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هچكيد
نظرية ادراكات اعتباري طي چند دهة گذشته از سوي
برخي شارحان، منتقدان و محققان از زواياي مختلف،

هاي جاي پژوهش هم بازو البته  گرفته قرار مطالعه مورد
طرح دنبال بهنوشتار حاضر . باره خالي است ديگر در اين

و يافتن جواب آن است كه عالمه طباطبايي بر مسئلهاين 
عريفي كه از اعتباريات ارائه داده؛ بر دخالت واساس ت

داشته و ديتأكگيري اعتباريات  قوة واهمه در شكل ريتأث
هاي خويش به نقش قوة ها و كتاب همچنين در رساله
اين. ي تصريح كرده استاعتبارسازخيال در عمل 

پژوهش بر اساس كتب و آراء انديشمندان مختلف،
دنبال تبيين جايگاه ويژه عالمه طباطبايي، به به

ة اين دو نيرو و همچنينشناسان معرفتشناسانه و  هستي
دو در اعطاي حكم يك تعيين نقش آنها يا يكي از آن

هاي تحقيق را يافته. ديگر است ء يششيء به 
تكليف جايگاه و. 1: توان بيان نمود مي صورت نيبد

روشن در آثار صورت بهي واهمه و خيال روين دوكاركرد 
ياعتبارسازاگر به سير . 2. مه مشخص نشده استعال

ذهن انسان توجه شود، عالوه بر نقش قواي ديگر، نقش
اگرچه. 3. است انكار رقابليغپيشين عقل در اين زمينه 

عالمه بخش الهاماموري مانند استعاره و مجاز، اهم منابع 
طباطبايي در طرح نظرية اعتباريات است، ولي اين

 تفاوت آنهامشابهت با اعتباريات، با  موضوعات در عين
توان تعريفي از از مجموع اين مطالب مي. 4. جوهري دارند

تر كاملهاي اعتباري ارائه كرد كه به نظر نگارندگان  انديشه
.از تعاريف موجود در آثار عالمه و ساير محققان است

اعتباريات، عالمه طباطبايي، وهم، خيال، :واژگان كليدي
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Abstract 
The theory of constructional perceptions has been 
continuously studied by many researchers, 
critiques, and descriptors from different aspects of 
it over past few decades; hence there is still space 
for further research and investigations. On the base 
of the explanation of constructional perception 
given by Allameh Tabatabai, where he persist the 
cause of illusion force in the forming of 
dependability perception, also in his direct 
insertion in his books and in his arguments of the 
effect of imagination on the constructional 
perception, the present manuscript tries to elevate a 
problem and subsequently to find out its answers. 
On the base of books and great thinker's views, 
specifically on the base of the late Allameh 
Tabatabai’s views here we are following the 
ontological and epistemological prospective of 
these two forces and to find out the role of them or 
each of them in regulating the allowance of one 
thing over the other one. Current findings states 
that: 1) the function, role and the mechanism of 
these two forces are not elucidated in his writings. 
2) If we focus on the reliability cycle of the human
intelligence, further than the other forces, the role
of the supposition is not refutable. 3) Although
things like metaphors and implicit are of very
important brainwave sources in the dependability
perception of Allameh, but there exists some
essential differences. 4) Overall we can extract a
definition for constructional perception, which is
more complete than any existing definitions in his
and the other intellectuals' texts.

Keywords: Constructional perceptions, Allameh 

Tabatabai, estimative faculty, fancy, internal 

senses. 

. Assistant Professor, Peyameh Nour University

mkja1391@gmail.com

. Lecturer at Payame Nour University

m.agapour1014@gmail.com



1397دوم، بهار و تابستان ، شمارة ششمسال  حكمت صدرايي،پژوهشيـ  علميدوفصلنامة    26

مقدمه
پيش سال نود بهنزديك  اعتباري، ادراكاتة نظري
)ره(عالمه طباطبايي توسط مند نظام صورت به

فلسفي، آثار اكثر در آن از بعد و شد مطرح
يا اجمالي صورت به ايشان اصولي و تفسيري
كه است طبيعي .گرفت قرار بحث مورد تفصيلي

و تحقيقات طوالني، نسبتاً مدت اين در
در تازه موضوعِ اين پيرامون فراواني هاي پژوهش

در زيادي پيامدهاي و آثار كه فلسفة اسالمي ـ
و گرفته صورتـ دارد و داشته انساني علومتمامي 

توانسته خودة نوب به مطالعات اين از كدام هر
مورد را جديدة ديا اينمتعدد  زواياي از اي زاويه
كه دكر ادعا توان نمي، همه نيا با. دهد قرار كاوش
و مغفول بحثي و شده ادا كامالً موضوع اين حق

گذرا نگاهي اگر .است نمانده آن پيرامون ناگفته
هاي ة تالشمجموع و پيشينه ي،شناس كتاب به

شود، انداخته، آنة حاشي و متن در گرفته صورت
اين به نسبت انديشمندان اهتمام ،طرف كي از

مناتما ديگر طرف از و شد خواهد روشن موضوع
.رسيد خواهد اثبات به پيشين تحقيقاتة هم بودن

همين دادن قرار نظر مد باپژوهش پيش رو 
و مهم هاي جنبه از يكيسامان يافته و به  واقعيت

منظورپردازد؛  مي نظريه اينمغفول  حال  نيع در
:شده اخذ اعتباريات تعريف در كه است اي نكته

.»ديگر شيء به شيء حد اعطاي«
عبارت نوشته اين توجه مورد و لياص نكته

،گريد انيب به .اعطا نيروي و فاعل عامل، از است
رااعطا  عملِ خويش، قواي از كي كدام با انسان
به را به مشبه حكم ،مثال عنوان به دهد؟ مي انجام
بر انسان يوقت يا كند، مي حمل و منتقل مشبه
آنها رفع براي و خود اجتماعي نيازهاي اساس
اعتباري هاي انديشه و مفاهيم ساختن به اقدام
لهيوس به غيرحقيقي ادراكات ساخت اين كند، مي
صورت انسان هاي توانايي از كي كدام مساعدت و

امور ازجمله آن،پاسخ  و مسئله اين گيرد؟ مي
هاست انديشه از گونه نيا فهم و تعريف در دخيل

تغيير ياة پاسخ ساي در دارد احتمال رو اين از و
تعريف تغيير و تعويض شاهد پرسش، اينپاسخ 
.باشيم نيز )اعتباري يها شهياند( فمعرّ

،)ره(عالمه طباطبايية آثار مجموعبا استناد به 
پاسخ ايشان به پرسش مذكور، پيرامون اين سه

اما. وهم، خيال و پندار: اصطالح در نوسان است
اين اصطالحات از يريكارگ بهاينكه آيا طرح و 

قصد و عمد بوده يا توجهي خاص از ناحيةروي 
و بررسي تأملآن مرحوم وجود نداشته، نيازمند 

تا آنجا كه اين نويسنده آگاهي دارد، در. بيشتر است
طور به، اثري جامع كه نيمتأخربين آثار متقدمين و 

مستقل به يكي از حواس ظاهري يا باطني پرداخته
ژهيو بهو  ها ابكتي ال البهنشده، اما در  فيتألباشد 

در مباحث مربوط به نفس و قواي آن، مباحث
همين عدم. باره يافت توان در اين ارزشمندي را مي

ورود و پرداختن مستقل به مطالعه و تحقيق پيرامون
، و طرح كلي وطرف كياز قواي نفس،  تك تك

، از طرف ديگر، باعث شده گاهيآنهاپراكندة 
.حكم و متقن نباشدمطالب بزرگان در اين زمينه م

وفلسفة اسالمي  در اعتباريات بحث پيدايش
آن در »خيال« و »واهمه«ة قو دو براي كه نقشي
كاركردهاي به خاص توجهسبب  ،اند شده قائل

از قوه دو اينة شناسان معرفت و شناسانه هستي
.است شده نفس قواي
مقاله اين هاي ويژگي ،شد گفتهآنچه  اساس بر
ژهيو به، نفس قواي انواع بررسي :از است عبارت
و يشناس يهست منظر دو از خيال و وهم

دو ريتأث و نقش تبيينبراي  تالش ي،شناس شناخت
اسناد عامل تعيين بررسي ي،اعتبارساز امر درقوه 

را آن كه ديگري چيز به زيچ كي حكمي اعطا و
تعريف در اي اصالحيه پيشنهاد، تيدرنها و ندارد،
.اعتباري راكاتاداز  رايج

پژوهش، اين نوشته چهار بخشمسئلة به اقتضاي 
، مباحث مهم طرح وهر كداماصلي دارد كه ذيل 

معطوف به يافتن پاسخي روشن آنهارويكرد همة 
.براي پرسش اصلي مندرج در عنوان مقاله است
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بيـان ( پنـداري  يهـا  شهياند يا اعتباريات. 1
)مسئله

،فه و روش رئالیسماصول فلستقرير و تحرير كتاب 
در عصر ما بلكه در عالم فكر و انديشه، علم و تنها نه

ساز و جريان فيتألفلسفه، و انسان و جامعه يك 
شود؛ كتابي كه با زبان و نقطة عطف محسوب مي

هاي و پاورقي) ره(عالمه طباطباييقلم مرحوم 
اين. شاگرد شهيدش، مرتضي مطهري خلق شد

خود مهم است بلكه دردر كليت  تنها نهكتاب 
ي مطالبش، مباحثي دارد كه سبب تحسين وال البه
نمونه، عنوان به. شود مي مند عالقههر خوانندة  تأمل

ادراكات اعتبارية ينظرمقاله ششم كتاب به طرح 
عالمهاين نظريه از زمانِ خود . است افتهي  اختصاص
در رفته رفتهو  شد واقع توجه مورد) ره(طباطبايي

ها و انتقادها به يك عرصه و انواع موافقت سايه
.است شده ليتبدساحت مهم در فلسفة اسالمي 

از عمق و وسعت ابتكاري اين نظريه، نظر صرف
باعث ادشدهدر آغاز ورود به مطالعه مقاله ي آنچه
:شود، عنوان آن است انديشمندانه خواننده مي تأمل

).نداريهاي پ انديشه(اعتباريات يا علوم غير حقيقه 
برقرار ارتباط علمي، اهل هر كوشش وهدف 

اضالع و ابعاد شناخت و كشف و واقع باكردن 
كهي دارد اهميتچنان  تالش اين. خارج است عالم
عنوان با بابي ي،شناس معرفت قواعد و اصولدر 

نادرست از درست يها شناخت معيار و مالك
مطابقت، درست شناخت مالك و شده گشوده
با مطابق علمي هركه  شده انيب واقع با شناخت

.بود خواهد معرفتي ارزش فاقد، نباشد واقع
كردنِ مطرح فضايي، چنين در و نيب نيا در
يادراكات حقيقي، ادراكات كنار در ما اينكه

معارف واقعي، هاي معرفت كنار در و غيرحقيقي
و بديعي حركت داريم، نيز )يرواقعيغ( پنداري

تلقيفلسفة اسالمي  ريِجا عرف برخالف
و غيرحقيقي كلمات زمان، آن تا چراكه شود، مي

حكمت رايج استعماالت و كاربردها در پنداري،
بود؛ غيرعلمي و منفي معنايي بار داراي اسالمي

نوشتارها و گفتارها اكثر دراكنون نيز  كهچنان
.است گونه نيا

ادراكات طرح باباره  كي به عالمه طباطبايي
بر كه ادراكاتي عنوان به)2(پنداري و يقيغيرحق
اجتماعي زندگي نيازهاي و ها ضرورت اساس
گرفتن ناديده و حذف و آيند مي وجود به انسان
ةهم توجه توانست نيست، ريپذ امكان عمالً آنها

.نمايد جلب مسئله اين به را انساني علوم محققان
ةمسئل در رافلسفة اسالمي  نقش اعتباريات،ة ينظر
معارف انواع بازشناسي اجتماعي، زندگي مهم

يخوب به ديگر موضوعات ازبسياري  و انساني
انديشمندان فراروي را نويني هاي عرصه و نمايان
اي جنبه و گشود انساني علوم متنوع هاي رشته
حكمت شارحاين  يسيتأس هاي توانمندي از ديگر
.داد نشان را متعاليه

شعر ازي بيت با را مقاله اين عالمه طباطبايي
:كند مي آغاز حافظ
ندارد آسمان تو چو ماهي

ندارد بوستان تو چو سروي
دانيم مي سرو يا ماه مانند را فرد يك وقتي
انسان انساني، فرد خارج، عالم در كه است روشن
ي ازديگر چيزهاي يا سرو ماه، تواند نمي و است

بي،اد متون به اجمالي نگاه كنيول باشداين قبيل 
مقاطعة هم در، مختلف ملل سياسي و تاريخي
جمالت نوع اين كهدهد  نشان مي مكاني، و زماني

برده ها بهره آن از و بوده رايج همواره كلمات و
از بيان، و معانيويژه  به ادبي، علوم در .شده است

و تشبيه استعاره، به جمالت و ها واژه گونه نيا
.شود مي ياد مجاز
تأمل كه شود مي مطرح هايي پرسش اينجا در

