
  
  
  
  
  

  از نظر  یو وجود محمول وجود رابط
  یو عالمه طباطبای یمدرس طھران یآقاعل

  ■عسكري سليماني اميري

  چكيده
شـود. ايـن    در يك تقسيم به وجود مستقل (وجود محمولي) و رابـط تقسـيم مـي    موجودوجود و 

تقسيم فرع بر آن است كه وجود رابط، حقيقتي عيني بـوده، بـا وجـود مسـتقل در جـامع وجـود       
كي از مشكالت در ميان فيلسوفان اين است كه: اختالف وجود رابـط بـا وجـود    مشترك باشد. ي

تنها اختالف بينشان نوعي است، بلكه اين دو به  مستقل، نوعي است يا خير؟ از نظر مالصدرا، نه
اند. ما در اينجـا اثبـات وجـود     حال در طبيعت وجود مشترك اشتراك در لفظ واحدند، ولي درعين

علي مدرس طهراني و عالمه طباطبايي بررسي، و جهـات اشـتراك و اخـتالف    رابط را از نظر آقا
دهيم تابعان مالصدرا، از جمله  كنيم. همچنين نشان مي آنها و فروعات مترتب بر آن را بازگو مي

آقاعلي مدرس طهراني در مسئلة اشتراك و عدم اشتراك وجود رابط و وجود مستقل (محمـولي)  
دعاي عالمه طباطبايي مبني بـر اشـتراك ذاتـي ايـن دو، بـا بيـان       با مالصدرا همسو هستند و ا

  .مالصدرا مبني اختالف ذاتي و نوعي اين دو در تنافي نيست
  

مـدرس طهرانـي، عالمـه     يوجود رابط، وجود محمولي، وجود رابطـي، آقـاعل   واژگان كليدي:
  .طباطبايي
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 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1395سال سوم، شماره سوم، پاييز 
 

 19/07/94: تاريخ دريافت مقاله
 13/10/94تاريخ تأييد مقاله: 

 .33-9)، ص3( 3حكمت اسالمي، ». وجود رابط و محمولي از نظر آقاعلي مدرس طهراني و عالمه طباطبايي). «1395سليماني اميري، عسكري ( نحوه استناد:



  
  
  
  
  

  معاد جسمانی و تناسخ از دیدگاه آقاعلی حکیم 
  ■محمدتقي يوسفي

  چكيده
و  كند ميله معاد جسماني را به لحاظ فلسفي بررسي ئمساي  آقاعلي حكيم با دغدغه كالمي ويژه

؛ كند مي از معاد جسماني ارائه و متفاوت از تقرير مالصدرا  تازه يبا توجه به اصول صدرايي تقرير
و جسـم   ماده زيرا خبري از انجامد؛ نمي بر اساس ديدگاه مالصدرا معاد جسماني به تناسخ ملكي

عنصري نيست تا روح و نفس به آن تعلق گيرد و تناسخ روي دهد؛ ولي بر اسـاس نظـر حكـيم    
رساند و فرض تحقـق تناسـخ    مي د را به نفسمؤسس جسم عنصري در سير تكاملي خويش خو

تابد؛ زيرا  نمي را براي  ولي با اين حال حكيم مؤسس چنين الزمه ؛رسد مي فرضي معقول به نظر
اي  يابد و به مرتبه مي ولي با حركت جوهري استكمالي، اشتداد ؛بدن دنيوي انسان عنصري است

آيـد؛   نمـي  تناسـخ بـه حسـاب   اي  يـده چنـين پد  گيـرد و  مي رسد كه نفس انسان به آن تعلق مي
حـالي  س به جسم عنصري دنيوي برگردد؛ در دهد كه نف مي زماني تناسخ روي فقطاساس  براين

  .دهد نمي رخاي  كه در معاد جسماني چنين حادثه
  

  .، مدرس زنوزيتناسخ، تناسخ ملكي، تناسخ متشابه ،يمعاد جسمان: واژگان كليدي
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 30/08/94 تاريخ دريافت مقاله:
 17/11/94 تاريخ تأييد مقاله:

 .56-35)، ص3(3، فصلنامه حكمت اسالمي». معاد جسماني و تناسخ از ديدگاه آقاعلي حكيم). «1395يوسفي، محمدتقي (نحوه استناد: 



 

  
  
  
  

  

  

نزد حکیم » وجود رابط«و » نظریه حیثیات«تحلیل و بررسی 
  مؤسس، آقاعلی مدرس طھرانی

  مهدي قائد شرف ■ اهللا دارايي روح

  چكيده
 ياز مبـان  ي، ناشـ »وجـود رابـط  «شـده دربـاره    مـدرس در حـل مسـائل مطـرح     يآقـاعل   نظرگاه
از آنهاسـت.   يجستار خواهان طـرح شـمار   نياست كه ا يقيشناسانه دق و معرفت شناسانه يهست

