جایگاه يظزیه ادراکات اػحباری در ػلىم اطالهی با يگاه به آثار ػالهه طباطبایی
هذـى دـیى يیا

>

چکیده

اگز چه با گذػث بیغ اس  05طال اس طزح يظزیه ابحکاری ادراکات اػحباری ،هًىس ایى يظزیه اس طىی
ايدیؼمًداو و هحققیى در ايشوای ػلمی به طز هیبزد؛ اها وقحی به آثار هبدع ایى يظزیه هزاجؼه هیکًین هیبیًین
ػالهه طباطبایی ايدیؼه های اجحماػی خىد را در هًظىهه ایى يظزیه ارائه کزده اطث جا جایی که هیحىاو گفث
ظزفیث ایى را دارد جا خال یک يظزیه فلظفی-اطالهی در ػلىم اطالهی را پز کًد.
پزطغ اصلی ایى جحقیق ایى اطث که با يگاهی با آثار ػالهه طباطبایی يظزیه ابحکاری ادراکات اػحباری
ػایظحگی چه جایگاهی در ػلىم و ايدیؼه های اطالهی را دارد یا هیحىايد داػحه باػد؟ ایى يظزیه در یک هؼًای
هًطق هحؼالیه ػلىم و ايدیؼه های اػحباری یا هماو اهحداد اػحباری حکمث هحؼالیه در ػلىم و
ػام و گظحزده،
ِ

ايدیؼه های اػحباری و بیاو ویژگیهای ایى ايدیؼه هاطث .بزهايی بىدو ایى يظزیه ،ػمىل فزاگیز آو يظبث به همه
افؼال ارادی ايظاو ،فلظفه هًد کزدو ػلىم ايظايی با جکیه بز فلظفه صدرایی و جزطین یک رابطه هؼًا دار طىلی و يیش
ػزضی در بیى افؼال با جىجه به طؼادت ايظاو و اطحًادات هحؼدد به ایى يظزیه در جای جای آثار ػالهه بزای
جحلیل هفاهین و ػلىم اجحماػی ،اس جمله يکاجی اطث که در ایى هقاله اس آيها طىد جظحه این.
کلیدواژه ها Iيظغیه اصعاکات اػحباعی ،ػلىم اؿالهی ،ػالهه ُباُبایی ،ػلىم ايـايی

> صعؽ ساعز دىػه ػلمیه هن ،کاعكًاؿی اعكض كلـله و کالم اػ صايلگاه جهغاو(كاعابی)
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هقدهه
يظغیه اصعاکات اػحباعی يظغیه ای صع جذلیل اصعاکات ػول ػملی یا هماو بایضها و يبایضهای جؼئی ػول ػملی اؿث که
اػ ؿىی ػالهه ُباُبایی هِغح كضه اؿث .ػالهه ُباُبایی صع ایى يظغیه با جذلیل اصعاکات اػحباعی به جىايب هشحللی اػ
ایى اصعاکات هیپغصاػص Iايضیله های اػحباعی چگىيه پضیض هیآیًض؟ چه عابِه ای با اهىع دویوی و يیؼ کماالت ذايیه صاعيض؟
جـییغ و جذىل صع اهىع اػحباعی چگىيه اؿث و چه هًِوی بغ آيها داکن اؿث؟ اهىل ذابث و هحـیغ ایى ايضیله ها چه
هـحًض؟ اعػف هًِوی آيها چگىيه اؿث؟? ایى ؿىاالت اػ هغیخ جغیى پغؿق هایی اؿث که يظغیه اػحباعیات بضيبال
پاؿز به آيها بىصه اؿث .ایى بغعؿی ها و جذویوات دىل ايضیله های اػحباعی بوىعت گـحغصه ای بوىعت هًـجن یا
پغاکًضه صع آذاع گىياگىو ػالهه ُباُبایی هِغح كضه اؿث و با ػًىاو يظغیه اصعاکات اػحباعی اػ ابحکاعات بـیاع ههن ػالهه
ُباُبایی به كماع هیغوص.
ایى يظغیه با جىجه به جذویوات ایلاو صع ایى ػهیًه و اؿحًاصات هـحوین و ؿیغ هـحوین ایلاو به آو صع جذلیل هایی که صع
دیِه ػلىم ايـايی و اؿالهی ايجام صاصه ايض به يظغ هیآیض که جایگاه بـیاع ههمی صع ػلىم اؿالهی ها هیحىايض صاكحه باكض.
ػالهه صع طیل بغعؿی های سىص صع ایى باعه ،هـائلی عا دل کغصه اؿث که ػمال باػد پضیض آهضو یک يظام ايضیله ػولی
كلـلی بغای جذلیل عكحاعهای گىياگىو و ػلىم ػملی ايـاو كضه اؿث و با جىجه به ایًکه ػلىم ايـايی صع كاسه های
هشحللق ياظغ به عكحاعهای ايـاو اؿث اهمیث يظغیه اػحباعیات به ػًىاو یک يظغیه بغ آهضه اػ ايضیله های كلـلی
اؿالهی بیلحغ هلشن هیلىص.
پیؼیًه :جذوین هـحولی صع باعه جایگاه يظغیه اصعاکات اػحباعی صع ػلىم اؿالهی جا کًىو هىعت يگغكحه اؿث اها صع طیل
بؼٌی آذاع و بوىعت پغاکًضه با اؿحًاص به آذاع ػالهه ُباُبایی اكاعه هایی به جایگاه ایى يظغیه و ظغكیث های آو صع ػلىم
اؿالهی كضه اؿث .صعایًجا به ههمحغیى ایى هىاعص اكاعه هیکًین .صع پژوهق هایی که اػ ؿىی بؼٌی هذوویى هىعت
? ُباُبایی ،هجمىػة عؿائل ،رطالة االػحبارات ،م  ،676همى ،اصىل فلظفه رئالیظن ،م457
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گغكحه ؿؼی كضه با جکیه بغ ظغكیث های ایى يظغیه و با اؿحًاص به آذاع هشحلق ػالهه به جذلیل ػواليی و اعائه پاؿز های
جضیض صع هـائل هحًىػی پغصاسحه كىص Iهـائلی همچىو همچىو هغصم ؿاالعی@ ،جاهؼه و ؿیاؿث ،Aهـئله كغ،B
جلـیغهای جضیض اػ ايضیله های اػحباعی ،Cجاذیغ يظغیه اػحباعیات صع عوف كًاؿی اؿحضالل صع اهىل كوه ،Dاعجباٍ هـحوین
يظغیه اػحباعات با دکمث هضعایی ،Eجذلیل ؿىاالت جضیض همچىو هـئله كغهًگ ،Fجایگاه كًاؿی ػلن ايـايی
كًاؿی=> و جىلیض ػلىم ايـايی>> .
همه ایى بغعؿی ها و اؿحًاصات يلاوگغ ظغكیحهای جذلیلی جضیضی اؿث که يظغیه اصعاکات اػحباعی بغای ػلىم ايـايی
اؿالهی كغاهن هیکًض Iاها با ایى همه هیچ کضام اػ ایى جذویوات بوىعت کالو و جاهغ به بغعؿی جایگاه يظغیه اػحباعیات
يپغصاسحه ايض و یک اعػیابی کلی و جاهغ اػ ایى يظغیه اعائه يکغصه ايض و آيگىيه که كایـحه ایى يظغیه اؿث جایگاه ایى يظغیه
عا عوكى يلضه اؿث.
ها صع ایى هواله به صيبال پاؿز به ایى ؿىال هـحین که با جىجه به هِالبی که ػالهه ُباُبایی عه صع آذاع سىص صع طیل
يظغیه اػحباعیات یا صع عابِه با يظغیه اػحباعیات هِغح کغصه ايض ایى يظغیه ابحکاعی كایـحه چه جایگاهی صع ػلىم اؿالهی
اؿث و چه ظغكیث های جضیضی پضیض آوعصه اؿث؟
صع ایى هواله ؿؼی كضه ههمحغیى ویژگیهایی که بوىعت عوكى ،يوق اؿاؿی ایى يظغیه صع ػلىم اؿالهی عا يمایاو
هیکًض صع یک ؿیغ هًوخ و هًِوی بیاو كىص.

@ یؼصايی هوضم ،هزدم طاالری دیًی در پزجى يظز یه ادراکات اػحباری ػالهه طباطبایی ،هجله دکىهث اؿالهی ،كماعه  ،84م 465
A

دـًی كغ ،کارکزد يظز یه ادراکات اػحباری در ايدیؼه طیاطی-اجحماػی ػالهه طباطبایی ،هجله پژوهق های كلـلی-کالهی،

كماعه ،:4م <54

 Bهىكًگی Iدـیًی ،جقز یزی يى اس هظاله ػز بز اطاص يظز یه ادراکات اػحباری ػالهه طباطبایی ،هجله كلـله و کالم اؿالهی ،كماعه ،4
م46:

 Cجغکاكىيض Iهیغؿپاه ،جفظیز يى اس اػحبار یات ػالهه طباطبایی با يگاهی جطبیقی بز رطاله اػحبار یات و جفظیز المیشاو ،هجله هؼغكث
كلـلی ،كماعه < ،5م58

 Dهغاهی ،جایگاه ادراکات حقیقی و اػحباری در ػلن اصىل فقه يشد ػالهه طباطبایی ره ،هجله پژوهق و دىػه ،كماعه 5:و; ،5م
569

 Eیؼصايی هوضم ،حزکث جىهزی و ادراکات اػحباری با يگاه به ايدیؼه فلظفی-طیاطی ػالهه طباطبایی ره ،هجله هِالؼات هؼغكحی صع
صايلگاه اؿالهی ،كماعه < ،6م448

