناختي و معرفت تواند از دو حيث هستيقوه واهمه مي

گـاه  آيد كه در نظام فلسـفي حكمـت صـدرايي و سـينوي، هـيچ     دست مي هآمده ب عمل بررسي به
عنوان يكي از مبادي ثانويه افعال و ادراكات نفساني انكار نشده است، بلكه  حقيقت قوه واهمه به

اين قوه در هريك از اين دو نظام فلسفي جايگاه و هويت خاص و متفاوتي يافتـه اسـت. برخـي    
شناختي قوه واهمه تأثير گذاشـته و   اليه بر ابعاد مختلف هستياصول و مباني فلسفي حكمت متع

نظر در هويت و رابطه وجودي آن با نفس، موهوم، عقل و ديگـر قـواي ادراكـي     موجب اختالف
شناختي اين قوه اشتراكات فراوانـي داشـته، صـرفاً در     گشته است. اين دو حكيم در ابعاد معرفت

  نظر دارند. مي با يكديگر اختالفماهيت و هويت وجودي موهوم و ادراك وه
 

شناســي، حيــث نفــس، قــوه واهمــه، ادراك وهمــي، حيــث معرفــتقــواي : واژگــان كليــدي
  سينا، مالصدرا.شناسي، ابن هستي

  

                                                           
طلبه سطح سه حـوزه علميـه قـم و دانشـجوي كارشناسـي ارشـد رشـته فلسـفه و كـالم اسـالمي دانشـگاه            . 1

 1583834mhr@gmail.com   7قرالعلومبا

 firouzjaei@bou.ac.ir  7. دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم2

 solymaniaskari@mihanmail.ir    1دانشيار و عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. 3

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره اول، بهار 
 

 03/07/95 تاريخ دريافت مقاله:
 03/12/95 تاريخ تأييد مقاله:

 شناختي قوه واهمه شناختي و معرفتبررسي ابعاد هستي). «1396آبادي، حسين؛ كرد فيروزجايي، يارعلي؛ سليماني اميري، عسكري (پژوهنده نجفنحوه استناد: 
 .30-9)، ص1( 4، فصلنامه حكمت اسالمي». سينا و مالصدرااز منظر ابن



  
  
  
  
  

در تفسیر » ادراکات اعتباری هینظر« کاربرد و توجیه
  ای یک تحلیل مقایسه :المیزان

   1 مقدم يزدانياحمدرضا 

  چكيده
است. اين مقاله  تفسير الميزانجايگاه نظريه ادراكات اعتباري در  بارهپژوهش در ،هدف اين مقاله

اين  و چگونه در بهره برده الميزانچگونه از نظريه ادراكات اعتباري در مه عالكه  كند بررسي مي
ي هـا  روش شـده اسـت.   اسـتفاده ، از آيات قرآن كريم براي توجيه و تحليـل ايـن نظريـه    تفسير

دعاي مقالـه  اي. مـ  هاي استقرايي، تحليلي و مقايسه اند از: روش عبارت بكاررفته در اين پژوهش
 الميـزان نظري روش تفسيري عالمه طباطبـايي در   انيبن ،اكات اعتبارياين است كه نظريه ادر

همچنين از اين نظريه براي تفسير آيات قرآن كريم و از آيات الهي براي تبيـين و توجيـه    .است
بـه بخـش دوم ايـن نظريـه دربـاره انقسـامات        الميزاندر عالمه اين نظريه استفاده شده است. 

از  تفسـير الميـزان  آيد كه: الزم است دست مي ست. از اين مقاله بهتفصيل پرداخته ا اعتباريات به
 هـاي مسـتقلي   نظري عالمه طباطبايي مورد پژوهش انيبنمثابه  منظر نظريه ادراكات اعتباري به

  قرار گيرد.
  

