
  
  

    
  
  

  تبلور وحدت شخصی در نظام فلسفی شیخ اشراق
  2پور ضياءعلي نسب ، سميه1ميثم زنجير زن حسيني

  چكيده
ترين مسائل فلسفي و عرفاني، شناخت وجود در نظـام هسـتي اسـت. در علـم      شك يكي از مهم بي

معناكه وجـود منحصـر    بديننحو وحدت شخصي لحاظ شده است.  عرفان، وجود در نظام تكوين به 
شوند. مشهور قائلند اولين كسي كـه   تعالي است و ماسواي او اطوار و شئون وي محسوب مي در حق

عربي است و سپس كساني ماننـد    واره علمي مطرح نمود، ابن وحدت شخصي وجود را در يك نظام
اند. ليكن  لسفي آن پرداختهتركه و فناري و صدرالمتألهين به تبيين ف  قونوي و قيصري و تركه و ابن

نگارنده قائل است شيخ اشراق نخستين شخصي است كه پيش از همه بـه تبيـين فلسـفي وحـدت     
شخصي وجود پرداخته است. اما پنداشت اصالت ماهيت از اعتباريت وجود در نظام اشراقي منجر به 

جـاب اصـالت   آن گرديد كه معارف عاليه شيخ اشراق از جمله تبيين وجـدت شخصـي وجـود در ح   
ماهيت محجوب واقع شود. در اين مقاله با بررسي نظام اشراقي اثبات خواهد شد كـه شـيخ اشـراق    

  .نخستين كسي است كه به تبيين وحدت شخصي وجود پرداخته است
  

  اشراق، وحدت شخصي، اصالت ماهيت، تشكيك، اعتباريت وجود. :واژگان كليدي

                                                                                                                     
  meysam.hatef@gmail.com استاد حوزه علميه قم. 1
  fzzh331@gmail.com  دانشجو دكتري فلسفه و كالم دانشگاه اديان و مذاهب اسالمي. 2

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1398سال ششم، شماره دوم، تابستان 
 

 13/04/97 :مقاله افتيدر خيتار
 19/12/97 تأييد مقاله:تاريخ 

 ). 1398( پور، سميهميثم و ضياء علي نسبزنجيرزن حسيني،  نحوه استناد:
 .32-9)، ص2( 6، كمت اسالميح، »تبلور وحدت شخصي در نظام فلسفي شيخ اشراق«



  
  

    
  
  

  بررسی جایگاه مشھورات در حکمت عملی 
  سینا ابن	با محوریت سخنان

  1نوري عليمحمد

  چكيده
كار رفتـه در حكمـت عملـي،     مشهورات بهسينا آن است كه  باور حكماي مسلمان مانند فارابي و ابن

ريشه در واقعيت دارند و به همين دليل در شمار مبادي حكمت عملـي هسـتند. البتـه معنـاي ايـن      
باشند؛ زيرا مشهورات به صـرف مشـهور بـودن،     سخن آن نيست كه همه اين مشهورات بديهي مي

ار رفته در حكمت عملي، اگرچـه در  ك گويد مشهورات به سينا در اين باره مي بداهت عقلي ندارند. ابن
فضاي شهرت به اثبات نياز ندارند، اما در فضاي برهان نيازمند اثبـات هسـتند و در شـمار قضـاياي     

گيـري حكمـت عملـي از     آيد كه بهـره  سو به دست مي باشند. با لحاظ اين ديدگاه، از يك نظري مي
ت؛ زيرا در حكمت عملي مشهوراتي به هاس گيري دانش كالم از اين گزاره مشهورات متفاوت با بهره

شـوند.   بديهي نباشـد، بـه كمـك برهـان اثبـات مـي      آنها  روند كه صادق باشند و اگر صدق كار مي
كه دغدغه دانش كالم، به كارگيري مشهورات صادق نيست؛ چرا كه متكلم به دنبال دفاع از  درحالي

ـ  دست مـي  دين با روش جدل و اقناع است. از سوي ديگر، به  د كـه ديـدگاه محقـق اصـفهاني و     آي
اهللا عابدي شاهرودي درباره اينكه فضاي حكمت عملي از ديد بـوعلي مشـهورات اسـت و نـه      آيت

