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به علم حضوری از نظر عالمه  حصولیارجاع علم 
  طباطبایی

  ■حسن معلمي

  چكيده
ي كـه ضـمانت   ؛ مبنـاي مبنا پيدا كردن براي علم و معرفت اسـت  ،شناسي از مباحث مهم معرفت

  باشد و ضمانت آن ذاتي باشد و از غير كسب نكرده باشد.صحت داشته 
مرحـوم   از سـوي گروي، ارجـاع علـوم حصـولي بـه علـم حضـوري اسـت كـه         از جمله اين مبنا

با توجه بـه   ويژه به؛ داردشناسي  مهم معرفت دستاوردهايي برجسته و تبيين شد و يطباطبا عالمه
  .شاگردان ايشان همچون شهيد مطهري از سويتوسعه آن 

ارجاع مفاهيم فلسفي به علوم حضوري است كه مفهوم علت و معلـول از   ،از جمله اين ارجاعات
كانت قالـب ذهنـي    از سويهيوم ساخته ذهني و  از سويمفاهيمي كه  ؛اين دسته مفاهيم است

  . كشاندشناسي را به سمت شكاكيت و نوعي نسبيت  شد و معرفت پنداشته
ه علم حضوري، قضاياي برآمـده از ايـن دسـته مفـاهيم ضـمانت      با ارجاع اين دسته از مفاهيم ب

هر چند بدون اين ارجاع نيز اصل عليت و بديهيات  ؛تواند ناظر به واقع باشد و مي يابد ميصحت 
  طلبد و اصل مطلب در كلمات فارابي آمده است.  اوليه بشر قابل دفاع است كه نوشتاري جدا مي

سات ظاهري به علم حضوري است كه تبيين روشني بـود بـر   از ديگر موارد ارجاع، ارجاع محسو
محسوسات جهت مطابقـت   .2.  بلكه خطا در تطبيق است ،خطا در احساس نيست .1دو مطلب: 
طور قطع گفت امر محسوس در خارج موجود  توان به دارند و به صرف احساس نمي نياز به تبيين

  دارد. اي است يا چه ويژگي
  

وري، معقـوالت  علم حصولي، ارجاع علم حصولي به علم حضـ   حضوري،علم : واژگان كليدي
  طباطبايي ثانيه فلسفي، عالمه

  

                                                      
 .7مدرس حوزه علميه قم، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم ■

H.moallemi@hekmateislami.com 

 نامه علمي ـ تخصصي فصل

  1393سال اول، شماره اول، تابستان 
  

  1/3/1393: مقاله تاريخ دريافت
 3/5/1393: مقاله تاريخ تأييد



 

 

  
  
  
  
  

  شناسی تجربه دینی روان
  ■مسعود آذربايجاني

  چكيده
هـا و   چيسـتي گـزارش   ،اي كه دنبال شده شناسي تجربه ديني است و مسئله روان ،موضوع بحث
تجربـه دينـي اسـت. روش مـا در ايـن       دربارهشناختي  هاي روان شناسان و تحليل مطالعات روان

اي  تحليل محتوا و گزارش توصيفي ـ تحليلـي و انتقـادي اسـت كـه بـا شـيوه كتابخانـه         ،بحث
هاي زيستي در تجربه ديني، مقدمات و شرايط  پايه ،ي بحثگردآوري شده است. محورهاي اصل

شـناختي   گردان در تجربه ديني و معيارهـاي روان  شناختي تجربه ديني، تأثير داروهاي روان روان
هاي فيلسوفان اسالمي در ايـن   بر اساس شواهد تجربي و بيان تميز تجربه صادق و كاذب است.

شـناختي ماننـد    تـوان تقليـل داد. شـرايط روان    ستي نميمقال تجربه ديني را صرفاً به عوامل زي
هاي علمي و عملي در پديدايي و عمق تجربه ديني مـوثر اسـت.    صفاي باطن، مراقبه، و رياضت

هـاي   نظرية ويليامز جيمز، نظريه سوندن و اسناد به فعاليت نيم كره راست مغـز از جملـه تبيـين   
ردان يا ايزدآران به وجود آورنـده تجـارب دينـي    گ شناختي تجربه ديني است. داروهاي روان روان

تواند از عالئم آسـيب   كه نشانگان باليني اختالل هذيان وجود داشته باشد، مي نيست و درصورتي
  رواني باشد.

