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  موجز المقاالت
  ّ أصفهانیّة من منظور میرزا مهدیّتقییم فهم الصفات اإللهی وشرح

  
  
  
  
    

  آزادپرورّیمهد   
  جامعة قمةّسالمیاإلفلسفة فی ال دکتوراه ،ّ  

ّ مسألة التعرف علی الصفات اإللهیّإن دل  القـضایا المثیـرة للجـّ هی من أهمعانیهاة ومّ
کید علـی اآلیـات ّ أصفهانیّیسعی میرزا مهدی.  تعالیفی مناقشة معرفة اهللا  من خالل التأ

، والذی یختلف عن الکـالم ّ من الالهوت السلبیّواألحادیث، إلی التعبیر عن نوع خاص
 ّفبحـسب رأیـه فـإن هللا. القاضی سـعید و مثل ابن میمونّاآلخر للقائلین بالالهوت السلبی

ة بین الخالق ّوبسبب عدم السنخیك کذل. ك وضعها بشکل مشترّلصفات تماك تل وصفة،
  بالمعلومـاتة، ووصـف اهللاّوالمخلوق، ال یمکن لعقل البشر أن یعـرف الـصفات اإللهیـ

 رّ سبحانه وتعالی هو من یعـرف البـش، بل اهللااًة لیس صحیحّرات البشریّالتصو والمفاهیمو
ی إلی تعطیل العقل فی فهم معرفـة ّة یؤدّل بهذه النظری القوّلهذا السبب فإن وعلی صفاته،

  .ةّالصفات اإللهی
ك شـتراال االعقـل، ،ّ أصـفهانیّ مهـدییـرزاة، مّ اإللهیـالـصفات :ّلکلمات األساسیةا

  .ّ السلبیلالهوت ا،ّاللفظی
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ّعالم الطبیعة من منظور العالمة الطباطبائی و بین عالم المثالالعالقة ّ 
  شراقاإلشیخ و

  
  
  
  
    

  ة بجامعة باقر العلومّسالمیاإلفلسفة فی الطالب دکتوراه  (یی پارساجواد (  
  فی إیرانث الحکمة والفلسفة و بحٶسسة بمالتدریسعضو هیأة ( ّأحمد شه گلی(  

 فـی ةّالهامـ الطبیعة هی واحـدة مـن القـضایا لمعا و مناقشة العالقة بین عالم المثالّإن
ین ّائیّة المـشّة عالم المثال لدحض نظریـّشراق بطرح نظریإلاقام شیخ . ةّسالمیالفلسفة اإل
مـة ّوالعال.  بعـض القـضایا األخـری فـی فلـسفتهتبیین وةّة األشکال الخیالیّیّ مادبخصوص
ّا واحد من الفالسفة المعاصرین الذین عبروا عن نظریً أیضّالطباطبائی ة حول عالم ّات هامّ

 شـرح آراء کـال الفیلـسوفین حـول ًالّ أوّلمقال یـتم هذا افی. الطبیعة بعالمعالقته  والمثال
  تحلیـل العالقـة بـین عـالم المثـالّ یـتمّا فی إثبات عالم المثال؛ ثممتهّأدل وعوالم الوجود

معرفة  واإلبصار، الصور الموجودة فی المرآة وة الخیالّعالم الطبیعة فی محاور مثل نظریو
ّة للعوالم، علیـّالتشکیکی وةّالقة الطولیمجاالت مثل الع وشراق،اإلشیخ من منظور الغیب  ة ّ

عالم المثال بالنسبة لعالم الطبیعة، وجود کماالت عالم الطبیعة فـی عـالم المثـال، وشـرح 
ّالحسیك ة اإلدراّکیفی واألحالم الصادقة  ّفـی الختـام تـم و،ّمة الطباطبـائیّ من منظور العالّ

یات ّ الفیلـسوفین وتحـدذینة لهـالمختلف وشرح بعض األمور عن وجهات النظر المشترکة
  . رأیّکل
  .شراقاإل خیش ،ّالطباطبائیّ العالمة عة،یالطب عالم المثال، عالم :ّلکلمات األساسیةا

