
  
  
  
  
  

تقریر برهان صدیقین آقاعلی مدرس زنوزی (سیری در 
  آقاعلی مدرس)» رسالة في طریقة الصدیقین«

  ■عسكري سليماني اميري

  چكيده
تعالي  ها بر وجود حق برهان صديقين كه از ابداعات فيلسوفان مسلمان است، از معتبرترين برهان

سينا، مالصدرا و تابعان مالصدرا  و صفات ذاتيه و فعليه اوست. در اين عرصه فيلسوفاني چون ابن
اسـت  اند. آقاعلي مدرس يكي از فيلسوفان صـدرايي   طباطبايي قلم زده از مالعلي نوري تا عالمه

اي اقامـه كـرده اسـت. در ايـن برهـان او از       خود برهان ويـژه  طریقة الصدیقین في رسالةكه در 
آوري به تقسيم  كند و با اثبات اصالت و تشكيك وجود، بدون روي ماهيت من حيث هي آغاز مي

دهد وجود  آورد و نشان مي وجود، احكام حقيقت وجود يا وجود من حيث هو وجود را به دست مي
اش را  الوجود صفات ذاتية و سپس صفات فعليـه  الوجود است و از واجب يث هو وجود واجبمن ح

هاي صديقيني كه از  كه بر تقسيم وجود مبتني نيست، از برهان گيرد. اين برهان ازآنجا نتيجه مي
هاي تقسيم، قسـمي از آن وجـود ممكـن     گيرند، برتر است؛ زيرا در برهان تقسيم وجود بهره مي

رو، محتمل است كه قسم ممكن كه همان وجود خلقي است، وجود واجـب و خـداي    يناست. ازا
كه  متعال را نتيجه داده باشد. اگر چنين احتمالي روا باشد، احتماالً برهان صديقين نباشد؛ درحالي

  طور كلي منتفي است. اگر از تقسيم وجود بهره نگرفته باشيم، اين احتمال به
  

صديقين، حقيقت وجود، وجود مطلـق، ماهيـت مـن حيـث هـي هـي،       برهان  واژگان كليدي:
  حقيقت وجود من حيث هي، آقاعلي مدرس
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و  نزد  در رساله حملیه»علی نفسهء يالشحمل «
  دانان مسلمان و فیلسوفان غرب منطق

  ■احمد ابوترابي

  چكيده
از جمله قضايايي است كه مفاد آن از زمان ارسطو مطرح شده اسـت.  » نفسـه یيء علحمل الش«

. آيا حمل الشيء علي نفسه حداقل شرايط 1 :ند ازا ها درباره اين موضوع عبارت ترين پرسش مهم
. رابطه آن  با اصل عـدم  3دهد؟ و  . آيا اين قضيه گزارشي از عالم واقع مي2يك قضيه را دارد؟ 

  ند؟ا يك از اين دو اصل مقدم اقض چگونه است  و در مباني منطقي كدامتن
هـاي   و فيلسـوفان غـرب  ذيـل واژه    »نفسـه یحمل الشيء عل«دانان مسلمان ذيل عنوان  منطق

انـد.   بـه مباحـث مربـوط بـه آن پرداختـه     »  قضاياي تحليلي«و » اصل هوهويت« ،»توتولوژي«
وزي به مسائل اين نوع حمل  و تقرير وي از مشكالت  شيوه ورود و خروج مدرس زن ،ميان دراين

هـاي   اي برخوردار است. نگارنده در اين مقاله پس از بررسي ديـدگاه  اين موضوع، از  امتياز ويژه
هـاي مـدرس زنـوزي و مقايسـه ميـان       بـه تحليـل ديـدگاه    ،دانـان مسـلمان   فيلسوفان و منطق

دانان مسلمان و فيلسوفان غرب پرداخته و در پايان نظـر برگزيـده خـود را در     هاي منطق ديدگاه
  ترين مسائل اين موضوع بيان كرده است. باب هر يك از مهم

  
لنفسه، توتولوژي، اصل هوهويت، قضاياي  يءحمل الشيء علي نفسه، ثبوت الش: واژگان كليدي

لي، مدرس زنوزيتحليلي، حمل ذاتي او  
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  مدرس یآقاعل حکیم منظر از نفس معرفت
  ■مصطفي عزيزي علويجه

  چكيده
حقيقـت واحـد و ذومراتبـي اسـت كـه طيـف       » نفـس انسـاني  «از منظر حكيم آقاعلي مـدرس  

ناطقه در مراتب عالي خود، اي از مراتب گوناگون هستي را در خود جاي داده است. نفس  گسترده
كـه همـه كثـرات در آن مسـتهلك و منـدك       اي گونه در اوج بساطت و وحدت و اطالق است؛ به

هاي  هستند. همين نفس بسيط و مطلق در مراتب نازله خود متكثر و مقيد است، و اين از شگفتي
قييـد را در  نفس انساني است كه وحدت و كثرت، بساطت و تركب، اجمال و تفصيل، اطالق و ت

مراتب طولي خود جمع كرده است. حكيم تهران معتقد است نفس انساني در پرتو حركت ذاتي و 
توانـد بـه     است، متحد شـده، مـي  » نفس كلي«جوهري خويش، با غايت و اصل خود كه همان 

» علم به علم«هاي باطني خود علم حضوري پيدا كند. وي از اين معرفت شهودي نفس به  اليه
شناسي فلسـفي حكـيم مؤسـس     كند. در اين مقاله نخست نفس  تعبير مي» شعار به شعوراست«يا 

و راهكارهاي دستيابي به » معرفت شهودي نفس«مورد بازپژوهي قرار گرفته و سپس تحليلي از 
  .از ديدگاه ايشان ارائه شده است.» معرفت نفس با معرفت رب«آن و رابطه 

