
  
  
  
  
  

  علم حضوری فطری به خدا از منظر عقل و نقل
  1احمد ابوترابي

  چكيده
اوالً اما درباره اينكه  ؛مورد اتفاق همه انديشمندان مسلمان است ري انسان به خدا، تقريباًعلم فط

بودن علم به خدا، كدام معنا از معـاني فطـرت و كـدام نـوع از علـم (حصـولي يـا         مراد از فطري
 حصـولي  به كـدام معنـا از علـم    ،اگر علم حصولي فطري به خدا وجود دارد؛ ثانياً حضوري) است

تـوان اثبـات كـرد،     بـودن علـم بـه خـدا را چگونـه مـي       اينكه ادعاي فطريثالثاً و  ؛ستفطري ا
  وجود دارد.هايي  اختالف

هـاي شـهود، نقـل و اسـتقراي تـاريخي       به يكي از راه بودن علم به خدا، غالباً براي اثبات فطري
بـه تعيـين   بودن علم حضوري به خدا، نخست  در اين مقاله با هدف اثبات فطري شود. استناد مي

نظر از فطري، تبيين انواع امور فطري، تبيين مفهوم علم حضوري فطـري و معـاني    معناي مورد
تنها ) 1( ايم: ايم، سپس درصدد اثبات سه ادعا برآمده فطري به خدا پرداخته علم حصوليمختلف 

ك علـم  دليل فلسفي، از راه مال الف)ارد: د دو دليل اساسي براي اثبات علم فطري به خدا وجود
 ،حضوري، يعني اتصال وجودي معلول به علت؛ ب) دليل نقلي، از راه آيات شـريفه قـران كـريم   

اين دو دليل، تنها علم حضوري فطري به خـدا را  ) 2( .ويژه آيه ميثاق و روايات مربوط به آنها به
يثاق نيز دليلي عقلي بر اثبات علم حصولي فطري به خدا سراغ نداريم و آيه م) 3. (كنند اثبات مي

اي تـاريخي نيـز بـراي اثبـات     هـاي شـهود و اسـتقر    راه نـدارد.  داللتـي علم حصولي به خـدا   بر
بودن علم به خدا مفيدند؛ اما راه اول، راه هميشگي و همگاني نيست و راه دوم، مفيد يقين  فطري

  .دنيست؛ البته اين دو راه براي تأييد ادله ديگر و براي اقناع در شرايط خاص مفيدن
 

  .خداشناسي، فطري، علم حضوري، علم حصولي، وجود ربطي، آيه ميثاق، عالم ذر: واژگان كليدي
  

                                                           
 ahmad.abutorabi@gmail.com 1 هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني و عضو دانشيار. 1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره دوم، تابستان 
 

 03/12/95 تاريخ دريافت مقاله:
 08/03/96 د مقاله:تاريخ تأيي

 .9-37)، ص2( 4، فصلنامه حكمت اسالمي». علم حضوري فطري به خدا از منظر عقل و نقل). «1396ابوترابي، احمد (نحوه استناد: 



  
  
  
  
  

  وجوب سابق، لوازم، ادله و نقد آن
   1سيداحمد عالئي

  چكيده
شـود، از  شناخته مي» يوجديجب لمما لم ءيالشـ«وجوب سابق كه نزد فالسفه اسالمي با قاعده 

گردد. به است. از نظر ايشان معلول تا ضرورت و وجوب نيابد، موجود نمي» وجوب بالغير«اقسام 
شـود.   ابتدا وجود معلول واجب و سپس معلـول، موجـود مـي    بيان ديگر، با تمام شدن علت تامه،

مشهور است. متكلمان با انگيـزه صـيانت از اختيـار فاعـل،     » جبر فلسفي«رو اين قاعده به ازاين
وجوب غيري را نفي كردند و به اولويت قايل شدند؛ به اين بيان كه با آمدن علـت تامـه، وجـود    

رسد. آنان معتقد بودند اگر وجوب بيايـد،  ضرورت نميشود، ليكن به حد وجوب و معلول اولي مي
مـا   الشـيء«ديگر اختيار معنايي ندارد. در حقيقت متكلمان نفي اختيار را الزمه پـذيرش قاعـده   

اند. بعضي از اصوليان شيعه نيز با تفصيل ميان فاعل مختـار و موجـب،   دانسته» يوجديجب لم لم
داننـد. از  سته، فاعل مختار را تخصصاً خارج از آن مـي مجراي اين قاعده را تنها فاعل موجب دان

