
  
  
  
  

  و	جایگاه دلیل نقلی و شھود در نظام حکمت متعالیه
  ها نقد و بررسی دیدگاه 

  1حسن رضايي

  چكيده
هـاي عقلـي از    ها وجود دارد. گزاره آثار فلسفي و غيرفلسفي مالصدرا، انواع و اقسام گزاره  در سراسر 

ميـان، مالصـدرا از    هاي شهودي. درايـن  هاي نقلي و گزاره هاي علمي، گزاره انواع و اقسامش، گزاره
لي در بين فالسفه قضاياي نقلي و شهودي فراوان بهره برده است. اين امر و سابقه نداشتن چنين روا

ويژه در متون فلسفي، سبب ايجاد اختالف نظر بر سر تعيين جايگاه ايـن دو منبـع معرفتـي در     و به-
منـد بـودن آن ميـان     نظام حكمت متعاليه و نيز نقش آنها در اين نظام، بـر فـرض فلسـفي و نظـام    

بـاره ارائـه    ه درايـن كم نُه نظري انديشمندان اسالمي و صدراپژوهان شده است. در يك بررسي، دست
هـا و   شده است كه گرچه برخي از آنها مانند ديدگاهي كه روش فلسفي مالصـدرا را تلفيـق انديشـه   

كنـد تـا حـدودي     هاي دينـي معرفـي مـي    ايجاد سامان نوين فلسفي براي هماهنگي بيشتر با آموزه
روسـت. ديـدگاه    يي روبهتواند مورد قبول واقع شود، ولي هركدام از جهاتي نقص دارد و با ايرادها مي

  ، بـه :هاي نقلـي قطعـي و شـهود معصـوم      مختار اين نوشتار آن است كه صدرالمتألهين از گزاره
  .عنوان حد وسط يكي از مبادي برهان فلسفي و از جمله مبادي يقيني بهره برده است

 
  .دليل نقلي، دليل عقلي، شهود، وحي، حكمت متعاليه، برهان: واژگان كليدي

  

                                                           
 hasan.rezaei1@gmail.com  7. دانشجوي دكتري فلسفه و حكمت اسالمي دانشگاه باقرالعلوم1

 پژوهشيفصلنامه علمي ـ 

1396سال چهارم، شماره چهارم، زمستان 
 

 13/04/96 تاريخ دريافت مقاله:
 09/12/96 تاريخ تأييد مقاله:

 .31-9)، ص4( 4، حكمت اسالمي». هادگاهيد يو نقد و بررس هيو شهود در نظام حكمت متعال ينقل ليدل گاهيجا). «1396رضايي، حسن (استناد:  نحوه



  
  
  
  
  

بازخوانی نظریه مالصدرا درباره تأثیر مزاج، خلقیات و 
  کیفیات نفسانی بر فاعلیت نفس

  3مهر ، محمد سعيدي2اللهي ، حميدرضا آيت1راحله درزي

  چكيده
داند؛ اما به عوامل مؤثر بـر فاعليـت نفـس     فاعلي ميمالصدرا نفس انسان را مصداق همه انواع 

ها تحت تأثير عـواملي از جملـه مـزاج، خلقيـات و      نكرده است. نفس در ظهور اين فاعليت  اشاره
كيفيات نفساني است. مزاج امري مباين با نفس است و كيفيات نفساني، از جمله علـم و اراده و  

شـده در   همان كيفيات نفسـاني راسـخ و ثابـت    قدرت، همان مبادي افعال هستند و خلقيات هم
آيند. هريك از اين عوامل بر هركدام از انواع فاعلي تأثير خاصي دارد. بررسـي   نفس به شمار مي

چگونگي تأثير و تأثر اين عوامل بر فاعليت نفس و اينكه آيا نفس هم بر اين عوامل تأثيري دارد 
ن تأثيرات را بر نفس خود كنترل كند و از اين كار چه تواند به طور ارادي اي و اينكه آيا انسان مي
شود، در اين مقاله روشن خواهد شد. بررسي اين عوامل راهكارهاي مفيـدي   فوايدي عايدش مي

  .كند در امر تعليم و تربيت نفس در پيش روي انسان باز مي
  

  .الصدرامزاج، خلقيات، كيفيات نفساني، فاعليت نفس، حكمت متعاليه، م واژگان كليدي:
  

