
  
  
  
  
  

  تبیین فلسفی تبدل ارض و تعامل حکمت اسالمی با متون دینی
  1غالمعلي مقدم

  چكيده
 يا اسـت. عـده   يمنظومه معرفت نياز ابعاد دشوار ا ميمربوط به مبدأ و معاد در قرآن كر اتيآ ريتفس

اند. اما  جسته يباره دور نيرا ملحق به مشتبهات و متشابهات نموده و از سخن گفتن در ا اتيآ نيا
آنهـا   حيو توضـ  نييدر تب زين اتيكرده و روا انيرا با هدف تفاهم ب اتيآ نيا ميجا كه قرآن كر از آن

ـ مقصـود ا  نييو تب حيدر توض شيبه قدر وسع خو ياز دانشمندان اسالم يارياند، بس سخن گفته  ني
  .اند دهيكوش اتيآ
و تحـوالت   امـت يق ياست كه ناظر به فضا نيزم ريبه غ نيزم ليتبد فهيشر هيآ ات،يآ نياز ا يكي

به  يدانسته و گروه يعيو طب يرا ناظر به تحوالت ماد هياز مفسران، آ يا . عدهباشد يم ايپس از دن
 ريتفس سهيقابه م يليـ تحل  يقيتطب يمقاله با روش نياند. در ا آن اقدام كرده يو فلسف يوجود نييتب
مواضـع   عيـ باره پرداخته و ضمن تجم نيدر ا هيحكمت متعال يفلسف نييمفسران و تب يبرخ يعيطب
بر قواعـد فهـم متعـارف     يمبتن يحكم نييتب ج،ياستغراب و استبعاد را رغم يشده كه عل انيدو، ب آن

ـ و بـا ظـاهر آ   شـته ندا يو عرفـ  يمانع عقل نييو تب ريتفس نيا ،عالوه . بهباشد يم هيقابل توج و  اتي
در  يشتريب قيو توف رفتهيرا در خاستگاه خود پذ يظاهر ريتفس نيهماهنگ است. همچن زين اتيروا

  .رفع اشكاالت دارد
  

  .قرآن، تأويل، تفسير، تبديل ارض، فلسفه :واژگان كليدي
  

                                                                                                                     
   gh1359@gmail.com  . استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره سوم، پاييز 
 

 18/7/1396 :مقاله افتيدر خيتار
 6/3/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 .31-9)، ص3( 5، كمت اسالميح، »تبيين تبدل ارض در حكمت اسالمي و تعامل با متون ديني). «1397مقدم، غالمعلي ( نحوه استناد:



  
  
  

های انحرافی به مفاهیم و بازنمایی رویکردهای جریان
  »تأویل و تطبیق«های مھدوی با تأکید بر  آموزه

  2آبادي ، محمدعلي فالح علي1رضانژاد عزالدين

  چكيده
هـا در تأويـل   بخش و جايگاه رفيع آن، باعث هرچه بيشـتر شـدن انگيـزه فرقـه     آموزه موعود نجات

هـا بـا   هاي انحرافي بوده است. فرقههاي متناسب با محتواي جريانه برداشتمعارف مهدوي و ارائ
منـدي از  سازي اقناع انديشـه موعودبـاوران و بهـره   هاي مهدوي، در پي زمينهتأويل و تطبيق گزاره

تحليلـي بـه بازشناسـي     -اند. اين جستار با روش توصـيفي حمايت ايشان در بقاي جريان فرقه بوده
پردازد. نتايج تحقيق گوياي اين مطلـب اسـت كـه    هاي انحرافي به آموزه مهدويت ميرويكرد فرقه
داده  ها و خصوصـيات موعـود نيـز رخ   تنها در اصل آموزه مهدويت، بلكه در ويژگي برد نهاين دست

است. تأويل در اصل مهدويت، در مواردي منجر به بروز مهدويت نوعي شده و در موارد ديگـر، بـه   
هـاي  هديان و يا حتي نفي امام مهدي با ظهور نايب ايشان نظر داشـته اسـت. ويژگـي   نحوه تعدد م

هاي ظهور، مفهوم عـدالت و غلبـه   هاي مختلفي نظير خصوصيات ظاهري، مكانقائم نيز در حيطه
قائم و حتي افراد و اشياء همراه ايشان، در راستاي ادعاي مدعيان دروغين تأويل و تطبيق پذيرفتـه  