  
  شناسي تجربه ديني شناسي دين، تجربه ديني، روان فلسفه دين، روانواژگان كليدي: 

  

                                                      
 Mazarbayejani110@yahoo.com  دانشيار و عضو هيأت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ■

 نامه علمي ـ تخصصي فصل

  1393سال اول، شماره اول، تابستان 
  

  1/6/1393تاريخ دريافت مقاله: 
 19/7/1393تاريخ تأييد مقاله: 



 

 

  
  
  
  
  

در عرفان » ظھور حقایق و بطالن شرایع«له ئبررسی مس
  اسالمی

  ■حسن رمضاني

  چكيده
خـورد كـه    در بين سخنان اهل معرفت يا اشعار شاعران عارف، گاه ابيات و عباراتي به چشم مي

صـورت   خوبي تبيين نگردد، به آنها شرح و توضيح داده نشود و مقصود گوينده كالم بهاگر معناي 
شـود. از جملـه ايـن عبـارات كـه موجـب        گر مي اي مخالف با دستورات شرع مقدس جلوه آموزه

گريزي متهم سازند، جمله  گري و شريعت دين، عارفان راستين را به اباحه يگرديده برخي از علما
است. مدعاي اين مقاله اين است كه اين » إذا ظهرت الحقايق بطلت الشرايع «معروف و مشهور 
بلكه مقصود از  ،هرگز به معناي رفع تكليف در اين دنيا نيست ،هايي از اين دست عبارت و عبارت

شود؛ يعني تا وقتي مرگ  همان معنايي است كه از برخي آيات و روايات استفاده مي ،اين عبارت
ها كنار نرفته، شـرايع اعتبـار    ز حجاب دنيا از جلو ديدگان برطرف نگشته و پردهفرا نرسيده و هنو
گونه مقدمات قـرب و وصـول    تواند بر اساس آنها در طريقت قدم نهاده و بدين دارند و انسان مي

هـا از جلـو    هـا و پـرده   خويش را به حقيقت فراهم آورد؛ ليكن وقتي مرگ او فرا برسد و حجـاب 
تواند كاري انجـام دهـد، بلكـه او     و ديگر نمي رد، شرايع براي او اعتباري نداچشمانش كنار روند

ماند و اعمالي كه انجام داده است. نگارنده در اين مقاله با استناد به سخنان اهـل معرفـت و    مي
  تحليل و تبيين آنها درصدد اثبات اين مدعا برآمده است.

  
  گري، رفع تكليف طولي، اباحه: شريعت، طريقت، حقيقت، رابطة واژگان كليدي

  

                                                      
  استاد حوزه علميه قم، استاديار و عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي. ■

H.ramazani89@gmail.com 

 نامه علمي ـ تخصصي فصل

  1393شماره اول، تابستان سال اول، 
  

  2/5/1393تاريخ دريافت مقاله: 
 18/6/1393تاريخ تأييد مقاله: 



 

 

  
  
  
  
  

  معیار برهان صدیقین
  ، مالصدرا و عالمه طباطبایی)سینا ابن(بررسی تطبیقی بر برهان 

  ■عسكري سليماني اميري

  چكيده
انديشـمندان  ر ديگاسالمي از عصر فارابي تاكنون در برابر  سوفانليف هاييكي از امتياز گمان بي

ي نهفته اسـت  ا ويژگيبرهان صديقين آنان است. اما در اين برهان چه  ،اسالمي در اثبات واجب
شود. در واقع سؤال پژوهش اين است كه معيـار   و معيار آن چيست كه بر ديگر براهين ممتاز مي

سـينا برهـان    در حالي كه ابن ؛داند سينا را صديقين نمي برهان ابن ،صديقين چيست كه مالصدرا
در  با مالصـدرا  ،آيا فارابي كه طراح برهان صديقين است ؟خود را متصف به صديقين كرده است

اي دارند؟ آيا عالمه با همـان معيـار برهـان     اند يا هر يك معيار جداگانه سخن معيار صديقين هم
را و عالمـه  سينا، مالصـد  شود فارابي، ابن صديقين را ابداع كرده است؟ در اين تحقيق معلوم مي
سينا و  يي كه ابنها ناآيا برهاينكه اما  ،اند طباطبايي يك معيار براي برهان صديقين معرفي كرده

