
  
  
  
  
  

  تقریر حکیم مدرس از تصویر اصالت وجود
  ■عبدالرسول عبوديت

  چكيده
مأل خارج به حمل هو هو و بدون واسطه در عروض، بـه   دهنده ليتشك اتيبر واقع اتيحمل ماه

موضوع و محمول در مصداق اسـت،   يهمان نيآموزه كه مفاد حمل هو هو اتحاد و ا نيا مهيضم
 يخـارج  اتيـ داشت كـه واقع  يدر پ لسوفانيرا در ذهن ف ريتفس نيا يطور ارتكاز دراز به انيسال

  است.  افتهيشهرت  »تياصالت ماه«به  ريكه در چند سده اخ يريتفس اند؛ اتيهمان ماه
بست و بر فرد نداشـتن  وجود  تيارتكاز، كمر همت بر اثبات اعتبار نيبر هم هياشراق با تك خيش

تالش او در ذهـن   نيا جهيو نت ديآن اصرار ورز يبرا ينيصورت ع يمفهوم وجود در خارج و نف
  . ياست و وجود اعتبار لياص تيبود كه ماه نيا لسوفانيف
مطرح كرد كه وجـود   زيشق را ن نيا ياست، احتمال عقل يرأ اشراق هم خيكه خود با ش رداماديم

شـق را در   نياو ا يباشد، ول يو اعتبار ياز خارج منتف تيباشد و ماه ليدر خارج فرد داشته، اص
  داشت.  نيقيمطرح كرد و به بطالن آن  يعقل يحد فرض

از خود، با تأثر از آثار عرفا و بـا كمـك گـرفتن از     شيپ شمندانيبرخالف همه اند نيصدرالمتأله
مـدعا   نيدرست است. او ا تيماه تياصالت وجود و اعتبار يعني ر،يشق اخ شهود، بر آن شد كه

را كه احكـام   يريو زنج ديرا از خارج بر تيماه ينحو پا نيثابت كرد و بد يمتعدد نيرا با براه
 يبسته بودند، پاره كرد و به اثبـات احكـام   اتيعقل در كشف احكام واقع يبه دست و پا ياهوم

  آن را نداشت.  قيتوف ياز او كس شيآمد كه پ ليناگشوده نا ييها و باز كردن گره ديجد
و بر اكثر  اند يرأ با او هم يعيش يدر حوزه فرهنگ اسالم نيپس از صدرالمتأله شمندانياكثر اند

است كـه از شـارحان    يمدرس زنوز يآقاعل مياند. از جمله آنها، حك او صحه گذاشته يها شهياند
او  رو اثبـات اصـالت وجـود در آثـا     ريمقاله بـه تصـو   نيو ا ديآ يبه شمار م هيمتعالحكمت  يقو

  .اختصاص دارد
اصالت وجود، اعتباريت ماهيت، اعتباريت معنـا، فـرد وجـود، حكـيم مـدرس،       واژگان كليدي:

  حكيم نوري، صدرالمتألهين
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  یجسمان معاد درباره مدرس یآقاعل یابداع نظر
  ■عليرضا كرماني

  چكيده
ترديد معاد جسماني است، ولي جسمانيت معاد، نه بـه بـدني مثـالي     از ديدگاه حكيم مؤسس، بي

بدني ماديِ دنيوي، بلكه ايشان با مبنا قراردادن اصـلِ اتصـال مراتـب    است و نه با عود نفس به 
وجود در نزول عالم، و حركت و عروج حقايق و موجودات به سوي غايتي برتر در صعود عـالم از  

كشـد كـه در    سو، و اصلِ تركيب اتحاديِ نفس و بدن از سوي ديگر، معادي را به تصوير مي يك
يابـد و   ي نفس، با حركت خود، به مرتبه وجودي نفس ارتقاء ميآن، بدن، پس از قطع تعلق دنيو

كه در بدو پيدايشِ انسان نيز اين بدن  شود؛ چنان شايسته تعلق نفس  متناسب با نشئه آخرت مي
بود كه با حركتي جوهري به مرتبه شايستگي حدوث يا ظهور روح مجرد رسيد. در ايـن انديشـه   

اي اسـت كـه    شود، بلكه اصـوالً آخـرت نشـئه    ذف نميدر انسان اخروي مرتبه حسي و مادي ح
جسـم بـه     حاصل از حركت جوهريِ  جا جمع شده است و نفِس تمامي مراتب وجودي در آن يك

يابد. بر اين اساس،  آخرت موطن جمع و فرق و  استكفاي ذاتي بر ظهور تفاصيل خود قدرت مي
دهـد، در نشـئه    تبدلي كـه در آن رخ مـي  ِ انسان با  رو، مرتبه مادي اجمال و تفصيل است و ازاين