 يزنوز ميدست حك مهم به نيحكمت است و ا يحق ذات ات،يثيبه ح رتيعلم، فهم، فطانت و بص
ـ ا جي. از نتاشود يم نيتمك وايش يانيدر رساله وجود رابط به ب  فيجسـتار كـه از خـالل توصـ     ني

عنـوان روش   بـه  »اتيـ ثيح«از قاعـده   يريگ به بهره توان يدست آمده، م به يزنوز يآرا يليلتح
تـا   آورد يفراهم م يمدرس طهران يآقاعل يامكان را برا نياشاره كرد كه ا يو عقالن يكيزيمتاف

گونـاگون و حـل مسـئله     يهـا  دگاهيد انيبه جمع م سو كياز  فرد، روش منحصربه نيبا اعمال ا
 يهـا  قرائـت  يهـا  يدچار كاسـت  گر،يد يمختلف موفق شود و از سو يدر پرتو علوم عقل يفلسف

عنوان  عقل به يبا معرف شانينگردد. ا يو زبان يمنطق انگارانه ليخشك و تقل يها ليمتضاد و تحل
كـه   رديـ گ يم شيدر پ يموضع ،يذهن يها و لحاظ عتباراتا تياهم زيو ن »گر ليفعال تحل«قوه 
  .اند كرده يرويپ يدر حل مسائل عقل يناآگاهانه از و اي آگاهانه ،يبعد از و مانيحك

    
  .و مفصل مجمل حقيقتوجود رابط، وجود رابطي، معقول ثاني، حيثيات، : واژگان كليدي
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 31/04/93 تاريخ دريافت مقاله: 
 10/09/93 تاريخ تأييد مقاله:

 .86-57)، ص3(3 فصلنامه حكمت اسالمي».  مؤسس مينزد حك» وجود رابط«و  »اتيثيح هينظر« يو بررس ليتحل ). «1395اهللا؛ قائدشرف، مهدي (دارابي، روح نحوه استناد:



 

 

  
  
   

  
  

  

  الدین محمد بلخی جبر و اختیار از منظرموالنا جالل
  حسن رمضاني

  چكيده
از مسائل دشوار در مباحث فلسـفي و كالمـي اسـت كـه انديشـمندان و      » جبر و اختيار«مسئله 

ها و رويكردهاي مذهب مورد اعتقادشـان درصـدد    عالمان ديني در طول تاريخ، همواره با نگرش
ميان، در كالم اسالمي، اشاعره به موجبيت انسان و تفويض امور بـه   اند. دراين بررسي آن برآمده
انـد و كارهـاي انسـان را     اند و در مقابـل، معتزلـه بـه اختيـار انسـان گراييـده       خداوند معتقد شده

الدين محمد بلخي، مشهور به موالنا در مثنوي  اند. جالل يافته به او از جانب الهي دانسته تفويض
انـد. در   هبودن انسان را از آن دريافتـ  معنوي ابياتي دارد كه برخي جبرگرايي و برخي ديگر مختار 

ادامه، با در نظر گرفتن تمامي ابياتي كه موالنا در زمينه جبر و اختيار دارد، به بررسي عقيده او در 
  .اين خصوص خواهيم پرداخت

  
  مثنوي معنويجبر و اختيار، اشاعره، معتزله، موالنا،  :واژگان كليدي
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 26/11/94 تاريخ دريافت مقاله: 
 14/03/95تاريخ تأييد مقاله: 

 .109-87ص)، 3( 3، فصلنامه حكمت اسالمي ،»يمحمد بلخ نيالدموالنا جالل از منظر اريجبر و اخت. «)1395رمضاني، حسن (نحوه استناد: 



 

 

  
  
  
  
  

  1استیس علم یفلسف یالگو: ییصدرا حکمت 
   ■يگمحمد پزش

  چكيده
هاي حكمت متعاليه را به علم سياست وصل كند. همچنين  هدف مقاله حاضر آن است كه آموزه

معرفي نمايد. مـدعاي ايـن   هاي معرفتي يك علم سياست جديد را  درصدد آن است كه چارچوب
شناختي ابتر بودن فلسفه اسـالمي در قلمـرو مطالعـات اجتمـاعي ـ       نوشته آن است كه دليل علم

عنـوان واسـط ميـان حكمـت متعاليـه و علـم        سياسي، عدم توجه به تعريف الگوهاي فلسفي بـه 
ه سياست است. بررسي موضوع حاضر بر اساس روش اسنادي بـوده، از نتـايج آن بررسـي شـاخ    

هـاي حكمـت متعاليـه اسـت.      فلسفه علم سياست و امكان تأسيس علم سياست بر اساس آموزه
شناسي علوم اجتماعي مـورد   تواند در فلسفه علوم اجتماعي و روش دستاوردهاي نوشته حاضر مي