علمي، مسائل در تواند مي آنهاپاسخ به  و آنها در
اگر. 1 :باشد راهگشا يشناس معرفت و اجتماعي

از )مجاز و تشبيه، استعاره( ها گزاره و جمالت اين
استفاده آنها از چرا، كنند ينم حكايت خارج
انساني، يا حيواني قواي از قوه كدام. 2 شود؟ مي
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كند؟ مي يساز هيشب يا سازي استعاره به اقدام
همين شود فراهم مقاله اين شدهسبب  آنچه
عالمه طباطبايي آثاردر  چراكه است، دومپرسش 

يااي به اين موضوع نشده  اشاره يا شاگردانش و
.است پراكنده و چندگونه
بدين، داد اولبه پرسش  توان مي كههايي  پاسخ

:است قرار
ايجاد و اشخاص و اشيا جمالت، تزئين) الف
يا عالقه و رابطهدليل  به مشبه، و به مشبه بين رابطه

مشابهت، مانند؛ دارد وجود دو آن بين كهاست 
.مسببيت و سبب يا مجاورت
جمع يا نفر يك احساسات تحريك) ب
و خود به دادن حركت براي ساكت و ضعيف
مثل زندگي عملي يها صحنه در ينيآفر نقش

.غيره و مديريت ياست،س علم، اخالق،
از مثالً آموزش، و تعليم تبليغ، امر تسهيل) ج
امري كه محبت( معقول امر كردن محسوس طريق
است امري كه صبحگاهي نسيم به معقول است

و حقايق بيان مقام در تشبيه از ...«؛ )محسوس
كرد استفاده آن از توان مي نيز نظري مسائل
شكل جغرافي رسد در خواهيم مي وقتي نكهيا مثل

به يآسان به را قطبين هاي فرورفتگي و زمين كروي
يك به كنيم مي تشبيه را زمين دهيم، تعليم شاگرد
طرف دو در هم و است شكل كروي هم كه سيب

).145 /2 :1359 طباطبايي،( ».دارد يفرورفتگ
و تشبيه عمل با كه دروني احساسات تهييج) د

عمليي نتايجطه بدين واس تا دهد مي رخ استعاره
و ماه به را نفر يك وقتي مثالً .شود گرفته واقعي و

طبيعي كنيم، ميتشبيه  سنگ به رااو  دل يا، شير
شكل اشخاص آن به نسبتافراد  در احساساتي

گيرد كه در اقبال يا اعراض از تعامل با او در مي
.زندگي عملي مؤثر است

عالمة نظرمد  اعتباريات، بحث در كه يپاسخ
پاسخ همين، دارد اشعار بدان ايشان آثار و است
و تشبيه در استعالمة معتقد  .است چهارم

و شود نمي داده واقع عالم از گزارش استعاره،

مثالً؛ نيستند واقع با مطابق جمالت اين اصطالح به
خارج عالم در ناميم، مي شير را شخصي وقتي
مانند خصوصياتي بلكه نيست شير فرد آن حقيقتاً
اين و انديشيده را شير صالبت و جرئت

جنگجو مرد يك خيالي سيماي به را احساسات
تحكيم دل در را شجاعتش موقعيت و نموده بار
).144 :همان( كنيم مي

اساس بر ها گزاره اين كه است درست اما
با ولي نيستند صادق هاي گزاره منطق، علم اصول
غلط« .ددارن فرق ،اثرند فاقد كه واقعي هاي دروغ

دروغ و غلط ولي ندارد اثري واقعي دروغ و
تهييج زيرا دارد، واقعي حقيقي آثار شاعرانه

به مترتب خارجي آثار دروني، احساسات
بسيار .دارد خود دنبال به را دروني احساسات

معناي سپردن فكر به يا شنيدن كه افتاده اتفاق
جهان در ييها شورش و آشوب شعر يك استعاري

هايي كاشانه و خانه كه انداخته راه به و ردهك برپا
يا سپرده مرگ دست به هايي زندگي و داده باد به
ييها ارزش يب و نموده چيز را ييزهايناچ ،عكس به
به بسيار حوادث گونه نيا از تاريخ .داده ارزش را
.)146ـ147 :همان( »دارد ادي

بر شير واژه اطالق ديگر، توضيح و بيان به
)واقع با مطابق ريغ( دروغ دو هر سنگ بر و انسان
عنايت نخست مورد در كه تفاوت اين با است،
حقيقي شير ادعايي، فرد و شده اعمال مجازي
عنايتي چنين دوم مورد در ولياست  شده اعتبار
نخست استعمال  دليل، همين به. است نشده اعمال

آثارو  داده قرار ريتأث تحت را شنونده احساسات
دارد، دنبال به را احساسات آن خارجي و واقعي

اثر گونه چيه كه انسان بر سنگ اطالق برخالف
.ندارد پي در خارجي واقعي

آن كليدي كلمات و اعتباريات تعريف. 2
اصطالح خود، مختلف آثار در عالمه طباطبايي

و مطرح جدي كامالً صورت به را اعتباريات
از كه هداد ارائه نيز را خويش نظر مورد تعريف
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:شود مي اشاره آنها از مورد چند به نمونه باب
اعتبار، دادن حد يا حكم يك شيء ديگر«ـ 1

).129: 1365همو، (» است با تصرف وهم و فعل آن
چيز به است چيزي حد دادن اعتبار،«ـ 2
).230 /2 :1359 ،همو( »ديگر
دهد هنگام تعقل ـ شرح امر اعتباري نشان مي3

عتباري، تنها امر اصيلي را كه باي از امور اش كي
همو،(كنيم  آن است ـ با تصرف وهمي ـ تعقل مي

1361 :80.( 
قوة با ادراكاتي خود نيازهاي رفع براي ماـ 4
رسيدن براي راآنها  و سازيم مي خود خيال ووهم 

به كه ادراكاتي .گيريم مي كار به خويش مقاصد به
نيستند حقيقي ادراك آيند مي وجود به شكل اين
آيند مي پديد ما مالحظه و اعتبار اثر در بلكه

).290 /2 :1359 طباطبايي،(
كه شود مي روشنفقرات نقل شده  به توجه با
فرض و جعل واقع در كه اعتبارياتة مسئل در

كليدي ييها واژه است، خاص و ويژه مفاهيمي
اعتباريات تعريف ،آنها بدون كه دارد وجود
چيز چيزي، حد :مانند؛ بود خواهد ناقصي تعريف
و وهمو  آثار ترتيب احساسي، عوامل ديگر،
در اساسي نقش كلمات اين از كدام هر؛ خيال

.دارد عهده بر را اعتباريات نظريه فهم و تعريف
كلمه دو كلمات، اينة هم بين از حاضر نوشتار

در كه نقشي و اهميتدليل  به را »خيال« و »وهم«
دارد بنا و كرده انتخاب دارند ياعتبارساز امر

و جايگاهباره در گرفته صورت تأمالت و مطالعات
عقل با تفاوتشانو  علوم درآنها  نقشآنها،  تعريف

وقوة واهمه  حذف با آيا اينكه و كند ارائه را
كرد؟ جعل اعتباري مفاهيم هم باز توان مي خيال،
تعريفي ارزيابي دنبال به فعلي نوشته ،تيدرنها
اعتباري ادراكات از )ره(عالمه طباطبايي كه است
و كاملي تعريف تعريف، اين آيا اينكه و دادهارائه 
و تحقيقاتة ساي در توان مي يا است نقص بي

ازـ  نظريه اين عمر طول در شده انجام مطالعات
نوشته تا ،1306 در رسالۀ اعتباریات تحرير زمان

و 1332 در اصول فلسفه و روش رئالیسم كتاب شدن
آثار در هچآن از تر كامل تعريفيـ  تاكنونسپس 
كرد؟ ارائه، آمده ايشان مختلف

آن قواي انواع و نفس. 3
است الزمبه منظور تحقق هدف جستار حاضر 

قواي بين در و شود اشاره نفس قواي انواع بهابتدا 
قوة دو آن معرفتي و وجودي موقعيت، نفس

.گردد تبييني روشن بهواهمه و خيال 
»نفس« از يكسان صورت به باًيتقر كه عريفيت
َان النفَس، کماُل « :استچنين  آمده فلسفي متون در

معناه کوُنه ذا . ةبالقو ةاوٍل لجسٍم طبیعی آلی ذی الحیو
آالت یمکُن َان یصدَر عنه بتوسطها و غیر توسطها 

ی هی التغذی و النمو و آلت ةمایصدُر من افاعیِل الحیو
نفس،؛ »و النطق ةاالرادی ةو الحرک التولید و االدراک

.است بالقوه اتيح يذ آلي طبيعي جسم اول كمال
كه است )نفس( آن بودن آالت داراي آن، معناي
آالت آن توسط به نفس از شود صادر باشد ممكن

:از اند عبارت حياتي كارهاي .آالت آن بدون و
حركت حسي، ادراك مثل، توليد رشد، تغذيه،
عبارت به و )كلي ادراك يا تفكر( نطق و ارادي
در كه حياتي آثار مبدأ از است عبارت نفس ديگر،
).25 :1395 آملي، زاده حسن( است اجسام

 حركتي قواي :نيز عبارتند از نفس ديگر قواي
شهويه و غضبيه مثل، ها حركت انواع باعث كه
موضوع از حركتي قواي .قواي ادراكيو  شود مي

.ستين ما بحث محل و است خارج حاضرة نوشت
يك دركه محل بحث ماست،  قواي ادراكياما 
:شوند مي تقسيم دسته دو به كلي يبند ميتقس

.باطني حواسو  ظاهري حواس
مشهورة گان پنج حواس با ظاهري ادراك
شنوايي، بينايي، چشايي، المسه، :گيرد مي صورت
ةداير ازنيز  نفس نيروهاي از قسم اين ؛بويايي
ةهممحل بحث ما  .است خارج مقاله ناي موضوع
،عقلاين قوا، به ويژه . باطني است ادراكي قواي

دارد، فلسفه به كه يا ياساس ارتباطدليل  به
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برخيما نيز . اند بوده فالسفه توجه موردكمابيش 
و واهمه( ديگر برخي و گذرا صورت به آنها از

حاضر تحقيق با كه ارتباطي علت بهرا  )خيال
ارتباط رعايت با و تفصيلي نسبتاً صورت به دارند،

.دهيم مي توضيح، آنهاو نسبت 

مشترك حس. 1ـ3
آن هكآن بدون را حسيي اشيا صورت قوه اين

گيرد مي، كند مجرد اش مادي عاليق از را صورت
يكديگر با، آورد مي گرد را محسوسات و

بر اين .دهد مي يزيتم يكديگر از و سنجد مي
كه است اي قوهمشترك  حس« گفت بايداساس 

مركز آن و ...شوند مي منتهي بدان محسوساتة هم
پديد مختلف هاي شعبه آن از و است حواس

همين، كند مي حس كه اي قوه واقع در و ...آيند مي
).157ـ2/159 :1405، نايس ابن(» است قوه

حس مشترك در آثار حكماي متقدم با اصطالح
نيز» لوح النفس«ح عربي و با اصطال» بنطاسيا«يوناني 

).295و  294 :1383سبزواري، (معروف است 

مصوره ياقوة خيال . 2ـ3
درك مشترك حس كه را هايي صورت قوه اين

ديگر، تعبير به؛ كند يم نگهداري و حفظكرده 
نكهيا از عالوه خيال، .است مشترك حس بايگاني
نيز متصرفهة قوة خزان است، مشترك حس خزانه

است مشترك حس از عبارت كه اي وهق«؛ سته
خياليه يا مصورهة قو به ييها واسطه با را صورت

نگاه و گيرد مي را صورت آن قوه اين و رساند مي
.)147/ 2: 1405 سينا، ابن( »دارد مي

به، سازد مي مجرد ماده از را صورت خيال،
داشته ثابتي وجود خيال در آنكه براي كه ينحو
ماده اگرو حتي  نيست يازمندن خود ماده به باشد
صورت وجود برود، ميان از ياشود  غائب حس از
طور به خيال، پس .خواهد ماند ثابت خيال در

عالقه قطع ماده با شده منتزع صورت ميان كامل
لواحق خيالدر  .آن لواحق ازاما نه  است، كرده
صورت زيرا ،ماند باقي مي صورتهمراه  به ماده

محسوس صورت مطابق و ابهمش خيال در موجود
وضع و كيف اندازه، نوعي دارايچنان هم و بوده
).61ـ60: همان( است

توانند اين صور مجرد شده انسان و حيوان مي
را تركيب آنهااز ماده را بار ديگر به خاطر آورده و 

از. و تحليل كنند، به هم بيفزايند يا از هم جدا كنند
د خواهد آمد كهاين تركيب و تجزيه، اشيايي پدي

برگرفته از حواس نيستند بلكه صوري هستند غير
از اين قبيل است آنچه در خواب. موجود در خارج

.بينيم در بيداري غرق خيال هستيم، مي كه يدرحاليا 
ديگر يا حذف به صورتپس، افزودن صورتي 

صورتي از صورت ديگر، وظيفه و عمل قوة خيال
و اگر در» متخيله«ن است كه اگر در حيوان با عنوا