    .است
  

  .هاي قائمهاي انحرافي، تأويل، تطبيق، مفاهيم مهدوي، ويژگي جريان واژگان كليدي:

                                                                                                                     
 rezanejad39@yahoo.com  جامعة المصطفی العالمیه (نویسنده مسئول)دانشيار و عضو هيئت علمي  .1

   mfallah193@gmail.com سطح چهار حوزه علميه قم .2

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره سوم، پاييز 
 

 21/5/1396: مقاله افتيدر خيتار
 5/9/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 هاي مهدويهاي انحرافي به مفاهيم و آموزهبازنمايي رويكردهاي جريان). «1397آبادي، محمدعلي (رضانژاد، عزالدين و فالح علي حوه استناد:ن
 .56-33)، ص3( 5، كمت اسالميح،  »»تأويل و تطبيق«با تأكيد بر  



  
  
  
  

  تصادف داروینی و جھش ژنتیکی از نگاه فلسفه اسالمی
  1سيد فخرالدين طباطبايي

  چكيده
ي هـا  حـوزه اي است كه توانسته تـأثير شـگرفي در    هاي علمي گمان، نظريه تكامل داروين از نظريه بي

اي  ي مختلفي از قبيل فلسفه دين و الهيات به بحث پردامنـه ها رشتهدانش بشري بگذارد و در  گوناگون
اري از موارد بـه  هاي گوناگوني شكل يافته كه فهم نادرست آن، در بسي تبديل شود. اين نظريه از مؤلفه

  اشاره كرد.» تصادف و شانس«توان به  ها مي است؛ از جمله اين مؤلفه هاي بيهوده منتهي شده  جدال
پديـده  «ها (تصـادف و شـانس) معـاني گونـاگوني همچـون       دهد كه براي اين واژه ها نشان مي بررسي

شده است و هر كس بر اساس يكي ارائه » هدف برآمده از فاعل بي  العله و پديده علت، پديده مجهول بي
شناسـاني چـون    اينكه مؤلفه تصادف از سوي زيسـت  عالوه است. به از اين معاني به اظهار نظر پرداخته 

  اي براي انكار خداوند نيز قرار گرفته است.   بهانه» داوكينز«
و سـوم را   در مقابل، فيلسوفان اسالمي بر اساس ارزيابي اين سه معنا، تصادف زيسـتي بـه معنـاي دوم   

كننـد كـه پـذيرش     دانند. اما بر ايـن نكتـه پافشـاري مـي     پذير مي ممكن دانسته و از نگاه فلسفي تبيين
توان به جهاني دو سـطحي بـاور    گاه در مقابل خداباوري نيست. بنابراين مي تصادف به اين دو معنا هيچ

  .در حال شدن هستندداشت كه خداوند در طول آن قرار دارد و رويدادهاي تصادفي در عرض آن 
 

  .فلسفه اسالمي  جهش ژني،  تصادف، ينز،داوك يچاردر  چارلز داروين،تكامل،  يهنظر: واژگان كليدي
  

                                                                                                                     
 sft313@gmail.com  1. دكتري تخصصي فلسفه دين مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني1

 علمي ـ پژوهشي فصلنامه

 1397سال پنجم، شماره سوم، پاييز 
 

 21/1/1396:مقاله افتيدر خيتار
 6/3/1397تاريخ تأييد مقاله:

 .81-57)، ص3( 5، كمت اسالميح، »تصادف دارويني و جهش ژنتيكي از نگاه فلسفه اسالمي). «1397طباطبايي، سيد فخرالدين ( نحوه استناد:



  
  
  
  
  

بررسی پیوند معرفت تصوری و تصدیقی با تأملی معناشناسانه در 
  »ما ال حد له، ال برهان له«قاعده 

  1سيدمحمد انتظام

  چكيده
» لـه  حد ال عليه برهان ال ما« و» عليه برهان ال له حد ال ما« قاعده به استناد با مسلمان فيلسوفان

 امتنـاع  يـا  امكان و داده نشان موجودات به برخي نسبت را انسان تصديقي و تصوري معرفت پيوند

  د.ان معرفي كرده ديگري امتناع يا امكان بر دليل را دو آن از يكي
 مفـاد  سپسبه ميان آمده و  سخن برهان و حد اقسام و چيستي از اختصار به نخست مقاله، اين در 

، بـه ايـن   قاعـده  مسـتندات  و ادلـه  به توجه باتشريح شده است. در ادامه،  قاعده اين عكس و اصل
يِ حاصل از حد تصور معرفت بين كلي مالزمه تثبيت ،ادله اين از برخي مفاد كهنتيجه دستيافته ايم 