                                                           
  r.darzi14@gmail.com  (نويسنده مسئول)دانشجو دكتري فلسفه دانشگاه آزاد، واحدعلوم وتحقيقات .1
  h.ayat@inhcs.ac.ir  طباطباييدانشگاه عالمه  استاد و عضو هيئت علمي .2
  saeedi@modares.ac.ir  دانشگاه تربيت مدرس دانشيار و عضو هيئت علمي .3

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

1396چهارم، زمستان سال چهارم، شماره 
 

 17/03/96 تاريخ دريافت مقاله:
 09/12/96 تاريخ تأييد مقاله:

  مزاج، ريمالصدرا درباره تأث هينظر يبازخوان). «1396مهر، محمد (اللهي، حميدرضا؛ سعيديدرزي، راحله؛ آيت نحوه استناد:
 .57ـ33)، ص4( 4، كمت اسالميح». نفس تيبر فاعل ينفسان اتيفيو ك اتيخلق



 

  
  
  
  
  

اثبات غیروجودی بودن برهان محقق اصفھانی و ارزیابی 
  وجودی بودن آنادله 

  1اهللا فروغي روح

  چكيده
يكي از مشهورترين براهيني كه بر وجود خداوند اقامه شده، برهان مرحوم شيخ محمدحسين غـروي  

وگـو   نظران پس از ايشان قرار گرفته و درباره آن گفـت  اصفهاني است. اين برهان مورد توجه صاحب
اند و برخي ديگـر بـا    خداوند موفق دانستهجود وشده است. برخي آن را برهاني تام شمرده و در اثبات 

اند. در اين برهان بـا   خداوند ناتمام شمرده و به نقد آن پرداختهوجود  نقد آن، برهان مذكور را در اثبات
خداوند اثبات شده است و ايـن مسـئله سـبب اخـتالف دربـاره      وجود ، الوجود واجباستفاده از طبيعت 

محور بودن يا نبودن اين برهان گرديده است. برخي اين برهان را مصداق برهـان وجـودي يـا     مفهوم
پـردازد و برخـي    ، بـه اثبـات مصـداق آن مـي    الوجـود  واجـب اند كه از راه مفهـوم   محور دانسته مفهوم
دي ندانسته، نقـش محـوري مفهـوم را در ايـن برهـان انكـار       نظران ديگر، آن را برهاني وجو صاحب

انـد كـه ايشـان از طبيعـت      دانند، بلكه بر ايـن عقيـده   كنند و برهان ايشان را برهاني وجودي نمي مي
الوجود كمك گرفته كه اقتضاي چنين طبيعتي وجوب وجود است. صاحبان هر دو ديدگاه تقرير  واجب

كنند و با تمسك به عبارات ايشان، درصدد تـرجيح تفسـير    ئه ميخود را از برهان محقق اصفهاني ارا
خويش هستند. در اين نوشتار سعي شده تقريرهاي مختلف برهان محقق اصفهاني و ادلـه هريـك از   

نقل و ارزيابي گردد كه حاصل آن، ناتمـامي ادلـه    ،طرفين بر وجودي يا ناوجودي بودن برهان مذكور
و اثبات غيروجودي بودن اين برهان است. در پايان به اشكاالت  وجودي بودن برهان محقق اصفهاني

تقرير غيروجودي بودن برهان مذكور در كتاب بـراهين صـديقين پاسـخ داده شـده اسـت؛ بنـابراين،       
  .ترين براهين بر اثبات خداوند دانست توان اين برهان را يكي از موفق مي

  
، محكـي بالـذات، برهـان    الوجـود  واجـب مفهوم وجود، برهان وجودي، حقيقت  :واژگان كليدي

  .صديقين
  

                                                           
 hadi.sepehr59@gmail.com  علميه قم حوزه 4سطح كالم اسالمي دكتري دانشجوي . 1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره چهارم، زمستان 
 

 29/02/96 تاريخ دريافت مقاله:
 06/12/96 تاريخ تأييد مقاله:

 .75-59ص )،4( 4، حكمت اسالمي». بودن آن يادله وجود يابيو ارز يبودن برهان محقق اصفهان يروجودياثبات غ. «)1396اهللا ( فروغي، روح نحوه استناد:



 

  
  
  
  
  

  تحلیل و ارزیابی قاعده الواحد در حکمت متعالیه
  2غالمرضا فياضي، 1احمد حيدرپور

  چكيده
، يعني وحدت معلول واجب تعالي با ظاهر متـون  »الواحد«مسئله ناسازگاري ابتدايي الزمه قاعده 

فيلسـوفان اسـالمي را بـرآن     كنـد،  ديني كه همه موجودات را مخلوق خداوند متعال معرفي مـي 
 باطـل  داشت تا براي حل اين مشكل، نظريه وساطت عقول عشره را در خلق مطرح كننـد. امـا  

سو و عدم   عقول در قرون بعدي از يك بودن گانه ده اثبات مبناي يعني بطلميوسي، هيئت شدن
ن از سـوي  ارائه توجيهي متقن براي چگونگي راه يافتن كثرت بـه عقـل اول از سـوي فيلسـوفا    

رسد صـدرالمتألهين   كند. به همين دليل به نظر مي ديگر، صحت اين نظريه را با ترديد مواجه مي
كنـد كـه    در نظر نهايي خود براي توجيه صدور كثير از واجب تعالي، قاعده ديگـري مطـرح مـي   

س زد توان حـد  راحتي مي در افعال واجب تعالي مخالف است. به» الواحد«كامالً با جريان قاعده 
درباره واجب تعالي بوده است: » الواحد«جز آنچه گذشت، دو امر دليل انصراف او از جريان قاعده 

واسطه واجب تعـالي در عـالم، و دوم عـدم تماميـت      نخست داللت قوي متون ديني بر تأثير بي
لهين داليل جريان اين قاعده در واجب تعالي. ويژگي اين نوشتار جز ارائه نظريه نهايي صدرالمتأ

  .در اين مسئله، نگاه انتقادي به داليل اين قاعده و تنظيم صورت منطقي داليل است
  

    .صدور ت،يسنخ اصل واسطه، با خلق ب،يقر فاعل الواحد، قاعده :واژگان كليدي
  

                                                           
  مسئول)(نويسنده 1امام خميني آموزشي و پژوهشي استاديار و عضو هيئت علمي مؤسسه .1
        aheydar6013@gmail.com  
 aheydar209@gmail.com   1امام خميني آموزشي و پژوهشي . استاد و عضو هيئت علمي مؤسسه2

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره چهارم، زمستان 
 

 03/04/96 تاريخ دريافت مقاله:
 06/12/96 تاريخ تأييد مقاله:

 .101-77ص)، 4( 4، حكمت اسالمي ».هيقاعده الواحد در حكمت متعال يابيو ارز ليتحل. «)1396حيدرپور، احمد؛ فياضي، غالمرضا (نحوه استناد: 



 

  
  
  
  

  رفت حکمت متعالیه از  برون
  چالش تبیین فلسفی احیای موتی

  1سالك معصومه

  چكيده
از ديدگاه حكمت متعاليه، تناسخ به معناي انتقال روح به بدن ديگر، محال اسـت. از طرفـي، بـه    

رسد در احياي موتي نوعي انتقال روح به بدن مادي مطرح باشد. اين احتمال در ابـداني   نظر مي
مطرح اسـت؛ زيـرا   هاي آنها نيز پوسيده است، با قوت بيشتري  كه قبالً متالشي شده و استخوان

شده در حيات دوباره اين افراد، متفاوت از بـدنِ حيـات قبلـي آنهاسـت و بـا تعلـق        بدن بازسازي
يابـد. ايـن    گرفتن روح به اين ابدان، ظاهراً تعريف خاص مالصدرا از تناسخ، مصداق خارجي مي

ت مطلوبي ندارد؛ شود، موقعي امر در فضاي حكمت متعاليه كه مؤكداً بر ابطال تناسخ پافشاري مي
بـرد و بـا    النفسي خود بهره مي خصوص كه مالصدرا براي ابطال تناسخ از مباني فلسفي و علم به

كـه تناسـخ بـا     بندد. درصورتي تبيين خاص خود از رابطه نفس و بدن، راه را بر امكان تناسخ مي
تناسـخ بـا    تعريف يادشده حتي در يك مورد مصداق عيني يابد، مباني حكمت متعاليه در بحـث 