دارد. در اين تحقيـق نشـان    نياز به بررسي ،اند، مالك صديقين را دارد يا خير مالصدرا ارائه داده
رند و برهـان مالصـدرا در   سينا و سه برهان از مالصدرا مالك صديقين را ندا ايم برهان ابن داده

  اند. واجد مالك صديقين تعليقات بر اسفارو برهان عالمه طباطبايي در  مفاتيح الغيب
  سينا، مالصدرا، عالمه طباطبايي برهان صديقين، معيار صديقين، ابن واژگان كليدي:

  
  

                                                      
  1دانشيار و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ■

  solymaniaskari@mihanmail.ir 

 نامه علمي ـ تخصصي فصل

  1393سال اول، شماره اول، تابستان 
  

  1/3/1393تاريخ دريافت مقاله: 
 13/6/1393تاريخ تأييد مقاله: 



 

 

  
  
  
  
  

  سینا بر ابطال ماتریالیسم بررسی و بازخوانی دلیلی از ابن
  ■محمد رضاپور

  چكيده
 يضـمن اشـيا   هبا بهره جستن از طبايع مشـترك كـ   اشارات چهارمشيخ در فصل نخست نمط 

آن قابل طرح دو برداشت از گرايي كه  دهد بر بطالن ماده مادي موجودند، استداللي را ترتيب مي
است. بنابر برداشت نخست طبـايع اشـياء موجـود و مجردانـد و بنـا بـر برداشـت دوم موجـود و         

مورد تأمل شـارحان و انديشـمندان بعـدي    باشند و برداشت اول  اند، گرچه مجرد نمي نامحسوس
و طبيعت مـن   ،ميان طبيعت كلي يا بشرط ال كه مجرد است ،در اين استدالل .قرار گرفته است

طبيعت من  ،آنچه در ضمن افراد مادي موجود است است. حيث هي كه البشرط است، خلط شده
حيث هي است كه به نعت كثرت موجود بوده و مادي است و آنچه مجرد است طبيعت به شرط 

  الست كه در ضمن افراد موجود نيست.
كه  كنيماي تقرير  گونه به را ل ويبا الهام گرفتن از كلمات شيخ، استدال كوشيم ميدر اين مقاله 

شيخ درصدد است با اثبـات نارسـايي حـواس در     ،در معرض اين اشكال نباشد. به گمان نگارنده
نـه   ،گرايي را ابطـال نمايـد   شناختي ماده شناختي و روش دريافت طبايع محسوس، مبناي معرفت

ود است و مقصـود شـيخ از   طبيعت غيرمادي موج ،مادي يضمن اشيا . دركنداثبات آن را اينكه 
شـناختي و   روش محسـوسِ نابلكـه   ،شناختي نيست هستي محسوسِنانامحسوس بودن طبيعت، 

  .شناختي است معرفت
  گرايي، ماترياليسم، كلي طبيعي، كلي عقلي، طبيعت، محسوس مادهسينا،  ابن واژگان كليدي:

  
  
  

                                                      
 Rezapoor@hekmateislami.com  العالميه 9جامعة المصطفياستاديار و عضو هيئت علمي  ■

 نامه علمي ـ تخصصي فصل

  1393سال اول، شماره اول، تابستان 
  

  31/4/1393تاريخ دريافت مقاله: 
 17/6/1393تاريخ تأييد مقاله: 



 

 

  
  
  
  
  

های معرفتی اصل عدم تناقض با  بررسی چیستی و نقش
  تأکید بر دیدگاه ارسطو

  ■حسن عبدي

  چكيده
شود  اصل عدم تناقض از نظر ارسطو چگونه تقرير مي :است بدين قرارپرسش اصلي اين تحقيق 

و واجد چه نقش معرفتي است؟ در اين تحقيق با استفاده از روش تحليلي و بـا تمركـز بـر آثـار     
. بر اساس نتايج اين ايم هاي معرفتي اصل عدم تناقض پرداخته ارسطو به بررسي چيستي و نقش

تناقض را در آثار خـود مطـرح كـرده اسـت.     ارسطو در مجموع هفده بيان از اصل عدم  ،پژوهش
شناختي و تقرير منطقـي. در   بندي كرد: تقرير هستي را در دو دسته كلي طبقه Ĥنهاتوان اين بي مي

