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  موجز المقاالت
  ّىسالماإل العالم ىف یالفاضل یالمدين لحو یالفكرّي التالتحّو مسار

   أستاذ مساعد بجامعی جيالن(حسن أحمدى(  
  المدن تخطيطفرع  ىفماجستير (ى فرادأ كاظم(  

 ،یمختلفـ  شـكال أب نـسان اإل یحيـا  ىفـ األعلـي    المثـل  تحقيق نحو ىالسع یفكر تبلورت
 خـالل  ىف ظهريُ ّىالحال البحثو ،»یالفاضل یالمدين« قالب ىف عصر كلّ علماء عرضهو

 ،ّىتحليلـ  ـّى  توصـيف  سـلوب أب یالفاضل یالمدين لتحقيق الساعين المسلمين فكاری أدراس
 احتـرام و نـسان اإل یحيا ىف یالمعنوّيو یالروحّي القيم نحو هالتوّج ،اهللا یعبودي من كالًّ    أن
 ائصالخـص  مـن  یالعـدال و یالوحـد و ینسانّياإل یالكرام یتنمي ىف ىالسعو نساناإل ینسانّيإ

 دار ،سالماإل یمدين ،یالفاضل یالمدين مثل مفاهيمّ    إن ذإ ؛یالمثالّي یسالمّياإل للمدن یالهاّم
 من اواسًع ازًحّي خذتأ ىالت ىه مجتمع لكلّ ...و بينالطّي دار ،الصالحين یمدين السالم،
 البعيد جتمعوالم بناؤها يمكن ال التى والمدينه اليوتوبيا مفاهيم ال،  المسلمين العلماء اهتمام

 المفكّـرون  وقـّدم ،  ثابتين وشكالً تملک هيكالً  ال اإلسالم فى المثالّيی فالمدينی. التحقيق من
، بالمبـاِدئ  يهتّمـون   فهـم  .أكثر) الفاضلی للمدينی (المثالّيی للمدينی الفكرّيی ألبعاد المسلمون

 ،یالتـاريخيّ  ،یالزمـانيّ  للظـروف  اوفقًـ  ساسـها أ علي بناؤهاو یالمدين هيكل لسيتشكّ ىالت
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 واحـدی  وأسـلوب  واحـدی  وفاضـلی  مثالّيی مدينی اإلسالم فى لدينا،  لذا. والثقافّيی االجتماعّيی
  .المدن بعد إسالمّيی مدن علي نحصل أن يمكننا أنّه إال، اإلسالمّيی المدن بناء كذلک فى

 المـدينی  بناء نحو الساعون المسلمون،  اإلسالم،  المثالّيی المدينی : الرئيسی المفردات
  .الفاضلی المدينی، الفاضلی

 التشابهات صدرا؛ مالو ّىالسهرورد أىر ىف المعلولو یالعلّ یعالق
  االختالفاتو

  تربيی المدّرسأستاذ بجامعی (أكبريان  رضا(  
  اإلسالمّىكالمالو یفلسففى فرع ال یماجستير (نجبا ینفيس (  
 اأّم ،بعده رينالمفكّ قبالإل السبب كان یّيللعلّ الجديد التفسير بيان ىف ّىالسهرورد أىر

 یالفلـسف  تـاريخ  ىفـ  خـري أ یساسـيّ أ تغيير ینقط يعّد ّىالسهرورد بعد صدرا مال برنامج
 یعالقـ  وجـود  عن ميتكلّ ّىالسهروردّ  أن مع .کذل بعدک التار التّمأالت ساسک أ كذلو

 یمـستقلّ  یخصوصّي لللمعلو يكون نأ كنمي باعتقاده هأنّ الإ ،المعلولو یالعلّ بين یعميق
 محـلّ  المعلولو یالعلّ بين یستقاللّيالا هذه مثل صدرا مال لكن من وجهی نظر   . یالعلّ عن
 یبفكـر  رثّأمتـ  المعلـول و یالعلّـ  بـين  یالعالقـ  يخـصّ  ما ىف صدرا مال اعتقادّ     إن .شكالإ

