
  
  
  
  
  

  عقل در علوم الھی و علوم بشری 
  (بررسی نظریه میرزا مھدی اصفھانی درباره عقل انسانی)

  ، محمدمهدي كمالي، سيدعلي دلبري■محمداسحاق عارفي

  چكيده
عقل و تعقل از نگاه آيات و روايات اهميت بسياري دارد و بدون ترديد در كنار منابع نقلي، نقش 

كند. لـيكن در اينكـه حقيقـت عقـل چيسـت و       بديلي در كشف حقايق و معارف ديني ايفا مي بي
هاي گوناگوني وجـود دارد. بـر اسـاس     سلوك عقلي در كشف معارف ديني چگونه است، ديدگاه

ميرزا مهدي اصفهاني، عقلِ مورد اهتمام آيات و روايات، با عقلِ مـورد اسـتفاده در علـوم     نظريه
بشري و فلسفي متفاوت است و آنچه در تحصيل معارف الهي راهگشاست، عقل الهي است. امـا  

آيد و محصول آن علوم حصولي است، جز اينكه  شمار مي نفس انساني به قوايعقل بشري كه از 
مان از معارف ديني شود، اثر ديگري ندارد. مقصود از عقل الهي در اين نظريه، سبب حجاب و حر

نوري است كه خارج از حقيقت انسان است و از خصوصياتش اين است كه ظاهر بالذات بوده، با 
  نفس كه ظاهر بالذات نيست، متحد نيست.

ارزيابي ادلـه و اصـل    ايم و سپس با در اين نوشتار نخست به تبيين و تحليل نظريه فوق پرداخته
هـاي عديـده و    ايم ادله يادشده مثبت مدعا نبوده، اصل ديدگاه بـا اشـكال   اين ديدگاه نشان داده

  روست. دفاع روبه  غيرقابل
  

  .، ميرزا مهدي اصفهاني: عقل انساني، عقل الهي، عقل بشري، ظاهر بالذاتواژگان كليدي
  

                                                           
 arefi@gmail.com  العالميه 9المصطفي جامعة و عضو هيئت علمي استاديار ■

 استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي saddelbari@gmail.com 
 دانشجوي دكتري فلسفه و كالم دانشگاه علوم اسالمي رضوي  m.mkamali@yahoo.com 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

1395سال سوم، شماره چهارم، زمستان 
 

 06/06/95: تاريخ دريافت مقاله
 20/10/95تاريخ تأييد مقاله: 

 .31-9)، ص4( 3، فصلنامه حكمت اسالمي...». عقل در علوم الهي و علوم بشري ). «1395دلبري، سيدعلي؛كمالي، محمدمهدي (عارفي، محمداسحاق؛ نحوه استناد: 



  
  
  
  
  

  یآگاه لهأبررسی منظر نوروفلسفه نسبت به مس
   3محمد لگنهاوسن، 2منصور نصيري، 1سيامك عبدالهي

  چكيده
ـ  سـم يكاليزيعنـوان ف  با سميالياز ماتر ،يفلسف اتيامروزه در ادب  كـه بـه دو دسـته    كننـد يمـ  ادي

ي معتقدنـد اگـر بـه    آگـاه  انگاران درباره مسئله. حذفشود يم ميتقس انگار رحذفانگار و غي حذف
 مسـئله نخواهـد شـد و    ليتبـد  نحـل يال يا به مسئله يآگاه ،يمباش يبندپا اكمال به فيزيكاليسم

است كـه   ياتياست. نوروفلسفه از جمله نظر يستيكاليزيف يعبور از مبان ليبه دل ،يخواندنِ آگاه
ـ د يمقاله درصدد بررسـ  نجاكه ايدارد و ازآن سميكاليزياز ف يحداكثر يريتقر ـ ا دگاهي  شـاخه  ني
سـپس  و  نيـي تب يگاهآ را درباره هينظر نيا كردياست، ابتدا رو يمسئله آگاه درباره يفلسف نينو

