
  
  
  
  
  

  یفلسف دگاهید از رنج مفھوم لیتحل
  ■■سيدمجتبي سعادت الحسيني ،■مجتبي مصباح

  چكيده
 در آنچـه  امـا . است بشر افراد همة يوجدان درك مورد و يهست عالم در ناپذيرانكار يقتيحق رنج

 كـرده،  مشـغول  خود به است سعادت و لذت طالب فطرتاً كه را يانسان شةياند همواره نهيزم نيا
ـ ا از هـايي  پرسش به ييگو پاسخ. است آن با مواجهه يچگونگ و قتيحق نيا يستيچ  ،دسـت  ني

 در ياسالم يحكما مختلف يآرا طرح با مقاله نيا. است رنج قتيحق از يدرست ليتحل به منوط
 در را يتـأمالت  ف،يتعر ارائه با ان،يپا در و  پرداخته هاآن ليتحل و يبند جمع به رنج، يستيچ نهيزم
 كيفـي  ،رنـج  كه است دهيرس جهينت نيا به رنج، مفهوم ليتحل در. است كرده مطرح رنج ليتحل

 بـه  علم و ادراك امكان رنج، منشأ وجود چون يشرايط و عناصر شدن فراهم با كه است نفساني
از همان جهـت كـه    منافر امر به افتني توجه و منافرت به اذعان آن، به يابيدستنيز  و منافر امر

  .ابدي يم تحقق منافر است
  

  نفس با منافرت نفس، با متيمال الم، لذت، درد، ، رنج: واژگان كليدي
  

                                                           
 mmesbah46@gmail.com  ;ينيخم امام يپژوهش و يآموزش مؤسسه اريدانش ■

 ;ينيخم امام يپژوهش و يآموزش مؤسسه ياسالم اخالق يمدرس يدكترا مقطع يدانشجو ■■
  saadatalhossini@anjomedu.ir  

 فصلنامه علمي ـ تخصصي

 1394سال دوم، شماره اول، بهار 
 

 01/02/94تاريخ دريافت مقاله: 
 20/07/94تاريخ تأييد مقاله: 



 

  
  
  
  
  
  
  

  یذات قبح و حسن در »یذات« یمعناشناس
  ■زاده مجيد ابوالقاسم

  چكيده
ـ ا رابطـه  و يذات قبح و حسن در »يذات« يمعنا درباره ها دگاهيد انيب به مقاله نيا  بـا  يمعـان  ني
 ميريبپذ اگر البته است؛»يساغوجيا باب يذات هيشب« يذات نيا قول، كي بر بنا .پردازد يم گريكدي
 فصـل  و جنس يدارا و اتيماه از موضوع ستين الزم است، موضوع يِذات محمولْ كه ييجا در

 اگـر  .باشد هم فصل و جنس منزله به يمحمول يدارا و يرماهويغ ميمفاه از تواند يم بلكه ،باشد
 يزمـان . بـود  خواهـد  »برهان باب يذات« باشد، موضوع ذات لوازم از و يذات يِعرض قبح و حسن

 حمـل . «نيتكـو  قلمـرو  نه ميبدان اعتبار حوزه مناسب را يذات كه است »برهان باب يذات هيشب«
ـ . باشـد  داشـته  يمفهوم اتحاد موضوعش با قبح و حسن اگر است »ياول يذات  يمعنـا  بـه  يذات
 يعنـ ي »يواقعـ « يمعنا به يذات. كند يم درك را قبح و حسن يهيبد طور به عقل يعني »يعقل«

ـ . اسـت  يواقع مفسده و مصلحت بر يمبتن قبح و حسن ـ « يمعنـا  بـه  يذات  نكـه يا يعنـ ي »يعلّ
ـ . است حيقب و حسن حكم يبرا تامه علت موضوع  عـدم  همـان  »ياسـتقالل « يمعنـا  بـه  يذات
 ،يسـاغوج يا بـاب  شـبه  يمعـان  به يذات. است گريد افعال به افعال يبرخ قبح و حسن يوابستگ

ـ  هـر . ندا جمع قابل و سازگار هم با يذات حمل و ياستقالل ،يعلّ ،يواقع ،يعقل  يمعنـا  دو از كي
 نيا خود اگرچه. است سازگار ياستقالل و يعلّ ،يواقع ،يعقل يمعان با آن شبه و برهان باب يذات
ـ  رسـد  يمـ  نظر به. شوند ينم جمع يذات حمل با كدام هر زين و هم با معنا دو  برهـان  بـاب  يذات

  .بود خواهد يصناع عيشا حملْ صورت، نيا در كه باشد درست
  

ـ  حمل برهان، باب يذات شبه برهان، باب يذات ،يساغوجيا باب يذات شبه واژگان كليدي:  ،يذات
  ياستقالل ،يعلّ ،يواقع ،يعقل

                                                           
  abolqasemzade@rihu.ac.ir    3الزهرا جامعةاستاديار و مدير گروه فلسفه  ■

 فصلنامه علمي ـ تخصصي

 1394سال دوم، شماره اول، بهار 
 

 05/02/1394تاريخ دريافت مقاله: 
 20/06/1394تاريخ تأييد مقاله: 



