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  موجز المقاالت
   النفس وعالقتها مع البدنیماهّي

   وكانطّىد نظر السهروریمن وجه
  ىد مرتضي حسينى الشاهرودالدكتور السّي  
  ى فردوسیستاذ مساعد بجامعأ  

 الـشرق   ى فـ  ی بهـا كبـار الفالسـف       واهتمّ ی النفس اليوم من فروع المباحث الفلسفيّ      یفلسف
 مثـل أفالطـون   یوبحث القدماء من كبار الفالسف  . كثيًرانوا فيها    ودوّ ونقًدا بحثًاوالغرب  

. ی الـنفس الفلـسفيّ    ىهم لم يبحثـوا فـ      من منظور علم النفس ولكنّ     وأرسطو حول النفس  
هين، ، وصـدر المتـألّ    ّىرين منهم والمعاصرين مثل ابن سـينا، والـسهرورد        ولكن المتأخّ 

 هـذا   ىي فـ  ، وهيـوم وكـانط، طرحـوا مباحـث شـتّ          ىوديكارت، وهابز، والك، وبركل   
 الغرب، كـان    ىالبدن ف  اشتهرت بالنفس و   ى الت یوالمسأل. الموضوع شارحين أو ناقدين   

 هـذا المقـال نبحـث عـن آراء الفيلـسوفين            ىوفـ . یزالـت بـاقي    بدؤها من ديكارت ومـا    
   وكـانط ونقـارن بينهمـا      ّى العـصر الـراهن، الـسهرورد      ى عصرهما وحتّـ   ىالمشهورين ف 

ولتـصير  .  هـذا المجـال    ى فـ  ی الفالسـف  ى إلـي آراء بـاق      أحيانًـا  ق ونتطـرّ  ی هذه المسأل  ىف
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همـا  ا ونقول رغـم أنّ     أيضً ی الماهيّ ی أصال ى نبحث عن آرائهما ف    ی بالغ یّي ذات أهمّ  المسألی
 ،ی، واإلراد ّى الـذات  ىص والـوع   كثيـر مـن المـسائل مثـل التـشخّ          ىقد اشتركا ووافقا فـ    

  مثـل  أخـري  مـسائل  ىفـ  اختلفـا  قـد  والبقاء؛ النفس، مع الجوهر یعينّي ىونف ،یوالبساط
 حـصر  وعـدم  ء،ىالـش  کلـذل  ّىالعينـ  التمايزو ءىللش ّىرالتصّو التمايز بين یالعالق ىنف

 کواإلدرا ،یالعقلّيــ یوالمعرفــ للــنفس، یالمحــض یواإلنّّيــ ر،المفكّــ الجــوهر ىفــ الــنفس
 كمــا  وإبهامهــا،یالنفــسانّي اإلدراكــات ووضــوح بالخــارج، الــنفس وعلــم ،ّىالحــضور

  .اهللا شاء إن لهاسنفصّ
  .الفلسفیالنفس، البدن، كانت، السهروردّى،  :الكلمات الرئيسی

  ّى الطباطبائی والعالمّىس الزنوز المدّرّىد عل السّيىرأ
  ّى المعاد الجسمانىف

   أستاذ مساعد بجامعی تربيی المدّرس بطهران(الدكتور رضا أكبريان(  
  ی للعلوم اإلسالمّيی الرضوّيی الدكتورا بالجامعی مرحلىطالب ف (ىسحاق عارف إدمحّم(  

وللحكـيم  . اته مـن ضـروريّ    ّى لإلسـالم والمعـاد الجـسمان      یالمعاد من األصـول المـسلَّم     
 ی كلمـات جديـد    ی هـذه المـسأل    ى من الفقهاء والعلماء، فـ     ّى الطباطبائ ی والعالم ّىالزنوز
ـ  ى الموضوع، قوله فـ    ى ف ّى الزنوز یوالوجه المميِّز لنظريّ  . یات حديث ونظرّي ق  تعلّـ  ی كيفّي

 يقـول بـه     ىالنفس إلي البـدن الـذ     النفس بالبدن وهو قوله برجوع البدن إلي النفس ال          
 ّى تفاصيل المعاد الجـسمان    ى ف ّى مع الزنوز  ی وإن لم يعلن موافقته التامّ     یوالعالم. الباقون
  . لحوق األبدان إلي األنفسى فّىه أذعن بما قاله الزنوزإال أنّ