، روش تفسـير الميـزان  عالمه طباطبايي، نظريه ادراكات اعتباري، اعتباريـات،   واژگان كليدي:
  .تفسيري

  

                                                           
   yazdanimoghaddam@yahoo.com  يپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمو عضو هيئت علمي  ارياستاد .1

 ي ـ پژوهشيفصلنامه علم

 1396سال چهارم، شماره اول، بهار
 

 24/03/95: تاريخ دريافت مقاله
 17/12/95تاريخ تأييد مقاله: 

 ».اي: يك تحليل مقايسهالميزاندر تفسير » نظريه ادراكات اعتباري«كاربرد و توجيه ). «1396مقدم، احمدرضا (يزداني نحوه استناد:
 .50-31)، ص1( 4، كمت اسالميفصلنامه ح 



 

  
  
  
  
  

  ابتنای مدینه فاضله فارابی بر اصالت
  »انسان متصل به وحی«

  2شياني، محمدرضا محمدي ا1قاسم مقدم

  چكيده
ريزي يـك   تنها در طرح اسالمي است كه همت خود را نه يلسوفانترين فراذثيرگأت فارابي يكي از

اي الهي و عقالني بر ساخت جامعه اي برايهرا مقدمبلكه آن  ،مابعد الطبيعه منسجم صرف كرده
فـارابي   انسان متصل به خدا (انسان حقيقي و بالذات) قرار داده است. انسان در مدينه فاضله پايه

هاي وجـودي او  وحياني به ساحت ـي  نمعرفت عقال اصل است و تمام ساختارهاي مدينه بر پايه
اصالت انسان مستقل معناي  وجه به هيچ فارابي بهاين اصالت انسان در انديشه  .است شكل گرفته

(انسـان مجـازي و    كنـد فـرض   مبـادي خـود   مثابه موجودي منقطـع از  را به از مبدأ نيست تا او
بـر  اصل بودن انسان در انديشه اين فيلسـوف   د.سازبنا  و جامعه را نيز بر همين اساس بالعرض)

هم در بعد اخالق، قـانون، فرهنـگ،    ،وي فاضله مدينه رو، . ازاينكيد داردأصل ناطقيت انسان تف
الگوي عقل و وحـي   بر اساس دو كامالً ،هم در تعريف مفاهيم كمال و سعادتو  ،هنرمعرفت و 

تا انسان را از گذر زندگي روزمره در مدينه به سعادت موردنظر فيلسوف و نبي  است شكل گرفته
  .سوق دهد

  
و  جامعـه بالـذات   ،بـالعرض و  انسـان بالـذات   ،النـي عق ـجامعه الهـي    ،فارابي :واژگان كليدي

    سعادت ،مدينه فاضله ،بالعرض
  

                                                           
 moqadam@ut.ac.ir   7دانشجوي دكتري فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه باقرالعلوم .1

 mr.mohammadi67@yahoo.com    دانشگاه قم فوق ليسانس فلسفه و كالم اسالمي .2

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره اول، بهار 
 

 04/10/95 تاريخ دريافت مقاله: 
 25/11/95تاريخ تأييد مقاله: 

 ،»"انسان متصل به وحي"ابتناي مدينه فاضله فارابي بر اصالت . «)1396مقدم، قاسم؛ محمدي اشياني، محمدرضا (نحوه استناد: 
 .70-51ص)، 1( 4، يفصلنامه حكمت اسالم 



 

  
  
  
  
  

  یشناس مکتب اشراق از مکتب مشاء در روش یریرپذیتأث
   1سيدعماد مصطفوي

  چكيده
شناسي بـه خـود ديـده     از جنبة روش م و گستردهحكمت تحولي بس عظي ،عصر شيخ اشراقدر 

هاي تازه بـر روي حكمـت    اي نوين، در گشودن افق سهروردي با اعمال شيوه ،ميان است. دراين
رويكـرد   .بديل ايفا كرده اسـت  اسالمي در جهت فراچنگ آوردن حقايق، نقشي بسيار مهم و بي

، نبايد آثار و ديدگاهاي مشائيان را هاي مختلفي رقم خورده است سهروردي هرچند متأثر از نحله
  در بسترسازي اين تحول شگرف اندك انگاشت.

فيلسوفان مشـاء و   يشناسي و با رويكردي فلسفي به بررسي آرا تحقيق حاضر با محوريت روش
رپـذيري  اثجملـه   از ،بندي اقسام اثرپذيري اشـراق از مشـاء   گذاري و دسته با نام ،اشراق پرداخته

رپذيري سلبي در نظر، به كاوشـي درخـور ايـن    اثرپذيري ايجابي در رويكرد و اثايجابي در نظر، 
اين نوشتار بـه چگـونگي تلفيـق عقـل و شـهود در سـيره        رو، ازاينموضوع موفق گرديده است. 