نيـز ـ از جهـت وجـود و      ديگر برخي و است مطلق لم برهان از برگرفته تصديقيِ معرفت وجودي و
ـ   بـين  مالزمـه توان  مي ديگر يدليل مفاد مطابقد. ندارن داللتي ،معرفت نوع دو بين مالزمه بر عدم 

 از حاكي هاي گزاره جزئيت يا كليت مورد در و داد تعميم نيز ماهوي حد به را مطلق لم برهان و حد

  .دش تفصيل به قائل معرفت، نوع دو بين عدمي و وجودي مالزمه
  

  .برهان و حد مشاركت مطلق، لم برهان برهان لم، ماهوي، حد وجودي، حد واژگان كليدي:
  

                                                                                                                     
  entezammohammad66@gmail.com  دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد .1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره سوم، پاييز 
 

 23/7/1396تاريخ دريافت مقاله:
 6/3/1397 تأييد مقاله:تاريخ 

 بررسي پيوند معرفت تصوري و تصديقي با تأملي معناشناسانه ). «1397(انتظام، سيدمحمدنحوه استناد: 
 .104-83)، ص3( 5، حكمت اسالمي، »در قاعده ما ال حد له ال برهان له



 

  
  
  
  
  

  ِعّلی ضرورت در)  بالفعل تامه علت( برهان نقش
  2داود حيدري، 1مصطفي ميرزايي

  چكيده
 و مسـلّم  طـور  بـه  فقيهـان،  و متكلمـان  از بسياري حتي و عارفان و فالسفه همه نزد كه اموري از

 برخـي  مقابل، در. است تامه علت از معلول تخلّف بودن محال اصل نمايد، مي انكار قابل غير قطعي
 اصـل  ايـن  نقيض به قائل برخي ميان، اين در. اند شده تخلف جواز به قائل تفكيك اهل و متكلمين

 نقـادي  نيـز  را فالسفه داليل و دانسته واجب بلكه جايز، تنها نه را تامه علت از معلول تخلف و شده
 .  است »علت بودن بالفعل تامه علت لزوم« دليل اند، نموده نقادي ايشان كه داليلي از. نمايند مي
 نمـوده  تبيين راآنها  ضعف نقاط و پرداخته برهان اين بر گروه اين هاي نقادي بررسي به نوشتار اين
  .است

  
  .بالفعل علت بالفعل، معلول، تخلف تامه، علت واژگان كليدي:

  

                                                                                                                     
  mostafa5791@gmail.com  . دانشجوي دكتري فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي1
 dheidari4@gmail.com  . استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي2

  

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره سوم، پاييز 
 

 27/6/1396 :مقاله افتيدر خيتار
 6/3/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ». نقش برهان (علت تامه بالفعل) در ضرورت علّي). «1397ميرزايي، مصطفي؛ حيدري، داوود ( نحوه استناد:
 .119-105)، ص3( 5، كمت اسالميح



 

  
  
  
  
  

  اتحادی ماده و صورت 	بررسی ادله و اشکاالت ترکیب
  (با تأکید بر حکمت صدرایی)

  2جواد پارسايي، 1سيدمحمد موسوي

  چكيده
نحو كه مشهور حكماي  يكي از مسائل مورد نزاع فالسفه، كيفيت تركيب ماده و صورت است. بدين

اند، اما برخي همچون مالصدرا ـ به تبع صدرالدين   مشائي تركيب ماده و صورت را انضمامي دانسته
  اند.    دشتكي ـ تركيب ماده و صورت را اتحادي دانسته و براي اثبات ديدگاه خود، دليل هم ذكر كرده

دهد كـه ايـن ادلـه قابـل مناقشـه       بررسي ادله مالصدرا بر تركيب اتحادي ماده و صورت نشان مي
ند كه  ا است. اما ايشان بر اساس مباني حكمت متعاليه، تقرير جديدي از برهان قوه و فعل ارائه كرده

  تركيب اتحادي ماده و صورت را اثبات كند.  
شود كه محـل نـزاع، تركيـب مـاده      شده و تبيين مي ل نزاع اشاره در اين نوشتار، ابتدا به تحرير مح

معناي مقوم شيء بوده و مراد از تركيب نيز تركيب حقيقي است. همچنين در ايـن   اولي و صورت به
نوشتار برخي از اشكاالتي كه مانع پذيرش تركيب اتحادي ماده و صورت از سوي حكمـا شـده نيـز    

تري از تركيب  اساس مباني حكمت متعاليه، معناي دقيق و عميق پاسخ داده شده و در نهايت هم بر
  اتحادي ماده و صورت بيان شده است.