المعاد الجسمانّى، لحوق األبدان إلي األنفـس، الـنفس الكلّّيـی،            :الكلمات الرئيسی 
  .س الزنوزّى، العالمی الطباطبائّىالمدّر

   النفس بالبدنی عالقی لمسألی والتصديقّيیتفسير المبادئ التصورّي
   قّمی أستاذ مساعد بجامع(الدكتور أحمد ديرباز(  
  قّمطالب فى مرحلی الدكتورا بجامعی (گلى  أحمد شه(  

ـ   اإلسـالميّ  ی الفالسف لقد اهتمّ  ـ ون مـن قـديم الزمـان بموضـو     ون والغربّي  ارتبـاط  یع كيفّي
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 ى أجريت فـ ی بحوث كثير کوهنا). البدن (ّىمع الجوهر المادّ  ) النفس(د   المجرّ الجوهر
وهذا المقـال يبـدء   . ته وضرورته له حيوّيىهذا الموضوع ولكن البحث لم ينته بعد وبق     

 النزاع   بتقرير حديث عن محلّ    ى يأت  وتفسيرها ثمّ  ّى نظر ابن سينا والشيراز    یبتقييم وجه 
 تقـارير   ی الـنفس بالبـدن خمـس      ی عالقـ  ی مـسأل  ى النزاع ف  ويستنبط من محلّ  . یمسأل ال ىف

تركيـب  «، و »رالتـأثير والتـأثّ   «، و »یالعالقـ «:  من هذه التقارير هـو     والمحور األساس لكلّ  
ويـري  . »حـاد االتّ«، و »ق والتـدبير  التعلّـ «، و »د والمجـرّ  ّى من المـادّ   ّىالنوع الواحد الطبيع  

. فحسب وسائر األقسام خـارج عـن محـل النـزاع          » حاداالتّ«ع هو    النزا محلّّ    الكاتب أن 
والمسألی األخري فى هذه المقالی هى التفسير الصحيح من مبدأ السنخّيی وتـأثيره علـي                

  الكاتـب بتبيـين جديـد لحـلّ        ى الختـام يـأت    ىوف. د والمجرّ ّىارتباط البدن المادّ  مسألی  
علــي أســاس بعــض المبــادئ ) دنالبــ (ّىمــع المــاّد) الــنفس(د  ارتبــاط المجــّریمعــضل
  .ىوالمبان

الـنفس، البـدن، المجـّرد، المـاّدّى، تقريـر محـل النـزاع، مبـدأ                 :الكلمات الرئيسی 
  .السنخّيی

  ی مسألى فّى وابن العربّى الشيرازىرأ
  » الحقائقی معرفىحدود العقل ف«

  ىالدكتور بهزاد مرتضائ  
  تربيی مدّرس یستاذ مساعد بجامعأ  

 ی هو معرف  ّى البن العرب  ّى والعرفان النظر  ّى للشيراز ّى النظر العرفان  ىس ف الموضوع األسا 
 ی نظره هذا يريد النيل إلي طريـق لمعرفـ         ى ف ّىالشيراز. أسماء اهللا تعالي وصفاته وأفعاله    

، ال يمكـن   بـدون وجـود الحـقّ   ه كما ال يوجد مخلوقًا   ويعتقد أنّ  ّى كعارف حقيق  الحّق
 ک وإدراه يلـزم لـشهود الحـقّ   لهذا يري أنّ.  اهللا تعاليیف للمخلوقات بدون معر ی معرف ّىأ

 ی آثاره العرفانيّ  ى ف  يقصّ ّى الشيراز ّ   من النفوس وأن   ی جبل اإلنّيّ  ک اندكا یات العقليّ ّيالكلّ
ه وصـفاته وعلـي     ئ وأسـما   الحـقّ  ی معرفـ  ىا ف ًد ومنهجه ويري العقل محدّ    ّىأثر ابن العرب  
  . أن يعرفهاطالب الحّق