.نامگذاري شده است» مفكره«انسان با عنوان 
ةقو( خزانه اين در انبارشده صور به رجوع

مصداق فاقد هاي صورت ساختن و )خيال
در كه است انسان نفس هاي توانمندي از خارجي،

مثل؛ دارد كاربرد مختلف هاي عرصه و ها حوزه
رخ هنگامي ايرؤ .غيره و اهايرؤ هنر، شناسي، روان
خواب به تعقل قواي و ظاهري حواس كهدهد  مي
صوري به، حال اين در .باشد قوي تخيل و رود
كار به را آن و آورد مي روي است مصوره در كه
شوند مي ظاهريي ها صورت هنگام اين .گيرد مي
.حقيقت داراي و موجودند خارج در گويي كه

و ايرؤ باشد، خواب در اگر ها صورت اين ظهور
.شود مي خوانده تمثّل، باشد بيداري در اگر

را خويش كار تواند مي صورتي در خيالة قو«
سالمت و بماند سالم كه دهد انجام احسن نحو به
حضور و مواظبت و مراقبت پرتو در دستگاه اين

و واردات مراقب انسان چه هر يعني، است
ها خوردني مراقب باشد، جوارح و اعضا صادرات
ها آلودگي به را خويش جان و بوده ...و اه گفتني
نحو به را خويش كار انسان،قوة خيال  نيااليد،
افعالي ،رو نيا از .داد خواهد انجام تري صحيح
شدن تر قوي موجب عبادات، و طاعات چون
ها آشفتگي از و تر صاف را صور و گشته خيال
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نيچن نيا اگر و داد خواهد ارائه آدمي به تر پيراسته
يا وارونه صوري را حقايق خيال،ة قو اشد،نب

گفته جهت همين به .نماياند مي انسان به كاذب
باشد تر معتدل انسان مزاج چه هر كه است شده

تر صادق صور ارائه در و بوده تر قويقوة خيال 
).184 :1363 آملي، زاده حسن( بود خواهد
و درجات ها انسان ارواح كه همچنان پس
نيز ها انسان خياالت )شككندم( دارند مراتب
خدا رسول درقوة خيال  ،رو نيا از .دارند مراتب

نيست، سايرين درقوة خيال  با سهيمقا قابل )ص(
عالم از كه را يا يمعان )ص(پيامبر مقدس وجود
اما كشد مي تصوير به معصومانه گرفت يم غيب

معصومانه يا سازد مي ما خيال كه هايي صورت
.است رنگ كم و عيفض بسيار يا نيست

خيالة قو يكاركردها. 3ـ3
:كاركردهاي مختلفي دارد، ازجمله خيالة قو

يك صورت به مبدل را اشيا ذات) الف
دحيه صورت به مبدل را جبرئيل ذات مثالً كند، مي

مبدلقوة خيال  در را معنايينيز  گاه. كند مي كلبي
كسي را لفظ اين و شخص آن كه كند ميلفظ  به

و ببيند تواند نميقوة خيال  نآ صاحب از غير
قوة حد در اوقوة خيال  كه كسي مگر، بشنود
جانة پاي به كه كساني مثالً .باشد شخص آنخيال 
و ببينند را جبرئيل توانند مي نه اند نرسيده اهللا رسول

آملي، زاده حسن( بشنوند را صدا آن توانند مي نه
).12 اصل: 1375
محسوسات، دريافت از پس حواس) ب
قوة و دهد ميقوة خيال  به را خويش هاي داده

و  هيتجز براي راآنها  خويش، صورتگري باخيال 
اگر؛ پس سپارد ميقوة عقل  به تركيب و ليتحل

.ماند مي مسدود عقلي ادراك راه، نبودقوة خيال 
صرفاً حافظ صور» قوة خيال«در باب اينكه ) ج

گوناگوني ارائه است يا مدرِك آنها نيز هست نظرات
مالصدرا در اغلب آثار خود اين قوه را. شده است

شناسد بلكه در قسم حواس باطني، مدرِك نمي

اسفار،او در . داند عملكرد آن را صرفاً حفظ صور مي
خيال جايگاه ادراكي«در استداللي بر اين مدعا كه 

اگر خيال فقط حافظ صور نباشد: گويد ، مي»ندارد
بايد هر چه در آن انبار شده) باشد بلكه مدرِك هم(

كه چنين نيست متمثل و مشاهد باشد، درحالي
البته در بعضي موارد نيز). 210/ 8: 1981مالصدرا، (

همو،(اين قوه را در زمرة قواي ادراكي نام برده است 
رسد ناظر بر حيثيت كه به نظر مي )242ـ245: 1354

.اين قوه است» معين بر ادراك بودن«
ة جايگاه قوة خيالكنند نييتبنكتة ديگري كه  )د

در ادراك و به تبع آن، در افعال است، اين است كه
اين قوه حلقة رابط بين محسوسات و معقوالت

از آنكه نفس از راه حواس ظاهري به  پس. است
هاي محسوس ادراكات حسي دست يافت، صورت
مرتسم) خيال(خارجي در حس مشترك و خزانة آن 

سان، صورت خارجيِ محسوس به ند و بدينشو مي
صورت حسي و صورت حسي به صورت خيال

).79: 1385زاده،  حسين(يابد  ارتقا مي
كه مخزن حس مشترك است در خيال) هـ

دسترس قوه ديگري است كه آزادانه در آن
هاي گوناگون دارد؛ يكي در سير صعود تصرف

و ديگري در سير نزول معقول محسوس به معقول
اي فائقه اين قو. كند به محسوس ايفاي نقش مي

به ترتيب متصرفه، متفكره و متخيله ناميده
به تعبيري، قوة خيال رابط بين. شوند مي

محسوسات و معقوالت است و اگر نقش خود را
در آن دو جنبه ايفا نكند، اين پيوند قطع شده و
هيچ محسوسي معقول و نيز هيچ معقولي

).194: 1389ادي آملي، جو(شود  محسوس نمي
مالصدرا از اين هم فراتر رفته و استنباط معاني
مجرد در نفس را از مجراي خيال دانسته و

 ةیستنبط النفس من الخیاالت المعانی المجرد« :گويد مي
، يعني نفس)1354:361مالصدرا، (» و یتفطن بها منها

نمايد و از معاني مجرد را از خياالت استنباط مي
.شود آنها متوجه معاني مجرد ميطريق 
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درباره قوة خيال بايد به يك نكته توجه داشت و
آن اينكه كار قوة خيال حفظ صورت است و حفظ،

فعل است و از مبدأپس قوة خيال . نوعي فعل است
انفعال و قبول باشد، مبدأهمين رو ممكن نيست 

فعل مبدأزيرا ممكن نيست يك قوه واحد بسيط هم 
بنابراين، پديد آمدن. انفعال و قبول مبدأ باشد هم

صورت خيالي در قوة خيال به معناي حلول صورت
در اين قوه نيست، زيرا حلول مستلزم انفعال و قبول
محل است، بلكه به اين معناست كه اين صورت در

ي كه محل قوة خيال در مغز استا يبخارروح 
ّس المشترک التی هی الحا ةثّم ِاّن القو«: يابدتحقق مي
یتصل بجزء من ] الذی[الی جزء من الروح  ةَ ُتوّدی الصور

و ُیخزنها هناک  ةالروح الحامل لها، فتنطبع فیه تلک الصور
فاّن الحَس المشترک ... ةو هی الخیالی ةالمصور ةعند القو

»لما َقِبلت تلک ةحافظ ةالخیالی ةالحافظ و القو ةقابل للصور
)133: 1375ابن سينا، (

حافظهة قو .4ـ3
را جزئي معاني كه است نيرويي حافظه
بايگاني و خزانه قوه اين .كند مي حفظ و نگهداري

آن ازگويند؛  مي نيز ذاكره راو آن  است واهمهة قو
آن از و حافظه كند مي حفظ را معاني كه جهت
انجام سرعت با آن يادآوري عمل كه جهت
ياد به درنگ و تأنّي با كه آنگاه و ذاكره شود مي
مالصدرا،(شود  مي ناميده مسترجعه اندازد مي

 ).232 و 231 :1404، نايس ابن؛218/ 8 :1981

متصرفهة قو. 5ـ3
ها و معاني كار اين قوه تركيب و تفصيل صورت

اين نيرو نيز مثل ساير نيروها در حيوان تحت. است
گويند، ولي در واهمه است و لذا آن را متخيله مي

كه داراي قوة عاقله نيز هست، اگر هتج آن ازانسان 
تحت تصرف عقل درآيد آن را مفكره يا متفكره

).345/ 2 :1367، نايس ابن(گويند  مي

باطني حواس نبودن يا بودن مدرك. 6ـ3
نكتة مهم ديگري كه در بحث حواس باطني حائز

اهميت بوده و به موضوع اين نوشته مستقيماً مربوط
ن بر ادراك بودن اين حواساست، مدرِك بودن يا معي

.خيال بدان اشاره شدقوة است كه در توضيح 
مدرك اگر ادراكية قو حكما اغلب نظربه 
قوه اين شود، مي ناميده مشترك حس باشد صور
خيالو  كند مي نگهداري را صور كه دارد يا خزانه

باشد، جزئي معاني مدرك ادراكية قو اگر .دارد نام
يا خزانه نيز واهمه .شود مي يرتعب واهمه به آن از

واهمهة خزان .كند مي حفظ را انيمع آن كه دارد
قوه، چهار اين برافزون  .شود مي ناميده حافظه
صور در هم كه دارد وجودنيز  ديگري باطني حس

كه كند مي تصرف نفس در حاصل معاني در هم و
.شود يده مينام متصرفه
پيشينيان، يها يگذار نام و تعاريف اين اساس بر
مشترك حس تنها بلكه نيستند مدرك قوا اينة هم
مالصدرا،(  ادراك در معين بقيه و ندمدرك واهمه و

).506 /8: ؛ همان203 /9 :1981
واهمه( قوه دو اين مشترك وجه بودن مدرِك

به دو، اين تمايز و تغاير و است )مشترك حس و
بر .يابد مي ارجاعآنها  عملكردهاي و افعال تمايز
از معاني و صور متقدم، حكماي شايع باور اساس

كه است يا گونه بهآنها  تمايز و ممتازند يكديگر
صور .كرد درك راة آنها هم حس، يك با توان نمي

و است طبيعت و حس عالم به مربوط خيالي
.انديشه و فكر به مربوطمعاني 

واهمهة قو هستي. 7ـ3
از كي كدام به؟ دارد وجود واهمه نامه ب اي قوه آيا

ةقو آيا؟ چيست كارش؟ گيرد مي تعلق موجودات
و پاسخ مباحثيجز با طرح چنين  دارد؟ جايگزيني

ساير در نيرو آن كاركرد و نقش از توان نميبه آنها 
و مجاز استعاره، اعتباريات، مانند، موضوعات

.گفت سخن ي،جزئ معاني درك
نكهيا مثلاست،  جزئي معاني مدرِكواهمه 

فهمند مي را فرزندشان به خود عالقه مادري و درپ
درك را گرگ با دشمني و خصومت گوسفند يا
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لذا و نيست حسي امور از دشمني و عالقه .كند مي
آنها درك به قادر مشترك حس يا گانه پنج حواس

كلي، نه اند جزئي معاني از چون نيچنهمنيستند، 
نابراينب ؛كند درك راها آن تواند نمي نيزقوة عقل 
جزئي قيد با ...و مكان فرد، دشمني، دوستي،

،نايس ابن( »وهم« نام هب شود مي درك اي قوه لهيوس به
).215/ 8 :1981مالصدرا، ؛ 341/ 2 :1367

انفعال مبدأقوة واهمه، مانند حس مشترك، 
تواند معاني موجوداست، زيرا نفس با كمك آن مي

زم انفعالدر محسوسات را درك كند و ادراك مستل
است؛ مانند ادراك زيبايي گل در حال ديدن آن يا

اما... احساس محبت كسي در حال تماس با او و
.است صورتدر برابر  معناچيست؟ » معنا«مراد از 

شود كه باهايي يافت ميدر هر محسوسي ويژگي
اينكه جزئي و در محسوسند خود نامحسوسند، زيرا

گذارند و ازنميدر هيچ يك از حواس ظاهري اثر 
رو با هيچ يك از آنها و بالتبع با حس مشترك اين

نام دارند و» معنا«ها اين ويژگي. درك شدني نيستند
.شوندبا واهمه درك مي

قوة واهمه درادراك  هنگام كه اثري پيداست
خارجي معناي آن،به واسطة  و ـ شودمي يافت

از ناشي ـ شودمي درك محسوس شيء در موجود
نيست؛ واهمه بر خارجي معناي خود ريثتأ

خود از ناشي است اثري كه صورت برخالف
به، ظاهري حواس در محسوس شيء هايويژگي

در آنواسطة ت به و مشترك حس در آنواسطة 
اين كه نمايدمي رخ پرسش ايندر نتيجه . خيال
مؤثر كدام اثر واهمه، در موجود معناي يعني اثر،

