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بررسی تطبیقی برهان نفس در فلسفه اسالمی و فلسفه 
  غرب

  ■يارعلي كرد فيروزجايي

  چكيده
ها، راه نفـس   هاي گوناگوني به اثبات خدا پرداختند. يكي از اين راه انديشمندان و فيلسوفان از راه

در شود.  ناميده مي» برهان نفس«است و برهاني كه از اين طريق بر اثبات وجود خدا اقامه شده، 
ورزي خـود قـرار داده    شناسي را نقطه آغاز فلسفه بار سهروردي، كه نفس فلسفه اسالمي نخستين

بود، از اين طريـق بـه اثبـات خـدا پرداخـت و فيلسـوفان بعـدي ماننـد مالصـدرا، سـبزواري و           
  طباطبايي راه او را ادامه دادند.  عالمه

هاي او اعالن  انديشنده و انديشهدكارت كه نخستين اصل فلسفي خود را وجود  ،در فلسفه غرب
كرده بود، درصدد برآمد از طريق وجود نفس و وجود مفهوم خدا در آن، به اثبـات خـدا بپـردازد.    

ناميده شده است، ولي چـون او نيـز از طريـق نفـس و     » برهان عالمت تجاري« ،برهان دكارت
ان نفس خوانـد و بـا برهـان    توان برهان او را نيز بره ويژگي آن به اثبات خدا پرداخته است، مي

اسالمي مقايسه كرد. برهان دكارت ناتمام است؛ زيرا بر تقريري از اصـل عليـت     نفس در فلسفه
شناختي مفاهيم ذهنـي خلـط شـده     شناختي و معرفت مبتني است كه در آن، ميان حيثيت هستي

  است، اما برهان فلسفة نفس در فلسفه اسالمي تام است.
  

شناسي،  نفس، براهين وجود خدا، سهروردي، دكارت، اصل عليت، نفس برهانواژگان كليدي: 
  خداشناسي

  

                                                      
 firozjaei@hotmail.com  .7دانشيار دانشگاه باقرالعلوم ■

 فصلنامه علمي ـ تخصصي

 1393سال اول، شماره دوم، پاييز 
 

 4/10/1393: مقاله تاريخ دريافت
 20/11/1393: مقاله تاريخ تأييد



 

 

  
  
  
  
  

بررسی چیستی و امکان نظام فلسفی شھودی با تحلیل 
  های آن مؤلفه

  ■■محمدمهدي گرجيان عربي ،■زهرا محمدعلي ميرزايي

  چكيده
علمي، شناخت هاي شناسايي چيستي و به دنبال آن، بررسي امكان تحقق هر نظام  راه  از بهترين

دهنده آن و نيز درك چگونگي پيونـد ايـن    هاي اساسي تشكيل و تحليل اصول ساختاري و مؤلفه
ها در نظام علمي مذكور است. در نوشتار حاضر نيز برآنيم تا بـا تحليـل دو مؤلفـه اساسـي      مؤلفه

ـ  نظام فلسفي شهودي يعني نظام فلسفي و شهود و نيز بررسي چگـونگي پيونـد ايـن    ن دو در اي
نظام، به شناختي از هويت فلسفه شهودي و به تبع، امكـان تحقـق آن دسـت يـابيم. در جهـت      

هاي هر نظام فلسفي يعني موضوع، روش و غايت و نيز  تأمين هدف مذكور، ابتدا با تحليل مؤلفه
شود كه مراد از هويت فلسفي در ايـن   بخشي آن روشن مي بررسي چيستي شهود و جنبه معرفت

و مـراد از شـهود، روش شـهود     شناسي يقيني عقالني به معناي خاص يعني هستينظام، فلسفه 
نحوة ارتباط عقل فلسـفي بـا شـهود عرفـاني در      قلبي در اصطالح عرفاني است. سپس، با بيان

شناختي،  شرح چرايي تعامل اين دو ابزار معرفتي در يك نظام هستي فلسفة شهودي و همچنين،
گـردد، تحقـق ايـن     سفي شهودي و امكان تحقق آن، روشن مـي نظام فل چيستي عالوه برتبيين

 توان با بهـره از نقـاط قـوت عقـل و     بلكه مي ،تناقض و امر محالي را در پي نداردفقط  نظام، نه
دو در پرتو يكديگر، نهايت هـدف   در ايجاد يك نظام معرفتي و نيز جبران نقاط ضعف آن ،شهود