  ةّائیّالفعل من منظور الفلسفة المش وةّ القوبرهان
  
  
  
  
    

  فی الحکمة المتعالیةدکتوراه (بهزاد پروازمنش (  
  ة طهرانأستاذ مشارك بجامع (ّیارّ غفنیحس(  

 التاریخ المکتوب للفلسفة ظهرت وجهات نظر مختلفة حول الحرکة، وفی هذا خالل
کثـر مـن قبـل ّ ألرسـطو هـی النظریـ»ةّالقـو«ة ّالسیاق کانت نظریـ ة الوحیـدة المقبولـة أ

 ًئـا ملیاً جـوهریفقد کـان یعتبـر الهیـول. ة الفالسفة المسلمینّالفالسفة الذین تلوه، وخاص
 ّقـدم. التهّتقبل تحو وّها تشکل الجسمّة فإنّ دمجها إلی الصورة الجسدیّتمة، وعندما یّبالقو
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 قبولهم لهـذا المـورد، العدیـد مـن البـراهین ضمنة ابن سینا، ّ وخاصن المسلموالفالسفة
ما ّال سـی  ـاًأحیانـ وت مراجعة هذه البراهین من قبـل الفالسـفةّالحین تمك علیها، ومنذ ذل

رین، حیـث ّلنظر إلیهـا بـبعض اإلنکـار مـن قبـل بعـض المفکـ اّ تمـفی الفترة المعاصرة
ّخفضوها إلی أمر عقلی  لهذه الفکرة فی تفـسیر التغییـرات ّ إلی الدور الهاماًنظر.  بالکاملّ

ّأن أحد أهم وفی الکون،  تحـاول هـذه الدراسـة ،»الفعل وةّالقو« هذه البراهین هو برهان ّ
ة، وهـذا ّعلی هذا البرهـان هـی انتقـادات أساسـینتقادات الواردة ّ إظهار أن معظم االاًأیض

ّع بانسجام کبیر فی الفلسفة المشائیّالبرهان یتمت  تقدیم قدرتها علـی قبـول اًتحاول أیض وة،ّ
 للفلــسفة ّة هــذا الموضــوع فــی تعزیــز مکانــة النظــام األمّیــّتکمــن أهم. ره صــدراّمــا حــر
 ةّالقــو« أی ،ةّالتعــالیم الفلــسفی ّ فــی واحــدة مــن أهــم،ةّائیّالفلــسفة المــشأی ة، ّاإلســالمی

کثر دقّد األرضیّتمههی نفسها  التی ،»الفعلو ة ّ للحرکة الجوهریائعة الریمة للتعالّة لتفسیر أ
  .وتحدید نطاقها

 ة،ّائیّالمـش الفلـسفة الفعـل، وةّالقـو برهـان ، األولیةّالماد ة،ّالقو :ّلکلمات األساسیةا
  .ّ الداخلیالتوافق

   البن مسکویهاألخالق تهذیبلحضارة فی کتاب ة لّ الداللیالصیاغة
  
  
  
  
    

  ّی تقوةّیهد  
  مساعدة بجامعة الزهراءأستاذة   

د علـی ّة، والتـی تؤکـّة فی المجتمعات البشریّ واحدة من المقوالت األساسیالحضارة
وقد انعکست هـذه المقولـة علـی نطـاق واسـع . االلتزام بمراعاة قواعد الحضارة ومبادئها

ین بمـن فـیهم ابـن ّات الفالسـفة اإلسـالمیّة فی فکر ونظریـّجتماعیة الحیاة االّفیعلی کی
ّ اتخذ خطوة مهمتهذیب األخالق بتدوینه لکتاب هوف. مسکویه ة فـی التنظیـر فـی مجـال ّ