    .ماده، صورت، تركيب اتحادي، تركيب انضمامي، مالصدرا :واژگان كليدي
  

                                                                                                                     
 hekmat130@gmail.com  اديار عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي. است1

 ja.parsaee@gmail.com  7. دانشجو دكتري فلسفه اسالمي دانشگاه باقرالعلوم2

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره سوم، پاييز 
 

 12/6/1396 :مقاله افتيدر خيتار
 6/3/1397 مقاله:تاريخ تأييد 

 اتحادي ماده و صورت بررسي ادله و اشكاالت تركيب ). «1397موسوي، سيدمحمد، پارسايي، جواد( نحوه استناد:
 140-121)، ص3( 5، كمت اسالميح، »(با تأكيد بر حكمت صدرايي) 



 

  
  
  
  

  

  

  شبھه وجود ذهنیاولی و شایع قید محمول و حّل 
  1محمدهادي رحماني

    چكيده
حمل اولي و حمل شايع از امور مهم و پر اهميت در حكمت متعاليه و فلسـفه صـدرايي اسـت؛ بـه     

انـد. البتـه هـر چنـد      حدي كه جناب مالصدرا برخي ابهامات و شبهات را از اين طريـق پاسـخ داده  
ولي ايشان توانسته اسـت ايـن نكتـه و انـواع     توان اين امر را در عبارات گذشتگان نيز پيدا كرد،  مي

حمل را تقرير و واضح نمايد. اما مطلب قابل توجه اينكه ايشان فقط اولي و شايع را به عنـوان قيـد   
عنوان قيـد بـراي محمـول     توان به كه اولي و شايع را مي اند؛ درحالي موضوع و قيد حمل لحاظ كرده

ي يعني مفهوم محمول و محمول بـه حمـل شـايع يعنـي     نيز قرار داد. بنابراين محمول به حمل اول
  حقيقت عيني و خارجي محمول.

مرحوم مالصدرا و ـ به تبع ايشان ـ مرحوم عالمه، شبهه معروف وجود ذهني را نيز با حمل اولـي و    
گوييم وجود ذهنـي كيـف نفسـاني اسـت، مـراد       شايع به قيد حمل پاسخ داده و معتقدند كه اگر مي

گوييم وجود ذهني از مقوله خارج است، مراد به حمل اولي است. لكن بـا نگـاه    ميحمل شايع و اگر 
كند، اولي است و شايع فقط قيد محمول است. يعني  شود كه آنچه شبهه را حل مي دقيق آشكار مي

وجود ذهني، با مفهوم مقوله خارج اتحاد داشته و همچنين با حقيقت عيني و خارجي كيـف نفسـاني   
  معناكه از مقوله كيف نفساني بوده و با مفهوم جوهر متحد است.   بديننيز متحد است. 

البته اين اتحاد با مفهوم جوهر، از حيث مرآت بودن تصوير ذهني با خارج است. يعني مفهوم جـوهر  
  كند. والّا مفاهيم باهم متفاوت هستند. و مفهوم انسان از يك چيز كه ماهيت انسان باشد حكايت مي

ب، در پايان مقاله آمده است كه احتماالً مراد مرحوم مالصدرا و عالمه نيـز همـين   براي تبيين مطل
كه اولـي   اند اين تفاوت به خاطر اولي و شايع به قيد حمل است. درحالي بوده است. لكن تصور كرده

 .و شايع به قيد محمول پاسخ شبهه است
  

    
  .حمل شايع، حمل اولي، وجود ذهني، قيد محمول: واژگان كليدي

                                                                                                                     
 r136030@yahoo.com  . سطح چهار حوزه (تخصصي فلسفه)1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره سوم، پاييز 
 

 26/6/1396 :مقاله افتيدر خيتار
 6/3/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ،»قيد محمول و حل شبهه وجود ذهنياولي و شايع، ). «1397(رحماني، محمدهادينحوه استناد: 
 .159-141)، ص3( 5، حكمت اسالمي 



 

  
  
  
  

  

  