مسلمان فالسفه كتب در پرسش اين پاسخ است؟
و 162: 1375 ،نايس ابن( است آمده تفصيل به

).862و  427، 414: 1363مالصدرا،  ؛164
آشكار است كه چون مدرك وهمي از معاني
است نه از امور مادي، وجود آن نزد نفس نه مشروط
به حضور ماده در حوزة حواس است و نه همراه با

زئي است،درك عوارض مادي؛ در عين حال، ج

نتيجه. چون بر معاني متنوع آن قابل انطباق نيست
اينكه، مدرك وهمي با اينكه جزئي است، از مدرك

اما الوهم، «. تر استحسي و خيالي تجريد يافته
ای قد یتعدی فی [فی التجرید  ةقدیتحّدی قلیًال هذه المرتب

).52: 1375، نايس ابن(» ]الخیال ةالتجرید عن مرتب
شده كه نقش وهم در ديتأكالنفس در علم 

حيوانات همانند نقش عقل عملي در انسان است، به
اين معنا كه ديگر قواي موجود در حيوان در استخدام
وهمند؛ همان گونه كه ديگر قواي موجود در انسان در

).220 /8: 1981مالصدرا، (استخدام عقل اويند 
شود نفس و آنچه باعث توجه به قوة واهمه مي

توان آن را يكي از واي آن است، موضوعي كه ميق
نيتر مهم چراكهآورد،  حساب بهمسائل عمدة فلسفه 

به حدي استآن فعل نفس ادراك است، و اهميت 
كه مالك تمايز انسان از ديگر موجودات شمرده

بر اساس تقسيم رايج در آثار حكماي. شود مي
مسلمان، قواي نفس به دو قسم تحريكي و ادراكي

شود و قواي ادراكي كه حواس ناميده تقسيم مي
حواس ظاهري كه: اند دو دستهشوند، خود  مي

حواس. المسه، باصره، سامعه، ذائقه، شامه: از عبارتند
هاي مادي و ظاهري مانند نياز از اندام باطني كه بي

حس: از عبارتنددست، چشم و گوش هستند، 
)فظهحا(مشترك، خيال، متصرفه، واهمه، ذاكره 

).507/ 5: 1366مالصدرا، (

واهمهة قو چيستي. 8ـ3
مانند متقدمة فالسف ديتأك و تصريح اساس بر

كه است نفس باطني قواي از يكي وهم فارابي،
درك خيال و ظاهري حواس با كه جزئي معاني
كه محبتي يا دشمني احساس مانندـ  شوند نمي

راكاد راـ  دارند ديگر بعضي به حيوانات از بعضي
.)138 :1381 فارابي،( دكن مي

مهم اي نكته از وهم چيستي توضيح در
آثار در وهمة كلم نكهيا آن و كرد غفلت توان نمي

از بلكه و نداشته واحد معني اسالمي حكماي
استقراء اساس بر كه است لفظي مشترك مصاديق
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ـ1 :رود مي كار به معني چهار در، گرفته صورت
اي قوه عنوان به است ملك مطيع كه عقل مقابل در
.)219/ 5 :1366مالصدرا، ( است شيطان مطيع كه
معاني مدرك عنوان به خيال و حس مقابل درـ 2

مدركـ 3 ،)215/ 5: 1981همو، ( نامحسوس
خطا دچار كليات درك عمل در كه جزئيات

مرجوح اعتقاد. 4. )194 :1360 مالصدرا،( شود مي
:1371همو،  ؛139/ 1: 1363همو، ( ظن مقابل در

ةنوب به كدام هر چهارگانه معاني اين تمامي. )330
تحقيقاتيدربارة آنها  و بوده تأمل محل خود

تعريف توان مي، همه نيا با. است گرفته صورت
با رافلسفة اسالمي  متون در رايج و موجود

.كرد تلقيقوة وهم  از جامع تعريف مسامحه،

وهم ةقو استقالل عدم يا استقالل. 9ـ3
حس، :است قائل مرتبه چهار ادراك براي نايس ابن

،)41 /1 :1404 ،نايس ابن( عقل وهم، خيال،
و جوهر وهم است قدتعم مالصدرا كه يدرحال
وا. ندارد عقل از مستقلي مدركات و مستقل ذات
مدركات و حس يا خيال به مضاف عقل را وهم

يا حسي جزئي امور به مضاف معقوالت را واهمه
و عقل تفاوتوي  نظر به .داند مي خيالي رامو
از است عبارت كه ذات از خارج است امري وهم
به نشدن اضافه يا جزئي زيچ  كي به شدن اضافه

از كه است عقلي وهم، مالصدرا نظر به .آن
 ة، االدراک ثالثةفبالحقیق«؛ است شده  ساقط اش مرتبه

ساقط عن  و الوهم کانه عقل ةانواع، کما ان العوالم ثالث
).361 /3 :1981 مالصدرا،(» مرتبته

بهعلت اعتقاد صدرالمتألهين در عدم قبول وهم 
گردد كه برمي مسئلهيك قوه مستقل، به اين  عنوان

وي قواي نفس در معرفت را بر مبناي عوالم وجود
كند كه در نظر او منحصر در سه عالم ترسيم مي

و عالم عالم طبيعت، عالم مثال و صور مثال،: است
به همين ترتيب قواي ادراكي. عقل و مفارقات عقلي

نيز منحصر در سه قوه است و در عمل معرفت،
اول، مرتبة. تواند سه مرتبه را طي نمايد نفس هم مي

در اين مرتبه نفس بالفعل حساس و بالقوه: حس
در اين مرتبه: دوم، مرتبه خيال. متخيل و متعقل است

ل مرتبه حس را داراست،نفس عالوه بر اينكه كما
سوم، عقل كه. بالفعل متخيل است و بالقوه متعقل

كماالت سابق، بالفعل عاقل برداشتننفس عالوه 
كه در خارج، عالم خاص و گونه همانپس . است

مستقلي براي مدركات وهم وجود ندارد خود وهم
نيز ذاتي مستقل در عرض حس، خيال و عقل ندارد

).339 :1360همو،  ؛553: 1363مالصدرا، (
قوة استقالل به نايس ابن مالصدرا، از قبل اما
باور اين بر و كرده حكم نفس قواي ساير ازوهم 
جز بسيط امر از و بسيطند نفس قواي كه است
باشيم داشته فعل دو اگر؛ شود نمي صادر فعل يك

در كه )كلي معاني درك و جزئي معاني درك(
ـ قريب و طمتوس بعيد، جنس از اعمـ  جنس

هم فعل دو آن مبدأ و منشأ بايد باشند، هم مخالف
).32/ 1 :1405 ،نايس ابن( باشد متفاوت
،قوة وهم استقالل عدم و استقالل بين نزاع در
برخي و نايس ابن همچون سبزواري هادي مال حاج
مستقلة قو يك را وهم مشاء، حكماي از ديگر
كلي به كه )54ـ55 :1379 سبزواري( داند مي

.مالصدراست نظر مخالف
عالمه طباطبايي و رازي فخرالدين مقابل، در

با مغاير و مستقلة قو را وهم مالصدرا، همچون
به را جزئي معاني ادراكآنها  دانند، نمي قوا ساير
از را وهمي ادراكات و گردانند برمي مشترك حس

:1411 رازي،( دانند مي مشترك حس كاركردهاي
همو،؛ 215ـ218 /8 :1389 ي،طباطباي ؛329 /2

1383: 217.( 
شهاي نوشته از ديگر يكي در عالمه طباطبايي

بين از مشترك حس بودن مدرك بر ديتأك با
و عام ظرف و مخزن راقوة خيال  باطني، حواس
هم و صور براي هم، كند مي معرفي اي گسترده
:پ؛ همان217 /8 ،1981 ،همو( جزئي معاني براي

.الجمله يف مخالفت يعني ناي و )پ362 /3
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:شود مي اخذ نتيجه دو صريح بيان اين از
و طرف كي ازقوة وهم  استقالل عدم. 1
؛ديگر طرف از مشترك حس كاركرد تعميم

صور، درك عين در مشترك حس كه صورت نيبد
هم آن مخزن و است هم جزئي معاني درك عامل

.استقوة خيال 
راحلبر اساس نگرش حكماي متقدم، م. 2

ادراك حسي، تخيل،: چهارگانة ادراك عبارتند از
مالصدرا با انكار قوه مستقلي به نام. توهم و تعقل

توهم يا ادراك توهمي را انكار كرده واقع درواهمه 
و تصريح نموده است كه مراحل ادراك عبارت از

.ادراك حسي، خيالي و عقلي: اين سه است
فراتر اميگ عالمه طباطبايي ،نيب نيا در اما
استناد و مالصدرا موضع پذيرشبر  عالوه ونهاده 
حس به دشمني و محبت مانند جزئي معاني ادراك

و حسي ادراك ميان تمايزي چنين تحقق مشترك،
ادراك كه دارد باور و كرده نفي را خيالي ادراك
اي عمده تمايز و است يكي حقيقتاً خيالي و حسي
آن غيبت و خارجية ماد حضور زيرا، ندارند

سبب، بدين .كند نمي ايجاد مدرك در مغايرتي
و حسي ادراك :است مرتبه دو دارايتنها  ادراك
االحساس،  به اسقاطوالحُق اّنه نوعان «؛ عقلي ادراك

و غیبتها  ةالمحسوس ةِ کما اسقط الوهم، فاَن حضوَر الماد
. بین المدرِک فی حال الحضور و عدمه ةالیوجب مغایر
اقوی جالًء عند النفس مع  ةو کون الصورنعم الغالب ه
، و رّبما کان المتخّیل اقوی و اشّد ظهورًا ةحضور الماد

).2پ: همان(» النفس به ةمع عنای
مالصدرا با اينكه قوة وهم را مغاير با ساير قواي

داند، در مورد مدركات اين قوه ادراكي نفس نمي
قسماو مدركات وهم را دو . نظري نو ارائه كرده است

اموري كه اساساً خارج از محسوساتند،. 1: داند مي
همچون ؛نديآ يدرنمي كه به حس جزئمانند معاني 

اموري كه داخل .2. عداوت گوسفند نسبت به گرگ
آيند، مانند اينكه در محسوساتند اما به حس درنمي

كنيم كه آن عسل و هنگام ديدن شيء زرد حكم مي

استحس زة حكمي خارج از حوشيرين است كه 
).315 /8: 1981، مالصدرا(

حكماي عموم همانند مالصدرا ترتيب، بدين
فقط را وهمي ادراكات قمتعلَ خود، بر متقدمِ
ادراك در است معتقد بلكه داند نمي جزئي معاني
حاصل مدرك براي ءيش از صورتي فقط حسي
ـحكمي حسي، ادراك هنگام ما اگر و شود مي

صادر محسوس شيء آن مورد در ـ جزئي
نيست حسي ادراك از ناشي حكم اين كنيم، مي
به عبارت. استقوة وهم  دخالت از برخاسته بلكه
و است وهم وقوة عقل  مختص دادن حكم ،ديگر

حكمي هيچ توانيم نمي حسي ادراك صرف با ما
به بلكه كنيم صادر ادراكمان مورد امر مورد در

به دست حسي ادراك در كه است وهمة قو كمك
.زنيم مي حكم صدور

ادراك( واهمهة قوة دوگان كاركرد به توجه
مالصدرا، منظر از )حكم صدور و جزئي معاني
اگر نويسنده اين نظرِ به كه داردي اهميت چنان

ةينظر براي خواست مي )ره(عالمه طباطبايي
فلسفي آثار و پيشينة فالسف از خود اعتباريات
سخن همين بياورند يدييتأ و شاهد گذشتگان

كه دارد را قابليت اين صدرالمتألهين تازه و ناب
نظريه آن بر روشني بخش الهام و محكمي ديمؤ

كه قوايي از يكينيز  عالمه طباطبايي نظر از؛ باشد
اعطاء ديگر ءيش به يش كي حكم آن لهيوس به
.استقوة وهم  شود يم

ديگر قواي بر واهمهة قو رياست. 10ـ3
ل را در كنار وهم، از مباديگرچه مالصدرا خيا

تصريح كرده مفاتیح الغیبادراكي برشمرده اما در 
اي در خدمت قوه خيالاست كه در افعال ارادي، 

ابعدها  ةمباد مترتب ةفللحرکات االختیاری«: وهم است
عن عالم الحرکات و المواد الخیال او الوهم بتوسطه او ما 

).504: 1363، همو(» ةالشوقی ةفوقها بتوسطهما ثم القو
،قوة خيال بر عالوه اسفار درصدرالمتألهين 

قرار وهم خدمت در نيز را ديگري ادراكية قو
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»الوهم و بتوسط العقل ةقو) ةالمتصرف( هی« :دهد مي
مالصدرا عبارت، اين در ).215/ 8: 1981 ،همو(

را وهم و دانسته وهم خدمت در راقوة متصرفه 
چنين در .است مردهبرش متصرفه و عقل ميان رابط

بر عالوه است، مبرهن كه گونه همان مواردي،
قواي ديگر بر واهمه تسلط از مالصدرا آنكه

همواره نيز نكته اين بر راند، مي سخن ادراكي
ديگر خود، افعال در عاقلهة قو كه نمايد مي تأكيد
.گيرد مي خدمت بهقوة واهمه  مجراي از را قوا