گذاري اثرخط مشي آنان را در  ،جمله كندي، فارابي و بوعلي پرداخته ازحكماي برجسته مشائي 
اشـراقي ترسـيم   ـ روشي تا نيل به مكتبي استداللي   از فلسفه تك بر شيخ اشراق در جهت خروج

هايي كه بسترساز حركت شيخ اشراق در جهت تحـول   مايه معتقد است بن همچنين . ده استكر
مند گرديده، استعداد نهفتة مكتـب مشـائي آن را رقـم زده     شناسي از آن بهره فلسفه در بعد روش

و نـه دسـتخوش تغييـرات     ،رض مكتب مشاء و بريده از آنفلسفه اشراق نه در ع رو، . ازايناست
شيخ اشراق بـه ثمـر نشسـته، بلكـه      از سويجزئي و ظاهري الفاظ و اصطالحات مكتب مشائي 

مكتب اشراقي سهروردي در امتداد مكتب مشاء و از تحول و تكامـل در مكتـب مشـاء تأسـيس     
   .يدشمار آ بهآن مكتب  يافته و در حقيقت بايد تكاملاست شده 

  
  .شيخ اشراق، حكمت اشراق، حكمت مشاء تأثيرپذيري، شناسي،روش واژگان كليدي:

  
  

                                                           
  mostafaviemad@gmail.com  .  ياسالم شهياند  فرهنگ و پژوهشگاه ارشد فلسفه يكارشناس جويدانش .1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره اول، بهار 
 

 01/03/95: تاريخ دريافت مقاله
 19/01/96تاريخ تأييد مقاله: 

 .100-71)، ص1( 4 حكمت اسالمي،». شناسيتأثيرپذيري مكتب اشراق از مكتب مشاء در روش). «1396مصطفوي، سيدعماد ( نحوه استناد:



 

  
  
  
  
  

آقاعلی مدرس  هبررسی اشکاالت وارد شده بر نظری
  معاد عنصری هزنوزی دربار

  2، احمد سعيدي1فر حميد امامي

  چكيده
نـدي بـراي تبيـين خردپسـند بسـياري از      مالصدرا با كمك جسم مثـالي و خـواص آن، گـام بل   

هاي شرع مقدس اسالم دربارة معاد جسماني برداشت. اما به اعتقاد مدرس زنوزي، بسياري  آموزه
توان تنها با جسم مثالي توجيه و تبيين عقلي كرد. به همين دليل، ايشان  از ادلة نقلي معاد را نمي

اي بديع ارائه نمود. بـر   هاي معاد، نظريه وزهبراي تكميل نظرية مالصدرا و تبيين عقالني همة آم
اساس اين نظريه، بدن عنصري پس از جدا شدن از نفس جزئي خود، تحت تدبير نفس كلي قرار 

تـدريج بـه بـدني     دهد تا اينكه به خويش ادامه ميذاتي  گيرد و به تكامل جوهري و استكمال مي
ايـن   .يابـد  اد مجـدد بـا آن را مـي   سوي نفس جزئي و اتح شود كه صالحيت صعود به تبديل مي

ويژه پيروان حكمت متعاليه بـه   هايي را از سوي فيلسوفان بعدي، به ها و موافقت ديدگاه، مخالفت
هاي واردشده بر ديـدگاه زنـوزي،    با پاسخ دادن به اشكال ايم كوشيدهدر اين مقاله، دنبال داشت. 