  .ابن العربّى، الشيرازّى، العقل، المعرفی، الحقائق :یالكلمات الرئيس
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  ی المعرفى ودورها فالفطری
   أستاذ مساعد بجامعی طهران(الدكتور حسين غفّاري(  
  ی للعلوم اإلسالمّيی الرضوّيی الدكتورا بالجامعی مرحلىطالب ف(م  مقّدىغالمعل(  

 ینـسان والمعرفـ    اإل ی معرف ى ف ی مهمّ ینسان، مسأل  لإل ی المعلومات والميول المسبوق   یمسأل
منهم من يعتقد بوجـود هـذه       . ينين والغربيّ  وكانت مطمح أنظار العلماء الشرقيّ     یالفلسفّي

 تطلق علي هـذه     ى الت ی اللغ ى ه یالفطر. انسان ومنهم من ينكرها أساسً    اإلدراكات في اإل  
. یا ومعرفــرين المــسلمين وجــوًد نوقــشت بــين المفكّــىوالتــ.  الــدينىاإلدراكــات فــ

، مــن ی والمعرفّيــینــسانّي كثيــر مــن المــسائل اإلى فــی ودورهــا الهــاّمیتهــا البــالغّيوألهّم
ن علـي هـذا يبـيّ     .  هذا الـصعيد   ىرين المسلمين ف  ل آراء المفكّ  ن وتحلّ  أن تبيّ  ّىالضرور

 ويبحث عن منظور الحكماء ما قالوا القائلين  ی العلوم المعرفيّ  ى ف یهذا المقال دور الفطر   
  .ی الفطرّيی المعرف حولکبالتفكي

الفطــری، المعرفــی الفطرّيــی، مدرســی التفكيــك، اإلدراكــات  :الكلمــات الرئيــسی
  .الفطرّيی، معرفی اهللا الفطرّيی

 ّى والحكيم السبزوارّى لموالنا جالل الدين الرومیاألسس الفكرّي
  ی العرفان والحكمىف

  نالدكتور حسين بهروا  
  زوار فرع سبی الحّریستاذ مساعد بجامعأ  

العرفان معرفی مبنّيی علي حـالی روحـانّيی ال توصـف، يـرتبط اإلنـسان فـى هـذه الحـالی                     
 العرفـان . مباشًرا مع الوجود المطلق ويدرک ذات المطلـق بمـساعدی الـذوق والوجـدان             

 الحقيقـىّ  معناه فى اهللا إلي السلوک هو الغّراء المحّمدّيی الشريعی أّسسته الذى اإلسالمّى
 طريـق  عـن  يحـصل  كمـا  النظـرىّ  العقل طريق عن السير هذا فى ن،اليقي علم ويحصل

وكتـاب اهللا تعـالي واألحاديـث        . اليقـين  وحـقّ  اليقين عين الروح وتنوير العملّى العقل
 ی علي أساس وحد   ّىولقد بنيت عرفان جالل الدين الروم      . المعصومينالواردی من   

ی  الكثـر  ى فـ  یوجـود والوحـد    الوجـود والم   یه يقـول بوحـد     وإنّـ  ّىالوجود والعشق اإلله  
 ى فـ  ی وسـاري  ی العـشق جـاري    ی بالعـشق وجـذب    ی جميع الموجودات قائم   ّ   بأن ويقول أيضًا 
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 ّىر بـأقوال ابـن العربـ      ه تـأثّ   الوجود وإنّـ   ی يقول بوحد  ّىوالحكيم السبزوار  . العالم جميع
تـه  تـه وإحاط  وأبـدي عبقريّ ّى للرومـ ّى المعنوّىه شرح المثنو، كما أنّّى الروم ّىوالمولو

 . كتـبهم  ى بها أهل التحقيق والعرفان ف      استدلّ ىعلي أقوال العرفاء واألخبار واآليات الت     
 ّى الوجـود والعرفـان العملـ      ى ف ی والوحد ّىر الكون بالعرفان النظر    يفسّ ّىالرومّى  المولو

ه وأنّـ  ّى وكلّـ ّىممدوح ومـذموم وجزئـ  : ی مختلفىوالكشف والشهود ويري للعقل معان   
 ی جعال وحـد   ّى والحكيم السبزوار  ّى الروم ّىالمولو .ه شيئًا  وال يعدّ  ّىينكر العقل الفلسف  