ديگري عبارت رد كه است دقت و توجه قابل
مالصدرا و يافته توسعه وهمة دامن مفاتیح الغیب در
للحیوان  ةالوهم الرئیس للقوی االدراکی« :گويد مي

؛)507: 1363همو، ( »له ةللقوی التحریکی ةکالشوقی
گونه همان است، حيوان ادراكي قواي رئيس وهم
؛است حيوان تحريكي قواي رئيس شوقيهة قو كه
وجود قلمرو بر حاكم كه استقوة واهمه  اين

.باشد مي )حيوانيش افعال در انسان و( حيوان
ادراكي قواي تمام كه است باور اين بر مالصدرا

نسبت مانند ،آنها به افعال نسبت و وهمند آالت
واقع در فعل كه درحالي آلت، به است فعل

خود به نه است )وهم( آلت صاحب به منسوب
).220/ 8 :1981 ،همو( آلت
مطلبي تفسير در ةالشواهد الربوبی در الصدرام
است گفته ،)150/ 2 :1405 سينا، ابن( شفا كتاب از

علی  ةان الوهم رئاس« كه است آنابن سينا  مقصود
قوا اين بر وهم؛ »هذه القوی و هی جنوده و خدمه

گزاران خدمت و كارگزان قوا اين و دارد رياست
).196: 1360مالصدرا، ( اويند

يت، مالصدرا سيطرة وهم را نه صرفاً بردر نها
قواي ادراكي حيوان بلكه بر همة قواي حيواني دانسته

»انها رئیس المطلق فی الحیوان... ةالوهمی ةالقو«است؛ 
مؤيد سلطة). 237: 1422؛ همو، 248: 1354همو، (

مطلقه واهمه اين نكته است كه او هرچند محل قوة
ط مغز دانستهواهمه را بخش مؤخر از تجويف وس

كيد كردهأاما ت) 237: 1422، همو، 248: 1354همو، (

.استكه كل مغز، آلت تصرف واهمه 
در ادامة تعالي جايگاه قوة واهمه در گسترة نفس
و تأثير آن در ادراكات و افعال، تعليقة حكيم حاجي

اي بديع ما را به نكته ةالشواهد الربوبیسبزواري بر 
در شرح عبارتي از اينايشان . شود رهنمون مي

كتاب، جايگاه قوة واهمه را به اعلي مرتبة خويش
هی الوهم و ما  ةاّن النفس الحیوانی«: رسانده و گفته است

نوعي يعني در نهايت، به ؛»عداه من القوی آالت له
رسيم، هماني بين نفس حيواني و قوة وهم مي اين

نفس حيواني همان وهم است و ساير قواي حيواني،
).657: 1360سبزواري، (الت آن هستند آ

بر اساس آنچه گذشت، اقسام حواس و قواي
:توان به نحو ذيل نشان داد ادراكي و كاركرد آنها را مي

اقسام حواس باطني و عمل آنها
حافظ ةقوعمل آننام قوه

مدرِك صور  حس مشترك
  حسي

خيال يا
مصوره

مدرك معانيواهمه
حافظه يا ذاكرهجزئي

تحليل و تركيب  تصرفهم
---  صور و معاني

اقسام حواس باطني از جهت مدرك بودن
معين بر ادراك  مدرك نام قوه

  -+  حس مشترك

-+واهمه

+-خيال
+-حافظه
+-متصرفه

مجاز و تشبيه تا ادبي مجاز و تشبيه از. 4
)اعتباريات( اجتماعي

ت، توجهاز تشبيه و مجاز در اينجا مد نظر اس آنچه
به وجود آمدن مفاهيم اعتباري است، يعني منشأبه 
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همان تشبيه و استعاره عملي و اجتماعي است كه
اي كه در آثار فالسفه و از سابقة پراكنده نظر صرف

انديشمندان علوم ديگر دارد، ديدگاهي تازه در
.شود قلمداد ميبستر فلسفة اسالمي 

نظر در)3(اعتباريات اصطالح و اعتباري واژه
كه رود مي كار به معنا اين به عالمه طباطبايي

اعمال انجام براي، اي زنده موجود هر مانند انسان
از و كرده ايجاد را مفاهيم ازاي  سلسله بايد خود
.بخشد تحقق را خود اختياري اعمالآنها  طريق
و است آدمي ذهن ساخته مفاهيم، و ادراكات اين

خود كارهاي نجاما براي آدمي عقل عملي نيروي
دليل همين به؛ است كرده اعتبار يا وضع راآنها 

طباطبايي،( اند ناميده عملي اعتباريات رانيز آنها 
1359 :2 /213.( 

حقيقي ادراكات مقابل در اعتباري ادراكات
تنها باشد واقعيت كشف، ادراك حقيقت اگر .است
مانند ناميد؛ حقيقي توان مي را ادراكات از بعضي

ذهن از جدا واقعياتي گر توصيف كه صندلي و زمي
حكايت ادراكات و مفاهيم از بعضي اما .هستند ما
ذهني عملياتي از بلكه ندارند بيروني واقعيت از

عقل فعال نيروي برآنها  اساس و دهند مي خبر
مفاهيمي خويش قدرت با تواند مي كه است آدمي

هك اموري از ادراكاتاين  ؛كند خلق و جعل را
دهند مي خبركرده  اعتبار و وضع راآنها  آدمي عقل

.نيستند واقعي امري از كاشف و
انجام جريان در آدمي عقل عملي نيروي

پس و كند مي تصور را كاري انجام نخست كارها،
»بايد« مفهوم كار، آن انجام به شوق آمدن پديد از
را آب خوردن تشنگي، هنگام مثالً .سازد مي را

:گويد مي و كند مي پيدا شوق آن به و كرده تصور
»ضرورت« يا» بايد« مفهوم پس .»بخورم آب بايد«

كار انجام براي را آن كه است ذهن ساخته ادراكي
.است نموده اعتبار يا وضع خود نياز رفع و

و احساسات تابع اعتباري ادراكات، سان نيبد
آنة ليوس به آدمي كههستند  نيروهايي با مناسب

اما .گردد مي موفق كارها انجام به نيروها
آنها از برخي :نوعند دو آدمي دروني احساسات

برخي و هستند ثابت بنابراين و انسان نوعة الزم
نيز اعتبارياتپس  .رندييتغ قابل و خصوصي ديگر
).315ـ340 :همان( هستند نوع دو

مانند اعتبار پيروي :اعتباريات عمومي و ثابت
نوع آدمي به علم خود. ختصاصاز علم، اجتماع و ا

همچنين. شمارد اطمينان دارد و آن را معتبر مي
بودن در جامعه را هم باانسان براي رفع نيازهايش 

همچون زيچ همهو به ) اجتماع(نمايد  اعتبار مي
اي براي رفع نيازهايش نگريسته و تالش وسيله
).اختصاص(كند آنها را از آنِ خود نمايد  مي

و خوبي مانند :صوصي و متغيراعتبارات خ
آدميان تفاوت دليل به كه زيبايي و زشتي يا بدي
...و جغرافيايي محل احساسات، نيازها،حيث  از

ةمنطق يا جامعه در پوشش نوعي مثالً .مختلفند
ديگرة جامع در پوشش همان و خوب جغرافيايي

.شود مي دانسته بد

اعتباري ادراكات مفردات تحليل .1ـ4
كلمة ادراك در ادراكات اعتباري آيا ناظر بر نكهيا

بهبرخي . تصور است يا تصديق، محل بحث است
اند صراحت آن را از جنس تصديقات دانسته

در عالمه طباطبايي، زيرا )345: 1366سروش، (
اي كه از اعتباريات ارائه كرده، اسناد حد تعريف اوليه

نسبت چيزي به چيز ديگر را مطرح نموده و اسناد و
نكهيادليل ديگر . دادن هر چيزي جز تصديق نيست

نيز علوم) 53/ 8: 1364طباطبايي، ( تفسیر المیزاندر 
شده ميتقسو تصديقات را به اعتباري و حقيقي 

اين قبيل افراد، معناي كلمة اعتبار زعم به. است
جا كردن مفاهيم نيست؛ يعني جابه جز چيزي 

ان، حقيقي است وتصورات اوليه هر امري نزد انس
جا كردن و اسناد حد اعتبار در انسان يعني جابه
يعني همان تصديق و(موجودي به موجود ديگر 

.اما گروهي ديگر نظري متفاوت دارند ).صدور حكم
اين گروه ادراكات اعتباري هم از نظرتوان گفت  مي
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چراكهشود و هم تصديقات،  شامل تصورات مي
چيز ديگر در استعارات وة اسناد حد چيزي به مسئل

تعريف همة ادراكات آنكهمجازات آمده است نه 
، عالمه در موضع ديگرينياافزون بر . اعتباري باشد

ادراكات اعتباري را شامل تصورات و تفسیر المیزاناز 
مالك حقيقي«). 54: همان(تصديقات دانسته است 

بودن تصورات و تصديقات كاشفيت از واقع است
ادراكات اعتباري، چه تصور و چه كه يدرحال

كنند و تصديق، از حقيقتي در خارج حكايت نمي
»توان آنها را به معناي حقيقي ادراك ناميد نمي

).170: 1390زماني، (
برسيم، صائب نظر بهباره  اين در بخواهيم اگر

ةنظري كليت و عدول منفرد نظرات از بايد
مناط و مالك اين اگر .كنيم لحاظ را اعتباريات
موجود به موجودي حد اسنادگاه  آن شود پذيرفته
با حكماء كه بود خواهد تصديق ديگر،

قوة خيال شأن را آن دارند كه ينظر اختالف
قبيل اين نظر از قوه اين كار چراكه دانند، مي

هم و است ادراك هم) اشراق شيخ مانند( متفكران
مشاء حكماي اكثر كه يدرحال مدركات، در تصرف

بلكه نيست ادراك سنخ ازقوة خيال  كار عتقدندم
.است تصرف صرف
كه است آن باب اين در عالمه طباطبايي نظر

اين دراو  .نيز باشد كمدرِ تواند ميقوة خيال 
اعتباري، تعريف در اسناد مفهوم اخذ با بحث
از بايد اعتباري ادراكات كه دهد مي نشان تلويحاً
جنس از نه باشند مجازي تصديقات جنس

اما هستند دروغي و وهمي اگرچهآنها  ؛تصورات
آنها بر خارجي آثار كه هستند موثري هاي دروغ
انسان آثارة اين مالحظ اساس برشود و  مي مترتب
.كند مي اعتباري مفاهيم خلق و جعل به اقدام

اعتباري ادراكات پيدايش چگونگي. 2ـ4
اهموجودات عالم طبيعت غاياتي دارند كه طبيعت ر

تكويني در آنها به صورترسيدن به آن غايات را 
انسان نيز براي رسيدن به مقاصد. تعبيه كرده است

ناگزير است) كماالت ثانيه(و غايات خود 
، تصديقاتواقع درابزارهايي را ابداع كند و 

اعتباري همان ابزارهاي فكري يا فكرهاي ابزاري
نبايدها هستند كه عمدتاً خود را به شكل بايدها و

آنجا از، گريد عبارت به. دهند در احكام نشان مي
انسان موجودي علمي و فعال است و در كه

موجود علمي، ارادة پسين از علم پيشين پيروي
كند، لذا انسان براي انجام فعاليت خود نيازمند مي

ي عملسو بهعلوم و ادراكاتي است كه ارادة او را 
و ادراكات، اعتباري اين علوم. و فعاليت برانگيزند

است كه ويژگي انگيزش در آنها وجود دارد،
علوم و ادراكات حقيقي و واقعي ويژگي كه يدرحال

.دهند يمانگيزشي ندارند و تنها از واقع گزارش 
احساسات اثر در اعتباري ادراكات و علوم
مربوط وجودي هاي احتياج مولود كه انسان دروني

انسان و آيند مي پديد هستند اوة ويژ ساختمان به
فعاليت به اقدام ادراكات، و علوم اين كاركرد بر بنا
بر .دهد پاسخ را خود وجودي نيازهاي تا كند مي

دادن اعتبار، اساس، عالمه طباطبايي آراي اساس
و وهم ظرف در ديگر موجود به موجودي حد

نوعي انسان ياعتبارساز رو نيا از است، خيال
.است فلسفي ييگو مجاز

اعتباريات شناختي هستي يها مؤلفه. 5
از امور عبارتنداز نظر عالمه طباطبايي اعتباريات كه 

وهمي و غير واقعي، همواره بين دو واقعيت قرار
ي دارند، بدينا واسطهو هويتي ميانجي و  اند گرفته

و در خارج اثر رنديپذ يممعنا كه از خارج اثر 
كه نخستين نوشتة ریاترسالۀ اعتباعالمه . گذارند يم

وي دربارة مسئلة اعتباريات است را به دو فصل
منشأدر فصل اول به واقعياتي كه : كند يمتقسيم 
و كيفيت ترتّب اعتباريات بر حقايق، و اتندياعتبار