 Fهولخ« ،اػحبار یات ػالهه طباطبایی» هبًای طزحی فلظفی بزای فزهًگ ،هجله دکمث و كلـله ،كماعه  ،69م5:

=> هىؿىی Iدـًی ،يقغ يظز یه اػحبار یات در جایگاه ػًاطی ػلن ايظاو ػًاطی ،هجله ايـاو پژوهی صیًی ،كماعه  ،68م4;4

>> ُالب ػاصه ،يگاهی دیگز به ادراکات اػحباری ،اهکايی بزای ػلىم ايظايی ،هجله جاویضاو سغص ،كماعه  ،4:م<5
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.1

بزهايی بىدو يظزیه ادراکات اػحباری

اولیى يکحه ای که صع باب جایگاه يظغیه اصعاکات اػحباعی بایض صع يظغ صاكث بغهايی بىصو ایى يظغیه اؿث .ػالهه
ُباُبایی صع ابحضای عؿاله اػحباعیات هیًىیـض:
"لن يغکى كیما وًؼًا هى بیاو اإال إلی البغهاو الوغیخ كیما یمکى كیه طلك ،و إلی ا
ا
المجغص كي ؿیغه"
الحىهن
Hصع يظغیه اػحباعیات جا جایی که اهکاو صاكحه جًها به بغهاو هغیخ جکیه صاكحه این و صعجایی که اهکاو بغهاو يبىصه اؿث
به جىهن هجغص اػ ؿیغف جکیه صاكحه این?>.G
ایًکه ػالهه صع کًاع بغهاو هغیخ ،جىهن هجغص عا يیؼ اػ هًابغ عؿاله اػحباعیات طکغ هیکًض به هؼًای ؿیغ بغهايی بىصو
بؼٌی اػ اجؼای ایى يظغیه يیـث بلکه ایى هـئله هبحًی بغ جذلیل سام ػالهه ُباُبایی اػ ظغف اػحباع اؿث .ػالهه
هؼحوض اؿث که ظغف اػحباع ،ظغف وهن اؿث دال اگغ وهن عا بوىعت هجغص و بماهى وهن و بضوو ایًکه هحاذغ اػ اهغی
ؿیغ اػ سىص باكض صع يظغ بگیغین صع جؼاهل با يیاػها و ساعز ،كؼالیحق به هىعجی سام سىاهض بىص و اػ ایى عاه هیحىايین به
یک ؿغی هٌایای کلی@> بغؿین .اػ ایى عو ایى هٌایا که بیاو گغ اهحٌای ظغف وهن يـبث به يیاػهای واهؼی و كِغی
ايـاو هـحًض كغائَ باب بغهاو عا صاعا سىاهًض بىص و بیايگغ ًىابَ و ػلىم اػحباعی ای هـحًض که يـبث به ظغف وهن ،طاجی
و ًغوعی و کلی هـحًض .ایى يىع اؿحضالل هلابه اؿحضالل به عجل هؼلن بغای اذبات يلؾ ايـايی جىؿَ ابى ؿیًاؿث.>A
پؾ صع اولیى هضم صع بغعؿی جایگاه يظغیه اػحباعیات بایض صع يظغ صاكث که ایى يظغیه یک يظغیه بغهايی و یویًی اؿث.

.2

ػمىل فزاگیز يظبث به همه افؼال ارادی

يکحه صوهی که صع بغعؿی جایگاه ایى يظغیه بایض بضاو جىجه صاكث كمىل كغاگیغ هىًىع يظغیه اصعاکات اػحباعی يـبث
همه بایضها و يبایضهای ػيضگی ايـايی اؿث .يظغیه اػحباعیات عا با هذىع هغاع صاصو ايضیله های اػحباعی ،بایض صع صعجه اول
به هرابه هًِن ايضیله ها و ػلىم اػحباعی صايـث Iصع صعجه صوم با جىجه به هًِوی که جىلیض کغصه به بغعؿی و ججؼیه و جذلیل
ايضیله ها و یا يظام اػحباعیات هیپغصاػص .ایى صو ویژگی ؿبب كضه جا ایى يظغیه بوىعت جضی پحايـیل ججؼیه و جذلیل و
بغعؿی همه بایضها و يبایضها و بالحبغ اكؼال اعاصی ايـاو عا صاكحه باكض .صع ػًاویى بؼضی ایى يکحه عوكى جغ هیلىص.

?> ُباُبایی ،هجمىػة عؿائل ،رطالة االػحبار یات ،م 673
@> صهث كىص Iهًظىع اػ کلی صع ایًجا کلی باب بغهاو اؿث.
 >Aابى ؿیًا ،االػارات و الحًبیهات ،م;3
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هِؼا بغای یک هحلکغ اؿالهی که به با ؿىاالت بـیاعی صع دیِه ػلىم ايـايی و اجحماػی عوبغوؿث يظغیه اػحباعیات
به ساُغ ایى ویژگی اف اػ اهمیث ساهی بغسىعصاع سىاهض بىص.

.3

جزطین فلظفی یک رابطه طىلی و ػزضی بیى هبايی هظحی ػًاطی ،افؼال و طؼادت ايظاو

ؿه هـئله کالو صع عابِه با اصعاکات اػحباعی صع آذاع ػالهه هىعص بذد هغاع گغكحه اؿث:
اول عابِه اصعاکات اػحباعی با هباصی هـحی كًاؿی دکمث هحؼالیه Iصع ایى بشق ػالهه هباصی هـحی كًاؿی
هضعایی عا یک باع صیگغ هحًاؿب با ایى يظغیه باػ جؼغیق کغصه اؿث .ایى هباصی عا با جىجه به کحابهای بغعؿی های
اؿالهی ،المیؼاو و يیؼ هواله اصعاکات اػحباعی هیحىاو بوىعت هًـجن جبییى کغص.>B
صوم هًِن و يظام ايضیله های اػحباعی :ایى بشق به صلیل هىًىػات اػحباعی كغاواو و يیؼ به ػًىاو هذىع اؿاؿی
بؼٌی كبهات هىعص بذد صعػهاو ػالهه ُباُبایی ،هلولحغیى بشق صع عابِه با يظغیه اػحباعیات هیباكض .صع ایى بشق
ػالهه ابحضا به جؼغیق و جبییى ویژگیهای اػحباعیات پغصاسحه اؿث و هیحىاو آو عا به هرابه هًِن ػلىم اػحباعی هلمضاص کغص و
صع وهله صوم به جبییى يظام اػحباعیات پغصاسحه اؿث که بشق ػیاصی اػ آو عا هیحىاو به هًؼله باػجؼغیق دکمث ػملی بغ
اؿاؽ هًِن اػحباعیات و هباصی هـحی كًاؿی هضعایی هلمضاص کغص .صع ایى هـمث ػالهه هبحًی بغ کًق های وجىصی و
كِغی ايـاو و دغکث جىهغی ػالن هاصه ،یک ؿیغ و يظام اػحباعی عا بوىعت هًـجن جغؿین کغصه اؿث.
ؿىم عابِه اصعاکات اػحباعی با هؼاص Iصع ایى بشق ػالهه به يوق ػلىم اػحباعی صع ؿؼاصت و كواوت ايـاو پغصاسحه
اؿث .ایى هِالب عا صع طیل عؿاله يبىات و هًاهات و يیؼ صیگغ آذاع ػالهه هیحىاو بوىعت هًـجن هىعص بغعؿی هغاع صاص.
بغای عوكى كضو گـحغصگی ابحکاع ػالهه ُباُبایی صع ایى هـمث بوىعت چکیضه و صع هالب یک گؼاعف هغ ؿه بشق
عا بوىعت هًـجن و هًظن بیاو هیکًین:
الف -هبادی هظحی ػًاطی
يظغیه اػحباعیات صاعای یک پیلیًه هـحی كًاؿايه هًـجن و باػجؼغیق كضه اػ دکمث هضعایی صع ايضیله ػالهه
ُباُبایی اؿث .صع ایى يگاه و يظام هـحیكًاؿايه ،به ػًىاو هباصی هـحی كًاؿی يظغیه اػحباعیات ،سضاويض به ػًىاو
ػلث الؼلل صع عاؽ هغم هـحی هغاع صاعص >Cو صع ؿیغ ججلی اف ػىالن ػولی و هرالی و هاصی پضیض هیآیًض .صع ؿیغ يؼولی
 >Bهـئله هباصی هـحی كًاؿی يظغیه اػحباعیات عا صع یک هواله هـحول به يام "هباصی هـحی كًاؿی يظغیه اػحباعیات" بغعؿی کغصه این که به
ػوصی آهاصه چاپ هیلىص.