 هذه المقالة من تحاول. ر الحضارةّة التی أرست األساس لتطوّاألخالق والفضائل اإلنسانی
ة ّة، شــرح تأثیرهــا علــی خلــق الــصیاغة الداللیــّ األخالقیــّخــالل التعــرف علــی الفــضائل

تظهر نتائج البحـث . ة فی مجال اللغویاتّباالستفادة من الطریقة الداللیك للحضارة، وذل
ّأن الفضائل األخالقی  »العدالة« و»السخاء«، »الشجاعة«، »ةّالعف «،»الحکمة«ة الخمسة ّ

 فیمـا األخـالق تهذیبطروحة فی کتاب  المـ ذاتها من سمات الحضارةّالتی هی فی حد ـ
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ة مـع الحـضارة، ّة، قـد أنتجـت مقـوالت فـی العالقـات الداللیـّ بالمفـاهیم الداللیـقّیتعل
د علـی ّالتـی تؤکـ وة فیما وراء أفکار ابن مـسکویه،ّة للصیاغة الداللیّباعتبارها نقطة مرکزی

  .ةّ للطبیعة البشریةّ علی القیم اإلنسانیالحفاظ القائم علی أساس ّجتماعیالعیش اال
ة، الحضارة، ابن مسکویه، تهذیب األخـالق، ّ الفضائل األخالقی:ّلکلمات األساسیةا

  .ة، دالالت األلفاظّالصیاغة الداللی

 فی القرآن »الحق« المنهج الفلسفی لکلمة فی الکلمات أصول علم دور
  الکریم

  
  
  
  
    

  ةّی قسم خراسان الرضو، مساعد بجامعة فرهنکیانأستاذ (ّینینب حسی زبی بی(  
  جامعة یاسوجب مساعد أستاذ (صلأ ّین قائمیحس(  
  فی علوم القرآن والحدیثماجستیر ( بادسارةّیرق (  

کثر الکلمات المستخدمة علی نطـاق واسـع فـی القـرآن ّ الحقکلمة  هی واحدة من أ
لـی علـم ّ فـإن معناهـا الـدقیق یحتـاج إّالکریم، والتی علی الرغم من وضوحها الظـاهری

کثر من نُأصول الکلمات، وقد استعملت فی القرآ معانی .  معنی مختلف٣٠ الکریم فی أ
 ّ، وغیرهـا تـدلّسالم، العدالة، الصدق، الکعبـة، الحـظ، القرآن، اإل ، الرسولاهللا: مثل

 فی هذا البحث باسـتخدام معرفـة أصـل ّتم. علی غموض هذه الکلمة فی القرآن الکریم
ة، شرح العالقة بین االستخدامات المختلفة لهذه الکلمة، مـع ّ التاریخیالکلمات والمعانی

کیـد »ّالحـق«هذا الـنهج الجدیـد لکلمـة  .»للوجود« ّالترکیز علی األصل اللغوی  مـع تأ
، ّة االجتهـاد اللغـویّمبـدأ صـالحیعلـی أسـاس ، ّبعض تفسیرات الفالسفة لکلمة الحـق

 خری فـی القـرآن الکـریم،عدید من اآلیات األ للّد الطریق للتفسیر الفلسفیّیمهأن  یمکن
ّالتی یتجنب الفالسفة االستشهاد بها لتفادی اتهامهم بالتفسیر بالرأی لعـدم وجـود أسـاس  ّ

کما یمکن أن یکون لها تأثیر علی ترتیب مختلف مواضیع الوجـود مـن حیـث .  لهاّلغوی
  .تها وثمارهاّیّأهم
، ّة، األصـل اللغـویّدالالت التاریخیـ معرفة أصل الکلمـات، الـ:ّلکلمات األساسیةا
  .، الوجودّالحق
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ّ التعرف علی مفهوم الطبیعة فی فلسفة السهروردیإعادة ّ  
  ةّفی ضوء نقد الصورة النوعی

  
  
  
  
    

