
 
 
  

  
  
  
  

  :سالم اهللا و صلواته عليهامام رضا 
  ان بسم هللا الرحمن الرحیم اقرب الی اسم هللا االعظم من سواد العین الی بیاضها

  بسم اهللا الرحمن الرحيم، به اسم اعظم خداوند 
  ١عيون اخبار الرضا ج   اش است. به سفيديتر از سياهي چشم  نزديك

کد  ۱۱۳





 

سرپرست پژوهش:

 

««22»»

همكاران:

 





 





3،صالحكمةنهاية

،ربمافعلتفيناأوإنفعلتمنا،كماأنانفعلفيهاأوةومعناأشياءاخرموجودجداًةإنامعاشرالناسأشياءموجود»

«فعلمنها.نن

 





3،صالحكمةنهاية

،ربمافعلتفيناأوإنفعلتمنا،كماأنانفعلفيهاأوةومعناأشياءاخرموجودجداًةإنامعاشرالناسأشياءموجود»

«فعلمنها.نن

 



4،صالحكمةنهاية

مسنستضاءءبضايااها،وهناكهواءنستنشقه،وغذاءنتغذيبه،ومساكننسكنها،وأرضنتقلبعليهاا،وشا»

«.كواكبنهتديبها،وحيوانونباتوغيرهما

 

 



4،صالحكمةنهاية

«وهناكامورنبصرها،واخرينسمعها،واخرينشمهاواخرينذوقها،واخريواخري.»

 



4،صالحكمةنهاية

وهناكامورنقصدهاأونهربمنها،وأشياءنحبهاأونبغضها،وأشياءنرجوهاأونخافها،وأشياءتشتهيهاطباعنا»

أوةلعلاءلاذأوتتنفرمنها،وأشياءنريدهالغرضاالستقرارفءمكانأواالنتقالمنمكانأوإلءمكاان،أوالحصاو

«االتقاءمنألمأوالتخلصمنمكروه،أولمآربأخري.

 



4،صالحكمةنهاية

واقعااًةجاداً،واابتاةي،لماأنهاموجودورالتءنشعربها،ولعلمعهاماالنشعربها،ليستبسدًوجميعهذهاالم»

«،وموجودواقعءأومنتهإليهليسوهماًسرابياً.ةفاليقصدشءءشيئاًإالألنهعينخارجي

 



4،صالحكمةنهاية

ونباديالشا فاليسعناأننرتابفءأنهناكوجوداً،والأنننكرالواقعيهمطلقاً،إالأننكابرالحقفننكره،أ»

«.فيه،وإنيكنشءءمنذل فإنماهوفءاللفظفحسب

 



4،صالحكمةنهاية

،واليمسةلالواحدمنا،وكذل كلموجوديعيشبالعلموالشعور،يرينفسهموجوداًواقعياًذاآاارواقعيفاليزا»

«.ةشيئاًآخرغيرهإالبماأنلهنصيباًمنالواقعي

 



33،صالمنطق

نكلف أنتنظرإلءشءءأمام امتطباقعينيا …وقدتسألعلءأينحوتحصللإلنسانهذهاإلدراكات؟»

ا موجهانفس نحوه،فستجدفءنفس كأن التزالمفتوحالعينينتنظرإليه،وكذل إذاسمعتدقاتالساعةامثالً

مسددتأذني موجهاًنفس نحوها،فستحسمننفس كأن التزالتسمعها.وهكذافءكلحواس .إذاجرباتا

مثلهذهاألمورودققتهاجيدايسهلعلي أنتعرفأناإلدراكأوالعلمإنماهوانطباعصوراألشياءفءنفس الفرق

ءالمرآة.ولذل عرفواالعلمبأنهحضورصورةالشاءءعنادبينمدركات فءجميعمراتبها،كماتنطبعصوراألشياءف

«.العقل

 



33،صالمنطق

وعلمفعلء،سويهذااالستعدادالفطري.فإذانشأوأصاب إذاولداإلنسانيولدوهوخالءالنفسمنكلفكرة»

ينظرويسمعويذوقويشمويلمس،نراهيحسبماحولهمناألشياءويتأاربهاالتأارالمناساب،فتنفعالنفساهبهاا،

ليسإالحسفنعرفأننفسهالتءكانتخاليةأصبحتمشغولةبحالةجديدةنسميهاالعلم.وهءالعلمالحسءالذيهو

النفسباألشياءالتءتنالهاالحواسالخمس)الباصرة،السامعة،الشامة،الذااقة،الالمسة(.وهذااولدرجاتالعلاموهاو

«.رأسالماللجميعالعلومالتءيحصلعليهااالنسان،ويشاركهفيهساارالحيواناتالتءلهاجميعهذهالحواسأوبعضها

 



منطقصوري،دكترخوانساري

 



سيناوحكمتمشااء،دكترخوانساريابن

 



43مقالهدوم،ص،اصولفلسفه

 



44اصولفلسفه،مقالهدوم،ص

 



44اصولفلسفه،مقالهدوم،ص

 



05اصولفلسفه،مقالهدوم،ص

 



350اصولفلسفه،مقدمهمقالهچهارم،ص

 



333فلسفه،مقالهچهارم،صاصول

 



345اصولفلسفه،مقالهپنجم،ص

 



343اصولفلسفه،مقالهپنجم،ص

 



33الحكمة،صايةبد

«مفهومالوجودبديهءمعقولبنفسذاته،اليحتاجفيهإلءتوسيطشءءآخر.»

