
 

 

 «عاطفه»پدیدارشناسی معنای 

 طباطبایی محمدحسینعالمه  یشناسانساندر  

 *زهرا داورپناه

 دهیچک

 جنسیتی آیات تفسیر در شناسانه،انسان مباحث بر عالوه ،طباطبایی محمدحسین
. است عاطفی و احساسی زن، زندگی و عقالنی مرد، زندگی: دارد بنیادی عبارتی قرآن

 نعی در انسانیت در مرد و زن اشتراک عقل، درباره وی مفصل نسبتاً توضیحات وجود با
 یگوناگون معانی در و مشخص تعریف بدون «عاطفه» واژه اغلب جنس، دو تکوینی تفاوت

 طبق و پدیدارشناسی روش با حاضر پژوهش. است رفته کار به المیزاندر تفسیر 
 نظام دررا  عاطفه جایگاه و معنا که است آن پی در موستاکاس پیشنهادی یهاگام

 آوریگرد و قبلی یهادانسته تعلیق از پس لذا. دکن ترروشن طباطبایی شناختیانسان
 یمعنای یهاخوشه تشکیل و سازیافق به المیزاندر تفسیر  «عاطفه» کاربردهای کلیه

 معنایی مجموعه دو اعتباریات، ذیل عاطفه و ،واهمه محصول مثابه به عاطفه. پرداختیم
 و آنیقر بافت ثیرتأ اهمیت ساختاری، و یانهیزم توصیف ترکیب با انتها در. است نهایی

 .شودمی روشن طباطبایی دریافت در فلسفی

 .اعتباریات واهمه، پدیدارشناسی، جنسیت، شناسی،انسان عاطفه، :هادواژهیکل
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 مقدمه

 نظیر در میان اندیشمندانی کمهم از حیث فلسفی و هم از جهت تفسیری، شخصیت ،طباطبایی

کرده است. در عین مطرح شناختی مهمی آرای انسان خر است که در هر دو حوزه دانشی،متأ

 در خورنکاتی جدید و  شدنطرحمبه تحوالت روزگار خود و مسائل نوپدید سبب  ویتوجه  ،حال

ر ددر حوزه مباحث مرتبط با جنسیت است.  هایشینواندشده است. یکی از این در آثار وی  تأمل

 بومی هاییبررس بیشتر. دارد وجود تنوعیمهای دیدگاه باب نسبت فلسفه با مباحث جنسیتی

 است این غالب نظر. دهدیم سوق اسالمی فلسفه در نفس موضوع سمت به را ما زمینه این در

 نیز متعالیه و اشراق مکتب حکمای و دانندیم حیوانیت مرتبه وصف را جنسیتء مشا حکمای که

 .(93: 1931 ،)صادقی کنندینم وارد انسانی نفس حقیقتِ در را جنسیت

 ،بسیاری از همین فالسفه با وجود حکم به وحدت زن و مرد در حیثیت انسانی ،در عین حال

 و تحقیقات تاکنون رواین از. اندگفته سخن متعدد جنسیتی یهاتفاوت و زنان عقل نقصان از

صورت گرفته  مردان و زنان میان مفروض عقلی تفاوت توضیح هدف با توجهی در خور مطالعات

برخی اصل تفاوت  .ندارد وجود اجماعی ،یات بحثئدر جز ،مانند اغلب مباحث فلسفی ،طبیعتاً و

ناشی از وجود موانعی در زنان  هاتفاوتو معتقدند  کنندیمدر برخورداری زن و مرد از عقل را رد 

 به عقل ابزاری یا نظری یا عملی یا برخی دیگر تفاوت را صرفاً .کارگیری کامل عقل استبرای به

 .(۸3-۸۴ :همان) دهندیماسناد  اینهاهمه 

در آثار  وی. کرده استنظر اظهاراست که در این باره مهمی  فالسفهطباطبایی یکی از 

 و داندیمو حیات مردان را تعقلی  1حیات زنان را احساسی ،ویژه در مقام مفسر قرآنبه اش،دینی

 .دهدیمیات و احکام جنسیتی قرار راجع به آخود  یهانییتبو این توصیف را مبنای بسیاری از 

جنسیتی، دو خصلت زن مایه امتیاز او از مرد  یهایژگیواز میان  وی،در نظر  ،ترقیدقبه بیان 