  
معرفت نفس، حركت جوهري، مراتب نفس، نفـس   : آقاعلي مدرس زنوزي،واژگان كليدي
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 ماّدٌة  و قّوٌة  تسبقه حادث کّل « هقاعد برهان در یتأمل
  »تحملھا

  ■علي شيرواني

  چكيده
ه است. بـر اسـاس   اي كه حامل آن قو كيمان، هر حادثي مسبوق است به قوه و مادهبه اعتقاد ح

شـمارند و از ايـن نظـر     هـا را محـال مـي    اين قاعده، ايشان خلقت يكباره و بدون سـابقة پديـده  
داننـد.   اند، مي متكلمان (منكران قاعدة يادشده) بدان قائلمقدورهاي خداوند را محدودتر از آنچه 

رو، اين قاعده در مباحث الهياتي و شناخت چگونگي آفرينش خداوند اهميت فراوانـي دارد.   ازاين
سـينا و   اي كه از سوي ابن به بررسي دليل عمده  در اين مقاله پس از توضيح مضمون اين قاعده،

گاه تحقيقي را ايم، آن رفته در آن را نشان دادهگ ته و مغالطة صورتديگران بر آن اقامه شده، پرداخ
ايم و سرانجام  كه از سوي خواجة طوسي براي تتميم آن صورت گرفته، تبيين و سپس نقد كرده

  .ايم  برهاني ديگر بر اساس اصول و مباني حكمت متعاليه براي اثبات قاعده به دست داده
  

سينا، خواجـة طوسـي، امكـان اسـتعدادي،      ، ابن»حادث... كلّ«قاعدة فلسفي  واژگان كليدي:
  هقوه، مادحادث، 
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  میثم بحرانی دیدگاه ابن کاربست نقل در علم کالم از
  ■مهدي كريمي

  چكيده
شناسي علم كالم از جمله مباحثي است كه با وجود اهميت بسيار و فوايد بسزا، آثار انـدكي   روش

» بايـد «و  »هست«به كشف زواياي تاريك آن پرداخته است. تبيين روش يك علم در دو مقام 
و ديگـري در   پـردازد  ميهاي موجود و تحليل آنها  گيرد. نوع نخست به اصطياد روش صورت مي
يابد. از سوي ديگر، روش كالمـي را در دو قلمـرو روش    به روش بايسته سامان مي راستاي نيل

جو كرد. نوشتار حاضر به قسم دوم از مقام اول معطوف اسـت و طـرح   و عقلي و نقلي بايد جست
نظـر قـرار    الدين ميثم بحراني را مطمح كمال ،ديدگاه حكيم، متكلم و محدث برجسته قرن هفتم

يعني روش استناد به حديث اعتقـادي و   ،قصود، دو ركن اصلي كالم نقليداده است. براي اين م
هـا   الحديث در انديشه بحراني بيان گرديده و سپس به راهبردهاي كالمي ايـن روش   روش فهم
وثوق «ميثم در استناد به اخبار اعتقادي  هاي مختلف اعتقادي اشاره شده است. روش ابن در حوزه
الحديث مبتنـي بـر     و روش او در استنباط كالمي، فقه ،رجالي سنجي نه ارزش ،است» مضموني

راستا،  (قطعيات ديني، نصوص هم متني اصول ظهوري، بالغي و...) و برون( متني معيارهاي درون
كالمي او بر جاي گذاشـته اسـت    يها تأثيري عميق در آرا باشد. اين روش قواعد عقلي و...) مي

  .ه مباحث اعتقادي قابل تأمل و مالحظه استها و شواهد آن در سيطر كه نمونه
  

ميـثم   مـتن دينـي، كـالم نقلـي، ابـن       شناسي كالمي، حديث اعتقـادي،  روش واژگان كليدي:
  .بحراني
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  یفاراب شهیاند دری اسیس اخالق
  ■نجمه كيخا

  چكيده
هاي  كتاب كه اي گونه به است؛ سياست و اخالق تركيب فارابي، انديشه در توجه هاي قابل نكته از

 فلسـفه  وي. شـود مـي  ناميـده  سياسـي  اخالق اي سياست و هاي اخالق كتاب نام به وي سياسي
 مسئله، اين به توجه با. است مدني اخالق آن بخش كي كه كند مي تقسيم بخش دو به را مدني
 خُلـق . بـود  خواهد بااهميت سياسي گوناگون اخالق زواياي فهم منظور به فارابي انديشه در تأمل
 كـه  نيكو خلق گاه هر. شودمي نفساني احوال و افعال شدن بد اي سبب خوب كه است چيزي آن

 پديد فضيلت شوند، همراه است عقل به مربوط كه ذهن قوت با گردد،مي انسان نفس به مربوط
 تبيـين  و اسـت  مـردم  ميـان  و جامعه در سجايا و عادات و اخالق ترويج سياست وظيفه. آيدمي

در  مقالـه  اين در. شودشمرده مي سياسي اخالق وظايف ترينمهم مسئله، از اين انجام چگونگي
 هـاي شـيوه  و سياسـي  اخـالق  به جايگاه فارابي، انديشه در سياسي اخالق چيستي به كنار توجه
 با خواهيم پرداخت و گوناگون جوامع در سياسي اخالق تنوع علل و جامعه در آن ساختن نهادمند
 خيـال  عالم را با سياسي اخالق ارتباط وي، انديشه در خيال قوه و تخيل معنادار كاربرد به توجه

  بررسي خواهيم كرد.
  

  فارابي هين. فاضله، مدينه سياست، اخالق، خيال، عالم سياسي، اخالق واژگان كليدي:
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