  .آخرت حضور دارد
  

  تركيب اتحادي، نفس و بدن  مدرس زنوزي،آقاعلي  معاد، معاد جسماني،: واژگان كليدي
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  معاد بدن پویا به سوی روح
  ■نيا محمدرضا ارشادي

  چكيده
انديشـه  هـاي علمـي، سـرانجام اشـاعره را در قلمـرو       فكر ثاقب و نافذ فلسفي پس از كشمكش

حال كه بر اثر  حكيمان امامي به انقراض كشاند و آنها را از خودنمايي بازنشاند. در عصر ما درعين
ميراث فاخر حكمت صدرايي، و متانـت اخالقـي و وقـار علمـي حكمـاي متعـالي، جـايي بـراي         

گري يا اخبارگرايي باقي نمانـده اسـت، امـا رسـوب فكـري       سنگ آن، اخباري گري و هم اشعري
شده است. از مواضع مـورد   ها عنوان گزينش محتويات فكر اشعري از سوي برخي صاحب موجب

، افكني، نظريه معاد جسماني است و در بـين حكمـاي متعـالي    سوءاستفاده اين طيف براي شبهه
انگيزي دامن زده اين است كه چـون   است. توهمي كه به شبهه حكيم مؤسس نيز هدف تحريف 

تن طرح نو در كيفيت معاد جسماني، بـا نظريـه صـدرا بـه تقريـر      حكيم مؤسس درصدد درانداخ
متفاوت برآمده، پس زمينه عنادورزي با حكمت اسالمي، فـراهم اسـت! و در ايـن صـدد حكـيم      
معاصر جناب استاد آشتياني نيز بر اثر نقد نظريه حكيم مؤسس مورد تعرض قـرار گرفتـه اسـت.    

و بازخواني رئوس نقد استاد آشتياني بر رهيافت بازنگري مواضع و مباني زيربنايي حكيم مؤسس 
پشـتوانه   حكيم مؤسس، زالل حقيقت را در اختيار ما خواهد گذاشت، و ادعاهـاي ناصـواب و بـي   

  .ستيز را به مصدر احاله خواهد داد مدعيان فلسفه
    

  ، حكيم مؤسس زنوزي، حكيم آشتياني، معاد جسمانيدين شيرازيصدرال: واژگان كليدي
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  رابطه نفس و بدن از منظر حکیم طھران و صدرالمتألھین
  ■■معصومه محمودي ،■محمدتقي يوسفي

  چكيده
 از ياريبس ذهن ديرباز از كه است برانگيزي چالش و پردامنه مباحث از دو، آن رابطه و بدن و نفس مسئله

 انسـاني  مجـرد  نفـس  كه يابد مي ظهور عرصة آنجا از مسئله اين. است كرده مشغول خود به را فيلسوفان
 مبـاني  ابداع با مالصدرا. دهد تشكيل را واحدي موجود و باشد داشته ارتباط مادي بدن با تواند مي چگونه
 فلسفي مسائل كل از نو طرحي جوهري، حركت و وجود در تشكيك وجود، اصالت همچون جديد، فلسفي

 حـدوث  مبنـاي  بـر  پرآوازه حكيم اين. است بوده سابقه بي او از شيپ تا كه داد ارائه نفس، مسائل جمله از
 را بـدن  و نفـس  رابطـه  صـورت،  و ماده اتحادي تركيب و آن، اشتدادي جوهري حركت و نفس جسماني

 بـرد،  مـي  سـر  بـه  عنصـري  مادي حيات در كه زماني تا انسان مبنا، همين بر و داند مي اتحادي اي رابطه
 بـدن  كـه  اي گونـه  بـه  ماديت، درجه از هم و است برخوردار تجرد درجات از هم كه است مراتب ذو حقيقتي
 تنهـا  و شود يم رها ماديت مرتبه حياتش ادامه در هرچند است؛ بدن عاليه مرتبه نفس و نفس نازله مرتبه

 فيلسوفان النظرترين دقيق از يكي مدرس آقاعلي حكيم. ماند مي باقي مثالي جسماني مرتبه در آن كماالت
 ارائـة  بيـان،  نوع در هرچند گمارد؛ مي همت صدرالمتألهين ديدگاه و مباني تبيين به كه مالصدراست پس
 و جنس از انسان ماهيت تركيب اينكه به اعتقاد با ايشان. دارد مالصدرا با هايي تفاوت لوازم بيان و ها مثال
 حقيقـي  مركـب  مصاديق از بدن، و نفس تركيب نهايت در و گوناگون مراتب از ناطقه نفس تركيب فصل،

 اسـت،  يعـ يطب يبـ يترك آنهـا  مـواد  و بدن ياعضا يها صورت انيم موجود بيترك گرچه. رود مي شمار به
 بـه  و دوسـويه  را بـدن  و نفس تعامل يو. است بالذات ياعتبار بيترك نوع از بلكه ست،ين بالذات يعيطب