ُ >Cباُبایی ،يهایة الحکمة ،م:3
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هـحی ،آسغیى ػالن ،يظام ػالن هاصه اؿث Iیک يظام وادض و هحول که هىجىصات هاصی اجؼای آو هـحًض .ػالن هاصه به
ػًىاو پاییى جغیى هغجبه ػىالن هـحی ،دغکث هؼىصی سىص عا آؿاػ کغصه و به ؿمث ؿایث وادض سىص یؼًی ججغص هذي
دغکث هیکًض و جمام اجؼای سىص عا هحًاؿب با ایى هضف ،بوىعت جکىیًی هضایث هیکًض Iهضایحی جکىیًی ،که اػ ُغین
يظن بشلیضو و ججهیؼ هغ یک اػ هىجىصات هاصی به جهاػات وجىصی هىعت هیگیغص.>D
دال اػ آيجا که اهحٌای طاجی و كِغی هغ هىجىصی ،کمال و ؿؼاصت آو هىجىص اؿث اػ ایى عو کمال هغ يىػی جکىیًا
وابـحه به جهاػات وجىصیایـث که ػالن هاصه او عا به آو هجهؼ کغصه اؿث .>Eصع ایى هیاو ايـاو و دیىاو ،اػ ایى يظام
جکىیًی هـحًرًا يبىصه و به اهحٌای ایى ججهیؼ جکىیًی ،هـیغی هحًاؿب به جهاػات و سلوث سام سىص عا هیپیمایًض و اػ
همیى جاؿث که به ساُغ ؿاسحاع ویژه سىص ،بغای دغکث به ؿىی کماللاو اًِغاعا يیاػ به واؿِه هغاع صاصو اصعاکات
اػحباعی صاعيض >Fو چىو ایى يىع اصعاکات ًغوعجا جابغ و ُلیلی جهاػات هاصی هـحًض ،ايضیله های اػحباعی صع هغ کضام به
جًاؿب جهاػات هاصی سىص او كکل هیگیغص و الجغم صاعای يظام اػحباعی و كکغی و دیاجی سام سىص هیكىيض .اهحٌای
ؿاسحاع هاصی و گـحغصگی يیاػهای ايـاو باػد هیلىص جا او بغای دغکث به ؿمث کمال سىص بغ سالف دیىايات جکیه به
جؼول و ايضیله کًض .ایى اهحٌاء اهغی كِغی اؿث اػ ایى عو ابؼاع اسحواهی و هحمایؼ ايـاو اػ دیىايات جؼول سىاهض بىص
پؾ يظام اػحباعی او يیؼ بایض ػولی باكض جا به کمال يىػیاف بغؿض=?.
ایى يىع يگاه هـحی كًاؿايه باػد كضه جا کلیض اؿاؿی صع جغؿین يظام ايضیله های اػحباعی و جذلیل آيها ،جهاػات
وجىصی و کلیث وجىصی ايـاو باكض Iجهاػاجی که ايضاػه ،چگىيگی اكؼال و هاصه اكؼال و صع کًاع آو به اهحٌای کلیث
كِغی ايـاو ؿبک ػيضگی ايـاو عا دض و دضوص هیصهًض Iاػ همیى جاؿث که ؿبک ػيضگیای که ايـاو عا به کمال يىػی-
هًاٍ عوابِق صع هضم اول ،اهل جؼاوو اجحماػی و اهل ػضالث هیباكض Iاگغ چه
اف هیعؿايض ػيضگی اجحماػی بىصه و ِ
چگىيگی اكؼالق عا اػ جهاػات هاصیاف هیگیغص .كغوع و جلویالت ایى ُغح عا بایض صع يظغیه اصعاکات اػحباعی و صع طیل
هبادد اجحماػی صع ؿایغ آذاع ػالهه صيبال کغص.
ب -هًطق ايدیؼه های اػحباری و يظام آو
دال به سىص يظغیه اصعاکات اػحباعی هیغؿین .ؿاسحاع وجىصی ايـاو به گىيه ای اؿث که بغای عؿیضو به کماالت ذايیه
سىص ياچاع اؿث ايضیله های اػحباعی عا واؿِه هغاع صهض .اولیى ايضیله اػحباعی که صع طهى ايـاو كکل هیگیغص ايضیله
بایض اؿث که ياكی اػ اولیى ادـاؽ يیاػی اؿث که صع ظغف اصعاک او كکل هیگیغص Iايـاو صع اولیى ياآعاهی ای که بغای
ُ >Dباُبایی ،اصىل فلظفه رئالیظن ،م; ، 56همى ،بغعؿی های اؿالهی ،ز ،4هواله هظئله والیث و سػاهث ،م;48:-48
 >Eهمى ،ايظاو اس آغاس جا ايجام ،م ،8: :همى ،هجمىػه عؿائل ،ز ،5رطالة الىالیة ،م93 :
 >Fهمى ،اصىل فلظفه رئالیظن ،م489

=? همى ،اصىل فلظفه رئالیظن ،م ،469همى ،بغعؿیهای اؿالهی ،ز ،4هواله هحمد صلی الله ػلیه وآله و اطالم ،م; ،6همى ،ػیؼه
در اطالم ،م46;-46:
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بغای یکی اػ جهاػات وجىصی اف پضیض هیایض(هرال گغؿًگی بغای جهاػ هاًمه) به یاص آعاهلی که هبل اػ آو ياآعاهی صع آو
جهاػ وجىصی بىص هی اكحض(به یاص ؿیغی هی اكحض) و هیشىاهض آو عابِه جکىیًی و ًغوعی عا که بیى آو جهاػ و اذغف
بىص(هرل جهاػ هاًمه و اذغف که هٌن کغصو اؿث) و باػد آعاهلق هیكض عا عا صوباعه هذون ؿاػص و صوباعه آو آعاهق
عا ججغبه کًض اػ ایى عو چىو اػ ؿىیی جًها به آو آعاهق که هىیحق یک ًغوعت وجىصی اؿث هیايضیلض و آو عاهیشىاهض
و اػ ؿىی صیگغ جذون آو ًغوعت هحىهق بغ اكؼال و کاعهایی اؿث ياچاعا و اًِغاعا دکن آو ًغوعت و آعاهق عا به
اكؼال و کاعهایی که هًحهی به آو هیلىص يیؼ هیضهض صع يحیجه هلهىم بایض صع طهى او كکل هیگیغص>?.
پؾ اولیى ايضیله اػحباعی صع او پضیض هیآیض یؼًی آو يـبث دویوی ای صع بیى جهاػ وجىصی اف و آذاع آو بىص عا صع بیى
سىص و بغ ُغف کًًضه يیاػ آو جهاػ وجىصی هغاع هیضهض و هلهىم "بایض" و ايضیله های اػحباعی صع او كکل هیگیغص.
هرالی عوكىجغ Iايـاو وهحی پای صع دیات هاصی هیگظاعص و اولیى باع با گغؿًگی هىاجه هیلىص و جهاػ هاًمه سىص عا
يا آعام هی یابض به یاص ؿیغی هیاكحض و عابِه ًغوعی ای که به ؿبب ایى ؿیغی صع بیى جهاػ هاًمه و کاعف که هٌن کغصو
بىص هی اكحض و هیشىاهض آو عا صوباعه هذون ؿاػص اػ ایى عو آو يـبث ًغوعی جکىیًی عا که اولیى باع ایًگىيه اصعاکق کغصه
عا به چیؼهایی هن که هًحهی به آو ًغوعت جکىیًی هیلىص هغاعهیضهض یؼًی صع هرال گغؿًگی هلهىم ًغوعت عابیى سىص و
عاكغ يیاػ جهاػ هاًمه هیگظاعص صع يحیجه گؼاعه اػحباعی "هى بایض ؿیغ كىم" صع طهى او پضیض هیآیض??.
با همیى ؿاػوکاع ايضیله های اػحباعی گىياگىو صع هىاجه با يیاػهای گىياگىو كغصی و اجحماػی و  ..صع ايـاو پضیض
هیآیض Iالبحه اهکاو صاعص صع ایى بیى بغای عؿیضو به یک هًلؼث ،جؼضاص ػیاصی اػ ايضیله های اػحباعی عا بـاػص که صع یک
ؿلـله ايضیله های اػحباعی هًجغ به عؿیضو به هًلؼث هِلىب هیگغصيض.
ُبن بیايی که گظكث ػالهه به جبییى وجىه هؼغكث كًاسحی و وجىصكًاؿی و هًِوی اػحباعیات پغصاسحه و  :ویژگی عا
بغای همه ايضیله های اػحباعی بیاو هیکًض@?.
ػالهه ُباُبایی صع هغدله بؼض به يظام ايضیله های اػحباعی هیپغصاػص .اولیى صؿحه اػ ايضیله های اػحباعی ،ايضیله هایی
هـحًض که هائن به كشن هـحًض و ايـاو صع هضوع اكؼالق یا ایجاص ؿایغ ايضیله های اػحباعی اف يظغ به ایى اػحباعات
صاعص .ایى اػحباعیات عا اػحباعات ػام یا هبل اػ اجحماع هیًماهض که ػباعت ايض اػ :واهؼیث صاصو به هِغ ،اػحباع بایض ،اػحباع
كایضه صاكحى اكؼال ،اػحباع دـى و هبخ صع هغدله هضوع كؼل ،اػحباع ايحشاب اسق و اؿهل ،اػحباع اسحوام و اػحباع
اؿحشضام .همه ایى اػحباعیات اػحباعیاجی اًِغاعی هـحًض که ايـاو به اهحٌای ؿاسحاع وجىصی اف صع اكؼالق به آيها
>? همى ،اصىل فلظفه رئالیظن ،م455-453
?? هماو ،م455

@? همى ،اصىل فلظفه رئالیظن ،م448
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جىجه صاعص و هبًای ؿایغ ايضیله های اػحباعی او هـحًض اػ ایى عو بشق ههمی اػ جذلیل يظام هًض ؿایغ ايضیله های
اػحباعی هغاع هیگیغيض.
صؿحه صوم ايضیله های اػحباعی ای هـحًض که هائن به اجحماع هـحًض .اهل اؿحشضام که اػ اػحباعیات هبل اػ اجحماع
اؿث اػحباع اجحماع عا پضیض هیآوعص و اػ همیى جا یک صؿحه ايضیله های اػحباعی پضیض هیآیًض که ياكی اػ آو صؿحه اػ
يیاػهای ايـاو هـحًض که جًها با ػيضگی اجحماػی بغ ُغف هیلىيض پؾ هائن به اجحماع هـحًض .ایى ايضیله های اػحباعی
صيباله هماو اػحباعیات هبل اػ اجحماع هـحًض که وهحی واعص ػيضگی اجحماػی هیلىيض هًاؿب با يیاػها و ػيضگی اجحماػی و
كغوع آو صع یک چاعچىب و هیىص ساهی هغاع هیگیغيض .ایًها ػباعت ايض اػ:
>.

