
االخص  االعم و الھیات بالمعنی نسبت الھیات بالمعنی 
  از منظر حکیمان

  1عسكري سليماني اميري

  چكيده
  

ناظر بـه دو بخـش از مباحـث در     »االخص يبالمعن اتياله«و  »االعم يبالمعن اتياله«دو اصطالح 
ـ اند. حال سـؤال ا  هستند كه در موضوع خدا و صفات او مشترك يفلسفه اول ـ اسـت كـه ا   ني دو  ني

است  ماالع يبالمعن اتياز مسائل اله يبخش االخص يبالمعن اتياله ايباهم دارند؟ آ يبخش چه نسبت
ـ افـراز شـده و    االعـم  يبـالمعن  اتيـ و شـرافت موضـوع آن از اله   تيـ اهم ليـ بـه دل  هك  اتيـ اله اي

ـ اسـت؟ آ  االعم يبالمعن اتيجداگانه در عرض اله يمبحث االخص يبالمعن  اتيـ محتمـل اسـت اله   اي
  باشد؟   يعلم مستقل االخص يبالمعن

از  يرا بخشـ  االخـص  يبالمعن اتياول، اله دگاهي. داند دهيرا برگز دگاهيدو د خصوص نيا در لسوفانيف
شـده اسـت و    نيو شرافت موضوع آن مستقل تـدو  تياهم ليو به دل داند يم االعم يبالمعن اتياله
علم دو  دو نيكه ا شمارد يم االعم يبالمعن اتيرا در عرض اله االخص يبالمعن اتياله گر،يد دگاهيد

 اتيـ موضـوعات اله  يبا برخ االخص يبالمعن اتيهستند. موضوعات مسائل اله يبخش از فلسفه اول
 اتيـ بـا روش بحـث در اله   االعـم  يبـالمعن  اتيـ مشترك است، اما روش بحث در اله االعم يبالمعن
در  يقـ براساس ضوابط منط لسوفان،ياز منظر ف نكهي. ضمن اباشد يكامالً متفاوت م االخص يبالمعن
. مالصـدرا نشـان   سـت ين االعـم  يبالمعن اتيعلم تحت اله االخص، يبالمعن اتيعلوم، اله ماتيتقس
ـ باشد كه هـر   االعم يبالمعن اتيعرض با اله علم هم ديبا االخص يبالمعن اتيكه اله دهد يم از  كي

و موضـوع هـر دو    دهنـد  يم ليرا تشك ياز فلسفه اول يبخش ،يگرياز د زيمتما يبا روش اتيدو اله
  .بخش موجود بما هو موجود است

    
سينا، مالصدرا، حاجي سـبزواري،   االخص، ابن االعم، الهيات بالمعني الهيات بالمعني :واژگان كليدي
  .عالمه طباطبايي

                                                                                                                     
 solymaniaskari@mihanmail.ir  1. استاد و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني1

 ).  1400( عسكري، سليماني اميري نحوه استناد:
 .27-9)، ص2( 8،  كمت اسالميح، »االخص از منظر حكيماناالعم و الهيات بالمعنينسبت الهيات بالمعني«

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1400سال هشتم، شماره دوم، تابستان 
 

 09/10/1398تاريخ دريافت مقاله:  

 22/02/1399تاريخ تأييد مقاله: 



  فاضله نهیدر مد ییاقتدارگرا یها واره نشان ارزیابیو  واکاوی 
  1سيد محمد هادي مقدسي

  چكيده
  
انتقاد قرار  نيدر معرض ا ،ياسالم كيكالس ياسيمطلوب در فلسفه س نهيعنوان مد فاضله به نهيمد

 يهـا  تغلـب را از گونـه   نـه يمد ك،يمسلمان كالس لسوفانياقتدارگراست. هرچند ف يا نهيدارد كه مد
از استبداد  ييگرااند. اما چون اقتدار دانسته زيفاضله را از آن متما نهياند و مد قرار داده رفاضلهيمدن غ
  .  رسد يبه نظر م يضرور ييفاضله با اقتدارگرا نهينسبت مد يتفاوت دارد، بررس كيكالس
بـودن   انهيبه اقتدارگرا حيهم بدون تصر ياند و برخ دانسته انهيفاضله را اقتدارگرا نهيسامان مد يبرخ

ـ اند. ا فاضله اذعان كرده نهيدر مد يياقتدارگرا يها واره آن، به وجود نشان  يهـا  واره مقالـه نشـان   ني
و سپس با اسـتفاده   ردهاستخراج ك يو غرب يبوم سندگانيفاضله را از متون نو نهيدر مد يياقتدارگرا