  .سينا سازگاري ندارد يقينيات، با انديشه ابن
  

  .سينا حكمت عملي، مشهورات، مبادي دانش برهاني، قضاياي يقيني، ابن :واژگان كليدي
  

                                                                                                                     
 meshkat1009@gmail.comسطح چهار حوزه علميه قم                                                            . 1

 علمي ـ پژوهشيفصلنامه 

 1398سال ششم، شماره دوم، تابستان 
 

 02/07/1397 :مقاله افتيدر خيتار
  19/12/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 .50-33)، ص2( 6، كمت اسالميح، »سينا بررسي جايگاه مشهورات در حكمت عملي با محوريت سخنان ابن).  «1398نوري، محمدعلي ( نحوه استناد:



  
  

    
  

  

  عوالم هستی در حکمت اسالمی و برآیند آن در 
    حکمت هنر اسالمی

  4، يارعلي كرد فيروزجايي3، سيد محمدعلي ديباجي2حسن معلمي، 1مهر محمدمهدي حكمت

  چكيده
در مباحـث   ياسـالم  يحكمااما است.  يتمدن اسالم يها ياز برجستگ يبا، يكيز يوجود آثار هنر

در عـالم اسـالم، علـم     رو يـن اند. از ا نداشته يهنر اسالم ينظر يينتب يبرا ياهتمام يشخو يحكم
مسـتقل و منسـجم دربـاره هنـر      يها هنر در آن طرح شود و آموزه احثمب همهكه  يمستقلِ مدون

در  ي،محكمـت اسـال   يمبـه تعـال   يـت با عنا توان يمبا اين وجود است.  يامدهوجود ن دست دهد، به به
شـناختي حكمـت    عوالم هسـتي يكـي از مبـاني هسـتي     نمود. ازي پرد يهنظر يخصوص هنر اسالم
توان از برآيند آن در حكمت هنـر اسـالمي نيـز بهـره بـرد. از منظـر حكمـت         اسالمي است كه مي

صدرايي، عوالم هستي عالوه بر عالم ماده، شامل عالم خيال و عقل است. عالم عقل باالترين عالم 
الجزايـري   ترين عالم. عالم مثال نيز حالت برزخـي دارد. ايـن عـوالم مجمـع     ت و عالم ماده پاييناس
تطابق برقرار است؛ به اين گونـه كـه آنچـه در عـالم ملـك      آنها  ارتباط با هم نيستند. بلكه ميان بي

نحـو اعلـي در عـالم     نحو برتري در عالم مثال وجود دارد و آنچه در عالم مثال هست، بـه  هست، به
شـود و   عقول موجود است. در اين مقاله ابتدا نظريه عوالم هستي در نظر حكماي اسالمي بيان مـي 

شـود كـه    شود. بدين طريق نشان داده مي المي ترسيم ميسپس برآيند اين نظر در حكمت هنر اس
  .سخن گفت »يحكمت هنر اسالم«از  ي،با اتكا به حكمت اسالمتوان  مي

  
حد وسط، فاعل   اخالق ارسطويي، سعادت، فضيلت، تأمل نظري، تشبه به خدايان، :واژگان كليدي

  اخالقي.
  

                                                                                                                     
   hekmatmehr@gmail.com  (نويسنده مسئول) 7دكتري فلسفه اسالمي دانشگاه باقرالعلوم. 1
 h.moallemi57@gmail.com  7دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه باقر العلوم. 2

  dibaji@ut.ac.iz  دانشيار و عضو هيئت علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران .3
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 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1398سال ششم، شماره دوم، تابستان  
 

 03/07/1397 :مقاله افتيدر خيتار
 19/12/1397 تأييد مقاله: تاريخ

 ). 1398مهر، محمدمهدي؛ معلمي، حسن؛ ديباجي، سيدمحمدعلي؛ كرد فيروزجايي، يارعلي ( حكمت نحوه استناد:
 .74-51)، ص2( 6، كمت اسالميح، »عوالم هستي در حكمت اسالمي و برآيند آن در حكمت هنر اسالمي«



  
  

    
  
  