اػحباعاجی که هبًای هايىو گظاعی هـحًض .اػحباع اهل ػضالث به ػًىاو اولیى اهل ياكی اػ سىص اجحماع و هذىع

ؿایغ هىايیى و اجؼای اجحماػی
?.

اػحباع هلکیث اػن اػ هلکیث ػیى یا كایضه که ياكی اػ اهل اسحوام اؿث و جوـیمات و اهحٌائات هغبىٍ به

آو.
@.

اػحباع کالم و ايلؼابات و كوىم آو که ياكی اػ اػحباع اجحماع و يیاػ اجحماػی ايـاو بغای بغهغاع اعجباٍ بیى اكغاص

هیباكض.
.A

اػحباعاجی که ياكی اػ جهث ػضم جـاوی اكغاص جاهؼه هیباكًض یؼًی عیاؿث و هغئىؿیث و لىاػم آو همچىو اػحباع

اهغ و يهی ،جؼاء و پاصاف ،وجىب و دغهث ،اواهغ و يىاهی هىلىی .ایى اػحباع يیؼ كغع اػحباع اجحماع و ػضالث اجحماػی
اؿث.
.B

اػحباعاجی که ياكی اػ جهث جـاوی اكغاص جاهؼه هیباكًض و باػد پضیض آهضو اهـام هباصله ها ،اعجباُها ،دوىم

هحؼاصله اجحماػی ،اواهغ و يىاهی اعكاصی .ایى اػحباع يیؼ كغع اػحباع اجحماع و ػضالث اجحماػی اؿث.
هغ کضام اػ ایى اػحباعیات با جىجه به ؿغًلاو صع هىاجه با يیاػها و هوالخ هىا ،هواصیولاو جـییغاجی هی یابض اػ ایى عو
بایض جىجه صاكث که اػحباع اسق و اؿهل صع جمام ایى هىايیى جاعی بىصه و باػد هیلىص جا دیات ايـايی ،به اهحٌای ػهاو
و هکاو عوػ به عوػ عو به جکاهل يهض و هغ عوػ هًاؿب يیاػهای دویوی جاهؼه و پیلغكث ػلىم یا جـییغ كغائَ هذیِی و ..
كغائَ و ابؼاعهای جضیضجغی پضیض آیض صع يحیجه هواصین ايضیله های اػحباعی يیؼ کن و ػیاص یا جـییغ کًًض البحه بؼٌی اػ
اهىل و کلیات ايضیله های اػحباعی همیله ذابث هـحًض اػ ایى عو با صو صؿحه ايضیله های ذابث و هحـیغ صع جاهؼه بلغی
عوبغو سىاهین بىص که یکی هغبىٍ به هواصین و صیگغی هغبىٍ به اهىل ايضیله های ايـاو سىاهض بىص.
ايـاو چىو با اهل اػحباعی ًغوعت اجحماع ػيضگی اجحماػی سىص عا جلکیل هیضهض صاعای هىیث اجحماػی هیلىص
ایى هىیث اجحماػی باػد هیلىص جا صع ظغف اجحماع ایى ايضیله های اجحماػی که باػد کمال جاهؼه هیلىص عا دـى و
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سالف آو عا هبیخ كمغص اگغ چه اهکاو صاعص گاهی صع هواصین آيها اكحباه کًض و هـیغی سالف ايضیله كِغی اجحماػی اف
بغوص.
ؿىهیى صؿحه اػ ايضیله اػحباعی ،اػحباعیات ػباصی هـحًض .هًلا اػحباع ايضیله های اػحباعی صع ػيضگی بلغی ياكی اػ
صو جهث هیباكض Iاول ایًکه بؼٌی ايـاو همچىو اولیای الهی به ؿبب ُیًث پاکلاو ،يلىؿلاو اوز گغكحه و دوائوی عا
صعک کغصه ايض و همیى باػد سٌىع آيها يـبث ایى دوائن كضه و بىاؿِه ودی یا الهاهات الهی اػحباعات ػباصی عا پضیض
آوعصه ايض.
صوم ایًکه اػحباعیات ػباصی صع کًاع ؿایغ دوائن الهی همچىو هبضأ و هؼاص ًاهى الحؼام به ادکام اجحماػی هـحًض اػ
ایى عو الحؼام به اػحباعیات ػباصی و جغبیث هبحًی آيها با جمام اسحالف هغاجب يـبث به اكغاص هشحلق ،بغای همه اهلاع جاهؼه
الػم هـحًض .سىص ایى ايضیله های ػباصی يیؼ به اهحٌای كِغت اجحماػی ايـاو ،با اكکال و عكحاعهای اجحماػی ايـاو
ػجیى سىاهض بىص اػ ایى عو هغ يىع ػباصجی عا يیؼ يمیحىاو ػباصجی هض صع هض كِغی صايـث بلکه بایض با جًبه های كِغی
صیگغ ايـاو هن هماهًگ باكض اػ ایى عو ػباصت صع جمام هغاجب آو صع اؿالم يىػی هحمایؼ اػ صیگغ ؿبک های ػباصی یا
جىدیضی با ؿایغ اصیاو ابغاهیمی و اصیاو ؿیغ ابغاهیمی اؿث.
ج .رابطه ادراکات اػحباری با هؼاد
بشق ؿىهی که ػالهه صع عابِه با اصعاکات اػحباعی هِغح کغصه اؿث اعجباٍ ایى ايضیله ها با هؼاص اؿث .ایى بشق کن
جغیى بذد های ػالهه صع عابِه با اػحباعیات عا جلکیل هیضهض .ػالهه صع ایى بشق بیاو هیکًض که ايضیله های اػحباعی
وهحی صع يلؾ ايـاو عؿىر هیکًًض و ذبات هی یابًض جبضیل به هلکه هیلىيض و كٌائل یا عطائل اسالهی عا هیـاػيض .?Aایى
ايضیله های اػحباعی عؿىر یاكحه صع هىعجی که يیکى باكًض كؼلیث ها و هىعجی های يیکی عا صع يلؾ بؼض اػ هغگ پضیض
هیآوعيض و باػد ؿؼاصجمًض كضو كشن صع هیاهث هیلىيض.?B

.4

پحايظیل فلظفی بزای جحلیل هفاهین و ػلىم اجحماػی

اػ  6ػًىاو گظكحه یک ػًىاو بـیاع ههن اؿحشغاز هیلىص وآو ظغكیحی اؿث که ایى يظغیه بغای جذلیل هلاهین و ػلىم
اجحماػی پضیض هیآوعص.

 ?Aهمى ،هجمىػة عؿائل ،رطالة المًاهات و الًبىات ،م 6<5
 ?Bهمى ،جفظیز المیشاو،ز ،4م 955
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اوال ایى يظغیه ابؼاعی بغای بغای جذلیل هلاهین اػحباعی ای اؿث که صع ػيضگی ايـاو پضیض آیض که هىاعص بـیاع ػیاصی
صع سىص ایى يظغیه هىعص بغعؿی هغاع گغكحه ايض .هىاعصی هن که هىعص بغعؿی هغاع يگغكحه ايض با ظغكیحی که ایى يظغیه كغاهن
کغصه اؿث بغادحی هیحىايًض هىعص بغعؿی و جذلیل هغاع گیغيض.
ذايیا ایى يظغیه با ؿیغی که اػ پیضایق هلاهین و ايضیله هایاػحباعی هیضهض جایگاه هًِوی هغ هلهىم اػحباعی به سىبی
يمایاو هیکًض ایى هـئله صع بؼٌی اػ جذلیل ها بـیاع عاهگلا هیباكض Iبه ػًىاو هرال بغ اؿاؽ جذلیلی که اػ ایى يظغیه
پضیض هی آی ض هـائلی همچىو عبا بغ سالف جوىع بـیاعی ايضیلمًضاو ،هماو گىيه که وجه كغػی يضاعيض وجه ػوالیی يیؼ
يشىاهض صاكث ػیغا اػ آيجا که عبا اػ كغوع هلکیث و ايضیله های هائن به اجحماع اؿث يبایض صع ظغف كغصیث جذلیل گغصص
جا دکن به دـى آو صع يگاه ػوالء كىص بلکه اػ آيجا که عبا ظغف جذون و هىاهق صع ظغف اجحماع اؿث بایض صع ایى ظغف
آو عا هىعص جذلیل هغاع صاص صع يحیجه همیله همه ػوال دکن به هبخ آو سىاهًض کغص ػیغا ُبیؼث عبا صائما ایًگىيه اؿث که
یک ُغف صع جاهؼه بغ ذغوجق اكؼوصه كضه و ُغف كویغ كویغ جغ هیلىص I.لظا عبا هلهىهی بغآهضه اػ ظغف اجحماع اؿث
هیچ وجه دـى اجحماػی و ػولی يضاعص و جایگاهی صع هىايیى كِغی اجحماػی بغای آو وجىص يضاعص و سالف جضبیغ ػول
سىاهض بىص.
ذالرا ایى يظغیه چگىيگی جِىع هلاهین اجحماػی و پیضایق يظام اجحماػی عا جبییى و جغؿین هیکًض و به هذوویى صع ػهیًه
های يظام ؿاػی وجمضو ؿاػی ایى اهکاو عا هیضهض که يوله عاه سىص عا بهحغ و عوكى جغ جغؿین کًًض کما ایًکه ایى يظغیه
ایى اهکاو عا كغاهن هیکًض جا با جذلیل ػولی اػ چگىيگی پیضایق ايضیله های اجحماػی و ؿیغ جکاهل یا ًؼق آيها آكًا
كض و به یک جىاو پیق بیًی يـبث به جذىالت اجحماػی و عكحاعهای كغص یا جاهؼه صع هىاجه با كغائَ گىياگىو صؿث یاكث
ػیغا اؿاؿا يیاػهای كِغی و جکىیًی و كغائَ ػهايی و هکايی يوق اؿاؿی عا صع ؿیغ پیضایق ايضیله های اػحباعی باػی
هیکًًض.
عابؼا اػ آيجا که صع ایى يظغیه يـبث بیى ايضیله های اػحباعی و كِغت ايـاو يیؼ جبییى كضه اؿث صع يحیجه با جکیه به
ایى يظغیه ،دکمث دغهث یا وجىب بـیاعی اػ ادکام كغػی عا بهحغ هیحىاو صعک کغص .بؼًىاو هرال با جکیه به ایى يظغیه
ػلث دغهث كغب سمغ عا صع سللی که صع ابؼاع اهلی عكض ايـاو یؼًی ػول پضیض هیآوعص بهحغ هیحىاو صعک کغص.?C