ـ  سي. رئپردازد يآن م يابيبه ارز ،يرياز روش تفس  يـي گرا ت، خطابـه و جمـع  اول، اشتراك آراء، نواب
. گردند يم يابيو ارز يمقاله بررس نياند كه در ا فاضله نهيدر مد يياقتدارگرا يها واره نشان نيتر مهم
هـا، بـر    واره نشان نياز ا كدام چيكه ه گردد  يمشده معلوم  بر شواهد ارائه هيبا تك نكهيا قيتحق جهينت

  .فاضله داللت ندارند نهياقتدارگرا بودن مد
    

  .گرايي مدينه فاضله، اقتدارگرايي، رئيس اول، اشتراك آرا، نوابت، خطابه، جمع :واژگان كليدي

                                                                                                                     
  smohamadhm11@gmail.com      1دانشجوي دكتراي انديشه سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. 1

 ). 1400( مقدسي، سيدمحمدهادي نحوه استناد:
 .54-29)، ص2( 8،  كمت اسالميح، »فاضله نهيدر مد يياقتدارگرا يهاوارهنشان ارزيابيو  واكاوي«

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1400سال هشتم، شماره دوم، تابستان
 

 18/12/1398تاريخ دريافت مقاله: 

 24/9/1399تاريخ تأييد مقاله: 



  انسانی اصل عّلیت و علوم 
  1علي مصباح

  چكيده
  

آيـد، امـا ايـن تبيـين در علـوم       شمار مي ترين اهداف علوم طبيعي به هرچند تبيين علّي يكي از مهم
ها عالوه بر آنكـه سـرآغاز پيـدايش مكـاتبي      رو است. اين ابهام هايي روبه انساني با ترديدها و ابهام

هاي علوم انساني توصـيفي را تحـت تـأثير     روشهاي انساني گشته و  ماهيت پديده  متعارض درباره
طـور   قرار داده است، منجر به اختالف نظرهايي اساسي درباره اهداف علوم انساني شده است؛ همان

رو بايد بحث از  خوش ابهام كرده است. ازاين شدت دست كه چيستي و چگونگي علوم دستوري را به
برانگيز در فلسفه علوم  ترين نقاط اختالف اي ز ريشهاصل عليت و ارتباط آن با علوم انساني را يكي ا

هـاي   انساني دانست. در اين مقاله، ابتدا برخي از تفسيرها از اين اصـل و نيـز جريـان آن در پديـده    
نظران شده  گير برخي صاحب انساني با روش انتقادي بررسي شده و به مغالطات و شبهاتي كه دامن

هـاي انسـاني    تحليل عقلي، جريان اصل عليـت در پديـده   شود. سپس با روش است پاسخ داده مي
  .ها و روابط ميان آنها تبيين شده است تشريح شده و انواع علت

    
دسـتوري، تبيـين، علـوم انسـاني     اصل عليت، علوم انساني توصيفي، علوم انساني  :واژگان كليدي

  .اسالمي

                                                                                                                     
 a-mesbah@qabas.net  1مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.  دانشيار و عضو هيئت علمي 1

 .73-55)، ص2( 8،  كمت اسالميح، »اصل علّيت و علوم انساني).  «1400( مصباح، علي نحوه استناد:

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1400سال هشتم، شماره دوم، تابستان 
 

 20/12/1398تاريخ دريافت مقاله:  

 03/06/1399تاريخ تأييد مقاله:  



دو برهان صدرالمتألھین بر علم عام موجودات؛  
  اشکاالت و پاسخ به آنھا

  2احمد سعيدي، 1پور ياسر حسين

  چكيده
  
خداوند  يحتسب توانند ياز علم و شعور هستند كه م يسطحداراي مخلوقات  ههم ي،نقل هاساس ادلبر

اسـت   يـاد چنـان ز  آن ينهزم يندر ا ياتو روا ياتاو اطاعت كنند. آ ينو رغبت از فرام يلكرده و با م
. موجودات است ههم ايبر ياسالم، وجود علم و آگاه ينمب يناز مسلمات د يكيگفت  توان يكه م

 يـژه و بـه  ،فالسـفه انـد و   دينـي، شـهودات خـود را شـاهد آورده      يد ايـن انديشـه  اهل معرفت در تأي
اما برخـي   .اند اين آموزه نقلي و شهودي، داليل متنوعي ارائه كرده عقليِ اثبات يبراصدرالمتألهين 
هاي عقلي در اين زمينه را ناموفق دانسته و اشكاالت متعددي به هر يك از براهين  محققان تالش