 



644،ص3آموزشفلسفه،ج

 



03برهانشفا،ص

إنالتصديقعلءمراتب؛فمنهيقينءيعتقدمعهاعتقاداانٍأنالمصدقبهاليمكنأاليكونعلءماهاوعلياه،إذا»

هوإماالذييعتقدفيهاعتقادواحدواالعتقادالثانءالذيذكرناهكاناليمكنزوالهذااالعتقادفيه.ومنهشبهباليقينو

غيرمعتقدمعه،بلهوبحيثلوعسءأننبّهعليهبطلاستحكامالتصديقاالول،أوإنكانمعتقداًكانجاازالازوال،إال

 ،وهوانيعتقداالعتقااداالولواناالعتقاداالولمتقرراليعتقدمعهبالفعللنقيضهامكان.ومنهاقناعءظنءدونذل

«يكونمعهاعتقاداانٍأنلنقيضهامكاناًوإنلميعتقدهذافالن،الذهناليتعرضلهوهوبالحقيقةمظنون.

 

 



43ص ترجمه حكمةاالشراق،

 



34المنطق، ص

إذا اردت أن تقارن بين القائمتين و مجموع زوايا المثلث، فتسأل في نفسك هل  هملا متسلاويان  و تفلك فلي      »

ندك صورة لنسبة التساوي بينهما. فإذا برهنت علي تسلاويهما تحلل  للك حاللة جديلدة م لايرة       تساويهما، تحدث ع

للحاالت السابقة. و هي اداركك لمطابقة النسبة للواقع لحكم النفس و إذعانها و تللديقها بالمطابقلة. و هلال الحاللة أي     

 «صورة المطابقة للواقع التي تعقلها و ادركتها، هي التي تسمي بالتلديق.

 



33المنطق، ص

لتمييل  بلين التللور    فالتلديق أيضاً تلور، و لكنه تلور يستتبع الحكم و قناعة النفس و تلديقها. و انما ألجل  ا »

المجرد أي غير المستتبع للحكم و بين التلور المستتبع له، سمي األول تلوراً و سمي الثاني تللديقاً. كملا قلنلا تسليمة     

 «الفيء باسم الزمه.

 



77المنطق، ص

ن، إن معني الحم  هو االتحاد بين شيئين، ألن معنال أن هاا ذاك. و هاا المعني كملا يتطللا االتحلاد بلين الفليئي     »

 «.يستدعي الم ايرة بينهما، ليكونا حسا الفرض شيئين، و لوالها لم يكن إال شيء واحد ال شيئان

 

 



77المنطق، ص

البد في الحم  من اإلتحاد من جهة و الت اير من جهة أخري، كيما يلح الحم . و لاا ال يلح الحم  بين المتباينين »

 «إذ ال اتحاد بينهما. و ال يلح حم  الفيء علي نفسه، إذ الفيء ال ي اير نفسه.

 

 



404الهيات شفاء، ص

 «.هو أن يحل  للكثرة وجه وحدة من وجه آخر، فمن ذلك ما بالعرض و ما بالاات الهوهوية»

 

 



7اللمعات المفرقية، ص

الحم  إما ذاتي اوّلي، أو عرضي متعارف. و الااتي ما يكون الموضوع عين المحمول ذاتاً و عنواناً، فإن كان بينهملا  »

ن الحم  مفيداً و اال فال. و العرضي ما يكون من أفرادل، سواء كان محموله ذاتياً داخالً فيه، فرق باالجمال و التفلي ، فيكو

 «.أو عرضياً خارجاً عنه

 

 



493، ص2شرح منظومه، ج

من متعلقات الوحلدة، و ال يريلة   إن الهوهوية هي اتحاد مّا، و هي مقسم للحم ، من العوارض الااتية للوحدة، فهي »

التي هي مقسم للتقاب  و للتخالف و للتماث  بوجهٍ بأن يقال ال يران إما متقابالن أو متخالفان أو متماثالن، ملن العلوارض   

 «.الااتية للكثرة، و من متعلقاتها. فقلنا بكثرة تعلقت غيرية كااك بالوحدة تعلقت هوهوية هاي اي الهوهوية هي الحم 

 

 



493، ص2شرح منظومه، ج

إن قلت الهوهوية اتحاد ما، فيفم  التجانس و التماث  و غيرهما من اقسام الواحد ال ير الحقيقلي، فلملم خلللتها    »

ارف قد خلص الحم  باالتحاد في الوجود و اال فهو مسلاو  للهوهويلة، و ثانيلاً نقلول للو اتبعنلا       بالحم   قلت اوالً التع

 «المفهور فالهوهوية هنا ليست بمعناها االعم و فيه، اي في الحم ، اعتبر جهتي الوحدة و التكثر.