اي عليه آن اقامه معاصران نيز استاد فياضي از مخالفان سرسخت اصل ضرورت علّي است و ادله
االمكان جامع، با تحليل، بررسي و نقـد ادلـه   كوشيم در تحقيقي حتيكند. ما در اين مقاله مي مي

  .يابيم اين قاعده به منشأ اعتقاد به آن دست
  

  .وجوب سابق، ضرورت علّي، وجوب بالغير، جبر علّي واژگان كليدي:
  

                                                           
و  9جامعة المصطفی العالمیةوابسته به  1مي مجتمع آموزش عالي امام خمينيكارشناس ارشد فلسفه اسال .1

  abdulkareem1381@gmail.com  9عضو گروه فلسفه دانشگاه مجازي المصطفي

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره دوم، تابستان 
 

 09/11/95 تاريخ دريافت مقاله:
 17/03/96 تاريخ تأييد مقاله:

 .39-67)، ص2( 4، كمت اسالميفصلنامه ح». وجوب سابق، لوازم، ادله و نقد آن). «1396عالئي، سيداحمد ( وه استناد:نح



 

  
  
  
  
  

  یزدی مصباحرابطه ایمان و معرفت از منظر عالمه 
  1باباپورميرمصطفي سيد

  چكيده
هاي گوناگوني در ميان انديشمندان غربي و اسالمي مطـرح   درباره رابطه ايمان و معرفت ديدگاه

در اين زمينه معتقد است ايمان اگرچه با معرفت متفاوت اسـت،   يزدي مصباحاهللا  شده است. آيت
عرفت خداوند به سـه شـكل   به معرفت نياز دارد. شرط الزم ايمان به خدا نيز معرفت به اوست. م

حال اجمالي  . معرفت فطري كه معرفتي حضوري و شخصي و درعين1مختلف قابل تصور است: 
. معرفـت شـهودي كـه    3. معرفت عقلي كه معرفتي حصولي و كلي، ولي غايبانه اسـت.  2است. 

هاي عقلي و شهودي، ميـوه همـان    معرفتي حضوري، شخصي و روشن است. هركدام از معرفت
تنهايي  فطري، ولي مكمل و متمم آن هستند. معرفت فطري به دليل ابهام و اجمالش به معرفت
توانـد خـداي    بـودن نمـي   ساز ايمان صحيح باشد. معرفت عقلي نيز به دليل كلـي  تواند زمينه نمي

يافتـه   مشخصي را براي ايمان معرفي كند. معرفت شهودي نيز چيزي جز معرفت فطري صـيقل 
رفت فطري بايد از طريق معرفت عقلي يا شهودي به وضوح كافي برسـد تـا   رو، مع نيست. ازاين
  ساز ايمان باشد. بتواند زمينه

  
 طبيعـي،  الهيـات  ديـن،  شناسـي  معرفـت  معرفت، و ايمان ايمان، و عقل ايمان، :واژگان كليدي

  خداشناسي. فطرت،
  

                                                           
 mirbabapoor@iki.ac.ir   1مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ،فلسفه ديندكتري  دانشجوي. 1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره دوم، تابستان 
 

 18/01/96 تاريخ دريافت مقاله:
 12/06/96 تاريخ تأييد مقاله:

 .69-95ص)، 2( 4، فصلنامه حكمت اسالمي  ،»يزديرابطه ايمان و معرفت از منظر عالمه مصباح. «)1396في (ميرباباپور، سيدمصطنحوه استناد: 



 

  
  
  
  
  

امکان و تبیین آغازمندی زمانی عالم با قرائتی جدید از 
  نظریه حدوث دهری

  2غالمرضا فياضي ،1محمدصادق كاوياني

  چكيده
يربـاز مـورد   تبيين كيفيت حدوث عالم، از معضالت مهم مسائل فلسفي و كالمي اسـت كـه از د  

توجه انديشمندان مسلمان بوده و ايشان را در دو قطب متقابل قرار داده است. در نگـرش رايـج   
رو، زمان عالم خلقت از جانب ازل فلسفي ايشان، آغازمندي زماني عالم استحاله ذاتي دارد؛ ازاين

ون ميردامـاد  نامتناهي است. در مقابل، متكلمان با طرح حدوث زماني و برخي فيلسوفان ديگر چ
انـد. در ايـن   با طرح حدوث دهري، آغازمندي زماني عالم را ممكن دانسته و آن را تبيـين كـرده  

مقاله ضمن طرح كلي مدعاي فيلسوفان و متكلمان در اين مسئله، اين نتيجه به دست آمده كـه  
گـوي دليـل   تواند پاسـخ كه نميطوريتبيين متكلمان و ميرداماد از حدوث عالم نواقصي دارد؛ به