اثبـات علـم و شـعور     يبـرا  دو برهان از براهين صدرالمتألهين ،ين مقالهدر ااند.  فلسفي وارد ساخته
ايـم. برهـان اول از راه    ههمراه برخي اشكاالت وارد شده بر آنها تبيين و ارزيابي نمـود  را به يهمگان

پردازد و چهار اشكال بر آن وارد شـده و برهـان دوم از راه    تشكيك وجود به اثبات علم عمومي مي
كنـد و بـا سـه اشـكال      هاي طبيعي به لوازم و اقتضائات خود، علم همگاني را اثبات مي شعور فاعل

هين مزبـور تـام و تمـام بـوده و     ايم نشان دهيم كه برا مواجه شده است. در اين نوشتار تالش كرده
  .اشكاالت مزبور قابل دفع و رفع هستند  همه

    
  .اصالت وجود، تشكيك ،صدرالمتألهين تسبيح موجودات، ،عام علموجود،  :واژگان كليدي

                                                                                                                     
 hoseinpour.yaser@gmail.com  1مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيي فلسفه  دكترا. 1

 hoseinpour@gmail.com 1آموزشي و پژوهشي امام خمينيمؤسسه . دانشيار و عضو هيئت علمي 2

 ).  1400پور، ياسر؛ سعيدي، احمد ( حسين نحوه استناد:
 .98-75)، ص2( 8، كمت اسالميح، »دو برهان صدرالمتألهين بر علم عام موجودات؛ اشكاالت و پاسخ به آنها«

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1400دوم، تابستان سال هشتم، شماره 
 

 07/11/1398تاريخ دريافت مقاله:  

 03/06/1399تاريخ تأييد مقاله:  



گرایی اخالقی لیزا و راهنمای آن در مقایسه با  تبیین نسبی 
  در حکمت متعالیهگرایی  اطالق

  3بويه عليرضا آل 2حسن عبدي، ،1فاطمه حاجيلوئي

  چكيده
  
ورزي و تفكـر در   هاي آموزشي جديد در جهت بهبود رونـد فلسـفه   از برنامه» فلسفه براي كودكان«

، داراي  هاي خوب براي ايجـاد فضـاي تفكـر و خالقيـت     اين برنامه با وجود ظرفيتكودكان است. 
ايـن منظـور، ضـروري اسـت مبـاني       بـه  باشد. يماي ناهمخوان با مباني فلسفي بومي ايران  مباني

فلسفي برنامه مورد بررسي و مداقه قرار گيرد. اين مقاله بـه دليـل اهميـت ويـژه اخـالق و تربيـت       
شود، بـه بررسـي    ز اهداف اين برنامه است و با ابزار داستان به كودك منتقل مياخالقي، كه يكي ا

گرايي اخالقي داستان ليزا و راهنماي آن (محتواي تربيـت اخالقـي برنامـه ليـپمن) و      مبناي نسبي
پردازد. بررسـي محتـوا بـا روش توصـيفي ـ تحليلـي نشـان         يممتعاليه  مقايسه آن با منظر حكمت

منـد   نـه يزمو  يشخصـ  ي خير مطلق،نف كند، گرايي را رد مي نسبي "ليپمن"ينكه ا رغم يعلدهد  مي
 مانـدن  گرايي اخالقي اين محتواست و اين محتوا به علـت  شواهدي بر نسبي ها و ارزشبودن تفكر 

است.در  آن توابع و گرايي نسبي دچار ثابت اصول و مالك نداشتن و قراردادگرايي نظريه تنگناي در
مدارانه به اخـالق   وجودي و فضيلت ي اخالقي، نگاهها گزارهمتعاليه با مطلق دانستن  حكمت مقابل،

دهـي   تـري در شـكل   رو داراي مباني ارزش شناختي مناسب گرايي است. ازاين مصون از گزند نسبي
  .يك برنامه منسجم تربيت اخالقي است

    
  .متعاليه حكمت گرايي اخالقي، نسبي مباني ارزش شناختي، فلسفه براي كودكان، :واژگان كليدي

                                                                                                                     
 f.hajilooei@kiau.ac.ir  7. دكتري مدرسي معارف گرايش مباني نظري دانشگاه باقرالعلوم1

  abdi@bou.ac.ir  7باقرالعلوم دانشگاه و عضو هيئت علمي . استاديار2
  a.alebouyeh@isca.ac.ir اسالمي فرهنگ و علوم پژوهشگاه . استاديار و عضو هيئت علمي3
 ).  1400( بويه، عليرضاحاجيلوئي، فاطمه؛ عبدي، حسن؛ آل نحوه استناد: 