و  هایدگیچیپ تواندیمو  کندیماست که مقام و موقعیت اجتماعی زن و لذا مرد را مشخص 

 د:، حل کنشودیماحکام مشترک و مخصوص جنسیتی در اسالم مطرح  زمینهاشکاالتی را که در 

                                                             
و نه   emotion -معادل با. در مقاله حاضر عواطف و احساسات در کنار و به جای هم، به معنای عرفی کلمه و 1

feeling  ی مثل یهاافتیدربه مثابه برچسبی کلی برای  –یا احساس به عنوان اولین مرحله ادراک در فلسفه اسالمی
 برده شده است. کار بهمحبت، نفرت، ترس، غضب و ... 
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 کشتزاری برای پیدایش نوع بشر است؛ ،زن .الف

غلبه احساسات  و احساسات ایشان را ظریف کرده است.. خداوند خلقت زنانه را لطیف، ب

 اسالم میان زنان و مردان قائل شدهکلید تبیین اختالفاتی است که  لطیف زنان بر عقل ایشان،

و معنای  طباطباییشناختی انسان آرایبا  گزارهاین مل در نسبت تأ .(۸۴: 19۴۸ )طباطبایی، است

و در مراتب وجود انسان بما هو  ؟ستا عاطفه به چه معنا :رساندمیدقیق آن ما را به این پرسش 

تکوینی و تشریعی جنسیتی را  یهاتفاوت تواندیمانسان چه جایگاهی دارد؟ چگونه این جایگاه 

می شناسی اسالمباحث انسان د؟ با توجه به اینکه کمتر پژوهشی به تبیین عاطفه درکنموجه 

 .شودیم ترروشنپرداخته است، ضرورت این تالش 

 اهداف تحقیق

ست. اشناختی طباطبایی ر نظام انساند «عاطفه»هدف اصلی این تحقیق، تقرب به معنا و جایگاه 

 امید است از خالل این تالش اهداف فرعی ذیل نیز محقق شود:

 نسبت عاطفه با عقل و سایر قوای ادراکی -

 جنسیتی یهاتفاوتنسبت عواطف با  -

 جنسیتی بر اساس عقل و عاطفه یهاتفاوتارزیابی کفایت تبیین  -

 تحقیق یهاپرسش

 است؟ هالفهؤمدیدگاه مبنایی طباطبایی درباره انسان مشتمل بر کدام  -

 ست؟ا جایگاه عاطفه در این منظومه کجا -

 ثیرگذار بر این معنا چیست؟و بافت و بستر تأ« عاطفه»از طباطبایی دریافت  -

 روش تحقیق

 داللت اعیان، پدیدارشناسی یعنی پرداختن به معنایی که چیزها در تجربه ما دارند؛ مخصوصاً

 )اسمیت، شوندیمو تجربه  آورندیم بر سرجهان ما ... آنچنان که در زیستو  رویدادها، ابزارها
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در تحقیق حاضر از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. وجه مناسبت این روش  .(1۸: 1939

 بنیادمند یرا به مثابه ذات و امر «عاطفه»متنوع،  یهاگاهیجاو در  مکرراًآن است که طباطبایی 

ریزی مهمی را بر اساس برداشت خود از آن پایه یهانییتبو  ردیگیمدر تفسیر خود به کار 

 ییندآفر ،. از آنجا که پدیدارشناسینداردنظریه مدونی در این باره  وی ،. در عین حالکندیم

میان معانی مختلف شود، به نظر  (mediates) واسط کندیمتفسیری است که به پژوهشگر کمک 

و  نزدیک شد طباطبایی منظورمراد و بتوان به واسطه آن از خالل کاربردهای مختلف به  رسدیم

 .(۴8: 193۸ )کرسول، دکر ترروشنجایگاه عاطفه در وجود انسان و نقش آن در جنسیت را 

 تا حدی نماینده سنت فلسفه اسالمی توانیمدلیل دیگر این انتخاب آن است که طباطبایی را 

 و هافهمنماینده برخی از  تواندیم ویرو متن و بخشی از آرای تفسیری و کالمی دانست. از این

االذهانی فلسفه اسالمی و سنت تفسیری قرآن باشد، به خصوص آن ادراکات مشترک در جهان بین

 .است شدهو غربی مطرح  دسته از معارفی که در مواجهه با شبهات و نظریات جنسیتی

در اینجا ما از  است. شدهمختلفی پیشنهاد  یهاوهیشمراحل تحقیق در پدیدارشناسی به 

 :میکنیمکه مبتنی بر فلسفه هوسرل است، استفاده  (Moustakas) مراحل پیشنهادی موستاکاس

 یهادانستهو  هاهینظرتعلیق یا اپوخه: پرداختن صرف به موضوع و تعلیق همه معارف، . 1

 قبلی درباره آن.