.5

يظزیه اػحباریات حلقه واطط ایجاد حکمث ػملی هحؼالیه اطث

كالؿله بغای يلؾ ايـاو صو يیغوی ػالمه و ػاهله بیاو کغصه ايض و اولی عا ػمضجا ػول يظغی و صوهی عا ػول ػملی ياهیضه
ايض .?Dػول يظغی هضعک کلیات اؿث و ػول ػملی هضعک جؼئیات .ؿپؾ صو هذوىالت ػول يظغی عا دکمث يظغی و
 ?Cهمى ،بغعؿی های اؿالهی،ز ،5هواله هؼزوبات الکلی اس دیدگاه اطالم ،م 566
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دکمث ػملی صايـحه ايض Iدکمث يظغی کلیاجی اؿث صعباعه هىجىصاجی که هًىٍ به اعاصه ها يیـحًض و دکمث ػملی
کلیاجی اؿث صعباعه هىجىصاجی که هًىٍ به اعاصه ها هـحًض و كاهل اكؼال و هلکات و ؿؼاصت ايـاو هیلىيض.
صعایًجا یک ؿىال پیق هیآیض و آو ایًکه كلـله پیضایق دکمث ػملی چه بىصه اؿث؟ هِؼا پاؿز ایى اؿث ػول ػملی
که هحکلل جضبیغ بضو اؿث يیاػ به کلیاجی صاعص جا با جىجه به آو وظیله طاجیق یؼًی جضبیغ بضو و عؿايضو آو به ؿؼاصت عا،
بیًی ايـاو ،يیاػ به یک ػلن بغهايی صع ایى ػهیًه وجىص صاعص.
بضعؿحی ايجام صهض لظا با جىجه به هغیذه واهغ ِ
ؿىال صوم ایًکه ػول يظغی چگىيه دکمث ػملی عا پضیض هیآوعص؟ پاؿز ایى اؿث با هِالؼه ػول ػملی و ؿایث آو،
هضعکات ػول ػملی عا بغای سىص باػ جؼغیق کغصه و دکمث ػملی عا به ػًىاو کلیات و ؿًض باال صؿحی صع اسحیاع ػول
ػملی هغاع هیضهض.
ؿىال ؿىم يوق يظغیه اصعاکات اػحباعی صع ایى بیى چیـث؟ يظزیه ادراکات اػحباری در واقغ هماو باسجؼزیف و
جحلیل يظزی اس ػقل ػملی و هدرکات آو اطث با ایى جفاوت که به جای هبادی فلظفه هؼاء ،هماهًگ با هبادی
هظحی ػًاطی حکمث هحؼالیه قدم بزداػحه اطث و هن ایًکه ػالهه با کاوع های ػمیق خىد و یافحه های خىد،
سوایای جدیدی را در آو کؼف کزده اطث که هیحىايد حکمث ػملی هحؼالیه را پدید آورد.
صع واهغ يظغیه اػحباعیات هماو پغصاسث ػول يظغی به ػول ػملی اؿث که هغدله بؼض آو هًجغ به دکمث ػملی
هیلىص Iاها دکمث ػملی هحؼالیه .ػول يظغی يحیجه ایى بغعؿی های سىص بغ ػول ػملی عا اسظ هیکًض و با جىجه یاكحه
هایق صع دکمث يظغی گؼاعه های کلی ای عا با ػًىاو دکمث ػملی اعائه هیضهض جا با جىجه به آيها ؿؼاصت ايـاو عا جاهیى
کًض.
یک يکحه ههن عا صع ایًجا بایض صهث صاكث و آو ایًـث که هىًىع يظغیه اػحباعیات ػول ػملی و هضعکات آو اؿث که
همه جؼئی هـحًض و اگغ ػالهه ادیايا واعص هبادد دکمث ػملی هیلىص و یا به جبییى يظام ايضیله های اػحباعی هیپغصاػص
ػاصجا ياكی اػ صو جهث اؿث یا صع هوام پاؿز ػولی به بؼٌی هـحلکلیى بىصه(هايًض صكاع اػ دوىم ػو صع اؿالم یا اعخ،
یا بذد جاوصايگی اسالم و  )..و یا صع هوام جبییى ػواليی هىًىػات ػلمی بىصه اؿث Iچًايکه صع عؿاله يبىات و هًاهات
بیاو هیضاعص که با جکیه بغ يظغیه اػحباعیات به دل بؼٌی هـائل ایى عؿاله که ادیايا صع ػهغه هبادد دکمث ػملی هـحًض
هباصعت هیىعػص .?Eصع واهغ صع ایى هىاعص با جکیه بغ يحائجی که صع يظغیه اػحباعیات بضؿث آوعصه اؿث واعص كٌای دکمث
ػملی یا هلث ػملی كضه اؿث

 ?Dابى ؿیًا ،رطاله يفض ،م57

ُ ?Eباُبایی ،هجمىػة الغؿائل للؼالهه ُباُبایی ، ،رطالة المًاهات و الًبىات ،م6;8
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اػ ایى عوؿث که اػ باب هرال اگغ هؼًای دـى عا بشىاهین اػ يظغیه اػحباعیات ُلب کًین صع صعجه اول به ها جذلیل
هلهىهی یا بغهايی اػ هلهىم دـى صع هغدله پیضایق ایى هلهىم عا هیضهض و هیضايین که صع هغدله پیضایق ،ایى هلاهین همه
جؼئی و اػ لذاّ هوضاهی هحـیغ هـحًض .صع هغدله بؼض واعص بذد بغهايی بغای کلق دـى واهؼی و ؿؼاصت واهؼی که
ػمال واعص كٌای دکمث ػملی اؿث هیلىص هرال لؼوم جاهؼه و عییؾ بغای جاهؼه عا اذبات هیکًض .ػالهه ُباُبایی به
هغدله صوم صع يظغیه اػحباعیات کمحغ بها صاصه اؿث و همث سىص عا هغف جًبه اول و بغعؿی همه جىايب اػحباع کغصه اؿث
کما ایًکه ادیايا جاکیض هیکًض که ؿغى اهلی او صع يظغیه اػحباعیات هماو هغدله اول اؿث و اػ باب يحیجه گیغی و جِبین
جىايب آو جذلیلها ،واعص هغدله صوم كضه اؿث ?Fپؾ بایض گلث اهل يظغیه اػحباعیات دکمث
كضو
ساعجی یا عوكى جغ ِ
ِ
ػملی عا كاهل يمیل ىص اها عاه وعوص به دکمث ػملی اؿث و صع واهغ يظاهی ايضیله های اػحباعی که ػالهه ُباُبایی صع
آذاع سىص بیاو هیکًض و به بغعؿی هغاجب و ؿیغ ايضیله های اػحباعی كِغی هیپغصاػص ساعز اػ يظغیه اػحباعی اؿث اگغ چه
ذمغه ػملی آو يظغیه(یا هماو دکمث ػملی هحغجب بغ آو يظغیه) بایض به كماع آوعص.
صع هماو هرال دـى که طکغ کغصین ،اگغ واژه دـى عا به اهل يظغیه اػحباعیات بضهین صع وهله اول هیگىیض ایًکه ها
بوىعت كِغی به ايجام یک كؼل سوىهیث دـى هیضهین به ساُغ هالئمحی اؿث که با کمال جهاػات وجىص ها صاعص
پؾ دـى به هؼًای هالئن و کمال اؿث=@ و ؿپؾ بغای عوكى جغ كضو ،هرالها و جِبیواجی يظام هًض عا بیاو هیکًض اها اگغ
سىص هلکات و عكحاعهایی که داهل آو جذلیلهای بغهايی و
همیى ؿىال عا به دکمث ػملی بضهین صع هماو هضم اول ِ
جلاوت عؿالث دکمث
جذلیلهای صیگغی که صع دکمث يظغیه صع باب ؿؼاصت هـحًض عا به ها اعائه هیضهض .ایى بیاو،
ِ
ػملی و يظغیه اػحباعیات عا به سىبی يلاو هیضهض.
اػ ایى بیاو هیحىاو كهمیض که کايه دکمای گظكحه ها يیؼ ،که دکمث ػملی عا بغای ها به یاصگاع گظاكحه ايض اجماال
عوكی همچىو عوف يظغیه اػحباعیات عا ُی کغصه ايض اگغ چه عؿاله هـحولی صع ایى باب اػ سىص به یاصگاع يگظاكحه ايض اها
اجمال ایى هِلب عا اػ هِالبی که صع آذاعكاو سوىها صع آذاع كاعابی ادیايا طیل هلث ػملی و دکمث ػملی و دحی
کغصو ایى هـیغ ،عؿیضو به دکمث
دکمث يظغی بیاو کغصه ايض هیحىاو اذبات کغص و اؿاؿا اػ دید هًِوی بضوو ُی ِ

ػملی به يظغ ؿیغ همکى هی يمایض لظا بایض ایى ابحکاع ػالهه عا بـیاع هـحًن كمغص آو عا دلوه هلوىصه ای اػ بذد های
گظكحگاو صايـث که جا هبل اػ ػالهه ُباُبایی بوىعت هـحول به آو پغصاسحه يلضه بىص هشوىها ایًکه با هباصی هـحی

كًاؿی دکمث هحؼالیه يیؼ بغای عؿیضو به یک دکمث ػملی هحؼالیه ؿًی كضه اؿث.