  .كنيمتفسير صحيحي از آن ارائه 
  

  .زنوزي، مالصدرا، معاد جسماني، نفس، بدنمدرس  واژگان كليدي:
  

                                                           
 hamidemami95@yahoo.com   1دكتري فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني دانشجوي .1

   ahmadsaeidi@yahoo.com   1و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني استاديار .2

 نامه علمي ـ پژوهشيفصل

 1396سال چهارم، شماره اول، بهار 
 

 19/12/95: تاريخ دريافت مقاله
 16/01/96تاريخ تأييد مقاله: 

  ».يدربارة معاد عنصر يمدرس زنوز يآقاعل ةياشكاالت وارد شده بر نظر يبررس). «1396فر، حميد؛ سعيدي، احمد (امامي نحوه استناد:
 .126-101)، ص1( 4، حكمت اسالميفصلنامه 



 

  
  
  
  

  

  

اندیشه فلسفی  عربی بر ابن میزان تاثیر مکتب عرفانی
  صدرالمتألھین در مباحث اسما و صفات حق تعالی

   1يبناب ياعالئ يعل

  چكيده
و صفات الهي از  مباحث اسما صدرالمتألهين در موارد فراواني ازكه اين مقاله اثبات شده است  در

گاهي نيز عين عبارت آنها را بي هـيچ يـادي از منبـع آن     بي الهام گرفته وعر ابن مكتب عرفاني
ذات حق تعالي كه و با الهام از گفتار عرفا باور دارد ا است. پرداز آن بوده آورده؛ گويي خود، عبارت

اهللا و مظهـر   خلیفـةو انسان نيـز   ،و اسماي الهي، تعينات آن ذات در مراتب ظهور ،تعين ذات بي
 را . وي همچنين نظرية عرفاني اعيان ثابته و تقسيم عرفاني اسماي الهياست »اهللا«ع اسم جام

له علـم پيشـين   ئگانه در مس و از ميان اقوال هشتاپذيرد. به باور  مياحاطه و عدم احاطه  نظراز 
عربـي   ابـن  له كالم الهـي از ئاست. وي در مس پذيرشحق تعالي به اشيا نيز تنها قول عرفا قابل 

ولي در ديگر مباحث اسما و صفات الهي، بيش از همه از محقق قيصري تأثير  ،گرفته است الهام
  .پذيرفته است

    
 عرفان نظـري، حكمـت متعاليـه، تجلـي، اعيـان ثابتـه،       و صفات الهي، اسما: واژگان كليدي

  .عربي، صدرالمتألهين ابن
  

                                                           
  عرفان و كالم مجمع عالي حكمت اسالميمدرس علوم عقلي حوزه علميه قم و عضو گروه فلسفه،  سطح چهار حوزه،. 1
     aalaey@yahoo.com 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره اول، بهار 
 

 06/06/95 تاريخ دريافت مقاله: 
 18/10/95 تاريخ تأييد مقاله:

 ».حق تعاليعربي بر انديشه فلسفي صدرالمتألهين در مباحث اسما و صفات ميزان تأثير مكتب عرفاني ابن). «1396اعالئي بنابي، علي( نحوه استناد:
 .146-127)، ص 1( 4 فصلنامه حكمت اسالمي 



 

 

  
  
   

  
  

  

  وجود و ماهّیت در فلسفه اشراق
  1حسن معلمي

  چكيده
) چيست؟ يعني دو حيثيت 2) آيا وجود دارد؟ 1كم دو پرسش مطرح است:  درباره هر چيزي دست

در خصوص اشيا مطرح است: چيستي و هستي. حال پرسش مهم اين است كـه: تحقـق عينـي    
يك اصل در تحقق عيني است و ديگـري صـفت يـا     ستي آنهاست يا به چيستي؟ كداماشيا به ه

هـايي داده شـده اسـت، بـا      شيخ اشراق احتمال حال و يا چگونگي آن است؟ گرچه درباره نظريه
دهد و وجـود در   توجه به عبارات ايشان، اصالت را در همه موجودات حتي خداوند به ماهيات مي

داند. هدف پـژوهش حاضـر كـه بـا روش عقلـيِ       و ذهني محض مي موجودات را امري اعتباري
تحليلي نگاشته شده، رسيدن به نقاط اشتراك فلسفه اشراق و فلسـفه مشـاء و حكمـت متعاليـه     

هاي فلسفه اشراق براي ايجـاد نظـام محكـم فلسـفي      است كه نتيجه آن، ارائه سست بودن پايه
   .است

  
  .باريت، فلسفه اشراقوجود، ماهيت، اصالت، اعت: واژگان كليدي

  
  

                                                           
   h.moallemi@hekmateislami.com  7دانشگاه باقرالعلوم دانشيار و عضو هيئت علمي. 1
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