 هادادهگردآوری . 8

 دو مرحله: در هادادهتحلیل . 9

 مهم یهاگزارهآوری (: جمعhorizonalization) سازیافق .الف

 یهاگروهو  هامایهدرونتشکیل  (:clusters of meaning) معنایی یهاخوشهتشکیل  .ب

 هاگزارهمشترک مستخرج از 

 توصیف تجربه و دریافت از موضوع در جهان بیناذهنی: یانهیزمتوصیف . ۸

 ثیرگذار بر این ادراک یا تجربهساختاری: توصیف بستر و بافت تأتوصیف . 5

توصیف ترکیبی که ترکیبی است از دو توصیف فوق و قرار است ماهیت و بنیاد مفروض . 6
 .(9۸ :1935 )بودالیی، دکن ترروشنبرای موضوع را در نظر ما 
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 مسئلهبیان 

 در توانیمدر ارتباط با موضوع حاضر را  طباطبایی یشناختانسانعناصر اندیشه  نیترمهم

 :ندکیمبیان  «مخاطب دین اسالم» عنوان بهدرباره حقیقت وجود انسان  وییافت که  ییهاگزاره

واالی از مقام « یربّان ینفخ»بدن است و با از ر یروح غ وی،به نظر : تمایز روح و جسم. 1

همان است که آدمی از روح در واقع . هبوط کرده و به جسم پیوسته است ،یعنی عالم امر ،خود

دنیا چنان با جسم متّحد است ن یرت با بدن در ایمغا ه رغمروح ب. کندیمیاد  «من» آن با لفظ

جوارح پس روح بعد از اتّحاد با بدن و برخورداری از اعضا و . کندیمان آنها صدق یت میهوه ک

افعالی  هاییتوانااین  ،به بیان دیگر. گرددیمره عاقله کجسمانی، صاحب قوّه سامعه و باصره و متف

 .(99-83: الف  19۴۴ ،طباطبایی) ستیآنها ن دادنه روح بدون بدن قادر به انجامکهستند  یجسمان

وان است یآن حمرهون عواطف  ،غیر از انسان ،ت همه حیواناتیفعال: عقلاز تمایز عواطف . 8

را  اشیزندگ یهاتیفعالحیوان به واسطه اراده،  ند.کمی یمقاصدش رهبر یه وی را به سوک

« رکعقل و ف»ه انسان از کن است یا صرفاًوانات یحدیگر از  یاز نوع انسانیامتولی  .دهدیمسامان 

 فقطپس . ستندین مندبهره ین نعمت خدادادیگر از ایوانات دیه حک یبرخوردار است؛ در حال

و هرگونه عاطفه مربوط به جذب و دفع، ... نه و کیه عالوه بر عواطف گوناگون مهر و کانسان است 

را مختلفش  یعواطف و قوا یهاخواستهانسان با عقل خود . مجهز به توانمندی قضاوت است

سان انبسا چه. کندیمو طبق آن قضاوت  دهدیمص یعمل را تشخ ی، مصلحت واقعکندبررسی می

 .خود نیز مقابله کند عاطفهدر این روند با خواست 

د با پرورش یامل هر نوع از موجودات باکت یچون ترب: تربیت اسالمی و امتیاز انسان. 9

« تعقّل»مبتنی بر ت خود را یم و تربیرد، اسالم اساس تعلیازات و مشخصات همان نوع انجام گیامت

 .(33 :1ج ،ب 19۴۴ همو،) گذاشته است نه عاطفه و احساس

ین ا ضمن اشاره بهطباطبایی در تبیین بسیاری از آیات مرتبط با جنسیت  ،از سوی دیگر

 و،هم) «ةیعاطف ةیإحساس المرأة اةیح و ةیتعقل اةیح اتهیح فإن» :دیافزایم را دیگر اصل یک ،اصول

 .«عاطفی استزندگی مرد، زندگی عقالنی و زندگی زن، حیاتی احساسی و » ؛(818 :۸ج، 1931
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 در ،عنایت کرده و این فضیلت مردان به خداوند که است فضیلتی ،تعقلطباطبایی، در نظر 

و لوازم آن در کند قوامیت مرد بر زن را مطرح  قرآن، در خداوند است شده سبب ،مال انفاق کنار

 ،در واقع است. هاجاری سازد. احکام مرتبط با ارث و تعدد زوجات در زمره اینرا احکام مختلف 

و تدبیر زندگی خود و حقوق انسانی،  یریگمیتصماسالم میان زن و مرد از منظر  وی،در نظر 

تساوی برقرار کرده است، ولی آن دسته از وظایف و تکالیفی که قوامشان با اندیشه یا احساس 