 ?Fهماو ،رطالة اػحبار یات ،م 684
=@هماو ،م685
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.6

فلظفه هًد کزدو ػلىم ايظايی با جکیه بز فلظفه صدرایی

ایى ػًىاو عا هیحىاو يحیجه  6ػًىاو هبلی صايـث .با يگاه به آذاع ػالهه ُباُبایی ،يظغیه اػحباعیات با جىجه به اجوالی که
با دکمث هضعایی صع سىص پضیض آوعصه اؿث و يیؼ با جىجه با هًِن و يظام ايضیله های اػحباعی که جىلیض کغصه اؿث و با
همه ظغكیث هایی که بغای جذلیل هلاهین و ػلىم اجحماػی كغاهن آوعصه اؿث صع کًاع يولی که بغای ایجاص دکمث ػملی
هحؼالیه هیحىايض باػی کًض بایض گلث که ػمال ظغكیث كلـله هًض کغصو ػلىم ايـاو با جکیه بغ كلـله هضعایی عا كغاهن کغصه
اؿث.
جالهی ایى هىاعص جایگاه يظغیه اػحباعیات عا بـیاع كؼایًضه هیکًض ػیغا ػمال ػهیًه وعوص كلـله هضعایی به كٌای ػلىم
ايـايی اجحماػی عا جا دض ػیاصی همىاع هیگغصايض و هیحىاو با کمک ایى يظغیه اهحضاص ػلىم ايـايی اجحماػی كلـله هضعایی
عا با يظغیه اػحباعیات اصاهه صاص Iاػ همیى جاؿث که هیحىاو گلث اصعاکات اػحباعی ،هجالی هیضهض جا بحىايین اػ صعوو ؿًث
كلـلی صع كغهًگ اؿالهی-ایغايی که با دکمث هحؼالیه به بلىؽ عؿیضه اؿث و صع جهث به کمال ايـاو به گلث و كًىص با
صیگغاو و هماعؿث صع جلکغ ،ايضیله های جاػه ای عا بضؿث آوعین>@ و ػلىم ايـايی هضعایی عا پضیض آوعین.

.7

همپىػايی با هفاهین دیًی بزای درک حقائق و افؼال ارادی و هزاجب آيها و ثمزه ایى همپىػايی(در ظهىر

گیزی ،در درک بهحز).. ،
يکحه صیگغی که صع آذاع ػالهه ُباُبایی عه صیضه هیلىص و اعػف ایى يظغیه عا بیلحغ هیکًض صیضگاه ایلاو صع باب عابِه
صیى و كلـله اؿث .اػ صیضگاه ػالهه ُباُبایی ،صیى الهی به ویژه اؿالهی ،هماو کمال كلـله الهی اؿث و جمایؼی هیاو
هذکی آيها وجىص يضاعص?@ جمایؼ صیى و كلـله صع صو چیؼ اؿث Iيشـث جًظین هِالب و جغجیب هـائل Iصوم ػباو صیى و
كلـله@@.
هًاؿبات صیى و كلـله صع هوام كهن ،ػباعت اػ عوكهایی ػبايی هبحًی بغ جلـیغ هغآو به هغآو که صايق كلـله عا با كهن
هذیخ اػ هحىو صیًی به جایگاهی هیغؿايض که کمال آو صع كلـله ای صیًی هحجلی هیلىص که صع آو همه هٌایای يظغیه و

>@ ُالب ػاصه،يگاهی دیگز به ادراکات اػحباری ،اهکايی بزای ػلىم ايظايی ،هجله جاویضاو سغص ،كماعه ،4:م95

?@ ايواعیاو ،اکبغیاو ،يبىی ،يظز یه اػحبارـحفظیز در ايدیؼه ػالهه طباطبایی هقدهه بز فلظفه الهی اطالهی ،هجله پژوهلًاهه كلـله صیى،

كماعه  ،58م ُ ،باُبایی ،االيـاو و الؼویضة ،هواله ػلی والفلظفةااللهیة ،م;5:

@@ ايواعیاو ،اکبغیاو ،لِق الله ،يظز یه اػحبارـحفظیز در ايدیؼه ػالهه طباطبایی هقدهه بز فلظفه الهی اطالهی ،هجله پژوهلًاهه كلـله

صیى ،كماعه  ،58م 4
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ػملی بالحذلیل به اهل جىدیض باػگلث صاكحه باكض @Aاها ایى هـئله یک ُغف صیگغ يیؼ صاعص و آو ایًکه هغ چوضع ايـاو
هىف سىص عا بیلحغ اؿحذکام بشلض صعک بهحغی اػ هلاهین هغآيی و لىاػم آو سىاهض صاكث اػ همیى جاؿث که ػالهه
ُباُبایی كلـله اجحماػی عا با جکیه بغ يظغیه اػحباعیات و هباصی هـحی كًاؿی سام به آو جذلیل هیکًض اها يه اػ باب
جذمیل به هغآو بلکه اػ باب صهث صع هلاهین هغآو و صيبال کغصو ایى هلاهین و لىاػم آو .@Bیکی اػ ههمحغیى صالئل ایى
ایى اؿث که هغآو ادکام و ػلىم سىص عا بغ هذىع كِغت و بغ اهحٌای آو هیضايض و يظغیه اػحباعیات يیؼ صهیوا به همیى يوِه
جىجه صاكحه و اػ ههمحغیى اهضاف آو ؿؼی صع جبییى جهث كِغی و ؿیغ كِغی ايضیله های اػحباعی هیپغصاػص.
ػالهه ُباُبایی جلىیذا صع هىاعص هحؼضصی به هماهًگی هباصی هـحی كًاؿی يظغیه اػحباعیات و ايضیله های اؿالهی
اكاعه هیکًض .اػ ههمحغیى ایى هباصی جاکیض بغ ایى اؿث که ايضیله های اػحباعی صع هىعجی که هحکی بغ ؿاسحاع وجىصی
َّ َ ْ
ايـاو باكًض ايضیله هایی هاصی به ؿمث ؿؼاصت سىاهًض بىص Iبغای هرال صع طیل جلـیغ آیه  83ؿىعه ُه َ"ع ُّب ًَا ال ِظي أػِی
َ َْ
َّ َ
کل ك ْي ٍء سلوه ذ َّن َهضی" اذبات هي کًض که هضایث سضاويض صع واهغ هماو هضایث به جهاػات وجىصی هىجىص هیباكض و صع
واهغ هضایث ؿیغ اػ ایى يمیجىايض هؼًا صاكحه باكض @Cو ًغوعجا جلغیغ و صؿحىعات صیى سضاويض چیؼی جؼ اهحٌای كِغت و

جهاػات وجىصی او يشىاهض بىص Iایى يکحه صهیوا هماو چیؼی اؿث که هًاٍ كکل گیغی و ؿیغ ايضیله های اػحباعی عا صع
يظغیه اػحباعیات يظام هیبشلض.
بررسىهاىاسالمى صع طیل بذد جهاو بیًی اؿالهی هغادحا به ایى هؼًا جاکیض کغصه و بیاو هیکًض که

ایلاو صع کحاب
جوضیغ و هضایث ػمىهی الهی هماو چیؼی اؿث که اهحٌای وجىص ايـاو اؿث و همه ایًها صع ؿیغ ػلل به سضای آكغیضگاع
هًحهی هیلىص @Dو صع اصاهه هیًىیـض:
Hچىو آكغیًق کاع سضا و اػ آو اوؿث و هغگىيه اذغ ػیبایی که هلهىص هیكىص به ؿادث عدمث او هًـىب اؿث،
اهحٌایی که آكغیًق ویژه ايـاو ،يـبث به اػمال ايـاو صاعص اعاصه سضا ياهیضه هیكىص (البحه ایى اعاصه ،اعاصه جلغیؼی اؿث و
يحیجه عاهًمایی و هـئىل هغاع صاصو عا هیصهض و ؿیغ اػ اعاصه جکىیًی اؿث که هغگؼ جشلق يمیکًض) و جکالیق و صؿحىعاجی
َ َ
َ َ َْ
َ َ ُّ َ َ ْ
الش َی َغة Gو يظغ به ایىکه ایى
ن
ه
ل
کاو
ها
حاع
ش
ی
و
لاء
ی
ها
ن
ل
ش
که به صؿث هیآیض اهغ و يهی سضا كمغصه هیكىصH :وعبك ی
ِ
صیى جکالیق و كغهاو هایی اؿث اػ جايب سضای آكغیًًضه ،کـی که هوغعات اػحواصی و ػملی آو عا پیغوی کغصه به اعاصه

 @Aايواعیاو ،اکبغیاو ،لِق الله ،يظز یه اػحبارـحفظیز در ايدیؼه ػالهه طباطبایی هقدهه بز فلظفه الهی اطالهی ،هجله پژوهلًاهه كلـله
صیى ،كماعه  ،58م 4

@Bهمى ،بغعؿی های اؿالهی ز ،4هواله هظئله سػاهث و والیث ،م 489
ُ @Cباُبایی ،جفظیز المیشاو ،ز ،47م565