فرض كه شخصيتي ماننـد مالصـدرا بـه     شود. تحقيق حاضر با اين پيش چالش جدي مواجه مي
كوشد بـا طـرح احتمـاالت مختلـف،      اشكال اطالق تناسخ بر احياي موتي توجه داشته است، مي

تبييني منطبق با ديدگاه صدرايي از فرايند يادشده ارائه دهد. حيث فاعلي نفس و مشاركت نفس 
عنوان يكي از راهكارهاي بحث احياي موتي مطرح   تواند به آوري و ايجاد اجزاي بدن مي در جمع

ويژه اصالت وجود، وحدت جمعي نفس  هاي مالصدرا، به باشد؛ اين تبيين با برخي مباني و ديدگاه
   .شود و نقش ايجادي نفس در بحث معاد جسماني پشتيباني مي

  
  .شدن مردگان، مالصدرا، رجعت، تناسخ احياي موتي، زنده  واژگان كليدي:

                                                           
 m.salek@whc.ir	  7دكتراي فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه باقرالعلوم .1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره چهارم، زمستان 
 

 05/06/95 تاريخ دريافت مقاله:
 11/09/96 تاريخ تأييد مقاله:

 .122ـ103)، ص4( 4 حكمت اسالمي،». يموت ياياح يفلسف نيياز چالش تب هيرفت حكمت متعالبرون). «1396سالك، معصومه ( نحوه استناد:



 

  
  
  
  

محتوای موسیقی در نظام سنجش شناخت در 
  حکمت متعالیه یشناس معرفت

  2، عبدالحسين خسروپناه1حسين شايسته

  چكيده
كه صرفاً بيانگر عواطف و احساسات انساني است، چيزي بـيش از    جهت محتواي موسيقي از آن 

آورد. بنابراين، واقعيتي كه موسيقي ما را بـا   يك احساس عاطفي در نفس مخاطب به وجود نمي
كند، همان انفعال عاطفي است؛ نه چيزي بيش و نه چيزي كمتـر. ازآنجاكـه ايـن     مواجه ميآن 

شـود؛ امـا    قسم مدركات، در شمار مدركات حضوري نفس انساني است، متصف بـه كـذب نمـي   
شـناختي حكمـت متعاليـه، تشـكيك مراتـب بـر همـه مراتـب وجـود           ازآنجاكه بر مبناي هستي

يافتگي هر نفس، محتواي موسيقي منبعـث از آن نفـس    سب تكاملتوان به تنا فرماست، مي حكم
رو، هرچه ميزان اتصاف نفـس بـه اوصـاف     دانست. ازاين» داني«و » عالي«را، متصف به وصف 

  تر خواهد بود. امكاني و حدود ماهوي كمتر باشد، انفعاالت ايجادشده در آن نيز عالي
را در محتواي موسيقي بر مبناي » شناختمعيار «و » مالك شناخت«كه  استدرصدد  اين مقاله
   .شناختي حكمت متعاليه مورد بررسي و تفصيل قرار دهد معرفت

  
شـناختي حكمـت متعاليـه، مـالك شـناخت، معيـار        محتواي موسيقي، معرفت كليدي:واژگان 
  .شناخت

                                                           
 shsezavar@yahoo.com   دكتري مباني نظري اسالم، دانشگاه معارف اسالمي .1

 khosropanahdezfuli@gmail   فرهنگ و انديشه اسالمي پژوهشگاه و عضو هيئت علمي دانشيار .2

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره چهارم، زمستان
 

 12/04/96 تاريخ دريافت مقاله:
 09/12/96 تاريخ تأييد مقاله:

 ». هيحكمت متعال يشناسدر نظام معرفت يقيموس يسنجش شناخت در محتوا). «1396شايسته، حسين؛ خسروپناه، عبدالحسين ( نحوه استناد:
 .149ـ123)، ص4( 4 حكمت اسالمي،



 

  
  
  
  
  

دیدگاه مبانی و مراحل عینیت صفات با ذات الھی در 
  صدرالمتألھین و تطبیق آن با روایات

  1مهدي منصوري

  چكيده
هاي گوناگوني از سـوي مسـلمانان مطـرح شـده اسـت؛ از       در ارتباط صفات با ذات الهي، ديدگاه