  تأملی در چیستی عّلت اعدادی
  1جواد دلپذير

  چكيده
سـاز   است كه زمينـه   ترين اقسام علل است. معد شيئي علت اعدادي به لحاظ وسعت كاربرد، از مهم

آن نيسـت.  حصول معلول مادي است و بنا بر تحقيق معدوم شدن معد قبل از تحقق معلول، مقـوم  
حقيقت علت اعدادي كه مالك معد دانستن يك شيء است، استعداد شيء براي كمـاالت جديـد و   
اسباب حصول آن است. ديگر احتماالت مطرح در مورد حقيقت معـد و نيـز مصـاديق عـام آن، بـه      

گردد. در نگاه دقيق، تمام ممكنات دخيل در وجودبخشـي بـه معلـول از     استعداد و اسباب آن بر مي
دات حصول معلول بوده و علت فاعلي منحصر در خداوند متعال است. گرچـه ايـن معنـا كـاربرد     مع

توان معناي عامي براي علت اعدادي در نظـر   رسد مي متفاوتي از علت اعدادي است، اما به نظر مي
  .گرفت كه شامل اين اصطالح نيز بشود

  
  .اديق معد، واسطه در ايجادعلت اعدادي، حقيقت معد، صالحيت معلول، مص :واژگان كليدي

  

                                                                                                                     
  delpazirjavad@yahoo.com  پژوه سطح چهار مركز تخصصي فلسفه اسالمي حوزه علميه قم دانش. 1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1398سال ششم، شماره دوم، تابستان 
 

 23/03/1397 :مقاله افتيدر خيتار
 05/09/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 .101-75)، ص2( 6، كمت اسالميح، »تأملي در چيستي علّت اعدادي).  «1398دلپذير، جواد ( نحوه استناد:



 

  
  

    
  
  

  ی و فیلسوفان اسالم یها دیدگاهاز پیدایش کثرات  یبررس
  عرضه بر کتاب و سّنت

  2مصطفي نقيني ،1محمدتقي يوسفي

  چكيده
تعالي، مراحلي را پيموده است. ابتدا در حكمت  در فلسفه اسالمي، تبيين نحوه پيدايش كثرات از حق

تعـالي و   صورت طولي ميان حقه مشاء صحبت از عقول عشره و واسطه شدن ده عقل و نه فلك ب
را بسياري سخن عقول عرضي از عالم جسماني است. سپس سهروردي از عقول طولي و همچنين 

كند كه اين عقول عرضي، واسطه ميان عقول طولي و كثرات اين عالم هستند. در نهايت  مطرح مي
همه اين مباحث جاي خود را به بحث وجود منبسـط داده و تحـولي اساسـي در     متعاليه،در حكمت 

طي ذكـر شـده   يتعالي و عالم جسماني، وسا نيز ميان حق كتاب و سنتدهد. اما در  اين زمينه رخ مي
 دهـد؛ ماننـد وحـدت و بسـاطت     وجود اشراكاتي را با ديدگاه حكما نشـان مـي  آنها  بررسي كه است

مثُـل  ، وجود منبسـط ، فرشتگان و جبرئيل كه عرش، وجود صادر و مخلوق اولوجود  متعال، خداوند
كه افتراقاتي نيز وجود دارد؛  چنان تطبيق كرد. همآنها  توان بر را به ترتيب مي عقل فعالو  افالطوني

ن و مانند عدم انطباق تعداد وسايط با تعداد عقول و مسأله آفرينش از آب. روش ما در اين مقاله تبيي
توصيف ديدگاه حكما با استفاده از متون فلسفي و ظهورگيري از متون كتاب و سنت، بـا اسـتفاده از   

  .قواعد ظهورگيري متون است
  

  .وحدت و كثرت، قاعده الواحد، صادر اول، عقل اول، عقل فعال، وسايط فيض :واژگان كليدي
  

                                                                                                                     
 yosofi@bou.ac.ir  7استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه باقر العلوم. 1

 shizar@chmail.ir  7دانشجو دكتري فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه باقرالعلوم. 2

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1398سال ششم، شماره دوم، تابستان 
 

 07/03/97 :مقاله افتيدر خيتار
 05/09/97 تاريخ تأييد مقاله:

 ). 1398يوسفي، محمدتقي؛ نقيني، مصطفي ( نحوه استناد:
 .122-103)، ص2( 6، كمت اسالميح، »هاي فيلسوفان اسالمي و عرضه بر كتاب و سنتبررسي پيدايش كثرات از ديدگاه«



 

  
  

    
  
  

در پرتو نظریه سلطنت نفس  یحقیقت اراده الھ یبازخوان  
  در اندیشه محقق خویی

  3، محمدعلي اسماعيلي2، حسن رضايي هفتادر1سيدمحمد نقيب

  چكيده
محقق خـويي   .شناسي دارداي در منظومه مباحث خداشناسي و انسانالهي جايگاه ويژه له ارادهأمس

له در پرتو نظريه سلطنت نفس پرداخته است. از رهگـذر ايـن   أدر مباحث اصولي به واكاوي اين مس
 يمفهـوم  يرتغـا » علم«با مفهوم » اراده«مفهوم  يي،شود كه به باور محقق خوجستار، مشخص مي

 يرتغـا  يـز ن» ابتهـاج «با مفهوم » اراده«مفهوم  كه ؛ چنانبرگرداند يكديگررا به آنها  وانتيدارد و نم
اراده الهـي  . محقق خويي در سايه نظريه سلطنت نفس به تبيين اراده الهي پرداخته و دارد يمفهوم

نمايد. اين در حالي است كه مباني نظريـه   الهي قلمداد مي و جزء صفات فعلي الهي سلطنت فعلي را
ي نيز صحيح در اراده فعل يانحصار اراده اله سلطنت نفس در تفسير اراده الهي قابل پذيرش نبوده و

اراده ذاتـي  «منشـأ انتـزاع    .مفاهيم فلسفي استدر شمار  نيست. مطابق ديدگاه برگزيده، اراده الهي
اراده «منشـأ انتـزاع   كه  چنان ؛ا رهايي از فشارهاي داخلي و خارجي است، ذات فاعل همراه ب»الهي

  .، فعل نفساني همراه با قيود مذكور است»فعلي الهي
  

  .، سلطنت نفساراده الهي، شوق اكيد، ابتهاج، محقق خويي :واژگان كليدي
  

                                                                                                                     
 Hosseiny43@yahoo.com ميدانشگاه علوم و معارف قرآن كرعضو هيئت علمي  استاديار و .1

 Hrezaii@ut.ac.ir   پرديس فارابي دانشگاه تهران و عضو هيئت علمي دانشيار .2

 li.esm91@yahoo.com  (نويسنده مسؤول) جامعة المصطفی العالمیة دانشجوي دكتري فلسفه، .3

 علمي ـ پژوهشيفصلنامه 

 1398سال ششم، شماره دوم، تابستان 
 

 31/03/97 :مقاله افتيدر خيتار
 19/12/97 تاريخ تأييد مقاله:

 ).  1398نقيب، سيدمحمد؛ رضايي هفتادر، حسن؛ اسماعيلي، محمدعلي ( نحوه استناد:
 .140-123)، ص1( 6، كمت اسالميح، »بازخواني حقيقت اراده الهي در پرتو نظريه سلطنت نفس در انديشه محقق خويي«



 

  
  

    
  
  

مسأله علم الھی به اشیاء در فلسفه اسالمی و مقایسه آراء تطور 
  متأخر با نصوص دینی

  2بهادر مهركي، 1ابراهيم رستمي

  چكيده
ترين مسائل فلسفي است. فالسفه مشاء با استناد به اصـل   چگونگي علم خداوند به اشياء، از پيچيده

ك   به اثبات و تبيين علم خداوند پرداخته علّيت و از طريق صور مرتسمه اند. فالسفه اشراقي با تمسـ
ي و اضافه اشراقي نور االنوار به اشياء، علم خداوند را حضوري دانسته و معتقدنـد كـه   به احاطه قيوم

تعـالي مـي باشـد. فالسـفه صـدرايي نيـز از طريـق قاعـده          وجود خارجي موجودات عين علم حـق 
اند. نصوص ديني نيز با بيان  ، بر علم خداوند به اشياء استدالل نمودهو اطالق وجودي الحقیقة سیطب