@Dهمى ،بغعؿی های اؿالهی ،هواله هحمد صلی الله ػلیه و آله و اطالم ،م66
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َ َّ ْ
َّ ِّ
سضا گغصو يهاصه و جـلین گغصیضه اؿث ،ایى صیى صع ػغف هغآو کغین صیى اؿالم ياهیضه كضهِ H :إو الض َیى ِػ ًْض الل ِه ِاْل ْؿالمG
ً ََ ْ َ
َ َ ْ ََْ َ ْ َ ْ
الم ِص َیًا كل ْى یو َبل ِه ًْه.@EG
وHوهى یبح ِؾ ؿیغ ِاْلؿ ِ
ُبن ایى بیاو بوىعت واًخ هلشن كض که اؿاؿا عؿالث ايبیاء و اهاهاو هماو بغگغصايضو ايـاو به اهحٌای كِغت و
ؿاسحاع وجىصی اف هی باكض Iكِغجی که صع یک دغکث جىهغی اػ هاصی جغیى دالث به ؿمث ججغص هذي صع دغکث
اؿث و صع جمام ايـاو ها و ػهاو ها یکی اؿث و اؿاؿا ؿیغ اػ اهحٌای آوً ،اللث سىاهض بىص.
و اػ ایى جهث اؿث که ػالهه صع جلـیغ المیؼاو و يیؼ کحاب بررسىهاىاسالمى اؿاؽ هکحب جغبیث اؿالم عا بغ عوی
همیى هبايی ای که صع هباصی هـحی كًاؿی يظغیه اػحباعیات بیاو کغصه صايـحه و جاکیض هیکًض اؿاؽ جؼلین و جغبیث اؿالم
همچىو يظام ايضیله های اػحباعی كِغی ،بغ اؿاؽ جؼول اؿث و ايـاو كِغی با جؼول سضاصاصی سىص و سالی اػ كائبه
اوهام و سغاكات ،هذث و ا
واهؼیث آيها عا جؤییض هیکًض @Fو اؿاؿا هن اؿالم ُی کغصو همیى هـیغی ُبیؼی اؿث که
هحکی بغ دغکث صع هـیغ جکىیى اؿث= . Aاػ همیى جاؿث که يظغیه اػحباعیات با هًِن و يظام اػحباعی ای که اعائه هیضهض
هبًای كهن بهحغ اؿغاى اجحماػی هغآو گغصیضه اؿث و اذغ سىص عا صع كهن بهحغ و ظهىع گیغی صهیوحغی هلشن هیکًض.

جحکین جایگاه يظزیه اػحباریات
همه ایى بغعؿی ها يلاو هیضهض که يظغیه اػحباعیات ،ابحکاعی ههن صعػلىم اؿالهی هذـىب هیلىص که اوال هًىػ
آيگىيه که بایض صع جایگاه كایـحه سىص هغاع يگغكحه اؿث ذايیا پغصاسحى به ایى يظغیه آؿاػ جضویى ػلىم ايـايی بىهی و
اؿالهی با جکیه بغ هبايی ػولی اؿالهی باكض اها با همه ایًها بایض صهث صاكث که هغ چًض ها صع ایًجا بوىعت کالو به
جایگاه و ظغكیث های ایى يظغیه پغصاسحین اها بایض صهث صاكث که ػهايی جایگاه ایى يظغیه ابحکاعی صع هجاهغ ػلمی و
ايضیله اؿالهی هـحذکن هیلىص که به چًض يکحه ًغوعی جىجه اؿاؿی كىص:
اوال ایى يظغیه با همه جایگاهی که صع ػلىم ايـايی اؿالهی هیحىايض صاكحه باكض هًىػ يیاػ به بـَ و جلویل بیلحغی صاعص
ػیغا بًای ػالهه ُباُبایی بغ هىجؼ يىیـی بىصه اؿث صع يحیجه ابهاهات بـیاعی صع كهن بؼٌی ػباعت های ایى يظغیه
وجىص صاعص که يیاػ به جبییى و پژوهق های اؿاؿی ای صع آو هیباكض .ایى هـئله ػیًا صع هباصی هـحی كًاؿی ایى يظغیه يیؼ
هِغح اؿث ػیغا اگغچه ػالهه صع آذاع سىص بوىعت کلی ،هباصی هـحی كًاؿی ایى يظغیه عا يیؼ جبییى کغصه اؿث اها اػ
آيجا که ایى هباصی به يىػی به عوػ كضه بؼٌی هِالب كلـله هشوىها كلـله هضعایی هـحًض و صع هـمث هایی صع جوغیغ
 @Eهمى ،بغعؿیهای اؿالهی ،ز ،4هواله هظئله والیث و سػاهث ،م68
@Fهماو ،ز ،4هواله اطالم ويیاسهًدی های ايظاو هؼاصز ،م;::-:

=Aهمى ،جفظیز المیشاو ،ز ،8م ;<5
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جضیضجغی بی او كضه ايض يیاػ به جىًیخ و جبییى بیلحغی صاعيض .هرال به يظغ هیغؿض دغکث جىهغی صع ایى يظغیه به گىيه ای
جِبیوی جغ جبییى كضه اؿث یا هـئله يوق جهاػات هاصی صع ايضیله های اػحباعی بگىيه ای جبییى كضه اؿث که چالق ها و
كبهاجی عا صع طهى هشاُب پضیض هیآوعص هشوىها ایًکه ایى يظغیه به جلـیغ ادکام اجحماػی اؿالهی يیؼ هیپغصاػص همیى
باػد هیلىص جا هغف جکیه بغ عؿاله اػحباعیات یا هواله اصعاکات اػحباعی کاكی يباكض.
ثايیا جکیه هغف بغ هواله اصعاکات اػحباعی ،عؿاله اػحباعیات ،عؿاله جذلیل و عؿاله جغکیب> Aها عا با همه ايضیله ها و
جذلیلهای ػ الهه ُباُبایی صعباعه يظغیه اػحباعیات آكًا يمیکًض بلکه هًىػ هِالبی صع طیل ؿایغ هکحىبات ػالهه وجىص
صاعيض که صع ایى هواالت وجىص يضاعيض ػیغا اؿاؿا هغ کضام اػ ایى هواالت یا يىكحه ها هلحؼم به ؿغى ها و پغؿق های
ساهی هـحًض و صؿضؿه ساهی عا صيبال هیکًًض .صع ؿایغ آذاع ػالهه هِالب بـیاع صیگغی يیؼ وجىص صاعص که ػالهه به آيها
پغصاسحه اؿث .هرال صع هیچ کضام اػ ایى عؿائل به ؿالب هباصی هـحی كًاؿی يظغیه اػحباعیات یا به عابِه ايضیله های
اػحباعی با ؿؼاصت ايـاو ،یا به جایگاه و كلـله اػحباعیات ػباصی یا ػغكايی صع يظام ايضیله های ػباصی و یا به صهها هـئله
صیگغ پغصاسحه يلضه اؿث Iدال آيکه هـائل پغكماعی صع اعجباٍ با يظغیه اػحباعیات و لى بوىعت هىجؼ اها ػمین صع ؿایغ
آذاع ػالهه هىعص بغعؿی هغاع گغكحه ايض هغ چًض صع طیل جلـیغ یک آیه یا جذلیل یک ايضیله بضايها پغصاسحه كضه اؿث.
ثالثا ػلی عؿن ایًکه ػالهه گـحغه بـیاع ػیاصی اػ ايضیله های اػحباعی و ادکام و اهـام آيها عا بغعؿی کغصه اؿث اها
بغای ایًکه ایى يظغیه صع جایگاه كایـحه سىص هغاع گیغص يیاػ اؿث که صع طیل دغکث جىهغی و دکمث هضعایی یک باع
صیگغ باػيىیـی كىص و ابؼاص هشحلق آو هغ کضام صع جای سىص هغاع گیغيض .سىب اؿث که ایى باػيىیـی بوىعت آهىػكی
باكض یؼًی صع یک هغدله بوىعت هشحوغ يمایی اػ ایى ايضیله صع طیل دغکث جىهغی اعائه كىص و عابِه آو با دکمث
هحؼالیه و هؼاص هلشن كىص ؿپؾ با بضؿث آهضو یک يمای کلی اػ آؿاػ جا پایاو ایى يظغیه به هىعت جلویلی ابؼاص
هشحلق ایى يظغیه جلغیخ كىص .و صع هغدله ؿىم بؼٌی اػ بشق هایی که اهکاو گًجايضو آيها صع ایى ُغح جلویلی
يیـث بوىعت هواله هایی کىجاه گغصآوعی كىيض.
ایى  6هغدله جایگاه ایى يظغیه ابحکاعی و اؿحلاصه اػ ظغكیث های آو عا صع هجاهغ ػلمی و ايضیله اؿالهی هـحذکن
هیکًض.