 

 

  
  
  
  
  
  

  نقش عقل عملی در کمال انسان
  ■جمال سروش

  چكيده
 عـالوه  و دانسته يوانيح و ياهيگ ،يعيطب يقوا تمام بر مشتمل را يانسان نفس ياسالم فالسفه

ـ  عقـل  دربـاره . دارد يعمل عقل و ينظر عقل هاي نام به ژهيو قوه دو كه معتقدند آن بر  و يعمل
ـ ا از. است شده گفته سخن كمتر آن كاركرد زين و ناطقه نفس يقوا نيب در آن گاهيجا  مـا  رو ني
ـ ا بـه  و پرداخته مهم نيا به يليتحل-يفيتوص روش به مقاله نيا در ـ  دهيرسـ  جـه ينت ني  كـه  ماي
 خـدمت  در) شـوند  يمـ  قوه چهار و ستيب بايتقر كه( يوانيح و ينبات ،يعيطب يقوا اربعه، اتيفيك

 اسـتنباط  انفعـاالت، ( كاركرد سه با زين او تا رندگي يم قرار) پنجم و ستيب گاهيجا در( يعمل عقل
 و فنـا  ه،يتحل ه،يتخل اي باطن بيتهذ ظاهر، بيتهذ( مرتبه چهار در و) يارياخت افعال و صناعات

 شده منفعل هيعال يمباد از تا كند ايمه را ينظر عقل و باشد ينظر عقل خدمت در) اربعه اسفار
 يفلسـف  يانيـ ب بـا  لهيوسـ  نيبـد  و برسـد  مستفاد سپس و بالفعل بالملكه، به يوالنيه مرتبه از و

 يعمل عقل و ينظر عقل بال دو با انسان تا است انسان خدمت در عالم همه كه شود يم روشن
  .گردد نائل است ياله قرب همان كه كمال درجات نتري يعال به
  

  ينظر عقل ،يعمل عقل ، كمال ناطقه، نفس يقوا فلسفه، واژگان كليدي:
  

                                                           
 jsorush@yahoo.com  استاديار و مدير گروه فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه مالير ■

 فصلنامه علمي ـ تخصصي

 1394سال دوم، شماره اول، بهار
 

 16/01/94: مقاله تاريخ دريافت
 20/07/94:مقاله تاريخ تأييد



 

 

  
  
  
  
  

  یمطھر دیشھ دگاهید در یاخالق یها جمله یریپذ برهان
  ■احمديحسين 

  چكيده
 فـرااخالق،  يهـا  بخـش  از يكـ ي. پردازد يم اخالق علم يقيتصد و يتصور يمباد به فرااخالق
 ياخالق يها هرازگ و ميمفاه استنتاج و استنباط به كه مباحثي از عبارتند كه است يمنطق مباحث
 يهـا  جملـه  بـا  و گريكـد ي بـا  ياخالقـ  يهـا  جملـه  ارتبـاط  نحـوه  يبررس مانند شود؛ يم مربوط

 مباحـث  شـمار  در يمطهـر  ديشه منظر از ياخالق يها جمله يريپذ برهان  ن،يبنابرا .يراخالقيغ
 تـا  است برآن مقاله نيا در سندهينو. است پرداخته نداب يا نوشته كمتر و است فرااخالق يمنطق
 ديشه كه مايدن انيب و كند نييتب يمطهر ديشه دگاهيد در را ياخالق يها جمله در يريپذ برهان
 از آنچه برخالف يمطهر ديشه. است بوده ياخالق يها جمله بودن ينيقي اثبات دنبال به يمطهر
 و اسـت  داشـته  را ياخالقـ  يهـا   جملـه  دانستن يعقل دغدغه شود، يم انيب شانيا هينظر ليتحل

 روش و فلسـفه  اصـول  شـرح  در ايشان .داند يم استوار ينظر يها جمله بر را ياخالق يها جمله
 پـنج  كـم  دسـت  ياخالقـ  يها جمله يريناپذ برهان يبرا ييطباطبا عالمه كالم شرح در سميرئال
 پنج آن گر،يد كتب يبرخ و ياخالق اصول يجاودانگ در خود هينظر نييتب در يول ،آورد يم نييتب
. دانـد  يمـ  ريپذ برهان و يعمل عقل يهيبد را ياخالق ياصل يها جمله يبرخ و كند يم رد را انيب
 ينظر عقل به ديمؤ را آنها ،يعمل عقل قيطر از اخالق يها جمله دانستن ينيقي افزون بر شانيا
  .داند يم
  

  يمطهر ديشه ،ينظر عقل ،يعمل عقل ،ياخالق جمله ،يريپذ برهان واژگان كليدي:
  
  
  
  

                                                           
  hosseina5@yahoo.com  1ينيخم امام يپژوهش و يآموزش مؤسسه يعلم تيئه عضو و ارياستاد ■