و كيفيت اتندياعتباردر فصل دوم به واقعياتي كه اثر 
.ترتب اعتباريات بر حقايق پرداخته است

و ظاهري حيات كه اعتباري ورام بنابراين،
كه اند يقيرحقيغ امور زنند يم رقم را انسان دنيايي
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.دارند قرار حقايق محاصره در البته
آثار ديگر در اعتباريات وجودشناختية جنب
رسالة در ايشان مثال، براي .است مشهودعالمة 

با انسان زندگي مادية نشئ به االنسان فی الدنیا
مابعد و )بدء( ماقبلة شئن دو توضيح به توجه

اين از كدام هر در او .كند يم نظر نشئه اين )عود(
را نشئه آن شاخص يها يژگيو، گانه سه تانشئ
به را انسان ياعتبارساز و اعتباريات مبحث و بيان
.كند يم معرفي دنياة نشئ شاخص ويژگية منزل

طرح بحث اعتباريات به منزلة توضيح و تفسير
كه اين بحث دهد يمادي، نشان نشئه دنيوي و م

ي است،شناخت معرفتي ا مسئلهرغم اينكه  علي
شناختي دارد، به ويژه با توجه به جايگاهي هستي

توضيح هر نشئه، ذكر صفات ها رسالهاينكه در اين 
همان واقع درو عوارض آن نشئه نبوده بلكه 

اي خاص خصوصياتي است كه آن نشئه را نشئه
شده ذكرت ديگر، خصوصيات به عبار .كرده است

براي هر نشئه، ذاتيات و هويت آن نشئه محسوب
ي مذكور، امكان تحققها يژگيوكه بدون  شوند يم

).43ـ59: 1365طباطبايي، (آن نشئه وجود ندارد 
بنابراين، نشئة دنيا ظرف معاني اعتباري است و

در نشئة(و پس از آن ) در نشئة بدء(قبل از آن 
.عتباريات نيستخبري از ا) عود

عالمه طباطباييكه به اشاره گفته شد،  گونه همان
عالَم قبل از دنيا و بعد از آن را واقعي و دنيا را
مركب از نظام طبيعيِ واقعي و نظام اعتباريِ وهمي

، اما انسان در نشئة طبيعت تعلق تام به معانيداند يم
دارد و اين وضعيت انسان) معاني اعتباري(وهمي 

.عالم دنيا، ذات خالي از كماالت الحق استدر 
به لحاظ كثرت دائماًادراكات اعتباري 

كنند تا جايي كه ي پيدا ميتر عيوساحتياجات، دامنة 
همة شئون كلي و جزئي مربوط به انسان اجتماعي

و بدين ترتيب لباس خيال بر قامت دنريگ يمرا فرا 
نتمامي امور زندگي او پوشانيده و تمامي شئو

،شود يميخته آمزندگي انسان به رنگ وهميات 
ي كه انساني كه به واسطة ادراك و شعورا گونه به

و در پردازد يمدر دامن اين افعال و امور به فعاليت 
، دوستي يا كراهتكند يممورد آنها اراده يا ترك 

، اميدوار يادهد يم، رغبت يا تنفّر نشان ورزد يم
در همة... و شود يم ألّممت، شاد يا شود يم وسيمأ

اين امور به واسطة علم و اراده از عناوين حسن و
قبح، وجوب و حرمت، نفع و ضرر، خير و شر

و از آن اعمال جز اين معاني خياليه رديگ يمكمك 
به اين ترتيب، زندگي انسان كه. كند ينممشاهده 

زندگي اجتماعي و وابسته به اين اسباب و محدود
است، اگر خارج از اين حيطه واقعبه اين جهات 

به تباهي و شده خارجشود و همچون ماهي از آب 
، زيرا دنيا ظرف)50: همان( شود يمنيستي كشيده 

واسطةعمل براي بقاء و تكامل است و عمل جز به 
.شود ينم ايجاد معاني وهمي و اعتباري محقق

به محفوف انسان، زندگي طبيعي نظام بنابراين،
خارج در حقيقتي كه است باطلي و يوهم معاني
مجرا از جز را خويش طبيعي نظام انسان، و ندارد

ترتيب، بدين. كند ينم تيرؤ معاني اين حجاب و
معاني هميشهخود  دنيايي حيات دوران طي انسان

زندگي و كند يم دنبال و ديجو يم را اعتباري
در آنچه اما ،دهد يم قرار آن اساس بر را خويش
خارجي حقيقي امور همان شود يم قعوا خارج
).51: همان( است

به وابسته زندگي، دنيا زندگي بنابراين
خيال و توهم و پندار ظرف در زندگي اعتباريات،

به محفوف چنان آندنيايي  زندگي زيرا است،
واقعيت كه است اعتباري و وهمي تودرتوي معاني
.است شده فراموش آن طبيعي

اعتباريات شناختي معرفت هاي مؤلفه. 6
،عالمه طباطبايي هاي نوشته مجموع اساس بر

ادراكات شناختي معرفتة جنب بر مشعر كه مواردي
:است قرار اين از است اعتباري
كه است عمومي ابزار يك فكر يا علم )الف
را خود به مخصوص هاي فعاليت و كارها انسان

انانس رابط، عبارتي به. دهد مي انجام آنة وسيل به
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ماده، يعني خويش، حركات متعلق و حركات با
).234/ 2: 1359طباطبايي، ( است علم

بايد ناگزير به انسان كه ادراك و علم اين )ب
احتياج مظاهرة منزل به را خود فعال قواية خواست

علمي؛ است اعتباري علم بياميزد، آن با استكمال و
فعلي استكمالة وسيل بالواسطه و مستقيماً كه
.است نسانا

لةفعا قواي تكويني و طبيعي فعاليت چون )ج
،شده است استوار علم و ادراك اساس انسان بر

مورد و فعل اصل كردن مشخص براي است ناچار
چونهم( ادراكي احساسات، برخي فعل خاص
آورد وجود بهرا ) كراهت و اراده و بغض و حب

متعلق احساسي، صورة هم به توجه با گاه آن و
سپس و دهد يزيتم افعال ديگر از را خود ليتفعا

ديگر از كه را مربوطه ادراكي احساسات متعلق
دهد قرار فعالهة قو متعلق، ساخته متمايز افعال

را وجوب صفت و دهد آن به را بايستي معناي(
.دهد انجام را فعل و )گذارد او و خود ميان

به هر حال، قواي فعاله ما احساساتي دروني در
كنند؛ ما انجام دادن افعال قواي خود را ايجاد مي ما

خواهيم و حوادثي كه با قواي ما دوست داريم و مي
خواهيم يا افعال دانيم و نمي ناسازگارند دشمن مي

پس ناچار. خواهيم مقابل آنها را دوست داريم و مي
صورت ادراكي احساسي خود را هم به فعل و هم

.هيمد به ماده و هم به خودمان مي
و مفهوم يك بودن اعتباري در كلي ضابط )د
فعاله قواي متعلق وجهي به كه است اين فكر،
.كرد فرض بتوان آن در را »بايد« نسبت و شده
فكري »است درختية ميو سيب« بگوييم اگر پس

و »خورد بايد را سيب اين« بگوييم اگر و حقيقي
بود خواهد اعتباري »است من آنِ از جامه اين«
).122ـ123: مانه(

اعتباريات علومي هستند كه خارج از توهم، )هـ
:همان(يعني در خارج و نفس االمر مطابقي ندارند 

يي هستند كه ذهن بهها فرضاين علوم ). 157ـ158
و سازد يممنظور رفع احتياجات حياتي خود، آنها را 

جنبة وضعي، قراردادي، فرضي و اعتباري دارند و
.االمر سروكاري ندارندبا واقع و نفس 

تابع و مطيع كامالً اعتباري ادراكات )و
وجود به احساسي عوامل با ،اند يدرون احساسات

با و روند يم ميان ازآنها  رفتن بين از با و نديآ يم
).158ـ159: همان( شوند يم متبدلآنها  تبدل
ادراكات وهمي و اعتباري نه تعريف حقيقي )ز

.شود يممورد آنها جاري  دارند و نه برهان در
نفس و واقعي روابطقيقي ح مفاهيم )ح
روابط اعتباريات، در امادارند  يكديگر با االمري
.اند يفرض و قراردادي وضعي، محمول، و موضوع

نديآ يم پديد احساسي عوامل از چون ادراكات اين
با توليدي ارتباط توانند ينم احساساتند محصول و

هستند، االمر نفس و واقع ابعت كه حقيقي ادراكات
.باشند داشته
اين امكان وجود دارد كه اعتباريات به )ط

منزلة معاني وهمي، اصل قرار گيرند و معاني
وهمي ديگري از آنها ساخته شود و به وسيلة

سبك(تركيب و تحليل، كثرتي در آنها پيدا شود 
).116: 1387همو، ) (مجاز از مجاز

واقعيتي خود اينكه با ياعتبار معناي هر )ي
استوار حقيقتي بر اما ندارد االمر نفس و واقع در

بدون و خود را معاني اين تواند ينم ذهن .است
به كه وهمي حد هر .بسازد خارج از كمك

دارد يگريد واقعي مصداق شود يم داده مصداقي
.است شده گرفته جا آن از كه

رياتاعتبا منشأ گفت توان يم كلي طور به )ك
آنچه به را حقيقي امور حد ذهن، كه آنجاست

از او اعتبار كه كند يم توهم و اعطا است آن فاقد
معاني اين، دليل همين به .است حقيقي معاني
معاني به نسبت حالشان و اند يهمو و سرابي
است اعيان و حقايق ميان در سراب حال حقيقي،

).46: 1365همو، (
برافزون  واقعي، رغي و وهمي معاني اين )ل
تكيه واقع عالم بر و دارند حقيقي منشأ اينكه
از يكي اگر پس .دارند نيز واقعي آثار، اند زده
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خارجيِ اثر كه كنيم فرض را وهمي معاني
نداشته خود وجود عواملِ و اسباب با متناسب

يا حقيقي غلط و نبوده معاني دسته اين از، باشد
.است اثر يب و لغو زيرا بود، خواهد حقيقي دروغ
ويژگي، اين و نيستند لغو گاه چيه اعتباريات پس

دروغ از را شاعرانه دروغ يا غيرحقيقي ادراك
).114: 1378همو، ( است كرده متمايز حقيقي
بنا بر توضيحات دو بند پيشين، اين ادراكات )م

منشأكه  ندي هستقتيحقغير واقعي واسطة بين دو 
.اند بودهمترتب بر آنها  ايجاد آنان و اثر خارجي

و انسان وجود بقاي اينكه، خالصه )ن
را او روحي، و مادي حقيقيِ مقاصد به رسيدنش

و شمارد معتبر را اعتباري معاني كند يم وادار
به لهيوس نيبد و كند آن بر منطبق را خود اعمال

به بسته احكام، اين لذا .آيد نائل خود سعادت
مقاصد و عقايد رد بشري جوامع كه اختالفي
اين در البته .است شده مختلف، دارند خويش
از كي چيه كه هست نيز ديگري اعتباريات ميان،

از دسته آن مقصود .ندارند اختالفي آن در جوامع
مقاصد و اهداف بر ناظر كه است اعتباري معاني
تشكيل وجوب مانند است، بشر عمومي و حقيقي
كه  آن امثال و ظلم بدي و عدالت خوبي و اجتماع
عرض و تاريخ طول در ها انسان تمامي مقبول

).57ـ58 :1394 سلگي،( جغرافياست

مفاهيم جايي هجابة قو و عامل. 7
عالمه آثار در كه تعاريفيبار ديگر  بجاست اكنون

ارائه اعتباريات از شاگردانش از برخي و طباطبايي
:شود مرور اجمال به شده

ديگر چيزي به را يزيچ حد خود، پندار در. 1
).149 /2 :1359 طباطبايي،( دادن
ي ديگر استش كاعتبار، دادن حد يا حكم ي. 2

).129 :1365همو، (با تصرف وهم و فعل آن 
بههايي است كه ذهن  ادراكات اعتباري فرض. 3
جنبة رفع احتياجات حياتي، آنها را ساخته و منظور

واقع و نفسوضعي و قراردادي و اعتباري دارد و با 

).130/ 2 :1359مطهري، (االمر سروكاري ندارد 
اعتبار و تعقل با تنها آن مطابق كه مفهومي. 4
در وي تعقل بدون و است موجود خارج در انسان
كه مالكيت و ملك مانند نيست، موجود خارج
وراي و است مملوك كه زمين مانند حقيقتي وراي

خارج در، است مالك كه انسان مثل حقيقتي
بلكه ندارد وجود مالكيت و ملك نام به حقيقتي
به قائم خارج در مالكيت و ملك عنوان وجود
تعقل اگر كه يا گونه به است، انسان اعتبار و تعقل

در مملوكي و ملك و مالكيت نشود، اعتبار و
خارج در، مثال عنوان به بلكه بود نخواهد خارج
موجود« معنايي چنين .زمين و هست انسان تنها

).109 /1 :1393 آملي، جوادي( است »اعتباري
توضيحات و تعاريف اين به توجه با

،شد آورده نويسندگان آثار از كه يا چهارگانه
مشابه جهت هر از و يكل طور به كهبينيم  مي