  طهرانجامعةالتابع ل ّیفارابّبمجمع  ك مشارأستاذ (ّباجیید ّعلی دّمحم دّیس (  
  طهرانجامعةالتابع ل ّیفارابّبمجمع  ّ اإلسالمیةفلسفةفی ال دکتوراه طالب (انیناسخ کبرأ یعل (  

. ة لألنواعّ وضرورة األشکال الجوهریوجوددحض  و فی أعماله بنقدّ السهروردییقوم
ّتین فـی الفلـسفة المـشائیّب نفی قاعدتین هامّة یتطلّ نفی وجود الصور النوعیّإن األولـی . ةّ

ّهی أن الجوهر یتقوم بالجوهر فقط، وال یمکن للعرض ّ للجوهر، الثانیة أن اًمّ أن یکون مقوّ

والـسؤال الـذی . كّ ولـیس مـشکئُات فی الجواهر تحمل علی ذاتها بحمل متـواطّالذاتی
، ّ اإلشراق الفلـسفینظامة فی ّیطرح نفسه فی هذا الصدد ما هی مکانة نفی الصورة النوعی

 فـی هاه یـستخدمّ نجد أنـ، فی االستداللّ لطریقة السهروردیاً؟ وفقك ذلّ غرض یتمّوألی
ة وقبـول ّضرورات نفی الصورة النوعیـك رات المفارقة من خالل إدراّإثبات األمثال والمدب
ا ًا جدیـدًق مفهومـّحقـك  خالل ذلـومنة، ّفی الماهی ّكالشك ة، وکذلأّتقوم الجوهر بالهی

  لعـالمّ التـدبیر الـضوئیلالمفهوم الجدیـد بمثابـة أصـ وفالطبیعة فی هذا المعنی. للطبیعة
  .جسام بواسطة أرباب األنواع، ومبدأ النور لمختلف حرکات األشیاءاأل

فلـسفة ال، إلشـراق فلـسفة اة،ّیـالنوع الـصورة الجـسم، عـة،یالطب :ّلکلمات األساسیةا
  .ّ، السهروردیّئیةّالمشا

دراسة النتائج الحاصلة عن  واتّالجزئیك ة النفس فی إدراّ أو قابلیةّفاعلی
  هینّ المتألصدر منهما فی فکر ّقبول کل

  
  
  
  
    

  ّدکتوراه فی الحکمة المتعالیة بجامعة فردوسی مشهد( ین راستریمأ(  
  هدّ بجامعة فردوسی مشأستاذ (ّی شاهرودّنیی حسیمرتض دّیس(  

 ةّلیّة التخیّالصور الجزئیك ق بإدراّتین للنفس فیما یتعلّرئیسیصورتین  هینّ صدر المتألیرسم
 ّة فی عمله لکلّکما یوجد أدل.  النفس القابلةاألخری ونفس الفاعلةاألولی هی ال: ةّالحسیو

 ،»ُمعطی الشیء ال یفقده والفاعل«ة النفس وفق قاعدة ّ نتیجة لقبول فاعلیّأهم. تینّمن النظری
 ة؛ یقودنا مثل هذا االستنتاجّالفاعلی والصدور مرتبة ما قبل فیالنفس للصور ك هو قبول امتال
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کثر دقّولکنة مماثلة ّ نظریإلی ة ّة العرفانیـّهـی النظریـ وس،رات الـنفّة فی مجـال تـصوّها أ
ة النفس بالنسبة للصور ّ الحدیث عن قابلیّمن جهة أخری، فإن.  بانکشاف النفسةاّالمسم
ّسیالح وةّالخیالی  ةّیـة فـی عملّة إلـی الفعلیـّخروجهـا مـن القـو وة الـنفس،ّ یقودنا إلی قـوةّ
ّرات الحـسیّة التـصوّیـّمادك کذل وةّة النفس البشریّیّ توصل مادهاّ وفی النتیجة فإن،رّالتصو  ةّ

ّیبدو أن ك لذل. هینّ المتأللصدرة؛ وهی نتائج ال تتوافق مع بعض المبانی األخری ّالخیالیو

