
  
  
  
  
  

  خداشناسیخفری و براهین 
  1احمد بهشتي

  چكيده
االيام  اين نوشتار، نخست نگاهي زودگذر دارد به منابع مختلفي كه در شرق و غرب عالم از قديم

الوجود مطرح بوده است. در عالم اسالم، سه منهج پذيرفته شده است:  تا كنون براي اثبات واجب
ماي الهي بـر ايـن بـوده    منهج حكماي الهي، منهج متكلمان و منهج حكماي طبيعي. سعي حك

مـنهج  «سـينا، مـنهج خـود را     االمكان از مقدمات برهان بكاهند. اينان از زمان ابن است كه حتي
اند. آشتياني نوزده تقرير براي آن برشمرده است و اگر تقرير عالمه طباطبائي را  ناميده» صديقين

كساني كه در اين ميـدان مركـب   ايم. يكي از  بر آن بيفزاييم، در اين منهج با بيست تقرير مواجه
 يـد تجر انديشه را به جوالن درآورده، عالمه خفري است. او پس از ذكـر برهـان خواجـه كـه در    

آمده، در حواشي خود، چهار تقرير براي آن ذكر كرده، سپس به منظور عرضه بـر محافـل اهـل    
ن دوم را بـا دو  نمـوده، سـپس برهـا     بحث، دو برهان جديد را با حذف تسلسل از مقدمات اقامه

عبارت ديگر تقرير كرده و برهان دوم را درخور طريقه صديقين شمرده است. صدرالمتألهين كـه  
گاهي خفري را يكي از فضالي فارس و گاهي او را عالمه لقب داده، هم به دو برهان وي و هم 

تحريـر شـده   به دو بيان نوآورانه وي ايراد گرفته است. نوشتار حاضر در دفاع از ديـدگاه خفـري   
  .است

  
سينا، صدرالدين شيرازي، نصيرالدين طوسي، خفري، برهان صـديقين، دور،   ابن :واژگان كليدي

  .تسلسل
  

                                                                                                                     
 A.beheshti@chmail.ir  . استاد سطوح عالي حوزه علميه قم و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره دوم، تابستان 
 

 20/1/1397 :مقاله افتيدر خيتار
 26/5/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 .9-28)، ص2( 5، كمت اسالميح، »خفري و براهين خداشناسي). «1397بهشتي، احمد ( نحوه استناد:
 



  
  
  
  

  در حکمت مشاء و متعالیه » مراتب هستی«
  با تأکید بر نگرش عالمه خفری

  1زاده جهرمي محمد عباس

  چكيده
بنـا دارد تـا   » مراتب هستي«ترين مسائل فلسفه است.  تبيين نحوه نگرش به وجود يكي از مهم

گرايانه و مبتنـي بـر    له مهم را روشن كند. نگاه مشاء به وجود، نگاهي كثرتئاي از اين مس گوشه
اي از موجودات خواهد بود كه هيچ گونـه   تباين موجودات است. هستي، طبق اين نگاه مجموعه

پردازان اين  مراتب هستي در اين مكتب جايي ندارد. نظريه مسئلهي با هم ندارند، لذا طرح اشتراك
هـاي مختلـف موجـودات از     مكتب، در اين خصوص مراتب موجودات را به معناي اقسام و اليـه 

احمد خفـرى، از بـزرگ فالسـفه و     الدين محمدبن شمساند. عالمه  قوي به ضعيف مطرح ساخته
داند كه راه  ي، وجود را داراي دو معناي تحقق و منشأ انتزاع متحقق ميهجرسده دهم  نيمتكلم

وي تحت عنوان  را براي نگرشي متفاوت با نگاه حكمت مشاء به هستي هموار كرده است. رساله
اين نگاه متفاوت را تبيين كرده است. مالصدرا با طرح مبـادي الزم در حكمـت    »وجود مراتب«

   .له مراتب وجود را كامل كرده استئمتعاليه، به خصوص تشكيك در وجود، نگرش به مس
  

مراتب موجودات، مراتب وجود، مراتب هستي، حكمت مشاء، حكمت متعاليـه،   واژگان كليدي:
  .عالمه خفري

                                                                                                                     
 m_abas12@yahoo.com  جهرم دانشگاه علمي هيئت عضو و استاديار .1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره دوم، تابستان 
 