 وذو جديـد  تفـسير  الموضـوع  لهذايبدو   به یالخاصّ اتهنظرّي حسب ولكن ،ّىالسهرورد
 مـن  ،الوجـود  یحقيقـ  یوحـدانيّ ک  كذلو صدرا مال عند ،الوجود یصالأ ،متفاوت لشك
  .ّىالسهرورد ليی إبالنسب صدرا رلتفكّ تعامالً كثراأل الوقت نفس ی وفىالمتفاوت دلّیاأل

  .اإلضافی اإلشراقّيی، العلّی، المعلول، السهروردّى، مال صدرا : الرئيسیالمفردات

  مال صدراتأّمالت فى الفكر السياسّى ل
  رسبزوااإلسالمّيی ب الحّری الجامعیفى  أستاذ(بهروان  حسين(  
  یسالمّياإل یحكمالو یفلسففرع الفى  ريماجستمرحلی ال یطالب(ى حسين سادات میمعصو(  
ک ذلـ  ىفـ  نبيـاء لأل نيمرافق وتجدهمی  للفالسف یالجاّد المباحث حديی إ يّنالمد یسياسال

. اعمليـ و انظري یالفلسف من النوع بهذا وااهتّم نبياءألّ ا   أن ليی إ شاراإل تبهر. یبخطو یخطو
 بحـاثهم أ ّييناليونـان  یالفالسف من عدد صخصّ قدف .فقط انظري بها وااهتّم فقد یلفالسفا
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ّى الفاراب الفيلسوف نال یسالمّيی اإل الفلسف ىف .رسطوأو فالطونأ مثالأ ،المجال هذا ىف
 ىفـ  رسـالته  مـن  اقـسمً  صخـصّ  قد سينا ابن يلسوفالف وهكذا ،یالسياس فيلسوف بلق

 صـدر  مثـل  سـينا  ابـن و ّىارابفـ ال بعـد  خـرون اآل یالفالسـف  اّمـ  أ ،ّيیالمـدن  الفلـسفه  مجال
 ّىتفـصيل  بـشرح  فقط اهتّم صدرا مال ّ  أن القول يمكنو جديد ىءبش اتوأي لم هينلّأالمت
  .سينا ابنو ّىالفاراب یلفلسف ّىجمالإ توضيحو

  .المبدع، المقلّد صدرا، مال ولفارابّىل سياسّىال تفكّرال :یالرئيس المفردات

  النفس بقاءو الحدوث بين الجمع ىف صدرا مال یلنظرّي ّىتحليل نقد
  ىعارف إسحاق محّمد  
  طالب مرحلی الدكتورا فى فرع الفلسفی والكالم اإلسالمّى  
ال  ءىشجـّرد الـ   ت .البقـاء و الحـدوث  ألیمـس  الـنفس  یمعرف باب ىف یالمهّم البحوث من

ّ   نأل ؛الخلـود و البقـاء  مـع  هحدوثـ ال يالئـم     وهكذايالئم حدوثه الزمانّى وسبقه بالعدم      
فاقد لحامـل اإلمكـان االسـتعدادّى       (مجّرد   موجود كلّ ّ  أنعند الحكماء هو     به مالمسلّ

 هـذا  الـذهن  ىفـ  يخطـر  المـذكور  الموضـوع  ظیوبمالح  أزلّى وأبدّى)للوجود والعدم 
 نفـس  ىوفـ  حـادث  مـر أ ینـسانيّ اإل یدالمجـرّ  الـنفس ّ    أن سـينا  ابن رتصّوي كيف السؤال
يبـدو   واحـد؟ ى شىء   ف الحالتين هاتين جمع يمكن كيف ممكن؟ غير انعدامها الوقت

ّ مال صدرا وإن بذل جهوده المضنّيی لحلّ المشكل إال أنّه ال يزال غير محلـول كمـا                    أن
  .غير محلولی من جانبهّ مشكلی البقاء الروحانّى والمجّرد بقيت  أن

مال صـدرا، الـنفس، الحـدوث، البقـاء، الحـدوث الجـسمانّى،            : الرئيسی المفردات
  .البقاء الروحانّى