  را برآورده ساخت. م و كارآمدشناختي منسج و كمال يك نظام علمي هستي
  

  فلسفه، شهود، عقل، نظام فلسفي شهودي واژگان كليدي:
  

                                                      
 z.mirzaei.283@gmail.com  7دانشجوي مقطع دكتري فلسفه اسالمي، دانشگاه باقرالعلوم ■

 mm.gorjian@yahoo.com   7دانشيار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم ■■

 فصلنامه علمي ـ تخصصي

 1393پاييز ، دومسال اول، شماره 
 

 9/10/1393تاريخ دريافت مقاله: 
 9/12/1393تاريخ تأييد مقاله: 



 

 

  
  
  
  
  

  اعتباری در علم کالمپژوهشی در ادراکات 
  ■محمدعلي اسماعيلي

  چكيده
ادراكـات اعتبـارى،    اسـت، ولـي  االمر  ادراكات حقيقى، انكشافات و انعكاسات ذهنى واقع و نفس

 ،و جنبـه وضـعى  اسـت  حيـاتى سـاخته    نيازهـاي منظور رفع  هكه ذهن آنها را ب ستى ايها فرض
اج منطقي بين ادراكات حقيقي و ادراكـات  ارتباط استنت ةدربار فرضى و اعتبارى دارند. ،قراردادى

اعتباري دو ديدگاه عمده وجود دارد: ديدگاه نخست را مبنـي بـر نفـي ارتبـاط منطقـي، محقـق       
، امام خميني و شهيد مطهري دنبال شد. اما طباطبايي گذاري كرد و از سوي عالمه اصفهاني پايه

االمري  اي كه پشتوانه حقيقي و نفس يمطابق ديدگاه دوم، بين ادراكات حقيقي با ادراكات اعتبار
استنتاج منطقي برقرار است. پيروان ديدگاه نخسـت در پرتـو مبنـاي معرفتـي فـوق،       ة، رابطدارد

كاربرد ادراكات حقيقي را در مسائل كالمي صحيح ندانسته، بيانگر خلط ميـان حقيقـت و اعتبـار    
دانند. اما مطابق ديدگاه صحيح كه بيانگر ديدگاه مشهور ميان متكلمـان و غالـب فيلسـوفان     مي

فـرض   عنـوان يـك پـيش    كات حقيقـي در مسـائل كالمـي صـحيح بـوده، بـه      است، كاربرد ادرا
تعريفات و اسـتدالالت در علـم    ةشناختي، مورد پذيرش متكلمان قرار داشته و در دو حوز معرفت

  االمـري  كالم مشهود است. بر اساس اين ديدگاه، مسائل كالمي، يا جزء ادراكات واقعي و نفـس 
االمر ريشه داشته، جزء اعتباريات محض و مشـمول   ر نفسبودن، د است و يا در صورت اعتباري

  هاي ادراكات اعتباري محض نيست. شاخصه
  

ادراكات اعتباري، ادراكات حقيقي، خلط حقيقت و اعتبار، استنتاج منطقي، علم  واژگان كليدي:
  كالم

  

                                                      
  mali.esm91@yahoo.com  العالمیة9جامعة المصطفیطلبه و پژوهشگر كارشناسي ارشد فقه و اصول و سطح چهار  ■

 فصلنامه علمي ـ تخصصي

 1393پاييز ، دومسال اول، شماره 
 

 24/08/1393تاريخ دريافت مقاله: 
 21/10/1393تاريخ تأييد مقاله: 



 

 

  
  
  
  
  

در روایت ابولبید  تحلیل توقیت ظھور حضرت مھدی
  »بازنمایی ترفند بھائیت در استناد به یک روایت«

  ■■،  عزالدين رضانژاد ■آباد محمدعلي فالح

  چكيده
در بيان رمز و راز حروف مقطعه قرآن، به قيام قائماني هنگام تحقق حروف مقطعه روايت ابولبيد 

» المـر «يـا  » الـر «را در تحقـق   فواتح سور اشاره دارد. در اين روايت، ظهور حضـرت حجـت  
چند احتمال را در مراد روايت بيان كرده و در كتاب  بحار االنواردانسته است. عالمه مجلسي در 

كند. از سـوي  را سال ظهور احتمالي تعيين مي .ق1155حتمالي گشته، سال رجعت دچار توقيت ا
وسـيله   كه فرقه بهائيت بـه  ها باشد؛ چنانتواند خاستگاهي براي سوءبرداشتديگر، اين روايت مي