 10/11/1396: مقاله افتيدر خيتار
 20/04/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ،»يدر حكمت مشاء و متعاليه با تأكيد بر نگرش عالمه خفر» مراتب هستي«). «1397زاده جهرمي، محمد (عباس نحوه استناد:
 .29-49)، ص2( 5، كمت اسالميح  



  
  
  
  

  تناسب معنایی مفھوم ذهنی و محکٌی عنه
  1سيدمجيد ميردامادي

  چكيده
شـود   طرح مـي  تناسب معنايي مفهوم ذهني و محكي عنه آن است. پرسشي كه موضوع اين جستار،

اين است كه: آيا بين مفهوم ذهني و منشأ انتزاع و مطابق خارجي آن مناسبت وجود دارد؟ در پاسخ، 
رسد كه هر مفهوم ذهني با منشأ انتزاع خـود مناسـبت دارد. روش پـژوهش     اين فرضيه به اثبات مي

ـ  نـي بـا منشـأ    تحليلي با تأمل و تحليل مفهومي است. بحث از نسـبت مفهـوم ذه   حاضر، توصيفي 
رود كه نتيجه آن در برخي مسـائل فلسـفي اثرگـذار اسـت.      شمار مي  انتزاع آن، از مباحث مبنايي به

. هر مفهوم با محكي عنه و مطابق عيني و ذهني آن، 1اند از:  ترين نتايج پژوهش حاضر عبارت مهم
يه، بر اساس نشـĤت  . انطباق مفهوم ماهوي بر مصداق در نظام فلسفي حكمت متعال2مناسبت دارد. 

. معقول ثاني منطقي بـر مبنـاي وجـود    3وجود، تطابق عوالم و وحدت ماهوي حقايق وجودي است. 
ثابت و مثبت له در ظرف اتصاف و عروض، يعني ذهن و نيز وجـود رابطـي در ذهـن، داراي مابـازاء     

داراي مابـازاء و   هاي فلسفي، . بر مبناي نظريه صدرالمتألهين، معقول4مسانخ و مناسب ذهني است. 
  .شوند كنند و بر آن منطبق مي محكي عنه مسانخ با مفهوم هستند كه از آن حكايت مي

 
  .مصداق، مناسبت، حكايت، محكي عنه مفهوم، معنا،: واژگان كليدي

  

                                                                                                                     
  العالميه (شعبه مشهد) 9. استاديار و عضو هيئت علمي جامعه المصطفي1

  mirdamadiphilosophy@gmail.com 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره دوم، تابستان 
 

 20/05/1396 :مقاله افتيدر خيتار
 06/03/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 .51-70)، ص2( 5، كمت اسالميح، »تناسب معنايي مفهوم ذهني و محكي عنه ). «1397ميردامادي، سيد مجيد ( نحوه استناد:



  
  
  
  
  

  سیر تطور اعتباریت ماهیت 
  در نظام فلسفی صدرالمتالھین
  2 پور نسبضياء علي  سميه، 1ميثم زنجيرزن حسيني

  چكيده
ترين مباحث فلسفه، بحث از اصالت وجود و اعتبارات ماهيت است كه فهم دقيق يكي از اساسي

تواند زمينه فهم وحدت شخصي وجود را فـراهم سـازد. صـدرالمتالهين در نظـام فلسـفي       آن مي
ا بـر  خويش در راستاي اعتباريت ماهيت چهار مرحله را طي نموده است. در مرحله اول ايشان بن

فهم متعارف قائل به اعتباريت وجود و اصالت ماهيت بوده و در مرحله دوم تأصـل ماهيـت را در   
كند. در مرحله سوم ماهيت را در خارج اعتباري دانسته و بساط ماهيت را از  عالم خارج مطرح مي

مقالـه  چيند و در مرحله پاياني بساط ماهيت را از عالم ذهن نيز بر چيـده اسـت.    عالم عين برمي
  .حاضر به سير تطور ماهيت در نظام فلسفي صدرالمتالهين مي پردازد

  
  .اصالت وجود، اصالت ماهيت، اعتباريت وجود، تاصل ماهيت، صدرالمتالهين واژگان كليدي:

  

                                                                                                                     
  meysam.hatef@gmail.com  استاد حوزه علميه قم .1
 fz331@gmail.com  فلسفه و كالم دانشگاه اديان و مذاهب اسالمي دانشجو دكتري .2