 ؛دهـد  محور اساسي بيان اصل عدم تناقض را تشكيل مي» هستي«مفهوم  ،شناختي تقرير هستي
مفاهيم قضيه، سلب و ايجاب محـور  اصل عدم تناقض، استفاده از  ،در حالي كه در تقرير منطقي

شـناختي اصـل عـدم تنـاقض بـه       كه تقرير هستييم قرار گرفته است. در اين پژوهش نشان داد
توان به اين نتيجه رسيد كه قيدهايي كه ارسطو در  مي ،گردد و بر اين اساس تقابل مفردات بازمي

بيان يگانگي دو مفهـوم در  تقرير منطقي خود از اصل عدم تناقض به كار برده، در حقيقت براي 
هاست و تنها تفاوت آنها در نفي بودن يكي در مقايسه با ديگري است. بـر   همه شروط و حيثيت

اصل عدم تناقض در فرايند پيدايش معرفت، نسبت  ،از نظر ارسطو ،هاي اين پژوهش اساس يافته
ق برخـوردار اسـت.   معرفت تصديقي، از اولويت مطل ياخواه معرفت تصوري  ،به هر گونه معرفتي

اصل عدم تناقض در فلسفه ارسطو براي تحصيل هر گونـه معرفتـي، بـه نحـو     «به عبارت ديگر 
آن است كه اصل عدم » ت مطلقاولوي«مقصود از ». ) استarche؛ اصل، آرخه(=  άρχήمطلق 

 يتـوجيهي، ابتنـا   يتناقض واجد چهار نقش معرفتي است. اين چهار نقش عبارت است از: ابتنـا 
  عملي. يداللي و ابتنا ييي، ابتناحكا

توجيهي،  ياصل عدم تناقض، اجتماع نقيضين، ارتفاع نقيضين، ام القضايا، ابتنا: واژگان كليدي
  داللي، ارسطو. يحكايي، ابنتا يابتنا
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  اصالت وجود در فرآیند فھم
  ■روح اهللا سوري

  چكيده
، »مفاهيم ماهويِ عرضي«اند: ابتدا چند دسته ،دكننتزاع مياخارجي  يمفاهيمي كه ذهن از أشيا

يابد كـه  آدمي به علم حضوري مي». مفاهيم فلسفي«و در پايان » مفهوم ماهوي جوهر«سپس 
ناميـد، و ايـن منشـأ پيـدايش     » موجـود «را  تنها هنگامي آثار ويژه خود را داراست كه بتوان آن

  است. » وجود«مفهوم 
آيند كه او محكـي همـه آنهاسـت، امـا يكـي از ايـن       از يك تحقق به دست مي يادشدهمفاهيم 
يثيـت  صـيل، ح ا يءصل (پر كننده خارج) و ديگران فرع اويند؛ به اصطالح فلسفي شـ اها محكي

پس ذهن آنها  ؛آيندعتباري است. مفاهيم ماهوي پيش از مفهوم وجود به ذهن ميا يءتقييديه ش
نمايد محكي وجود عـين تحقـق خـارجي و    پندارد. اما تصور دقيق مسئله روشن ميصيل ميارا 

  اي است. محكي ماهيت تعيين دامنه همان تحقق واحد در زمينه ويژه
عراض امتداد تحقق جوهر و اندماجي. چون تحقق انفادي، شأني،  :حيثيت تقييديه سه گونه است

محكـي مفهـوم    ،گردد. بنـابراين عراض نيز با جوهر متحد ميامتحد با اوست، ويژگي نفاد بودنِ 
ماهوي كه حاصل اتحاد محكي جوهر و اعراض اسـت، بـراي محكـي وجـود خاصـيت نفـادي       

سـبب محـدوديت    نه مطلق؛ زيرا هويت امكاني بهمعناي نسبي اوست  ،يابد. البته مراد از نفاد مي
امـا   ،دهد و در وراي حد، عـدم او صـادق اسـت   وجود، وراي حد (ماهيت) خويش را پوشش نمي

  وراي حد، خود وجودي ديگري است، نه هيچ و پوچ. 
عتباريت ماهيت، رابطه ماهيت با وجود، حيثيت تقييديـه، حيثيـت   اصالت وجود، واژگان كليدي: ا

  تقييديه نفاديه 
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