چـون   يمهمـ  هايبا در نظر داشتنِ انتقاد رسد يبه نظر م. مكنيرا مطرح مي وارد به آن ينقدها
 يمبتنـ  نييمعتقدان به تب دگاهيابهام و تحقق چندگانه كه بر د ،يآگاه سخت بودن، مسئله يدرون

  .كند نييتب يسترا به در يآگاه تواند ينوروفلسفه نم شود، يفلسفه وارد م و بر نور
  

ي، پاتريشـيا چرچلنـد، درونـي بـودن، مسـئله      انگاري، آگـاه نوروفلسفه، حذف :واژگان كليدي
  .آگاهي سخت

                                                           
   siaamak.abdollaahi@gmail.com  دين دانشگاه تهران ةي فلسفادكتر .1
   nasirimansour@ut.ac.ir  دانشگاه تهران، پرديس فارابي علمي و عضو هيئت ياراستاد .2
 legenhausen@gmail.com   1سه آموزشي و پژوهشي امام خمينيمؤس و عضو هيئت علمي استاد .3

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1395سال سوم، شماره چهارم، زمستان 
 

 29/09/95تاريخ دريافت مقاله: 
 17/12/95 تاريخ تأييد مقاله: 

 .68-33)، ص4( 3، حكمت اسالمي». بررسي منظر نوروفلسفه نسبت به مسئله آگاهي). «1395؛ نصيري، منصور، لگنهاوسن، محمد (عبداللهي، سيامك نحوه استناد:



 

  
  
  
  
  

  تبیین فلسفی علیت و  تعامل آن با معارف شریعت
   غالمعلي مقدم

  چكيده
برانگيز است و از ادعاي اتحاد تا تباين تام را  اي مهم و چالش مسئله تعامل معارف عقلي با دين،

گيرد. مدعيان تباين، روح شريعت را امـري قدسـي و از آميختگـي بـا معـارف انسـاني و        دربرمي
كه از معارف حكمت بهره نبرده باشد، از درك  طرفداران اتحاد معتقدند آن دانند و بشري منزه مي

بهره خواهد بود. در نگاه اعتدالي تأثير بعد عقالنـي ديـن بـر     عميق و دقيق محتواي شريعت بي
ديگر ابعاد انكارشدني نيست. در اين مقاله با روشي تطبيقي ـ تحليلي به تعامل عليت و توابع آن  

ايم اين سـنت عقلـي در محورهـايي     پرداخته، ضمن بحثي مصداقي نشان دادهبا معارف شريعت 
عنـوان ركـن    هاي بيروني، مبارزه با انحراف دروني، تبيين معارف معقول به مانند مقابله با هجمه

ها، تذكر به عواقب بعيده و پاسخ به اشكاالت با معارف شريعت  ذاتي دين، ممانعت از سوءبرداشت
رخي موارد بر مواجهه ظاهري و مشهور برتري دارد. سنت فلسـفي اسـالم بـا    تعامل داشته، در ب

گانه شريعت (عقايد،  تواند در ابعاد سه تعميق معارف عقلي دين و ايجاد بينش و نگرش قوي، مي
  احكام و اخالق) و از آن رهگذر در نظر و عمل فرد و جامعه اثرگذار باشد.

  
  لسفه، نسبت فلسفه و اخالقشريعت، اخالق، فعليت،  :واژگان كليدي

  
  

                                                           
  دكتري رشته فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي  gh1359@gmail.com  

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1395سال سوم، شماره چهارم، زمستان
 

 11/02/95تاريخ دريافت مقاله: 
 08/11/95 تاريخ تأييد مقاله: 

 .90-69)، ص4( 3، فصلنامه حكمت اسالمي». عتيو تعامل آن با معارف شر تيعل يفلسف نييتب). «1395(مقدم، غالمعلي نحوه استناد: 



 

  
  
  
  
  

  چالش حکمت متعالیه در تبیین فلسفی رجعت
  ■ معصومه سادات سالك

  چكيده
ها بوده، محال است؛حال آنكه اين  معناي بازگشت نفوس به ديگر بدن از نظر مالصدرا، تناسخ به

كند. مالصدرا تعلق نفس را به  عنوان يكي از اعتقادات شيعه تطبيق مي رجعت به تعريف ظاهراً بر
مانده بدن،  كه طبق مباني وي، اجزاي باقي داند؛ درحالي بدنِ خاص منوط به داشتن مخصص مي