  »یالحرك ىف یالحرك« مفهوم تحليل
  )یبداعّياإل ّىالطباطبائ یالعالم ینظرّي(

  ىكمال مهدى محّمد  
  ّىسالماإل الكالمو یالفلسف فرعفى  الدكتورا یمرحل طالب  
 الفالسـفی  عمـوم  بقبول) األين الكيف، الكّم، (الثالث مقوالتال فى الحركی مفهوم ظيح
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 أنّـه   إال ،أيـضًا  الوضـع  مقولی فى توضع أن يمكن ّ الحركی   أن سينا ابن أثبت القدم وقد  منذ
، المتـألّهين  صـدر  أّما .المقوالت من وغيرها الجوهرى  ف الحركی وعقو یفكر بشّدی عارض

 یزمـر  ىفـ  الجـوهر  جعل فقد ،یالجوهرّي یالحرك حول یالبديع تهّينظر طرحه خالل ىف
 ىفـ  یالحركـ  یفكـر  رفـض  یالفالسف من غيره مثل هأنّ الإ ی،الحرك ضمنها تقع مقوالت

ّ   نأل الحـصول؛  یتـدريجيّ  فرادهـا أ يكـون  ىالتـ  المقـوالت  ىف ماسّي ال ،المقوالت سائر
 مـن  بـدورها  تعتبـر  ىالتو »یركالح ی فى الحرك«ی  ظاهر حدوث ليؤّدى إ ت فيها یالحرك

 یالعالمـ  باعتقـاد  ،یالجـوهريّ  یالحرك یفكر قبول لكنی،  الفالسف یكافّ عند المستحيالت
 یحقيقّيال یالتبعّي یالحركالحركی الجوهرّيی نوًعا من      وقوع یفكر قبول يستلزم ّىالطباطبائ

 تعتبـر  ال منظوره من »یالحرك ىف یالحرك«ّ    إنف لذا، .التسعالعرضّيی   المقوالت یكافّ ىف
 قبـول  ضـوء  علـي  ممكـن  بطئهـا و الحركات یسرع یكيفّي بيانّ   إن بل ،فحسب یمستحيل
  .دراستهاو نقدهاو تهنظرّي زوايا بيان یالمقال هذه تتناول .یالحرك ىف یالحرك یفكر

 الحركـی فـى   ،  التبعّيـی  حركی األعراض ،  المقوالت فى الحركی : الرئيسی المفردات
  .والبطء السرعی، لحركیا فيه ما، الحركی

  شرعال نقلو الحفظ یلبرهن یالمنطقّي یالنظر
  أستاذ مساعد بجامعی فردوسى بمشهد (عليرضا كهنسال(  
  طالبی مرحلی الماجستير فى فرع الفلسفی والكالم اإلسالمّى (ىتحريرچ ینفيس(  
 حيـث  یممـا اإل موضـوع  یّيهّمألو ،معروف مرأ سالماإل دين ىف المطلوب اليقين حرازإ

 دالجهـ  ضـبّ  یالمقـال  هذه ىف لذا ،اليقين هو یالمهّم ی،المبرهن یالمنفرد استدالالتهاّ    أن
 النـصب  وجـوب  لـي إ ىالمنتهـ » عالـشر  ونقـل  حفـظ « دليل ىف یالبرهن شروط قیلمطاب
 تطـابق  بـل  ماتالمقـدّ و المالزمـات  ثبـات إ هـذا  ىفـ  المـراد  ليس ذإ ،یالعصم ثباتوإ

 وأقلّ اللطف بقاعدی تعلّقهم أكثر المفكّرون  المتكلّمون .لذلک یالمبرهن المنطقّيی الشروط
 واجـب و ّىاعتبـار  اللطـف  كـون  لـي إ وبالنظر .الشرع نقلو الحفظ ى مسألی فک  ذل من
 ثباتهـا إ تّم هنّألک  ذلو .األكثر هّمّيیباأل صفتتّ الشرع نقلو الحفظ یقاعدّ    إنف ،اهللا علي
بالتمتّع من تراث علم المنطق الغالىيهاعل البرهان شروط تطابقتک كذلو اروائي .  

  .البرهنی، اإلمام، اليقين، حفظ الشريعی و نقلها، االعتبارّى : الرئيسیالمفردات
  