 ويستفيدان مـن    ّى العرفان النظر  ى واإلنسان الكامل هو المبني ف     ّىالوجود والعشق اإلله  
 الوجـود ومـن     ی من وحـد   ی الحكم ىهما يستفيدان ف  كما أنّ . ّى والشهود ّىالمنهج الذوق 

 الوجود يختلـف عـن اآلخـر        یرهما عن وحد  ولكن تفسي . امنهج الكشف والشهود أيضً   
  .ءىه بش ال يعّدّى والمولوّى يستفيد من االستدالل والعقل الفلسفّىوالحكيم السبزوار

المولوّى الرومّى، السبزوارّى، العرفان، الحكمی، العشق، وحـدی         :الكلمات الرئيسی 
  .الوجود، العقل

   بعد الطبيعیموضوع ما
  ىالدكتور جعفر شانظر  
  هانبصأ ی بجامعی التدريسّيی الهيأعضو  
والحكماء القدماء جعلـوا    .  تتمايز حسب الموضوع والمنهج والغرض     یالعلوم البشريّ ّ    إن

وقسموا مباحث  . جميع العلوم قسمين نظرّى وعملّى وقسموا كال القسمين إلي ثالثی أقسام          
مـاّدّى إلـي مباحـث    الحكمی والعلم النظرّى علي أساس عالقتهما بالوجود الماّدّى وغيـر ال      

ـ   ) یبعد الطبيع  ، والعلم األعلي وما   ّىلهعلم اإل ال(لهّيات  اإل ات ات والرياضـيّ  وإلـي الطبيعّي
 أو علـم    ّى موضوع العلم اإللهـ    ى ف یات مختلف وطرحوا آراء ونظريّ  ) ينالعلمين التعليميّ (
 موضوع ّ  أنن اآلراء واألنظار يري      ويبيّ یهذا المقال بعد أن يطرح المسأل     . یبعد الطبيع  ما

هذا العلم واحد فى قسميه كليهما العاّم والخاصّ، وهو حقيقی الوجود أو الوجود المحـض          
اهللا « و ات وجعلوا الموجـود موضـوع العـامّ       لوا الموضوع في اإللهيّ   وقد أخطأ الذين فصّ   

  . للحكماءی الفلسفّيى هذا التفصيل ال يالئم المبانّ  ألنموضوع الخاصّ» تعالي
  .الموجود، ما بعد الطبيعی، الموضوع، اإللهّيات :سیالكلمات الرئي
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  ی واإلسالمّيی الغربّيی اإللهّيی الفلسفى فّى الوجودالبرهان
  ىولّى اهللا عباس  
  یس المقّد بقّمی العلمّيیباحث الحوز  

 ی طيلـ  ی جـذب إليـه الفالسـف      ى والـذ  ی الفلسف ى ف ی من البراهين المهمّ   ّىالبرهان الوجود 
ه إذا فرضـنا     أنّـ  ى الوجود يعن  ی والمحور األساس لهذا البرهان هو معرف      ّىالتاريخ الفلسف 

 هـذا   ىويمكـن أن نُـر    . ی توجـد صـدف    ى هللا تعالي ليس هو مـن الوجـودات التـ          وجوًدا
 ی والمـسيحيّ  ی للـسنن اليهـوديّ    ی الكـونيّ  یا من النظر  ر الصحيح من اهللا تعالي مستمد     التصّو

 نظـر هـذه    ی كيفيّ ىر عنه ف   وما يتأخّ  ّىالتجريب وهذا يمكن عن طريق البحث       یواإلسالمّي
 النقـد   ى وتبعـه فـ    یل مـرّ   ذكـر هـذا البرهـان ألوّ       ىوآنسلم هو الذ  . السنن إلي اهللا تعالي   

 دّىوأشهر المدافعين للبرهـان الوجـو  . ، وهيوم، وكانطّىوالبحث جونيلو، توما األكوين  
 هارتشورن ومالكم أتيا     العصر الحاضر  ىوف.  هما ديكارت واليبنتز   ی الحديث ی الفلسف ىف

  .بتقرير جديد عن هذا البرهان
  .البرهان الوجودّى، الفلسفی، اهللا، الغرب، اإلسالم :الكلمات الرئيسی