  .برداري قرار گيرد بهره
  

م اجتماعي، حكمت متعاليه، الگوهاي فلسفي، علم سياست متعاليه، فلسفه علو واژگان كليدي:
  .شناسي علوم اجتماعي روش
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   دگاهیدر د یمعاد جسمان تیفیک
  یاصفھان یغرو نیعالمه محمدحس

  ■نيا محمدرضا ارشادي

  چكيده
ترسيم كيفيت معاد جسماني، از معضـالت باورهـاي دينـي اسـت كـه از ديربـاز مـورد بررسـي         

 متقابل كشانده است. برخي معاد جسماني  قطبدو  بهبوده و انديشمندان اين حوزه را باوران  دين
اصول حاكم  اند. روي آورده يبدن معادمعاد در  نحصاررا  به كلي انكار كرده و در مقابل برخي به ا

، زاويه افتراق را با ديدگاه ديگـر اسـتوار سـاخته و سـبب تنـوع آرا      بر معرفت نفس در هر ديدگاه
ريزي شده تا با هماهنگي متـون دينـي، بيـان     است. در نظام حكمت صدرايي، اصولي پي گشته 

پذير شود. حكيم مؤسس، آقاعلي مدرس با احساس درانداختن طرحي نو، با رويكرد  كيفيت توجيه
، به نظريه خاصي درباره معاد بدن پرداخت. طـرح وي مـورد اسـتقبال    »سوي نفس يا بهبدن پو«

نظران قـرار نگرفـت، ولـي از سـوي برخـي پذيرفتـه و تأييـد شـد. از آن جملـه عالمـه            صاحب
هاي حكمـت متعاليـه،    مايه تبع استاد و با توجه به درون محمدحسين غروي اصفهاني است كه به

كوشد با  ر استاد خود پرداخت. اين وجيزه از آن نظر اهميت دارد كه مياي به احياي نظ در وجيزه
سازي نوين از اصول حكمت صدرايي، نظريه آقاعلي حكيم را بـا ابهـام كمتـر و تلخـيص      مرتب

ها با پيشينه  پذير كند. نظر وي در بخش مباني با زمينه صدرايي و در بخش رهيافت بيشتر توجيه
اي از مباني متعالي و پايبنـدي بـه مواضـع     مدرس نمود دارد. آميزههاي استادش آقاعلي  رهيافت

   .كالمي، رهاوردي نو براي پردازش كيفيت معاد جسماني در منظر عالمه اصفهاني است
  

مــدرس، عالمــه  يآقــاعل ميحكــ ،يرازيشــ نيصــدرالمتأله ،يمعــاد جســمان: واژگــان كليــدي
  .ياصفهان يغرو نيمحمدحس
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 .154-131ص)، 3( 3، فصلنامه حكمت اسالمي». كيفيت معاد جسماني در ديدگاه عالمه محمدحسين غروي اصفهاني). «1395( نيا، محمدرضاارشادينحوه استناد: 



 

 

  
  
  
  

  معنایی زندگی معناداری و بی
  ■ياحمد محمدي احمدآباد

  چكيده
است كه در طول تاريخ حيات انسان مطرح بوده هاي اساسي  معنا و هدف زندگي، يكي از پرسش

ترين پرسش زندگي، كه همان فلسفه و هدف زندگي است، پيوسـته   است. انسان در مقابلِ بزرگ
كننده است. در مقام پاسخ، فيلسـوفان دربـاره معنـا و نيـز هـدف       به دنبال پاسخي منطقي و قانع

گرايانـه و برخـي،    رخي از اين تفسيرها مادياند. ب زندگي، تبيين و تفسيرهاي گوناگوني ارائه داده
 يا دانند. در مقابل، دسـته  معنا مي از فالسفه، زندگي را پوچ و بي يپنداري و خيالي است و گروه

جويند و تحقق آن را در مقام عمـل بـه    از فيلسوفان، معناي زندگي را در خداباوري و بندگي مي
و  مياي معناداري زندگي را از نظـر اسـالم تبيـين كنـ    دانند. در اين مقاله برآنيم تا معن بندگي مي

منـدي   مبناي تفكر پوچي را كه از سوي برخي از متفكران غربي ارائه شده اسـت، نقـد و هـدف   
. هـدف در ايـن تحقيـق    مييشناسي اثبات نمـا  جهان و معناداري زندگي انسان را از منظر هستي

   .و نقد تفكر پوچي است يزندگ يراثبات معنادا
  

  .زندگي، معناداري، معنايِ معناداري زندگي، معناي پوچي زندگي: ان كليديواژگ
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 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1395سال سوم، شماره سوم، پاييز 
 

 28/01/95تاريخ دريافت مقاله: 
 11/09/95 تاريخ تأييد مقاله: 

 .177-155ص)، 3( 3فصلنامه حكمت اسالمي، ». معنايي زندگيمعناداري و بي). «1395( محمدي احمدآبادي، احمدنحوه استناد: 