کثرّة أقرب إلی الصواب ولها نتائج فلسفیّرات الجزئیّة األولی فی التصوّالنظری   .ة مقبولة أ
ّ الحسیراتّوالتص :ّلکلمات األساسیةا  ةّیـ الـنفس، فاعلةّیـ، قابل)ةّالجزئیـ( ةّ والخیالیـةّ
  .النفس انکشاف نفس،ال

  ّ والفارابیسور طبیعة العالمات من منظور سوتحلیل
  
  
  
  
    

  ّسالمیإلکالم االفلسفة وفی ال ماجستیر( راه بار ندا(  
  بجامعة مازندرانشاركأستاذ م (ّ کناریّازیّ خبّمهدی (  

 اًوفقـ. اتّ فـی علـم اللـسانیّالجـادةا من دراسـات سوسـور ًّا مهمًة جزءّیائی السیمتعتبر
 ّبـالمعنی التقلیـدی.  والمدلولّین، هما الدالئ طبیعة العالمات تنقسم إلی جزّفإنلسوسور 
ّفإن الدال ًلکن سوسور وتبعـ. المدلول شیء داخل الذهن و شیء خارج الذهنّ ا لکانـت، ّ

 ّفی سنة الفلسفة. ا فی الذهنً منهما منطویّر کلّ أصل تطوّا أنًرمعتب ةّدیالتقلیّقد تحدی النظرة 
ّة فإن الفارابیّاإلسالمی  النظر عن ّ بالبنیة المعاصرة للغة، بغضّ اهتمّل فیلسوف لغویّ هو أوّ

 قـراءة العالقـات بینهمـا، وضمنالمعقول،  وفباستخدامه مفهوم الکلمة. ّجانبها التاریخی
ل ّاألو: تـسعی هـذه المقالـة وراء هـدفین. ة لتحلیل طبیعـة العالمـاتّتیّه یقدم قراءة ذاّفإن

 بالنسبة ّالثانی تحلیل وجهة نظر الفارابی.  حول طبیعة العالمةّالفارابی ودراسة آراء سوسور
  . والمدلول اللذان تحدث عنهما سوسورّکیفیة ارتباطهما بالنسبة للدال ولالمعقو وفظَّلل

  .المعقول و اللفظ، والمدلولّ سوسور، الدال،ّرابی الفا:ّلکلمات األساسیةا

   للخالق بالخلق قبل الخلقةّالحصولی العلمة ّ فی نظریلّتأم
  
  
  
  
    

  ّی رستممیبراهإ  
  ّشیراز للعلوم الطبیةجامعة بقسم المعارف ب مساعد أستاذ ّ  



  

الت
مقا

ز ال
وج
م

٢۵٧  

اعدة بـسیط  لقاًهین وفقّفصدر المتأل. ّاضیّفی فی هذا البحث بتحلیل رأی األستاذ قمنا
ّ تعالی، یفـسر العلـم ّ للکائنات الممکنة فی ذات الحقّجودیالحقیقة وبإثبات الکمال الو

ّ أن هـذه النظریـّاضـیّیعتقـد األسـتاذ فی.  بالکائنات فی مقـام الـذات هللاّالحضوری ة لهـا ّ
ّة هو أن تفسیر المالّ للنظریّاإلشکال األساسی. تهاإشکاال ب ّفی الوجود یتطل ّك صدرا للشّ
 بالممکنـات ّ هو أن هذا الرأی غیـر قـادر علـی إثبـات علـم اهللاّا، واإلشکال البنیویًتناقض

 ةّ الوجــود المفاهیمیــدةل المؤلــف بعــد تفــسیر وحــّلقــد توصــ. الممتنعــات والمعدومــة
ّة، إلی استنتاج مفـاده أن اإلشـکال األساسـیّ والشخصیکةّکالمشو  المـذکور أعـاله غیـر ّ

 قــائم علـی وحــدة الوجــود ّ الحـضوریهین علــی علــم اهللاّالمتـألاسـتدالل صــدر  ووارد،
 بالنــسبة اّأمــ. ة للوجــودّ بالوحــدة الشخــصیّکة، بینمــا یــستند اإلشــکال األساســیّالمــشک