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره دوم، تابستان 
 

 26/02/1396 تاريخ دريافت مقاله:
 06/03/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ). 1397پور، سميه (نحوه استناد: زنجير زن حسيني، ميثم؛ ضياء علي نسب
 .71-83)، ص2( 5، حكمت اسالمي، »سير تطور اعتباريت ماهيت در نظام فلسفي صدر المتالهين«



 

  
  
  
  
  

  بررسی سازگاری موجبیت عّلی و اختیار با تأکید بر 
  گانه اختیار از نظر عالمه طباطبائی های سه مالک

  2محمد رضاپور، 1يسيداحمد عالئ

  چكيده
درباره رابطه اصل موجبيت علّي و اختيار، آراي متفاوتي ارائه شده كه ذيل دو عنوان كلـي جـاي   

 كه بـه » ناسازگارگرايي«داند و كه اختيار را با موجبيت علّي سازگار مي» سازگارگرايي«گيرد: مي
كوشد با تعريف  ناسازگاري اين دو معتقد است. عالمه طباطبائي در مقام فيلسوفي سازگارگرا، مي

فعل اختياري، مالك اختيار را به دست داده، نشان دهد چگونه يك فعل اختياري با داشتن چنين 
 تـوان گفـت  تواند با اصل ضرورت علّي سازگار باشد. با بررسي آثار مختلف عالمه ميمالكي مي

ها نه در طـول هـم،   شود. اين مالكايشان در مجموع چهار مالك براي فعل اختياري قايل مي
» خودتعيني«شوند. بدين ترتيب، عالمه در مباحث خود، گاه مالك بلكه در عرض هم مطرح مي

عنوان فعل اختياري مطـرح   را به » فعل مسبوق به اراده«گيرد و گاهي را براي اختيار در نظر مي
مالئمـت آن بـا   «نمايـد و  د. جايي ديگر فعل ارادي را به فعل اختياري و جبري تقسيم ميكنمي

تعريف كرده، آن » امكان بالقياس«گيرد و در نهايت اختيار را به را مالك اختيار مي» نفس فاعل
داند. در مقاله حاضر بـه تبيـين و بررسـي    اش ميرا به معناي رابطه امكاني معلول با علت ناقصه

  .پرداخته شده است مالك اول  سه
  

  .اختيار، اراده، مالك فعل اختياري، موجبيت علّي، ضرورت علّي، عالمه طباطبائي واژگان كليدي:
  

                                                                                                                     
  abdulkareem1381@gmail.com  . دانشجوي دكتري فلسفه اخالق، دانشگاه قم.1
  .ةالعالمی 9المصطفي ةجامعاستاديار و عضو هيئت علمي . 2

rezapoor110@yahoo.com  

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره دوم، تابستان 
 

 09/11/1395 :مقاله افتيدر خيتار
 06/12/1396 تاريخ تأييد مقاله:

 بررسي سازگاري موجبيت علّي و اختيار با تأكيد بر). «1397عالئي، سيداحمد؛ رضاپور، محمد ( نحوه استناد:
 .85-111)، ص2( 5، كمت اسالميح». طباطباييگانه اختيار از نظر عالمه هاي سهمالك 



 

  
  
  
  
  

هویت  ثیر آن درأو ت معیار در تمایز وجودی قوای ادراکی
  سینا و مالصدرا ابن از منظر وجودی قوه واهمه انسان

  2، عسكري سليماني اميري1حسين پژوهنده

  چكيده
كه در اين دو مكتب فلسفي،  دهدنشان مي سينا و مالصدراابنهاي فلسفي آموزهتحليلي بررسي 

گاه حقيقت قوه واهمه به عنوان يكي از مبادي ثانويـه ادراكـات نفسـاني مـورد انكـار قـرار       هيچ
نگرفته، بلكه اين قوه در حكمت سينوي، هويتي مستقل و متمايز داشته؛ اما در حكمت صدرايي 

سـقوط كـرده و بـه     همان عقل منزَّل است كه از مرتبه اصلي خـودش استقالل وجودي ندارد و 
بـا عقـل   و  ،انسان، هويت عقالنـي داشـته   در واهمه . پساستيافته صور خيالي و حسي توجه 
در وجـود عقلـي شـديد    در ضـمن   )عقـل خـالص  بلكه قوه عاقلـه (  .تباين و تغاير وجودي ندارد