 





39ص ،2ج ،اسفار

ان بعض االقسام الوحدة هو ما يعرض علي الكثير من جهة اشتراكها في معني من المعاايي، فاالهوهو عراارة عان     »

 «.الوجود، و هما المتغايران بوجه من الوجوه، المتحدان في الوجود الخارجي أو الذهني االتحاد بين شيئين في

 



39ص ،2ج ،اسفار

 «إن المعترر في الحمل و الهوهوية وحدة الوجود في الطرفين و اثنينية المفهوم فيهما، و لو بحسب االعترار.»

 

 



011ص ،2ج ،اسفار

 «.ان من العوارض الذاتية للوحدة، الهوهوية بالمعني االعم، و هو مطلق االتحاد و االشتراك في معني من المعايي»

 



040يهايةالحكمة، ص

، الهوهوية، كما ان من عوارض الكثرة، الغيرية، و المراد بالهوهوية االتحااد مان جهاة ماا ما       من عوارض الوحدة»

، و الزم ذلك صحة الحمل بين كل مختلفين بينهما اتحاد ما، و ان اختص الحمل بحساب التعاارف   من جهة مااالختالف 

 «.برعض اقسام االتحاد

 



049يهايةالحكمة، ص

رين ان بين كل مختلفين من وجه، متحدين من وجه، حمالً، إذا جام  االتحاد االختالف، لكن التعارف العامي، فقد ت»

كما أشريا إليه، خصّ الحمل علي موردين من االتحاد م  االختالف؛ احدهما ان يتحد الموضوع و المحماو  مفهومااً ما     

فصيل في قولنا: االيسان حيوان ياطق. و االختالف باالبهام و غيره اختالفهما بنوع من االعترار، كاالختالف باالجما  و الت

في قولنا: االيسان ياطق. و كاالختالف بفرض الشاي  مسالو    في قولنا: االيسان حيوان. و االختالف بالتحصيل و غيره 

و لما كان هذا الحمل ربما  عن يفسه، فيغاير يفسه يفسه ثم يحمل علي يفسه لدف  توهم المغايرة فيقا  مثالً: االيسان ايسان.

و يعترر في الوجود العيني، كان االصو  ان يعرف باتحاد الموضوع و المحمو  ذاتاً، و يسمي هذا الحمل حمالً اولياً ذاتياً. 

 ثاييهما ان يختلفا مفهوما و يتحدا وجوداً، كما في قولنا: زيد ايسان، و قولنا: القطن ابيض. و يسمي هذا الحمل حمالً شائعاً

 «.صناعياً

 





02اصو  فلسفه، مقاله 

 



99المنطق، ص

ن مفهاوم  إن هذا االتحاد إما أن يكون في المفهوم، فالمغايرة البد أن تكاون إعترارياة، و يقصاد بالحمال حينئاذ ا     »

الموضوع هو بعينه يفس المحمو  و ماهيته، بعد أن يلحظا متغايرين بجهة من الجهات، و هذا النوع من الحمل يسمي حمالً 

ذاتياً أولياً. و إما ان يكون االتحاد في الوجود و المصداق، و المغايرة بحسب المفهوم، و يرج  الحمال حينئاذ الاي كاون     

  و مصاديقه، و هذا النوع من الحمل يسمي الحمل الشاي  الصناعي او الحمل المتعارف، الموضوع من أفراد مفهوم المحمو

 «اليه هو الشاي  في االستعما  في صناعة العلوم.

 

 



211اصو  فلسفه، مقاله پنجم، ص

 



219اصو  فلسفه، مقاله پنجم، ص

 

 

 



 

280اصو  فلسفه، مقاله ششم، ص

 



 

282اصو  فلسفه، مقاله ششم، ص

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 



902اصو  فلسفه، مقاله ششم، ص

 



 

909، صششماصو  فلسفه، مقاله 

 



 

942اصو  فلسفه، مقاله ششم، ص

 



223، ص2يهايةالحكمة، ج

 «قد عرفت فيما تقدم أن كل علم حصولي ينتهي إلي علم حضوري.»

 

 



 

031، ص2يهايةالحكمة، ج

إلياه النظار العمياق أن    هذا ما يؤدي إليه النظر الردويّ من ايقسام العلم إلي الحصولي و الحضوري، و الذي يهادي  »

 «.الحصولي من أيضاً ينتهي إلي علم حضوري

 



223، ص2يهايةالحكمة، ج

الحصولي اعترارٌ عقليٌ يضطر إليه العقل، مأخوذ من معلوم حضوريّ هو موجود مجرّد مثاالي أو   ملعو بتعرير آخر ال»

 «.عقلي حاضر بوجوده الخارجي للمدرك
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