خود كه 2 و 1 تعاريف حتي نيستند، يكديگر
اختالف همديگر بابيان كرده نيز  عالمه طباطبايي

ةهم در مشابه موارد توان يم همه نيا اب. دارند
:كرد بيان نيچن را مذكور تعاريف

.دادن ديگر چيز به را چيزي حدـ
اعتباريات فرض .سازد هايي است كه ذهن آنها را مي ـ

خارج در انسان تعقل بدون كه هستند مفاهيميـ
.عقلند به قائم يعني، ندارند وجود
ةنظري صاحب تعاريف در تأمل با اما

با آن، منتقدين و شارحين همچنين و اعتباريات
تعاريف اين تكليف كه شويم مي مواجه يا مسئله

وقتي .نيست روشن و واضح چندان مسئله آن با
بدان عبارت اين .»است شير علي« :شود مي گفته
واقعاً ذهن از خارج عالم در علي كه نيست معنا
حكم و حد خواهد مي جمله اين بلكهاست  شير
به است شجاعت و قدرت كه را واقعي شير

با انسان .كند منتقل است علي كه ديگر موجود
وجه وجودة مالحظ و به مشبه و مشبه در توجه
مشبه به و ندكَ يم آن از را به مشبه حكم شبه،

هاي تشبيه و ها استعارهة هم در .كند مي ضميمه
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 به به مشبه از مفاهيم جايي هجاب عمل اين ادبي،
 مصاديق از يكي مشبه همواره و است جاري مشبه

  .شود مي دانسته به مشبه ماهيت
 نويسندگان اكثر هاي نوشته در كه يا مسئله

 كدام با آدمي كه استة مهم نكت اين نيست واضح
 انتقالِ عمل قوا، يا قوه كدامين با يا ابزار و وسيله
 انجام را ديگر طرف به طرف كي از مفهوم

 حكم و حد و مفاهيم جايي هجاب عامل .دهد  يم
  چيست؟ ديگر چيز به زيچ  كي

 و كلمه از منظور كه شد يادآوريتر  پيش
 جايي هجاب :از است عبارت اعتباري، اصطالح
 تكميلبراي  اكنون و قرارداد، و فرض مفهوم،
 :كه شود مي مطرح پرسش اين موضوع، و بحث
 قرارداد، و فرض اين فاعل وجايي  جابه اين عامل

و جز يااست  ظاهري و مادي گانه پنج حواس
ي اعطا اين اگر ؟هستند باطني حواس كاركردهاي

 گانه پنج حواس به مربوط قرارداد وجايي  جابه
 اين دار عهده حواس آن از كي كدام است، ظاهري
 از باشد، باطني حواس به مربوط اگر و است عمل

  ست؟آنها از كي كدام وظايف
 قبالً كه تاس همان طبيعي پرسش اينپاسخ 

 موضوع، اينفراوان  اهميت رغم علي: شد گفته
 يكي عنوان به و نشده بدان درخور توجه تاكنون

   .است مانده اعتباريات در مغفول مسائل از
 مجددة مطالع به نويسنده اين است محتمل

ة حلق نكهيا و شود دعوت اعتباريات تعاريف
 ةقو و فاعل اينكه بر مبني، شماة شد ادعاة مفقود
 در نشده، مشخص ديگر چيز به چيزي حدي اعطا
 خود و شده  مشخص و مندرج تعاريف خود

 عنوان  به. است كرده تصريح بدان عالمه طباطبايي
 اندكي كه 2 و 1ة شمار هاي تعريف همان، مثال 

 اشاره نكته بدين، شد آوردهعالمة  آثار از قبل
آنها  نظر از مسئله اين كه است روشن لذا و كرده

  .است نمانده غفولم
، تعاريف و توضيحات مسئلهبراي روشن شدن 

چهارگانة پيشين را اين بار از اين منظر مرور 

 مشخص، قوة 1بر اساس تعريف شمارة : كنيم مي
عامل انتقالِ حد چيزي به چيز ديگر  به عنوان شده

» پندار«چيست؟ حتماً در پاسخ گفته خواهد شد كه 
 عالمه طباطباييكه و اصالً به همين دليل است 
اصول فلسفه و روش عنوان مقاله ششم از كتاب 

را اعتباريات يا علوم غير حقيقيه  رئالیسم
اگر بار ديگر . اند انتخاب كرده) هاي پنداري انديشه(

پرسش شود كه منظور از پندار چيست و بر 
از قواي نفس حيواني و انساني قابل تطبيق  كي كدام

وم يا شارحان افكار و آثار است؟ آيا آثار عالمة مرح
اي دارند؟ در  وي، در اين مورد مطلب يا نكته

و  مسئلهخواهد شد كه  جستجو مشاهدهصورت 
دغدغة اين پژوهش بسيار بجا بوده و ضرورت 

يا با  عالمه طباطباييبر اساس آراء  كرد يماقتضا 
و سازگار  كننده اقناعو پاسخ  حل راهجديد،  تأمالت

شايد براي حل . عتباريات پيدا شودانديشة ا تيبا كل
و يافتن سخني راهگشا، اين راه پيشنهاد  مسئلهاين 
، عالمه طباطباييهاي  مراجعه به ساير نوشته: شود

  .عالمة با خود عالمه تفسیريعني 
اكنون براي آزمون هم كه شده، تعريف شمارة 

را بار ديگر مطالعه و از اين حيث مورد دقت  2
ي ش كتبار، دادن حد يا حكم ياع«دهيم؛  قرار مي

اين تعريف . »ديگر است با تصرف وهم و فعل آن
نسبت به تعريف اول، اين مزيت را دارد كه عامل 

با تصرف وهم «: است شده ذكرواضح  طور بهاعتبار 
اگر بخواهيم از اين تعريف نتيجه . »و فعل آن

پاسخ دهيم، چنين  شده  مطرحبگيريم و به پرسش 
قوة اعطاي حد چيزي بر چيز ديگر، خواهد بود كه 

اي كه در  قوة واهمه از حواس باطني است؛ قوه
  .تفصيل از آن سخن رفت صفحات گذشته نسبتاً به

 در منحصر عالمه طباطبايي اظهاراتة هم اگر 
 موجود، تصريحات اساس بر، بود تعريف دو اين

 از اما بود مشخص آنپاسخ  و سؤال تكليف
 مورد چند به زمينه اين در ايشان متنوع مطالب
 به نسبت آن از بعد تا شود مي اشاره ديگر

  .شود مبادرت روشن نتيجه استنباط و استخراج
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 ظرف در )اعتباريات( وهميه معاني اين) الف
 مطابق خارج ظرف در اگرچه دارند مطابق توهم
  ).148 /2 :1359 طباطبايي،( ندارند
 )اعتباريات( وهمي معاني اين از يك هر) ب

 كه را وهمي حد هر يعني، است استوار حقيقتيبر 
 نيز ديگري واقعي مصداق دهيم مي مصداقي به

 را انساني اگر مثالً ،است دهش  گرفته آن از كه دارد
 حد كه هست نيز واقعي شير يك، ميداد قرار شير
  ).151: همان( اوست آن از شير

 غير كه حال نيع در وهمي معاني اين) ج
  ).152: همان( ...دارندواقعي  آثار هستند واقعي

ي بيانگر اتكاي اعتباريات به روشن  بهاين سه نقل 
اما برخي شواهد ديگر در آثار عالم،  قوة واهمه است

  :كند از اتكاي اعتباريات بر قوة خيال حكايت مي
 و نموده تصور را ماه رخسار مثالًاوالً، 
 مهرآميزي احساس روي بر را تازه دروني احساس

 را مهر آتش و گذاشته داريم معشوقه به نسبت كه
 شير صالبت و جرئت و مهيب اندام يا كنيم تيزتر

 خيالي سيماي به را تازه احساسات و انديشيد را
 را شجاعتش موقعيت و نموده بار جنگجو مردي

  ).144 :همان( ميينما تحكيم دل در
 با كه يكس هر يا شاعر يك يسو به اگرثانياً، 
 را تخيلي نمود و تمثيل يك خود هويژ احساسات

 الفاظ براي كه ديد خواهيم، كنيم نگاه سازد مي
 و دارد مطابق خود تمثيلي هاي جمله يا استعاري

  ).148: همان( رديگ يم نتيجهآن  از نيز خارجي آثار
 نكته اين بر دالّعالمه  ديگر تصريحاتثالثاً، 

 خيال و وهمة قو دو هر بهاعتباريات  كه است
 مثالً توهم، و تخيل ظرف در يعني« :است تهوابس
 ظرف در اگرچه است ماه يا شير مصداق انسان
 ماه يا شير حد پندار در يعني، نيست چنين خارج

 يك آن از خارج در اگرچه شده داده انسان به
  ).149: همان( است ديگري موجود
 شود مي معلوم گانه سه مطالب اين به توجه با
 خيال گاهيقوة واهمه،  هيگا عالمه طباطبايي كه
 اعتباري مفاهيم ساخت در را قوه دو هر گاهي و

 اسم عنوان به پندار ازنيز  گاهي و داند مي دخيل
  .برد مي نام خيال و وهم مشترك
 در عالمه طباطبايي نظر، شد مالحظه كهچنان
 به شيء يك از حكمي اعطا و انتقال عامل مورد
 نظري اعتباري، مفاهيمي انشا و ديگر شيء

 :امر سه همواره و نيست واحد عامل به معطوف
 بقيهبر  يكي ترجيح بدون پندار و خيال وهم،
  .است شده مطرح

***  
 شارحان از مفسر دو نظرات واجمال آرا  به اكنون
ة مورد مسئلبارة در عالمه طباطبايي هاي انديشه

 در مطهري شهيد .كنيم بحث را بررسي مي
صول فلسفه و روش ا كتابر ب كه يهاي پاورقي
جاودانگي «ة مقال در يااند  نوشته استادشان رئالیسم

 به نقدی بر مارکسیسم كتاب در كه» اصول اخالقي
كرده  بحث اعتبارياتة نظري مورد در، رسيده چاپ

 از را آن علمي كامالً نگاه با و آزادي كمال در و
 ي،شناس جامعه اخالق، مانندـ  مختلف زواياي
. است  داده قرار مطالعه موردـ  يرهغ و يشناس انسان

 و واضح صورت بهحاضر  مقاله بحث مورد دراما 
 ،همه نيا با نشد، يافت ايشان از نظري صريح
 به توان مي كههسته  موضوع بهنزديكي  مطالب

  :؛ از جملهكرد استنادآنها 
 ديگر ءيش به را يش كي حدانسان  وقتي«
 از و اوست عقلي رشد عالمت اين دهد، مي

 ).200 :1363 مطهري،( »است انسان فكر معجزات
 به هم آن است، انسان به مخصوص اعتبار عالم«

 حقيقتاً استعاره« ).201: همان(انسان  عملي عقل
 در انسان يعني، است ذهني و نفساني عمل يك
 از يكي مشبه كه كند مي اعتبار و فرض خود ذهن

 حد و نيستآنها  از خارج و است به مشبه مصاديق
 مشبه به منطبق خود تخيل در را به مشبه ماهيت و

 و تعبير مقام در بشرة محاوري بنا همواره .كند مي
 در متكلم كه است اين بر مخاطب به مطلبي القا

 از اساساً مشبه كه است مدعي خود كالم ضمن
 محاوراتي و لفظي قرائن .است به مشبه مصاديق
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 :1359 ،همو( »است مطلب اين ديمؤ بشر عمومي
 نظري ادراكات و افكار بر حقيقية كلم« ).149 /2
آنها  از يك هر كه شود مي اطالق جهت  آن از

 به و است االمري نفس و واقعي امر يك تصوير
 االمري نفس واقعيت يك از كه است عكسة منزل

 و عملي ادراكات و افكار بر اما و شده  برداشته
 آن زا اين و شود مي اطالق وهمية كلم اعتباري
 و تصوير ادراكات، آن از كي چيه كه است جهت

 از و نيست االمري نفس و واقعي امر يك انعكاس
 و كند نمي حكايت االمري نفس واقعيت يك

 خويش توهم ظرف در انسان آنچه جز مصداقي
  .)151: همان( »ندارند نموده فرض

 شهيد، شود مي فهميدهفقرات  اين از كهچنان
قوة  دو به را بشر ارسازاعتب فكرِ و ذهن مطهري
عالمه  شبيه تقريباً كند، مي معطوف خيال ووهم 

 و مفاهيمي انشا و جعل يعني ،طباطبايي
 قوه دو اين ناحيه ازرا  اعتباري هاي انديشه

 اين شد اشاره قبالً كه گونه همان البته .داند مي
 شده استنباط ايشان متنوع مطالب يال البه از نتيجه

 شهيدهاي  ر انديشهب حاضر سشپر و مسئله اگر و
 و دقيق يپاسخ شايد شد مي عرضه مطهري
  .شد مي دريافت اين از تر صريح
 شاگرد ديگر آملي، جوادي عبداهللا اهللا تيآ اما

 شهيد و خود استاد به نسبت ،عالمه طباطبايي
 نهيزم اين درتر  قاطع وتر  روشن نظري مطهري

  :گويد او مي. دارد
 و فردي زندگي به مربوط معاني بيشتر. 1 ...«

  .است اعتباري انسان جمعي
 ملك مانند( معاني اين يگروه درون ارتباط. 2

 معاشرت احكام و رياست و اختصاصات ديگر و
  .است اعتباري نيز يكديگر با ...)