فيلسوفان در استحاله ذاتي آغازمندي زماني عالم باشد. اين نوشتار با ايجاد اصالحاتي در مبادي 
اي گونهتصوري و تصديقي نظريه حدوث دهري ميرداماد و قرائتي جديد از آن، حدوث عالم را به

  .يابدكند كه با آن، آغازمندي زماني عالم، امكان و تبيين فلسفي صحيحي مي توصيف مي
  

    .حدوث زماني، ميرداماد حدوث دهري، ،زمانآغازمندي  ،عالم حدوث :واژگان كليدي
  

                                                           
  sadegh.kavyani@gmail.com    دانشجوي كارشناسي ارشد مركز تخصصي فلسفه .1
    1استاد و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني .2

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره دوم، تابستان 
 

 30/11/95 تاريخ دريافت مقاله:
 06/03/96 تاريخ تأييد مقاله:

 ،»امكان و تبيين آغازمندي زماني عالم با قرائتي جديد از نظريه حدوث دهري. «)1396المرضا (فياضي، غ كاوياني، محمدصادق؛نحوه استناد: 
 .97-124ص)، 2( 4، فصلنامه حكمت اسالمي 



 

  
  
  
  

 یشهاند در پژوهشی تطبیقی در حرکت و زمان
  آلبرت آینشتاین ن ویصدرالمتألھ

  3، حامد عشريه2، محمدعلي اسماعيلي1رحمان عشريه

  چكيده
 مفهومى ماهوى اسـت كـه در  و  مقدار حركت فلك اطلس ،زمان يروان او،ارسطو و پدر انديشه 

ين شود. صـدرالمتأله  واسطه حركت، عارض بر اجسام مى جدول مقوالت ارسطويى قرار دارد و به
زمان نه رسيد. در انديشه ايشان، » زمان وجودي«به » زمان ماهوي«در پرتو حركت جوهري از 

كـه مظـروفش    است و نه همچون ظرفي مستقل از جواهر مادي استماهيات عرضيه  شماردر 
هـاي مـادي،    رو، همه جواهر و پديده بلكه زمان مقوم ذاتي جوهر مادي است و ازاين ؛ماده باشد

زمـان در   و يجـوهر  است و حركت يار حركت جوهرمقد . زمان،خود دارنده زماني مخصوص ب
آينشتاين در پرتو نظريه نسبيت، با توجه به ثبات سرعت نور، زمـان   وجود موجودند. يكخارج با 

دانـد.  عنوان بعد چهارم اجسام، آن را در سنجش دقيـق وقـوع حـوادث دخيـل مـي      را نسبي و به
اختصاص زمـان هرچيـز بـه    «، »بودن بينس«، »ممتد بودن زمان«صدرالمتألهين و آينشتاين در 

ا صـدرالمتألهين بـا نگـاه    با يكـديگر اتفـاق دارنـد؛ امـ    » زمانبعد چهارم بودن «و نيز » خودش
نگـرد. نگـاه   كه آينشتاين با نگاه فيزيكي بـه آن مـي   متافيزيكي به زمان نگريسته است؛ درحالي

امـا نگـاه متـافيزيكي عمـدتاً      بردار و از تجربيات قابـل اسـتنتاج اسـت؛    فيزيكي، نگاهي آزمايش
هـاي   ويـژه حركـت   هاي عرضي به بردار نيست. آينشتاين در تفسير زمان، ناظر به حركت آزمايش

كند و در نگاه او با نبود حركت عرضي،  مكاني است و نقش زمان را در همين محدوده تبيين مي
ضي، به حركـت جـوهري   ا صدرالمتألهين افزون بر حركت عرماند؛ امجايي براي زمان باقي نمي

   .داندتوجه داشته و زمان را مقدار حركت جوهري مي
  

  .نينشتايآ ن،يصدرالمتأله خاص، تينسب ،يجوهر حركت زمان، واژگان كليدي:

                                                           
 oshryeh@quran.ac.ir  دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  استاديار و عضو هيئت علمي .1

  mali.esm91@yahoo.com  9 جامعة المصطفی العالمیة 4پژوهشگر سطح  .2
  hamed.oshryeh@yahoo.com    كارشناسي ارشد مباني نظري اسالم، دانشگاه معارف اسالمي .3

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره دوم، تابستان 
 

 11/07/95 تاريخ دريافت مقاله:
 25/12/95 تاريخ تأييد مقاله:

 پژوهشي تطبيقي در حركت و زمان در ). «1396عشريه، رحمان؛ اسماعيلي، محمدعلي؛ عشريه، حامد ( نحوه استناد:
 .125-149)، ص2( 4 حكمت اسالمي،». انديشه صدرالمتألهين و آلبرت آينشتاين



 

  
  
  
  
  

  گرایانه  بررسی انتقادی تقریر عرف
  رالز  از نظریۀ اخالقی جان

  1يي اردكانحسن محيط

  چكيده
برانگيزترين مباحث در ميـان   ترين و چالش ز مهمهمواره بحث بر سر منشأ ارزش اخالقي يكي ا

گـرا گشـته اسـت.     گـرا و غيرواقـع   فيلسوفان اخالق بوده و سبب تقسيم مكاتب اخالقي به واقـع 
گرايـي ثبـوتي، تمـام     گرايي است. دايره شـمول عـرف   گرايي ثبوتي، يكي از اقسام غيرواقع عرف

كننـد. ديـدگاه عـدالت     خالقي معرفـي مـي  عنوان منشأ ارزش ا مكاتبي را دربردارد كه عرف را به
گـرا   شود كه درباره عرف هاي مهم در فلسفه اخالق شمرده مي اجتماعي جان رالز يكي از ديدگاه

گـرا   گرا بودن ديدگاه رالز تأكيد دارنـد و عـرف   بودن يا نبودن آن ترديد وجود دارد. برخي بر واقع
گرايي اصرار  بودن ديدگاه وي از نوع عرف  عكنند، ولي برخي ديگر بر غيرواق بودن آن را نفي مي

گرايانـه ديـدگاه    هاي عرف ورزند. در اين نوشتار با روش توصيفي ـ تحليلي به برخي از داللت  مي
  .گرا بودن ارزيابي انتقادي شده است رالز اشاره شده، همچنين ديدگاه يادشده بنا بر احتمال عرف

  
  .تأملي موازنه جهل، پرده اخالقي، نظريه الق،اخ رالز، گرايي، عرف عرف، واژگان كليدي:

  

                                                           
 1خمينيپژوه دكتري فلسفه اخالق تطبيقي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام  دانش .1

     hekmat313@yahoo.com 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره دوم، تابستان 
 

 29/09/95 تاريخ دريافت مقاله:
 20/01/96 ييد مقاله:تاريخ تأ

 .151-167)، ص2( 4، حكمت اسالميفصلنامه   ».جان رالز ياخالق يةاز نظر انهيگراعرف ريتقر يانتقاد يبررس). «1396محيطي اردكاني، حسن ( نحوه استناد:



 

  
  
  
  

  

  

  دینی؛ وگوی میان موضع اسالم در قبال گفت
  گرایی انحصارگرایی در عین شمول

  3، علي قاسمي2، عزالدين رضانژاد1رحيم دهقان

  چكيده
يـك از رويكردهـاي انحصـارگرايانه،     پژوهش آن است كـه اسـالم از كـدام   مسئله عمده در اين 

وگـو   گرايانه استقبال كرده و با اتّخاذ موضع خود، چه ظرفيتي را براي گفت گرايانه و كثرتشمول
ه بـه مبـاني   ه اين مسئله، پـژوهش حاضـر ضـمن توجـ    و تفاهم فراهم ساخته است؟ در پاسخ ب

معنـاي خـاص در    مي، نشان داده است كه انحصارگرايي بهوگوي ديني از منظر متون اسال گفت
توان يابد. اتّخاذ اين موضع كه ميگرايانه معنا مي اسالم معنايي ندارد، بلكه ضمنِ رهيافت شمول

و زمينـه   تعبير كرد، سبب ايجاد ظرفيت گسـترده » گراييانحصارگرايي در عين شمول«از آن به 
ديگـر اديـان ابراهيمـي شـده اسـت؛ چراكـه ايـن تقريـر از         وگو و تعامل بـا   مناسبي براي گفت

انحصارگرايي، ضمن اذعان به حقّانيت مطلق يك دين و حقّانيت نسبيِ ديگـر اديـان، اسـالم را    
كند. افزون بر اين، توجـه بـه حـوزه     عنوان مكمل و متمم آيين موسوي و عيسوي معرفي مي به

اسـالم بـراي    در غنا بخشيدن به ظرفيـت گسـترده  گرايانه نيز  اخالق و نجات در رهيافت كثرت
وگوي ديني تقويت كرده  تأثير نبوده و موضع اسالم را در قبال مسئله تعامل و گفتوگو، بي گفت

ها، استنادي و در تبيـين محتـوا، توصـيفي ـ تحليلـي      است. روش مقاله در مراجعه به آرا و آموزه
  .است
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