  علیت، معنا، مالک، اقوال
  1محمد سربخشي

    چكيده
آن در ساير موارد، از جمله امـور   يدانسته و به كارگير يجار يفالسفه اغلب عليت را در امور وجود

 يرا مسامحه خوانده و عرف يعلت ناميدنِ علت اعداد يشاناند. همچنين ا كرده يرا مجاز تلق يعدم
ـ  تـوان  يكـه مـ   يو عام دارد؛ به نحو ياالمر نفس ياند. اما عليت حقيقت دانسته و  يخـارج  هآن را ب
 يدر ميـان امـور اعتبـار    يو حتـ  يعدم ي،در امور وجود ي،تقسيم كرده و بدون هيچ مجاز يتحليل
  دانست.  يجار

ـ در باب عليت موجود است. اما   يليت تا پذيرش آن نسبت به هر موجودـ از انكار ع  يمختلف اقوال
است. در بحث   موجودات محدود و ضعيف به علت يازمنديديدگاه درست در ميان موجودات، تنها ن

به علت نيز، اگر عليت را منحصر در موجودات نماييم، مالك همـان محـدوديت و    يمالك نيازمند
به علـت   يرا مالك نيازمند يعام در نظر بگيريم، بايد امكان معناياست و اگر آن را  يوجود عفض

 .است يدام ظله العال يبدانيم. ديدگاه اخير متعلق به جناب استاد فياض
  

    
  .يامكان معناي ي،امكان فقر ي،معنا، حدوث، امكان ماهوعليت، مالك عليت، : واژگان كليدي

                                                                                                                     
 msarbakhshi@gmail.com    1. استاديار و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397 سال پنجم، شماره سوم، پاييز
 

 7/10/1396  :مقاله افتيدر خيتار
 6/3/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 .183-161)، ص3( 5، حكمت اسالمي، »عليت، معنا، مالك، اقوال). «1397(سربخشي، محمدنحوه استناد: 



 

  
  
  
  

  

  

  اراده آزاد؛ تقریر امروزین نظریه اختیار
  1زاده محمد حسين

    چكيده
گيـرد، تحـت عنـوان اراده آزاد مطـرح     در عصر حاضر، مباحثي كه پيرامون مسأله اختيار صورت مي

شود؛ اينكه آيا اراده آزاد همان اختيار است كه تا به حال در فلسفه سـنتي مطـرح شـده و صـرفاً     مي
است و يا عالوه بر لفظ، در محتواي اين بحث نيز تغييري حاصل شـده اسـت؟   لفظ آن تغيير كرده 

در اين مقاله پس از تبيين اصطالح اختيار در فلسفه اسالمي، تطور تاريخي دو تقرير اصـلي اختيـار   
در اين سنت فلسفي نيز تبيين شده و با تقريرهاي اصلي اختيار در فلسفه معاصر غرب مقايسه شـده  

كه از اين مقايسه به دست آمده اين است كه اراده آزاد تقريري جديـد از اختيـار در    اياست. نتيجه
گيـرد و عـالوه بـر    دوران معاصر است كه بر مبناي تفكيك فعل ارادي از فعل اختياري صورت مي

  كند.  پذيري انسان را نيز توجيه ميارادي بودن فعل، اختياري بودن اراده و مسئوليت
فه اسالمي، تقريرهاي ارائه شـده از اختيـار، بـه خـاطر عـدم توجـه بـه عنصـر         امروزه در سنت فلس

كنـد. از  پذيري، انتظار ما را براي استفاده از بحث اختيار در حكمـت عملـي بـرآورده نمـي    مسئوليت
رو الزم است با توجه به تقرير جديد اختيار (اراده آزاد)، مباحث مطـرح شـده پيرامـون اختيـار در      اين
پذيري در اين مباحث، چه توجيه مناسـبي  اسالمي بازنگري شده و بررسي شود كه مسئوليتسفه لف

 .تواند داشته باشدمي
  

    
  .ذيري، فلسفه اسالمي، فلسفه معاصر غربپاختيار، اراده آزاد، مسئوليت: واژگان كليدي

                                                                                                                     
 phsadra@gmail.com  پزوهشي حكمت و فلسفة ايران. استاديار و عضو هيئت علمي مؤسسة 1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره سوم، پاييز 
 

 3/4/1396 :مقاله افتيدر خيتار
 6/3/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 .202-185)، ص3( 5، حكمت اسالمي، »اراده آزاد؛ تقرير امروزين نظريه اختيار). «1397(زاده، محمدحسيننحوه استناد: 