محمد شيرازي ملقب به بـاب در   ابوالفضل گلپايگاني، اين روايت را دليلي بر حقانيت ادعاي علي
تحليلي درصدد تبيين محتوايي و  ـست. راقم اين سطور با روش توصيفي  ق دانسته ا1260سال 

دهد اين روايت كه دچار ضعف سند و داللت هاي تحقيق نشان مي سندي اين روايت است. يافته
است، در امر خطير امامت (يا نبوت ادعايي) قابل استناد نيست و در صورت استناد، كامالً مطابق 

  است. بر حضرت مهدي
  

  ، ظهور، ابولبيد، توقيت، حروف مقطعه، بهائيت7حضرت مهدي: واژگان كليدي
  

                                                      
 mfallah193@gmail.com   مركز تخصصي مهدويت حوزه علميه قم 3سطح طلبه  ■

 rezanejad39@yahoo.com   العالمیة9جامعة المصطفیدانشيار  ■■

 تخصصيفصلنامه علمي ـ 

 1393پاييز ، دومسال اول، شماره 
 

 2/9/1393تاريخ دريافت مقاله: 
 20/9/1393تاريخ تأييد مقاله: 



 

 

  
  
  
  
  

حق (در دانش فلسفه حق) و  ینو در تبیین معنا یطرح
  تشخیص مصادیق آن

  ■محمدحسين طالبي

  چكيده
موارد حق را  ةحق در دانش فلسفه، حق شايستگي است. اين مفهوم، هم هم مفهوم صحيحتنها 

شود (جامع افراد و مـانع اغيـار اسـت).     گيرد و هم مانع اندراج غيرحق زير عنوان حق مي دربرمي
انواع صاحبان حق مختار يا غيرمختـار بـا اهـداف مطلـوب واقعـي       ةستگي، از مقايسمفهوم شاي

شان و با توجه به تناسب افعـالي كـه صـاحبان حـق را بـه       (غيرپنداري) يا مقاصد حركت طبيعي
طور مسـتقل   آيد. عقل در برخي از موارد به دست مي رساند، به هدف مطلوب يا مقصد حركت مي

وجودات است، ولي در بيشتر موارد بايد براي شناسايي حقوق موجودات قادر به شناسايي حقوق م
  .رساند، از وحي كمك بگيرد هايي كه آنها را به حقشان مي و راه

  
  .حق، معناي حق، صاحب حق، حق اصيل، حق تبعي، شايستگي واژگان كليدي:

  
  

                                                      
 mhtalebi@rihu.ac.ir  حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ةيار فلسفدانش ■

 فصلنامه علمي ـ تخصصي

 1393پاييز ، دومسال اول، شماره 
 

 24/8/1393تاريخ دريافت مقاله: 
 20/10/1393تاريخ تأييد مقاله: 



 

 

  
  
  
  
  

  نقش شھود در فلسفه اسالمی
  ■جمال سروش

  چكيده
استدالل قياسي است  ةمشهور است كه در فلسفه اسالمي، مقوم و ركن اصلي، برهان، يعني اقام

و شهود در اين علم ارزش و جايگاهي ندارد، مگر از باب مقدمه يا تأييد. در ايـن مقالـه توضـيح    
در آغاز فلسفه (اثبات مبدأ تصـديقي آن)، و در برخـي مسـائل فلسـفه      نه فقطايم كه شهود داده

م آن (علم حصـولي و  مانند اثبات تجرد علم، اثبات تجرد نفس در برهان طلق، اثبات علم و اقسا
علم حضوري)، اثبات برخي مقدمات اصالت وجود و نيز تبيين نحوه ادراكات حسي، كارايي دارد، 

اي از آنِ شهود است. به تعبير ديگر، هاي برهاني نيز نقش اساسي و ريشه استداللهمة بلكه در 
يـت بـه شـهود    هيچ مسئله فلسفي نيست، مگر اينكه يا مستقيماً مشهود نفـس اسـت يـا در نها   

هاي  مدعيات و برهانهمة واسطه يا باواسطه منشأ ارزش و اعتبار  گردد. بنابراين، شهود بي بازمي
  ريزد.فلسفي است و اگر شهود نباشد، ارزش و جايگاه برهان نيز فرومي

  
  فلسفه اسالمي، شهود، برهان فلسفي، علم حضوري واژگان كليدي:

  
  
  

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

 فصلنامه علمي ـ تخصصي

 1393پاييز ، دومسال اول، شماره 
 

 15/10/1393تاريخ دريافت مقاله: 
 9/12/1393تاريخ تأييد مقاله: 