 .123-99)، ص2( 8، كمت اسالميح، »در حكمت متعاليهگرايي گرايي اخالقي ليزا و راهنماي آن در مقايسه با اطالقتبيين نسبي«

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1400سال هشتم، شماره دوم،  تابستان 
 

 04/02/1399تاريخ دريافت مقاله: 

 03/06/1399تاريخ تأييد مقاله: 



  جسمانی عنصری از دیدگاه مال نعیما طالقانی معاد 
  1نبويان سيدمحمدمهدي

  چكيده
  

اند، اما درباره معاد جسماني و كيفيـت آن اخـتالف    حكماي اسالمي هر چند معاد روحاني را پذيرفته
نظر دارند. يكي از اين انديشمندان، مال نعيما طالقاني است. وي كـه يكـي از انديشـمندان مشـهور     

هجري است، به معاد جسماني با جسم عنصري معتقد شده و براي آن پنج اسـتدالل   قرن دوازدهم
عقلي ترتيب داده است. اين ادله عبارتند از: ظلم بودن ثواب و عقاب، تناسـخ، دخيـل بـودن قـواي     
حيواني و نباتي در هويت انسان، عينيت قواي بدنيِ جسم اخروي با دنيوي و سببيت بدن در تمـايز  

. نوشتار حاضر ابتدا به ديدگاه مال نعيما دربـاره معـاد جسـماني عنصـري و تبيـين      و تشخص انسان
دهد و پس از بررسي اين  پردازد و سپس ادله عقلي ارائه شده را مورد بررسي قرار مي خاص وي مي

يك از آنها توانايي اثبات مدعاي مال نعيما را ندارند. برخـي از  رسد كه هيچ ادله نيز به اين نتيجه مي
  .باشند دليل نادرستي تبيين مخدوش مي  دليل ابتنا بر مباني نادرست و برخي نيز به  آن ادله، به

    
  .مال نعيما طالقاني معاد، جسم عنصري، تشخص انسان، :واژگان كليدي

                                                                                                                     
 smm.nabavian@yahoo.com  1امام خميني سسه آموزشي و پژوهشيؤمتطبيقي فلسفه . دكتراي 1

 ،»معاد جسماني عنصري از ديدگاه مالنعيما طالقاني). «1400نبويان، سيدمحمدمهدي( نحوه استناد:
 .144-125)، ص2( 8، كمت اسالميح 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1400سال هشتم، شماره دوم، تابستان 
 

  23/09/1398تاريخ دريافت مقاله: 

 22/02/1399تاريخ تأييد مقاله: 



  تبیین جایگاه حق و قانون در نگرش کانت و اندیشه اسالمی 
  2محمدمهدي گرجيان، 1رضا آذريان

  چكيده
  

هاي مختلفي چون فقه، حقـوق،   از پركاربردترين اصطالحاتي است كه در دانشمفهوم حق و قانون 
عصـر روشـنگري اسـت كـه       شود. كانت از فيلسـوفان برجسـته   اخالق و سياست از آن استفاده مي

كننده آنهـا در عرصـه علـوم مختلـف      مباحث عميقي را در تبيين مفهوم حق و قانون و نقش تعيين
تأثير جدي انديشه كانت بر فالسفه مابعد خود، تبيين جايگاه حـق و   مطرح ساخته است. با توجه به

قانون در انديشه ناب اسالمي و نقد ديدگاه او، زمينه مناسبي را براي طرح بحـث فلسـفي پيرامـون    
سازد. در اين پـژوهش تـالش شـده اسـت پـس از اشـاره        حق و قانون در بستر اسالمي فراهم مي

ي كانت، به تشريح مفهوم حق و قـانون و تبيـين خاسـتگاه آنهـا در     اجمالي به برخي از مباني فلسف
انديشه ايشان و نقد آنها بر پايه آراء مطرح شده در انديشه متعالي اسالمي پرداختـه شـود. بـرخالف    

بنياد كانتي و رويكرد سوبژكتيو و تكيه بـر عقـل خودبنيـاد ـ كـه شـاكله اصـلي را در         نگرش انسان
گيـري و   دهد و منافع و خواست و اراده انسان را محور شكل تشكيل مي تحليل مفهوم حق و قانون

بينـي توحيـدي و    دهد ـ در نگاه اسالمي توجه به جهان  دهي قواعد و ضوابط قانوني قرار مي سازمان
هـاي حكمـي    رو با توجه به آموزه كند. ازاين محور در تحليل اين دو مفهوم مهم جلوه مي نگرش اله