مطرح است كـه: وقتـي در جريـان رجعـت، نفـس       اين پرسش رو، خالي از مخصص است. ازاين
كنـد، آيـا    عوالم برزخ، آهنگ رجوع به بدن مادي دنيوي خود مي جداشده از بدن مادي و مسافر

مانده او در نظر دارد تا تعلق نفس به بدن، از  مالصدرا مخصصي براي بدن دنيوي يا اجزاي باقي
از اينكه به اشكال تناسخ برسد؛ حال آنكه اشكال تناسخ  ترجيح بال مرحج بودن خارج شود، پيش

هـاي   گيـري  كوشد با توجه به عبارات و موضع قيق حاضر مينيز در بحث رجعت جدي است؟ تح
دهـد بـا    ها نشان مي ها پاسخ دهد. تحليل ها و موضوعات مشابه به اين پرسش مالصدرا در بحث

فرض تعلق دوباره نفس به بدن مادي، ناگزير از پذيرش تناسخ يا حفظ نوعي عالقه نفس و بدن 
؛ چيـزي كـه حكمـت صـدرايي آن را     زمـان معضـل مخصـص و تناسـخ هسـتيم      براي حل هم

مگر اينكه با قرائت خاصي از تمثـل در رجعـت، پـاي تأويـل را بـه مـاجراي رجعـت         تابد، برنمي
   بازكنيم.

  
  رجعت، مالصدرا، تناسخ، احياء موتي، تمثل.: واژگان كليدي

  

                                                           
 m.salek@whc.ir    7دانشجوي دكتراي فلسفه اسالمي دانشگاه باقرالعلوم ■

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1395سال سوم، شماره چهارم، زمستان
 

 05/06/95 تاريخ دريافت مقاله:
 25/10/95 تاريخ تأييد مقاله:

 .112-91ص)، 4( 3، فصلنامه حكمت اسالمي». متعاليه در تبيين فلسفي رجعت چالش حكمت). «1395سادات (سالك، معصومهنحوه استناد: 



 

  
  
  
  
  

  ها و عوامل انکار) در اهل تسنن (چالش  رجعت
   ■خدامراد سليميان

  چكيده
هاي جدي اهل تسنن مواجه شده است. يكي از آنها اعتقاد به  با مخالفت برخي از باورهاي شيعه،

چـه بسـياري از دانشـمندان و    اسـت. اگر  7رجعت در آخرالزمان و عصر ظهور مهـدي موعـود  
انـد،   عنوان امري ناگزير پذيرفتـه  هاي گذشته به شدن مردگان را در امت مفسران اهل تسنن زنده

مخالفت با آن بسياري  در ابراز اند و  اتفاق آن را در آخرالزمان بر پاية باورهاي شيعه هرگز برنتافته
كـه گـاه در    اي گونـه  انـد؛ بـه   دسـت زده از چارچوب اخالق و ادب خارج شده، به توهين و توبيخ 

بـه نظـر    انـد.  رجعت پرداختـه  ديدگاهشود، به رد  گيري نمي هاي لغت كه در آن هرگز جهت كتاب
ترين آنها فهـم نادرسـت از ايـن بـاور      رسد اين مخالفت و انكار، معلولِ عواملي است كه مهم مي

هاي آنها  صبانه در سخنان و نوشتههاي غيرعالمانه و متع گيري شيعي است كه گاهي نيز با جهت
  بازتابيافته است.