ي و با ذكر احاطه قيوم» والْباطنُ وهو بِكُلِّ شَيء عليم والظَّاهرُ الْأَوّلُ والĤْخرُ هو«اطالق ذاتي خداوند 
»و ا كُنتُمنَ مأَي كُمعم ونَا     «تعـالي   و حضور همـه اشـياء در نـزد حـق    » هيد ا جميـع لـَّ إِن كُـلٌّ لَّمـو

نمايند. در اين پژوهش، پس از تبيين تطـور چگـونگي    بر علم خداوند به اشياء تأكيد مي» محضَرُونَ
مقايسه آراء متأخر فالسفه اسالمي بـا   علم خداوند به اشياء در فلسفه مشائي، اشراقي و صدرايي، به

نصوص ديني در مقام ذات و فعل پرداختـه شـده اسـت. نتيجـه پـژوهش حاضـر ايـن اسـت كـه          
هاي وحياني است و عقل و وحـي،   مكشوفات عقلي در مسأله علم الهي به اشياء، مورد تصديق داده

  .باشند اي برخوردار مي برهان و قرآن در اين موضوع از مطابقت ويژه
  

، ، اطـالق ذاتـي  الحقیقة بسـیط، اضـافه اشـراقي،   علم الهي، اشياء، صـور مرتسـمه   :واژگان كليدي
  .نصوص ديني
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 16/02/97 :مقاله افتيدر خيتار
 05/09/97 تاريخ تأييد مقاله:

 ).  1398رستمي، ابراهيم؛ مهركي، بهادر ( نحوه استناد:
 .167-141)، ص2( 6، كمت اسالميح، »تطور مسئله علم الهي به اشياء در فلسفه اسالمي و مقايسه آراء متأخر با نصوص ديني«



 

  
  

    
  
  

   یوح یشناس قتیحق ندیبرآ یبودن منشأ وح یرونیب
  یدر علوم عقل

  2علي مدبر، 1علي خراساني

  چكيده
يابي بـه فهـم حقيقـت وحـي بـراي ديگـر        ازآنجاكه وحي به پيامبران اختصاص داشته است، دست

توانـد تصـويري روشـن از ايـن      تبيين پيامبران نيز نميرسد حتي  ها ناممكن است. به نظر مي انسان
كند؛  پديده را ارائه دهد و انسان معمولي از حقيقت وحي و عالم اسرارآميز آن جز شبحي ادراك نمي

تواند تصوري از مناظر زيبايي داشته باشد كـه ديگـران بـرايش وصـف      چرا كه نابيناي مادرزاد نمي
اند در قلمرو اصول و قواعد پذيرفته  مان از ديرباز تاكنون كوشيدهحال متكلمان و حكي كنند. بااين مي

شده كالم و فلسفه، به تبيين حقيقت وحي و فرآيند نزول آن بپردازند. آنان با اذعـان بـه نـاتواني از    
هاي وحي را بيـان   اند از برخي زواياي پنهان آن پرده بردارند و ويژگي دريافت حقيقت وحي كوشيده

  كنند.
شـود،   هاي ارائه شده در تبيين ماهيت وحي استفاده مـي  الي تحليل هاي مهمي كه از البه ياز ويژگ

بيروني بودن منشأ وحي است. به اين معنا كه وحي از درون پذيرنـده آن سرچشـمه نگرفتـه اسـت.     
  هاي خاورشناسان از وحي را به چالش بكشد. تواند بسياري از تحليل اين ويژگي مي

بيروني بودن منشأ وحي را   هاي كالم و فلسفه، ويژگي ماهيت وحي در دانش اين مقاله با تبيين
  .گيرد نتيجه مي

  
  .وحي خاورشناسان  وحي، ماهيت وحي، منشأ بيروني وحي، ويژگي :واژگان كليدي
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 20/05/1397 :مقاله افتيدر خيتار
  19/12/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ).  1398خراساني، علي؛ مدبر، علي ( نحوه استناد:
 .190-169)، ص2( 6، كمت اسالميح، »عقلي شناسي وحي در علوم بيروني بودن منشأ وحي برآيند حقيقت«