ث حق و قانون را در دو حوزه توصيفي و هنجاري مطرح نمود و ارتبـاط ميـان   توان بح اسالمي مي
  .دو را مورد دقت قرار داد آن

    
  .حق، قانون طبيعي، قانون قضايي، عقل محض، كانت، حكمت متعاليه :واژگان كليدي
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 ).  1400( آذريان، رضا؛ گرجيان، محمدمهدي نحوه استناد:
 .168-145)، ص2( 8،  كمت اسالميح، »تبيين جايگاه حق و قانون در نگرش كانت و انديشه اسالمي«

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1400سال هشتم، شماره دوم  تابستان 
 

 14/07/1398تاريخ دريافت مقاله:  

 22/02/1399تاريخ تأييد مقاله:  



 صفات کمال خداوند بهسینا  ابنگانه های سه نگرش یبررس 
  الزم ذات بودن و ارجاع به اضافه و سلب) ،یمفھوم وحدت و یخارج تیّ نی(ع

  1سيد محمد انتظام

  چكيده
  
ظاهر متفاوت در مورد صفات كمـال خداونـد دارد؛ گـاه از عينيـت وجـودي و        سينا سه نظريه به ابن

  داند و گاه آنها را  گويد، گاه آنها را الزم ذات مي وحدت مفهومي صفات كمال سخن مي
گرداند. در اين مقاله، پس از تحليل و بررسـي سـخنان او در مـورد نظـرات      مي                                       به سلب و اضافه باز

رغم ظهـور بعضـي از سـخنانش ـ از الزم ذات،      شود كه منظور او ـ علي   شده، آشكار مي گانه ياد سه
فات با يكـديگر و بـا ذات ناسـازگار  شـود. بلكـه      صادر از ذات نيست تا با نظريه عينيت وجودي ص

منظور او الزم تحليلي است. در نتيجه اين نظريه با دو نظريه ديگر او سازگار است. همچنين روشن 
خواهد شد كه نظريه اضافي يا سلبي بودن صفات كمال، هرچند با نظريه الزم ذات بودن آنها قابـل  

ه وحدت مفهومي صفات و براساس تفسـيري ديگـر بـا    جمع است، اما براساس يك تفسير، با نظري
  .وحدت مفهومي و عينيت خارجي آنها ناسازگار است

    
صفات كمال خداوند، عينيت وجودي صفات كمال، وحدت مفهومي صفات كمال،  :واژگان كليدي

  .سينا لوازم ذات خداوند، ابن
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 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1400سال هشتم، شماره دوم، تابستان 
 

 16/12/1398تاريخ دريافت مقاله: 

 03/06/1399تاريخ تأييد مقاله:  



  نقش علم در تکامل نفس از منظر مالصدرا
  3سيدمرتضي حسيني شاهرودي ،2عباس جوارشكيان ،1بين پيش سادات اعظم

  چكيده
  

بـاور بـه تكامـل     نياز علم و همچن يوجود يدر تلق يرازيش نيصدرالمتأله يبا توجه به آراء ابتكار
نفـس   يوجـود  يعلم بـر تكامـل و تعـال    يرگذاريتأث نيينوشتار حاضر تب ينفس، هدف اساس يذات

است و چون وجود مساوق با كمال اسـت، حصـول علـم     يوجود ياست. از نظر مالصدرا، علم امر
صـرف نظـر از موضـوع علـم و مرتبـه       اساس ني. براشود يآن محسوب م يبرا ينفس، كمال يبرا

ـ شـود  ينفس محسوب مـ  يبرا ينفس، كمال يجهت حصول وجودش برا به يمعلوم، هر علم  ي. ول
علـم مراتـب دارد، هرچـه     كـه  ييجا و از آن زند يتوجه داشت كه نوع علم، نوع تكامل را رقم م ديبا

  خواهد شد.   تر يباشد، نفس متعال تر ديمعلوم شد يدرجه وجود
نحـو   نفـس، بـه   يبـرا  يحصول صور علمـ  ياز چگونگ ييصدرا قيدق ريذكر است كه تفس انيشا 

بـر   يدر آن است نه افزوده شدن و انضمام كمال يتجدد وجود جادينفس و ا يافاضه به اصل هست
بـه ادراك   ،يدر مراتب هست ريو با س افتهي يافاضه، ترفّع وجود نيكه نفس در اثر ا يطور  نفس؛ به

  .شود ينائل م آنها قيحقا
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