 ّ الحضوریالعلمّه علی الرغم من أن إثبات هذا النوع من ّة فقد قیل أنّلإلشکاالت الهیکلی
ّة، إال أن اّ لدیه نقاط ضـعف منهجیـهللا هین هـو نفـس العلـم ّ لـصدر المتـألّلـرأی النهـائیّ

ة ّ قمنـا بدراسـة نظریـّثم. ّ علی شکل علم حضوریّ فی عین الکشف التفصیلیّاإلجمالی
  . للخالق بالخلق قبل الخلقةّ حول العلم الحصولیّاضیّاألستاذ الفی

، ّهین، العلـم الحـضوریّ المـسبق، صـدر المتـألّ العلـم اإللهـی:ّلکلمات األساسـیةا
  .ّ، العلم الحصولیّاضیّلفیا

  ّة للسمرقندیّ األفکار المنطقیبعض
  ةّ فی أجزاء القضیّ الطباطبائیّللعالمةة المبتکرة ّوالنظری

  
  
  
  
    

  ّییدئ فاکبرأ  
  أذربیجانّ بجامعة الشهید مدنی مساعدأستاذ   

 منطـق مغمـور مـن القـرن الـسابع عـالم ،ّالـسمرقندی شرف أبند ّ الدین محمشمس
ّ فعال ومؤثر له دو،ّریالهج ّإن . ّ فـی العـالم اإلسـالمیّنوییر المنطـق الـسّتطو وّ نمویر فّ

ما قطـب الـدین ّسـی ُة یظهر تأثیره علی أفکار بعض علمـاء المنطـق الّدراسة آرائه المنطقی
ّإضافة إلی توسیع بعض ابتکارات ابن سینا، فإن لدیه وجهات نظر منطقی. ّالرازی . نـةّة معیّ
ة ّ قـضیّ بساطة التصدیق أو نفـی ترکیـب التـصدیق، حـل،ّتدلنظام ابن سینا المس بااللتزام

ة وتقـسیمها إلـی ثالثـة ّالمفارقة الکاذبة، والتمییز بین الحاالت المختلفة للضرورة الوصفی
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 الموضــوع معدومــة معدولــة الــسالبة ستویة فــی عکــس مــّ إضــافة شــرط الذهنیــ،واعأنــ
 مـن بـین األفکـار جمیعهـال معدومـة الموضـوع، المحمول، أو الموجبة معدولة المحمو

دراسـة هـذه اآلراء،  و ضـمن ذکـرلیقوم هذا المقـا. ّة لشمس الدین السمرقندیّالمنطقی
ّدراسة وجهة نظر العالمـة الطباطبـائی وذکر من خالل ق بساطة التصدیبمناقشة  المبتکـرة ّ

نـات ّ مـن المکوةّ تعتبـر النـسبة الحکمیـال وبحـسب رأیـه ،ةّنـات القـضیّحول عدد مکو
  .ةّة للقضیّاألساسی
ة، ّالــضرورة الوصــفی ر والتــصدیق، عکــس المــستوی،ّ التــصو:ّلکلمــات األساســیةا

  .ّ والطباطبائیّالسمرقندی

  صدرا ّالمال و فی فکر هیدغر»ة المتسامیةّ البشریةّللهوی« مقارنة دراسة
  
  
  
  
    

  ّیانی کنیحس دّمحم  
  ّامعة قمجب قارنةدکتوراه فی الفلسفة الم  

  بطریقة مقارنة»ة المتسامیةّ البشریةّالهوی«صدرا فی باب  ّالمال وهیدغر دراسة آراء یمکن
  التقاربأوجهّإن . ختالف التقارب واالوجهنحصل فی هذه المقارنة علی أ. ة جوانبّمن عد