اي است موسوم به عينيت صفات با ذات الهـي كـه برگرفتـه از روايـات اهـل       جمله آنها، نظريه
است. در بيان عينيت صفات با ذات الهي، نظريـات مختلفـي وجـود دارد كـه بـه نظـر        :بيت
در مجموع كتب خود با توجه به مباني فلسفي موجود در حكمـت   -رسد آنچه صدرالمتألهين  مي

هاسـت. صـدرالمتألهين در تبيـين     به آن رسيده است، بهترين ديدگاه در ميـان ديـدگاه   -متعاليه 
فات با ذات، بعضي از مباني را كه موجب اين تبيـين شـده اسـت، اصـالً     مباني نظريه عينيت ص

مطرح نكرده است و به بعضي از مباني به طور جسته و گريخته ذيل مباحثي ديگر و گاهي ذيل 
مبحث عينيت اشاره كرده است و در تبيين معناي عينيت هم به طور منظم، مراحـل معنـايي بـا    

در اين مقاله به دنبال اين هستيم كه تبيين  رو، نيازافته است. توجه به مباني مورد بحث قرار نگر
اسـاس، ابتـدا مبـاني     صدرالمتألهين را در عينيت صفات با ذات الهي، سازوار روشن سازيم. براين

كنـيم و سـپس بـه     مالصدرا را كه به چنين ديدگاهي در اين زمينه انجاميده اسـت، مطـرح مـي   
اند از: تغاير مفهـومي صـفات بـا     پردازيم كه عبارت الهي ميمراحل معنايي عينيت صفات با ذات 

يكديگر و با ذات، يكي بودن مصداق صفات و ذات، اندماجي بودن صـفات، تسـاوق در حيثيـت    
صدق، و صفات متناسب با ذات حق، و در خالل بيانِ مراحلِ معنايي، در اثبـات مطابقـت چنـين    

  .پردازيم يات مي، به تطبيق با روا:تفسيري با روايات معصومان
  

  .صفات، ذات الهي، عينيت، اندماجي، تساوق، تغاير مفهومي، وحدت مصداقي واژگان كليدي:
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  عرفانی های اخالق ماهیت و مؤلفه
  1محمدجواد رودگر

  چكيده
عرفاني شكل و شاكله يافته و در طـول   -كه با رويكردي سلوكي اخالق عرفاني، اخالقي است 

سـير و   است. اخالق عرفـاني بـر   شده جيروو ت دهتحقق پيدا كر قرون متمادي به وسيله عارفان
يافته كه اخالق قبل از وصول، حين وصول و بعـد از وصـول را بـا    ابتنا سلوك و كشف و شهود 

بـه مقيـاس    گيـرد. ايـن اخالقـي اسـت كـه      مراتب وجودي از تخليه تا فناي شـهودي دربرمـي  
. پرسش اصلي نوشتار حاضر عبارت است از اينكـه:  اي از كتاب و سنت بهره جسته است گسترده

اي كه درصدد اثبات آن برآمديم ايـن اسـت    هاي اخالق عرفاني چيست؟ فرضيه ماهيت و مؤلفه
شهودي است كه بر اساس منظومه و مدلي برساخته  -كه: اخالق عرفاني داراي ماهيتي سلوكي 

پـذير   شناختي كامالً عرفاني تحقـق  شناختي و غايت شناختي، انسان شناختي، روش از مباني هستي
معنويتي باطني برخوردار بـوده و   -باشد. اخالق عرفاني، اخالقي است كه از هندسه معرفتي  مي

اسـت. آنچـه    بـودن  ياسـ يس - ياجتماع شهود، و شدن ،يحب ،يديتوحهايي چون  داراي مؤلفه
دار آن اسـت، پاسـخ بـه     عقلي و عرفاني (روش تركيبي) عهـده  -مكتوب پيش رو با روش نقلي 

  .باشد ده ميش هاي برشمرده گاه تبيين ماهيت و مؤلفه پرسش يادشده در قالب مقدمه و آن
    

  .اخالق، عرفان، اخالق عرفاني، توحيد، عشق، شهود، جامعه، ماهيت و مؤلفه: واژگان كليدي
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