 فصلنامه علمي ـ تخصصي

 1394سال دوم، شماره اول، بهار 
 

 03/02/94تاريخ دريافت مقاله: 
 10/05/94تاريخ تأييد مقاله: 



 

 

  
  
  
  
  

 یفلسف نظام در وجودات تشّخص در یپژوهش
  نیصدرالمتألھ

  ■اسماعيليمحمدعلي 

  چكيده
 از عبارت تشخّص. است يفلسف يثان معقوالت سنخ از ،بوده يثبوت ميمفاه جزء تشخّص مفهوم

 نيـي تع. باشـد  مـي  يريناپذ شركت موجب ،شده نيريكث بر صدق تيقابل مانع كه است يا يژگيو
 تشـخّص  مـالك  اريـ بهمن و نايسـ  ابـن : اسـت  گرفته قرار فالسفه اختالف مورد تشخّص مالك

 بالـذات  تشـخّص  يدارا را وضـع  مقولـه  و دانسـته  مذكور نوع مفارقِ عوارض را يماد وجودات
 يسهرورد. گردانند مي باز ادارك نحوه به را كلّيت و تشخّص سند ديس و يدوان قمحق. دانند مي
 نيصـدرالمتأله . داند مي يخارج محقّق تيماه را تشخّص عامل ت،يماه اصالت يمبنا از الهام با

 يبرخ وداند  مي موجودات وجود نحوه را تشخّص مالك فالسفه، يها دگاهيد يبررس و نقد ضمن
ـ ا يبررس به يليتحل يفيتوص روش با نوشتار نيا. گرداند يم باز خودش دگاهيد به را ها دگاهيد  ني

 در وجـود  در كيتشـك  و اصالت مسئله با وجودات تشخّص ونديپ قيدق نييتب به ،پرداخته مسئله
  .زدپردا مي نيصدرالمتأله يفلسف نظام

  
  .تشخّص، تخصص، تميز، امتياز، صدرالمتألهين واژگان كليدي:

  
  

                                                           
 mali.esm91@yahoo.com  یة العالم یالمصطف ةجامع چهار سطح و اصول و فقه ارشد يكارشناس پژوهشگر ■

 فصلنامه علمي ـ تخصصي

 1394سال دوم، شماره اول، بهار 
 

 01/10/93تاريخ دريافت مقاله: 
 02/03/94تاريخ تأييد مقاله: 



 

 

  
  
  
  
  

    یومعلول یعلّ  ضرورت و اریاخت  
  ■رحماني محمدهادي

  چكيده
 وجـود  بـا  ؛ زيرااست تامه علتنيازمند  يمعلول هر كه كند يم انيب يمعلول و يعلّ ضرورت ةقاعد
 بـا  ظـاهر  حسـب  به قاعده نيا .است ممتنع معلول تحقق آن بدون و يضرور معلول ،تامه علت
ـ ز ؛دارد يتنـاف ـ  ميابي يم وجدان و يحضور علم به خود درون در ما كهـ  ارياخت ـ ا طبـق  راي  ني

ـ  خـود  م،يكنـ  تـرك  اي ميده انجام را يفعل كه ارياخت در نياحدالطرف حيترج ،قاعده  و فعـل  كي
 بـدون  و ،يضـرور  يگريد بر ترك اي فعل حيترج تحقق علت آن وجود با كه است علتنيازمند 

 انجـام  ميبخـواه  اگر كهـ  ما يبرا اراده و ارياخت گريد پس. است ممتنع حيترج تحقق علت، آن
 غذا مانند يارياخت فعل ،گريد انيب به .است مربوط علت آن به و ندارد معناـ  ميكن ترك اي ميده

 علـت  اگر و شود يم محقق قطعاً فعل نيا ،باشد محقق نآ تامه علت اگر كه است يفعل خوردن
  .دگرد ينم محقق فعل نيا ،نباشد محقق نآ تامه
ـ  تيـ عل ةقاعـد  صيتخص مثلاست؛  شده داده يمتعدد يها پاسخشبهه  نيا حل يبرا ـ  اي  افتني

ـ  چيهـ  كه... و قاعده كردن يسو كي اي دياك شوق مثل حيترج يبرا علت . سـت ين حيصـح  كي
 اريـ اخت از جـدا  ليـ دل محتـاج  و اسـت  ارياخت يذات نياحدالطرف حيترج كه است آن حيصح پاسخ

 علت يعني است، خارج تيعل ةقاعد از موضوعاً و تخصصاً» ال یعلل يالذات« ةقاعد طبق و ستين
  .نداردنياز  جدا ليدل به و است ارياخت يذات نياحدالطرف حيترج يول ،است خداوند ار،ياخت تحقق

  
  .يمعلول و يعل ضرورت ةقاعد ،ارياخت واژگان كليدي:

  
  

                                                           
 r136030@yahoo.com  استاد عالي حوزه )،تخصصي فلسفه(حوزه  4سطح  ■

 فصلنامه علمي ـ تخصصي

 1394سال دوم، شماره اول، بهار 
 

 08/12/93 تاريخ دريافت مقاله: 
 10/06/94تاريخ تأييد مقاله: 