تر كسي بدان نپرداخته، نگارنده در پي تحليل برخي عوامل در زمينه مخالفت  باره كه پيش دراين
تواند در كنار تبيينِ هرچه بيشتر نگاه شيعه به رجعـت، بـه روشـنگري     با باور رجعت است كه مي

  .كمك شاياني كنددرباره فهم نادرست مخالفان اين باور 
    

  رجعت. انكار كنندگان، رجعت اهل تسنن، رجعت،: واژگان كليدي
  

  

                                                           
 kh.salimian@yahoo.com  پژوهي هدويت و آيندهعضو هيئت علمي پژوهشكده ماستاديار و  ■

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

1395سال سوم، شماره چهارم، زمستان 
 

 17/01/95تاريخ دريافت مقاله: 
 22/11/95تاريخ تأييد مقاله: 



 

  
  
  
  

  

  

 7رؤیة الله تعالی در آیه سؤال موسیتحلیلی از 

  ■ عبدالمجيد زهادت

  چكيده
مسلمانان بوده اسـت. يكـي از    وند تعالي از ديرباز مورد بحث ونزاع ميانمسئله رؤيت حسي خدا

) است. در اين نوشتار پس از ارائـه  143 )،7((اعراف 7مستندات طرفين نزاع، آيه سؤال موسي
تفسـيري فـريقين در موضـوع     بياني مختصر از منابع كالمي و گزارشي از پيشينه بحث رؤيت و

ثابـت   ايـم و  بررسـي كـرده   7را در استناد به آيه سـؤال موسـي   رؤيةالباري تعالي، ادله طرفين
تنها دليل بر مدعاي مثبتان رؤيت نيست، بلكه بر امتناع رؤيت حسي داللـت   ايم كه آيه نه نموده
  .دارد

    
، امکان رؤیت، امتناع رؤیـت، رؤیـت 7رؤیةالله، رؤیت حسی، آیه سؤال موسی: واژگان كليدي

  .قلبی، لقاءالله، کشف تام
  

                                                           
 zahadat1394@gmail.com  العالمیة 9جامعة المصطفی استاديار و عضو هيأت علمي ■

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

1395سال سوم، شماره چهارم، زمستان 
 

 10/03/95 تاريخ دريافت مقاله: 
 20/10/95 تاريخ تأييد مقاله:

 .150-133)، ص4(3 ،اسالمي فصلنامه حكمت». 7رؤیة الله تعالی در آیه سؤال موسی). «1395زهادت، عبدالمجيد ( نحوه استناد:



 

 

  
  
   

  
  

  

طالب حسنه ال تضر معھا  ياب بن يعلحّب «بررسی روایت 
  شده دربارۀ آن های مطرحو دیدگاه» سیئه

  ، حميد كريمي■سيدمحمدعلي ميرصانعي

  چكيده
ميان، رواياتي كه بـر محبـت    تأكيد شده است. دراين :بيت در روايات بسياري بر محبت  اهل

دانـد، بـيش از همـه اسـت. يكـي       كند و آن را ماية رسـتگاري انسـان مـي    ترغيب مي 7علي
است. مضـمون عجيـب   » طالب حسنه ال تضّر معها سیئه... ياب بن يعل حّب «روايات، حديث  ازاين

در اين مقالـه   برگزينند. گوناگونيهاي  اين حديث موجب شده دانشمندان در اين موضوع ديدگاه
) رد حديث و تأثير محبـت بـه   1با روش نقلي و تحليل عقلي به بررسي و نقد سه ديدگاه اصلي (

) محبت به 3آمرزش گناهان صغيره؛ ( سبب 7) محبت به علي2در رستگاري انسان؛ ( 7علي
ايـم كـه    بيين كـرده ايم و سپس نظرية مختار را ت اجتناب از همة گناهان، پرداخته سبب 7علي

محبت علي، اساس دين و معيار ايمان است و دوستدار ايشان كه قهراً مسلمان است، دچار ضرر 
   بيند.شود؛ اگرچه در دنيا و برزخ كيفرهايي مياصلي كه عذاب اخروي يا خلود در آن است، نمي

  
  .، ايمان، سيئه، رستگاري7البط ابي بن حب علي: واژگان كليدي

  
  

                                                           
    smam1362@yahoo.com   دانشجوي دكتري مطالعات تطبيقي اديان، دانشگاه اديان و مذاهب قم. ■

 ايران  صنعت و معل دانشگاه اسالمي معارف و عضو هيئت علمي گروه استاديار  h_karymi@yahoo.com 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

1395سال سوم، شماره چهارم، زمستان 
 

 20/05/95 تاريخ دريافت مقاله: 
 19/11/95تاريخ تأييد مقاله: 