 شـمار  بـه  نفس اعدادي علت بدن و بدن موجبه علت آن طبق نفس كه داند مي اعدادي و ايجابي صورت
 دنبـال  بـه  همچنـان  بـدن  ياجزا شود، مي قطع دوسويه رابطة بدن از نفس جدايي از پس هرچند. آيد مي

 رهگـذر  از حاضر نوشتار. رسيد خواهند او به نيز ابدي حيات در حتي و اند  روان خاص، شخص همان نفس
  .دپرداز مي آنها ميان تطبيقي سنجش و واكاوي به شده ياد فيلسوف دو ديدگاه تبيين

نفس، بدن، تركيب اتحادي، مركب حقيقـي، مركـب طبيعـي بالـذات، مركـب طبيعـي        :واژگان كليدي
  بالعرض، مركب اعتباري، مالصدرا، آقاعلي مدرس

  
                                                           

  Yousofi77@yahoo.com   7گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم و عضو هيئت علمي استاديار ■
  Asrpaezee2014@gmail.com   7دانشگاه باقرالعلوم دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه و كالم اسالمي ■■

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1394سال دوم، شماره سوم، پاييز 
 

 8/4/1394تاريخ دريافت مقاله: 
 20/6/1394تاريخ تأييد مقاله: 

 .134-101)، ص3( 2، فصلنامه حكمت اسالمي». رابطه نفس و بدن از منظر حكيم طهران و صدرالمتألهين). «1394( يوسفي، محمدتقي؛ محمودي، معصومهنحوه استناد: 



 

 

  
  
  
  
  

یا  وجود کلی طبیعی در خارج و اصالت وجود، سازگاری
  ناسازگاری

  ■حسن معلمي

  چكيده
دانند و از سـوي ديگـر، بحـث     فالسفه اسالمي كلي طبيعي را در خارج به وجود افراد موجود مي

اند اعتقاد به وجود كلي  اي پنداشته اصالت وجود يا ماهيت نيز در فلسفه اسالمي مطرح است. عده
كه اگر به اصالت وجود و  رد؛ درحاليطبيعي در خارج، فقط با اعتقاد به اصالت ماهيت سازگاري دا

عينيت ماهيت با وجود معتقد باشيم، جمع بين اعتقاد به كلي طبيعي در خارج بـا اصـالت وجـود    
  .انديشيدند چنين مي سازگاري كامل دارد و فيلسوفان مشاء نيز اين

  
  .كلي، كلي طبيعي، اصالت ماهيت، اصالت وجود، عينيت وجود و ماهيت واژگان كليدي:
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آن با تکیه بر  یها یانسان و ویژگ یسیری در حیات برزخ
  دیدگاه مالصدرا

  ■تركاشونداحسان 

  چكيده
عالم برزخ، وجه علوي عالم دنيا و همان بقاي انـس بـه دنياسـت و بـه همـين دليـل برخـي از        

هاي اين دنيا را دارد. دنيا، برزخ و قيامت از ديدگاه مالصدرا هـر كـدام مراتبـي از وجـود      ويژگي
ي برزخ او از  كه مرتبه طوري اند. در حقيقت انسان موجودي داراي مراتب تشكيكي است؛ به انسان

قيامت او از برزخ شديدتر است. مراتب تكامل روح انسان با حدوث جسماني   تر، و مرتبه دنيا قوي
مثالي، مثالي و در نهايت ممكن اسـت در سـير تكامـل     -شود و در ادامه، وجودي مادي آغاز مي

  واسطه قوه را به برزخي خود به موجودي عقلي نيز تبديل شود. ازآنجاكه مالصدرا آغاز عالم برزخ
كه انسان قـدرت بـر    داند، از نظر ايشان ميان قدرت و ادراك عينيت برقرار است. همين خيال مي

كنـد و بـا آنهـا لـذت      هاي بهشتي را دارد، بعينه آنها را نزد خود حاضر مـي  تصور و ادراك نعمت
بل و در عالم دنيـا بـراي خـود    ها و ادراكات را از ق اين قدرت  شود. البته زمينه برد يا متألَم مي مي

  .فراهم كرده است
  

  .برزخ، خيال، مثالي، عقلي، تكامل، مالصدرا واژگان كليدي:
  

  

                                                           
 torkashvand110@yahoo.comگروه معارف اسالمي(مباني نظري اسالم) دانشگاه مالير و عضو هيئت علمي استاديار  ■

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1394سال دوم، شماره سوم، پاييز 
 

 21/6/1394تاريخ دريافت مقاله: 
 11/11/1394تاريخ تأييد مقاله: 

 .181-149)، ص3( 2، فصلنامه حكمت اسالمي». هاي آن با تكيه بر ديدگاه مالصدراسيري در حيات برزخي انسان و ويژگي). «1394( تركاشوند، احساننحوه استناد: 