يحیجه گیزی
ها صع ایى هواله با جکیه بغ آذاع ػالهه ُباُبایی و با يگاه به ابؼاص و ظغكیث های کالو يظغیه اصعاکات اػحباعی ؿؼی
کغصین جایگاه ایى يظغیه عا صع ػلىم اؿالهی عوكى کًین .يظغیه اصعاکات اػحباعی يظغیه ای بغهايی اؿث که به ججؼیه و
> Aؿه عؿاله اسیغصعکحاب هجمىػة عؿائل بؼالهة الِباُبایی آهضه ايض.
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جذلیل ايضیله های اػحباعی و ابؼاص هشحلق آيها هیپغصاػص .ایى يظغیه اػ ؿىیی ياظغ به همه اكؼال اعاصی ايـاو هیباكض Iاػ
ؿىی صیگغ جىايـحه اؿث اعجباٍ سىص با هباصی هـحی كًاؿی هضعایی و يیؼ يوق ایى ايضیله ها صع هؼاص عا عوكى کًض Iاػ
ؿىی صیگغ جىايـحه اؿث صع ُغدی يى و هـحول ،هًِن ايضیله های اػحباعی عا جبییى کًض و صع کًاع آو به جلغیخ يظام
ايضیله های اػحباعی ايـاو بپغصاػص.
ایى سوىهیات باػد كضه که پحايـیل كلـلی ههمی بغای جذلیل هلاهین و ػلىم اجحماػی پضیض آیض و كلـله هضعایی
هضم های جضیضی صع كلـله هًض کغصو ػلىم ايـايی اجحماػی بغصاعص و ظغكیث های جضیضی صع آو كؼلیث یابض و به يىػی
بذد هىه و كؼل و دغکث جىهغی كلـله اؿالهی ابؼاص اجحماػی و ايـايی سىص عا پیضا کًض.
يکحه صیگغی که صع ایى هواله هىعص جىجه هغاع گغكث ایى اؿث که يظغیه اػحباعیات هماو چگىيگی پغصاسث ػول يظغی
بؼض آو ،دکمث ػملی سىاهضبىص Iاػ ایى عو بایض گلث يظغیه اػحباعیات دلوه واؿَ پضیض
به ػول ػملی اؿث که هغدله ِ
آهضو دکمث ػملی هحؼالیه يیؼ هیحىايض باكض.
و يکحه پایايی ایًکه باجىجه به ایى که كلـله و صیى هغ صو دکایث گغ اػ یک واهؼیث هـحًض و جًها اسحالف آيها صع ػباو و
جغجیب هـائل آيهاؿث اػ ایى عو يىػی همپىكايی بیى آيها بغهغاع هیباكض .يظغیه اػحباعیات به ػًىاو یک يظغیه بغهايی و
كلـلی اػ ایى هاػضه هـحرًی يیـث و بضوو ایًکه بشىاهض بغ صیى ،هؼًایی عا جذمیل کًض صع صعک و جذلیل بهحغ آو،
کمکهای ههمی عا سىاهض کغص.
صع هجمىع يظغیه ابحکاعی اػحباعیات صع جمام كئىو اجحماػی و ػلمی يوق ههمی عا هیحىايض ایلا کًض و ظغكیث ایى عا
صاعص پلی باكض جا سال یک يظغیه كلـلی-اؿالهی صع ػلىم اؿالهی عا پغ کًض هشوىها ایًکه ػالهه ُباُبایی ،هًِن و
ؿیغ ايضیله های اػحباعی عا به هىعت کاهال هماهًگ و هًـجن با هباصی و ؿایات و اهىل ػاهه دکمث هضعایی
بوىعت کاهال هبحکغايه ای جبییى کغصه اؿث اس ایى رو باید گفث ایى يظزیه در یک هؼًای ػام و گظحزده بگىيه ای که
هن اصل ایى يظزیه را ػاهل ػىد و هن هبايی صدرایی هماهًگ ػده باید ایى يظزیه را ػاهل ػىد ،هماو هًطق
هحؼالیه ػلىم اػحباری اطث .
اها با ایى همه بغای جذکین جایگاه ایى يظغیه صع هجاهغ ػلمی يیاػ اؿث که  6هغدله ،بـَ و جلویل ،ججمیغ وجذلیل
همه هِالب هغجبَ با اػحباعیات اػ همه آذاع ػالهه ُباُبایی و ؿپؾ باػيىیـی ایى يظغیه صع طیل دغکث جىهغی و
دکمث هحؼالیه هىعت گیغص.
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.:

ُباُبایی ،ؿیض هذمض دـیى ،به کىكق ؿیض هاصی سـغوكاهی ،بزرطی های اطالهی ،هواله هؼزوبات

الکلی اس دیدگاه اطالم ،هن ،هىؿـه بىؿحاو کحاب ،46;; ،چاپ صوم
;.

ُباُبایی ،ؿیض هذمض دـیى ،به کىكق ؿیض هاصی سـغوكاهی ،بزرطی های اطالهی ،هواله هحمد صلی

الله ػلیه و آله و اطالم ،هن ،بىؿحاو کحاب ،46;; ،چاپ صوم
<.

ُباُبایی ،ؿیض هذمض دـیى ،به کىكق ؿیض هاصی سـغوكاهی ،بزرطی های اطالهی ،هواله هظئله والیث

و سػاهث ،هن ،بىؿحاو کحاب ،46;; ،چاپ صوم
ُ .43باُبایی ،ؿیض هذمض دـیى ،به کىكق ؿیض هاصی سـغوكاهی ،بزرطی های اطالهی ،هواله اطالم و
يیاسهًدی های ايظاو هؼاصز ،هن ،بىؿحاو کحاب ،46;; ،چاپ صوم
ُ .44باُبایی ،ؿیض هذمض دـیى ،ؿیض هذمضباهغ هىؿىی همضايی(هحغجن) ، ،جزجمه جفظیز المیشاو ،هن ،صكحغ
ايحلاعات اؿالهی  ،46:7،چاپ پًجن
ُ .45باُبایی ،ؿیض هذمض دـیى ،ػیؼه در اطالم  ،هىؿـه بىؿحاو کحاب ،46;; ،هن  ،چاپ پًجن
ُ .46باُبایی ،ؿیض هذمض دـیى ،هجمىػة الزطائل لؼالهة الطباطبایی ،عؿالة االػحباریات ،هن ،ايحلاعات
باهیات475: ،هـ م ،چاپ اول
ُ .47باُبایی ،ؿیض هذمض دـیى ،هجمىػة الزطائل لؼالهة الطباطبایی ،عؿالة الحزکیب ،هن ،ايحلاعات باهیات،
475:هـ م ،چاپ اول
ُ .48باُبایی ،ؿیض هذمض دـیى ،هجمىػة الزطائل لؼالهة الطباطبایی ،عؿالة الححلیل ،هن ،ايحلاعات باهیات،
475:هـ م ،چاپ اول
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ُ .49باُبایی ،ؿیض هذمض دـیى ،هجمىػة الزطائل لؼالهة الطباطبایی ،عؿالة الًبىات و المًاهات ،هن،
ايحلاعات باهیات475: ،هـ م ،چاپ اول
ُ .4:باُبایی ،ؿیض هذمض دـیى ،يهایة الحکمة ،هن ،هىؿـه الًلغ االؿالهي الحابؼه لجماػه المضعؿیى
بون ،46;5،چاپ هجضهن

هواالت:
; .4ايواعیاو ،ػهیغ ،عًا اکبغیاو ،لِق الله يبىی ،يظزیه اػحبارـحفظیز در ايدیؼه ػالهه طباطبایی هقدهه بز
فلظفه الهی اطالهی ،پژوهلًاهه كلـله صیى ،كماعه  ،58بهاع و جابـحاو  ،46<7هن57-4
< .4جغکاكىيض Iهیغؿپاه ،جفظیز يى اس اػحباریات ػالهه طباطبایی با يگاهی جطبیقی بز رطاله اػحباریات و جفظیز
المیشاو ،هجله هؼغكث كلـلی ،كماعه < ،5پاییؼ <; ،46هن58جا87
 .53دـًی كغ ،ػبضالغؿىل ،کارکزد يظزیه ادراکات اػحباری در ايدیؼه طیاطی-اجحماػی ػالهه طباطبایی،
هجله پژوهق های كلـلی-کالهی ،كماعه ،:4بهاع  ،46<9هن<56:-54
>? .هغاهی ،ؿیق الله ،جایگاه ادراکات حقیقی و اػحباری در ػلن اصىل فقه يشد ػالهه طباطبایی ره ،هجله
پژوهق و دىػه ،كماعه ?Dو ،?Eپاییؼ و ػهـحاو  ،>@EBهن ?ED-?@C
ُ .55الب ػاصه ،ؿیض دمیض ،يگاهی دیگز به ادراکات اػحباری ،اهکايی بزای ػلىم ايظايی ،هجله جاویضاو سغص،
كماعه ،4:ػهـحاو <; ،46هن<97-5
 .56هولخ ،ػلی اهـغ« ،اػحباریات ػالهه طباطبایی» هبًای طزحی فلظفی بزای فزهًگ ،هجله دکمث و
كلـله ،كماعه  ،69ػهـحاو  ،46<5هن79-5:
 .57هىؿىی ،هاصی ،ؿیض دمیضعًا دـًی ،يقغ يظزیه اػحباریات در جایگاه ػًاطی ػلن ايظاو ػًاطی،
هجله ايـاو پژوهی صیًی ،كماعه  ،68بهاع و جابـحاو  ،46<8هن<4;4-48
 .58هىكًگی ،دـیى ،ؿیض هغجٌی دـیًی ،جقزیزی يى اس هظاله ػز بز اطاص يظزیه ادراکات اػحباری ػالهه
طباطبایی ،هجله كلـله و کالم اؿالهی ،كماعه  ،4بهاع و جابـحاو  ،46<3هن48:-46:
 .59یؼصايی هوضم ،ادمضعًا ،هزدم طاالری دیًی در پزجى يظزیه ادراکات اػحباری ػالهه طباطبایی ،هجله
دکىهث اؿالهی ،كماعه  ،84بهاع;; ،46هن487-465
 .5:یؼصايی هوضم ،حزکث جىهزی و ادراکات اػحباری با يگاه به ايدیؼه فلظفی-طیاطی ػالهه طباطبایی ره،
هجله هِالؼات هؼغكحی صع صايلگاه اؿالهی ،كماعه < ،6پاییؼ  ،46;:هن46<-448
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