 امور و اعتبارات اين با حقيقي انسان. 3
  .دارد ارتباط و پيوند اعتباري
 :است مطرح پرسش اين دوم، و اول امرة دربار

 اما است، اعتباري امر از غير وهمي امر نكهيا با
 .كند مي ادراك واهمه را اعتباري عناوين بيشتر

 به مربوط اعتباري امور و معاني بودن وهمي وجه
  چيست؟ معاني اين بين خواندن وهمي و انسان

 كلي محبت مانند( كلي معاني :است اين پاسخ
 و دارد نام قلتعآنها  ادراك و معقوالت) مطلق و

 به نسبت زيد محبت مانند( جزئي معاني
 ناميده توهمآنها  ادراك و موهوم) فرزندش

 و ادراك با اعتباري امور تحقق روند ...شود يم
 و فهم از پس و شود مي آغازآنها  معاني تصور
 غالب .رديگ يم صورت اعتبار ذهن، درآنها  ادراك
 هيتك )وهمي يعني( جزئي معاني به اعتباري امور
 معاني تصور با نخستآنها  تحقق روند و دارند
 در مثالً كند؛ مي ادراك را آن واهمه كه است جزئي

 معين شخصي امارت نخست امارت، اعتباري امر
 يا شخصي سوي از سپس و شود مي تصور

 با دارند، نصب و عزل بر قدرت كه اشخاصي
 جعل او براي امارت مصلحت،ة پاي بر و مشورت

 مثالً گردد؛ مي واگذار او به مراسمي در سپس و
 نيا به و ميداد قرار امير را شما :شود مي گفته
  .شود مي امير خارج در او بيترت

 اعتباري امر از غير وهمي امر اگرچه رو نيا از
 جزئي معاني تصور بدون اعتبار چون ولي است،

 و انسان به مربوط معاني شود، نمي محقق )وهمي(
 و )وهمي( جزئي هم يكديگر، با معاني اين ارتباط

ة ليوس بهآنها  تحقق لحاظ به اند؛ اعتباري هم
 ناميده اعتباري خارج، در متعقل و معتبر شخص

 قوه با ذهن درآنها  تصور جهت به و شوند مي
 آملي، جوادي( »شوند مي خوانده وهمي واهمه،
  ).6ـ115 /1 :1393

ر جوادي آملي، اغلب امو اهللا تيآ حيتصر  بهبنا 
و  دارند هيتك) يعني وهمي(اعتباري به معاني جزئي 

اصالً اولين قدم در جعل و اعتبار كردن امور 
مثالً عنواني به (اعتباري، تصور اصل عنوان است 

كه اگر اين تصور آغازين وجود نداشته ) نام رياست
پذير  باشد جعل عنوان و انشاي امور اعتباري امكان

نيز چيزي  اشاره دمورنخواهد بود؛ تصور آغازين 
  .نيست) يعني وهمي(جز تصور معاني جزئي 
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از منظر  مراحل و عناصر محوري اعتباريات
تصور اصل : ستا صورت  نيبدجوادي آملي  اهللا تيآ

شايستگي شخص  +تصور شخص شايسته  + عنوان
  .تحقق خارجي عنوان =تصور كننده براي جعل 

  يريگ جهينتبحث و 
 فراهم جهينت در و ييزدا ابهام پي در حاضر نوشتار
 هاي انديشه گسترش و توسعه هاي زمينه كردن

 و ها ظرفيت انواع از مندي بهره و اعتباري
به  كه بود نظريه اين بطن در موجود هاي قابليت

  :شش نكتة مهم رسيد
 مجاز، و استعاره ادبيِ هاي آرايه در فعالهة قو. 1

 دانش و ادبيات دردليل  همين به است،قوة خيال 
  .است شده حيتصر بدان منطق
بر اساس مجموع تعاريف و آرا و نظرات . 2

متقدمين و متأخرين دربارة قواي باطني نفس، 
كه در فرايند  افتيدست ي بند جمعتوان به اين  مي

ي ذهن انسان، قوة فعاله، وهم است؛ البته اعتبارساز
 .وهمِ متمايل به حس مشترك نه وهمِ مستقل

 نهيزم درحكما  اقوالة هم گرفتن ظردر ن با. 3
 مدرك غير و كمدرِ و استقالل عدم يا استقاللو 

 كه شود مي حاصل نتيجه اين نفساني، قواي بودن
 و فعالة قو محتاج اعتباري مفاهيم ساخت جريان
 اينكه  آن باطني، حواسة هم بين از؛ است كمدرِ

 .است، قوة واهمه داراست را كاركرد و قابليت

 و عالمه طباطبايي خود آثار در نكهيا با. 4
 خيال و وهمة قو دو هر ،وي هاي انديشه شارحين

 مفاهيم آمدن وجود به در دخيل قواي عنوان به
 دانستن وابسته و تفكيك وجه است، آمده اعتباري
 نكته اين در واهمه نيروي به اعتباري هاي انديشه
 با مجاز و استعاره ادبي فنون بين كه است نهفته

 از و دارد وجود هايي تفاوت تبارياع ادراكات
داد،  دو آن هماني اين به حكم توان نمي كه  ييآنجا
 و وهم مشترك دخالت به حكم نگارنده، نظر به

 و نظر تجديد نيازمند اعتباريات، خلق در خيال
 .است اصالح

ة يسو چند حتي و هيدوسو روابط اساس بر. 5
 نهايت رسد مي نظر به يكديگر با باطني حواس

 و معين الهام، منبع اعتباريات، در خيال قشن
 مفاهيم ساخت در وهم براي بودن ساز زمينه

 دادن، خيال به اين از بيشتر نقشي و است اعتباري
 .است ديگرة ادل محتاج و تأمل محل

 موقعيت سنجش و تبيين از بعد ،تينها در. 6
 تعيين نيچنهم و نفس مختلف قواي كاركرد و

 حدوث در دخالت نآ ميزان و دخيل قواي
 در اندك تغييراتي انجام با اكنون اعتباري، ادراكات
 نيبد مقاله مختار تعريف اعتباريات، رايج تعريف

 كدرك عقالني حد ي« :شود يم پيشنهاد صورت 
ي و اعطاي آن به شيء ديگر با استفاده از قوة ش

  .»واهمه براي رفع نيازهاي اجتماعي انسان است
 تواند يم جهت دو از پيشنهادي تعريف اين
. 2 اربعه، علل بر لاشتما. 1؛ شود واقع توجه مورد

  . فصل و جنسبرخورداري از 

  ها نوشت يپ
 

نظرية «مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان اين . 1
اعتباريات عالمة طباطبايي و نسبت آن با قواي باطني 

  .در دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي است» نفس
دربارة شباهت و اختالف استعاره و مجاز با  .2

شبيه  جهت نيا ازادراك اعتباري : اعتباريات بايد گفت
ن با يك امر ادعايي و نُه ادراك استعاره است كه در آ
يي ها تفاوتاما ادراك اعتباري . واقعيت سروكار داريم

اينكه در استعاره با سه  جمله ازجوهري با استعاره دارد، 
و وجه شبه مواجهيم  به مشبهعنصر نفس االمري مشبه، 

كه هر سه مقدم بر استعاره، واقعيت دارند، اما در اعتبار، 
دم بر اعتبار ما در كار نيست بلكه وجه شبه و مشبهي مق

شود نه با ادراك وجه شبه  ما ايجاد مي با اعتبارمشبه 
ديگر اينكه قوام استعاره به فرد است اما قوام . واقعي

اعتبار به جمع است و اگرچه ممكن است با يك فرد 
  .آغاز شود اما ديگر زمامش به دست فرد نيست

االفكار «به تعبير هاي پنداري از حيث مفهومي  انديشه. 3
نزديك است كه عالمة طباطبايي در » ي يخلقها االنسانآلت

. خويش آن را مطرح كرده است خودنوشتنامة  يزندگ
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است كه شهرت االعتباریاتاين عنوان نام ديگر رسالة 
ي يخلقهاآلتاالفكار «: ي از حيث معنا، عنوانِولبيشتر دارد 

.تر است به مقصود نزديك» االنسان

بعمنا
كتابخانة :قم. شفا. )1363(سينا، حسين بن عبداهللا  ابن

.اهللا مرعشي نجفي آيت
تحقيق حسن. النفس من کتاب الشفاء). ١٣٧۵( .ـــــــ

مركز النشر التابع المكتب: قم. زاده آملي حسن
.االعالم االسالمي

سعيد تحقيق .)الطبیعیات(الشفاء، ). ق1405(.ـــــــ
.اهللا مرعشي نجفي آيت كتابخانة: قم. زايد

.تفسیر انسان به انسان ).1389( جوادي آملي، عبداهللا
.اسرا: قم. زاده تحقيق محمدحسين الهي

شمس الوحی  ةالوالی ةتحریر رسال). 1393( .ـــــــ
.نشر اسرا: قم .تبریزی

.دروس معرفت نفس). 1363(زاده آملي، حسن  حسن
.علمي فرهنگي: تهران
.سروش: تهران. انسان در عرف عرفان ).1375( .ـــــــ
ترجمه و شرح. عیون مسائل النفس). 1395( .ـــــــ

.نصر پروانه: تبريز. محمد نيكنام
حواس باطني از منظر«). 1385(زاده، محمد  حسين

سال سوم، شمارة. معرفت فلسفی. »يشناس معرفت
.65ـ108ص). 12(چهارم 

 ةالمشرقی المباحث). ق1411(رازي، فخرالدين محمد 
.بيدار: قم. فی علم االلهیات و الطبیعیات

دانشگاه: تهران. فلسفه اخالق). ١٣٩٠(زماني، مهدي 
.پيام نور

.سروش: تهران. تفرج صنع). ١٣۶۶(سروش، عبدالكريم 
التعلیقات علی ). 1360(سبزواري، حاج مالهادي 

نيالد جاللتصحيح و تعليق سيد . ةالشواهد الروبوبی
.مركز نشر دانشگاهي: شهدم. آشتياني

.نشر ناب: تهران. ةشرح المنظوم). 1379(  .ـــــــ
.ح كريم فيضييصحت .اسرار الحکم). 1383( .ـــــــ
.مطبوعات ديني :قم

شناختي نظرية تحليل هستي « ).1394(سلگي، فاطمه 
دوفصلنامة. »ادراكات اعتباري عالمه طباطبايي

ال چهارم،س .حکمت صدراییپژوهشي ـ  علمي
.55ـ68شماره اول، ص

اصول فلسفه و  ).1359(طباطبايي، سيد محمدحسين 
.صدرا: قم. روش رئالیسم

یادنامه مفسر کبیر عالمه . »ةرساله الوالی«). 1361( .ـــــــ
.قم انتشارات شفق .طباطبایی

.ةیاالسالمدار الكتب : ، تهرانتفسیر المیزان). 1364( .ـــــــ
.دارالفكر: قم. رسائل سبعه). 1365( .ـــــــ
سفار األالمتعالیة فی  الحکمةعلی  ةتعلیق). 1383( .ـــــــ
.ةیاالسالمدار المعارف : تهران. ربعةاأل
.بوستان كتاب: قم. اصول فلسفه رئالیسم ).1387. (ـــــــ
 الحکمة در مالصدرا،» تعلیقه بر اسفار« ).م1981(.ـــــــ

التراث احياء دار :بيروت. ربعةسفار األاألالمتعالیة فی 
.العربي

انجمن: تهران. فصوص الحکم). 1381(فارابي، ابونصر 
.آثار و مفاخر فرهنگي

اصول فلسفه و روش  پاورقیهای ).1359( مطهري، مرتضي
.صدرا: قم. رئالیسم

.صدرا: تهران .نقدی بر مارکسیسم). 1363( .ـــــــ
.المبدأ و المعاد). 1354(ابراهيم  محمد بنمالصدرا، 

انجمن: تهران. آشتياني نيالد جالل ديستصحيح 
.حكمت و فلسفه

.ةفی مناهج السلوکی ةالشواهد الربوبی). 1360( .ـــــــ
:مشهد. الدين آشتياني تصحيح و تعليق سيد جالل

.مركز نشر دانشگاهي
محمدمقدمه و تصحيح . مفاتیح الغیب). 1363( .ـــــــ

.ؤسسة تحقيقات فرهنگيم: تهران. يخواجو
.بيدار: قم. تفسیر القرآن الکریم). 1366( .ـــــــ
.بيدار: قم. التصور و التصدیق). 1371( .ـــــــ
تصحيح محمد .ثیریةشرح الهدایة األ). ق1422( .ـــــــ

.التاريخ العربيمؤسسة : بيروت. مصطفي فوالدكار
.ربعةر األسفااألالمتعالیة فی  الحکمة). م1981(.ـــــــ

.التراث العربي احياء دار :بيروت