رتبه ترين م در نازلوجود عقلي ضعيف  در ضمن عالَم عقل، و واهمه (عقل منزّل) باالترين مرتبه
رسد اين نگرش متفاوت نسبت به هويت وجودي قوه واهمه انسان، گيرد. به نظر ميآن قرار مي

معيار در تمايز وجودي قواي ادراكي طولي و ساير موجودات خارجي، نشأت  مسئلهاز اختالف در 
خـارج از ذات  شخصـيه  بـه عـوارض   را  قواي ادراكي انسانسينا تمايز وجودي ابنگيرد. زيرا مي

و فعـل   محـل اختالف در  دليلبه  اند كه يك حقيقت و ماهيتاصناف آنها  د استدانسته و معتق
؛ اما مالصدرا با توجه به تجرد كليه قواي ادراكي، تمايز گردندخاص از يكديگر متمايز ميادراكي 

ـ  بر پايه نگرشي برتر به مسئله اصـالت وجـود  آنها را به عوارض مادي ندانسته، بلكه  ه و دو نظري
تشكيك در وجود و اتحاد علم، عالم و معلوم معتقد است قواي ادراكي طولي به جهت اتحـاد بـا   

  .گردنديابند و از يكديگر متمايز مي وجودات برتر ماهيت، تشخّص مي
  

    .شناختي نفس، قوه واهمه، تمايز تشكيكي، تمايز ماهوي، هستيقواي  :واژگان كليدي
  

                                                                                                                     
 1583834mhr@gmail.com     7كالم اسالمي دانشگاه باقرالعلوم . دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه و1

 mhr@gmail.com    1مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيهيئت علمي  . دانشيار و عضو2

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره دوم، تابستان 
 

 19/02/1396 :مقاله افتيدر خيتار
 06/03/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ثير أو ت معيار در تمايز وجودي قواي ادراكي). «1397سليماني اميري، عسكري ( پژوهنده، حسين؛ نحوه استناد:
 .113-133)، ص2( 5، كمت اسالميح، »سينا و مالصدراابن از منظر هويت وجودي قوه واهمه انسان آن در



 

  
  
  
  

  

  

   بررسی و تبیین نقش معرفت در حقیقت ایمان
  :از منظر روایات اهل بیت

  2، محمود فتحعلي1زاده بهنام ملك

   چكيده
حقيقت ايمان از آغاز مباحثات كالمي در فضاي تفكر اسالمي مورد توجه بـوده اسـت. از ميـان    

امر ديگري مـورد تأكيـد بـوده    عناصر مختلف مؤثر در حقيقت ايمان، عنصر معرفت بيش از هر 
است و به نسبت امور ديگر كمتر مورد مناقشه قرار گرفته است. در اين پژوهش سعي شده است 

عنوان يكي از منابع اصـلي معـارف اسـالمي بـر اسـاس روش        حقيقت ايمان از منظر روايات به
استخراج و سـپس  شود، تعبير مي» روش اجتهادي«متناسب استنباط از متون ديني كه از آن به 

توان معرفت دخيل در تحقـق ايمـان را بـه دو    شده، مي هاي انجامتحليل شود. بر اساس بررسي
نوع تقسيم كرده، يكي را شرط آن و زمينه تحقق آن دانست كه بالطبع از حقيقت ايمان خـارج،  

ت كـه  ولي براي تحقق آن الزم است و ديگري را معرفتي مقوم و داخل در حقيقت ايمان دانسـ 
همان معرفت قلبي و پذيرفته شده است. در اين پژوهش نشان داده شـده كـه دو گونـه كـاربرد     

 .براي معرفت در روايات وجود دارد
  

    
  .معرفت، معرفت قلبي، ايمان، شرط ايمان، حقيقت ايمان: واژگان كليدي

                                                                                                                     
   malekzadeh313@yahoo.com       1. دكتري فلسفه دين موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني1
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 04/05/1396 :مقاله افتيدر خيتار
 06/03/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 بررسي و تبيين نقش معرفت در ). «1397زاده، بهنام؛ فتحعلي، محمود (نحوه استناد: ملك
 159-135)، ص2( 5، حكمت اسالمي، »:حقيقت ايمان از منظر روايات اهل بيت