 ّ للتعالی فی سیاق الوجـود، ویقـران بالتـأثیردل، کالهما یؤمن بمعنی واحّاألو: عبارة عن
 فـی تعریـف ّالـسموة ّیـّ، کالهما یؤمن بأهماًجود فی تحقیق تسامی البشر؛ ثانیالمنفرد للو
ّیعتبران أن الهوی واإلنسان، ثنـین ّ فـإن االك،؛ عـالوة علـی ذلـّة قائمة علی الـسموّة البشریّ

ّیصرحان باالستمراری ّ، إن أساس ًالّأو: ختالفوفیما یلی نقاط اال. ّ البشریّة الدائمة للسموّ

ّ مختلف؛ ألن بدایة السموّ منهما حول السموّکل  لـدیکارت، ّ بنقـد ذاتـیّ عند هیدغر یتمّ
األشیاء فی انفتاحها؛ ك  الذی یدرحیدّویصل إلی استنتاج مفاده أن اإلنسان هو الکائن الو

ّلکن بدایة السمو  الکائنـات إلـی ةّموضوعی تصویره من خالل شرح ّصدرا فیتم ّ عند المالّ
ّهی قائمة علی االعتقاد بأن انکشاف الوجود فی اإلنسان یحـدث مـن  و،ّیقیالوجود الحق

 هیـدغر بالنظـام ن، یـؤماًثانیـ. ّفیض الوجـود الحقیقـی وة واإلرادةّخالل الحرکة الجوهری
ّ الذی صوره باالعتماد الذاتیّالوجودی  صدرا ّمال فی فکر الن؛ لکّ فی أمر السموللوجود ّ

ّفإن االهتمام باأللوهی   . کبیرةةّیّم بجوانبها له أهّ والعملیّالعلمیك ّفی ضوئها التمسة وّ
  . الربطنیع دازاین،ة، مراتب الوجود، الوجود، ّ الذاتی:ّلکلمات األساسیةا
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الناقصة فی الفلسفة مع السبب والشرط فی  و مقارنة للعلة التامةدراسة
  علم االصول

  
  
  
  
    

  ّغالمعلی مقدم ّ  
  ةّة للعلوم اإلسالمیّ الرضوی مساعد بالجامعةأستاذ  

ّالعلی ة فـی مجـال ّ الوجـود والفکـر، واحـدة مـن القـضایا الهامـئ التی هی أحد مبادةّ
ّ عـن مبـدأ العلیـّار عقالنـیّ الشیعة کتینروّمفکاللطالما دافع . ةّالمعارف الدینی ة وشـرحوا ّ
ّتقسیم العلة إلی تام. أحکامه وأقسامه   قریبـةبـة،ّکمر وةّمعـدة، بـسیط وةّة وناقـصة، حقیقیـّ

غیرها فـی  والمقتضی والمانع وة وغیرها فی الفلسفة، وتقسیمها إلی السبب والشرط،بعیدو
قـام الفالسـفة بهـذا . علم األصول هی من بین المواضیع المـشترکة بـین هـذین العلمـین

ّقدم علماء أصول الفقه عد و،ّالتقسیم فی الغالب بطریقة الحصر الثنائی ة تقـسیمات وفـق ّ
 مقارنـة بدراسـة ّت بمنهج تحلیلیّقنا فی هذه المقالة التی تمّتطر. ةّعملی وةّبارات فقهیاعت

ّلتقسیمات العلة فی هذین العلمین، ومن خالل نقـد الـشرح األصـولی ّ أظهرنـا أن تقـسیم ّ

کثر انسجامّالعل ك باإلضـافة إلـی ذلـ. ّ ویواجه مشاکل أقـلاًا وإتقانًة بطریقة مزدوجة هو أ
ًعض تقسیمات العلة فی علم األصول بناء علی التقسیم الشائع فی الفلسفةیمکن تفسیر ب ّ.  

ّ تقسیمات العلة، العلة فی األصول:ّلکلمات األساسیةا الفلسفة، السبب فی الفلسفة  وّ
ّواألصول، العلة التام   .ة والناقصة فی األصولّ