 قضاوت و جنگ از آن جهت مختص مردان است ،مرتبط است میان زن و مرد تفاوت دارد. والیت

که مستلزم اندیشه بیشتر است و پرورش فرزند و تدبیر منزل به دلیل نقش عواطف در آنها به 

به این ترتیب نظر به نقش مهم تعقل و عاطفه در  .(55 :19۴۸ ،همو) زنان اختصاص داده شده است

صوص که خبه ؛این دو کلیدواژه بیشتر تحلیل شود تفسیر آیات جنسیتی قرآن الزم است معنای

عاطفه »هم در مباحث تخصصی در حوزه اسالم و جنسیت و هم مباحث عمومی و خطابی دینی، 

کمتر  ،در عین حال 1و تجویزهای جنسیتی است. هااستداللمبنای بسیاری از « و احساس زنانه

عمومی و بسیط به اصطالحی  یاواژهو تبدیل آن از  «عاطفه»ساختن اثری به تحلیل و روشن

 ر آثاردو چندالیه و نیز بیان شبکه معانی مرتبط با آن پرداخته است. کاربرد این واژه تخصصی 

شوق م ،و با نظر به شبهات روز بوده مؤثرفیلسوف و مفسری که رویکرد وی در حوزه زنان بسیار 

در این پژوهش  .کنیمآن است که برداشت و فهم وی از این وصف اصلی زندگی زنان را بررسی 

از  یوبا کمک روش پدیدارشناسی به دریافت  میکوشیم مسئله شدن بخشی ازوشنربه منظور 

 .نزدیک شویم «عاطفه»معنای 

 تعلیق

و معلومات قبلی درباره  هادانشقراردادن انباشت  کمانکتعلیق و در  شودیمگفته  غالباً

آغاز پدیدارشناسی و امکان همدلی در گرو  ،در عین حال .به طور کامل ممکن نیست اتموضوع

این مرحله است. نکته جالب توجه درباره موضوع عاطفه این است که چون درباره ماهیت آن در 

 یهادانستهشده است، تعلیق مطرح سنت اندیشه اسالمی، کمتر سخن مدون و نظریه صریحی 

                                                             
مرتبه آن به تفسیر آیات مرتبط  11رفته است که  کار به بار 11این واژه  المیزانمثاًل فقط در ترجمه فارسی تفسیر  .1

 .با اختصاصات زنان ارتباط دارد
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نفس و نظایر آنها به مراتب  پیشینی در این خصوص در مقایسه با موضوعاتی مثل عقل، ادراک،

 است. یشناختروانعرفی و تا حدی  یهاداشته، بیشتر مستلزم تعلیق پیشاست و در واقع ترساده

  :هادادهگردآوری 

ر در تفسی «عاطفه»و  «احساس»فهرست زیر را از اقسام کاربرد واژگان  توانیمدر نگاهی اجمالی 

 :تنظیم کرد المیزان

 طباطبایی اعتباریات و با هدف جریان زندگی طبیعی: در نسبت با عواطف و احساسات. 1

 یالیخ و وهمی امور شکل به و ابندییم توسعهات با توجه به نیازهای انسان یمعتقد است اعتبار

 ،. به این ترتیب انسان بر اساس ظاهر این امور و با علم و اراده به مسائل زندگیشوندیم ظاهر

 اعمال آنها نظایر و تنفر ،کراهت ،امید ،رغبت ،شوق با و کندیم تجربه را متنوعی احساسات

 امور از خالی و است حقایق وجود بستر ،خارج جهان که حالی در. دهدیم انجام را مختلفی

 .(56-55 :الف 19۴۴، همو) تاس اعتباری

 سوی به را انسان ،فطرت و طبیعت ،فطرت: در نظر طباطبایی ازعواطف و تمایز آنها . 8

 ای باشد داشته تطبیق عواطف با است ممکن سعادت مسیر اما. کندیم هدایت واقعی سعادت

سات خود را تابع راهنمایی طبیعت و فطرت قرار احسا باید انسان ترتیب این به. باشد آن برخالف

 .(61 :1ج، ب 19۴۴همو، ) دهد

ات از احساس طباطبایی یهانییتبعد حیوانی: یکی از پرکاربردترین عواطف به عنوان بُ .9

 تتح و اراده واسطه به حیوانات زندگی یهاتیفعال وی، نظر به. است آن دانستنحیوانی ،بشر

 زا برخوردار ،. در حالی که انسان عالوه بر احساسات و عواطفشودیمعواطف انجام  عاملیت ثیرأت

لت بر نیز دال «ناطق حیوان» به انسان تعریف. کند فعالیت عقل تعاملیّ با تواندیم و است عقل

 و است مشترک حیوان با آدمی نفس در وهمی و خیالی ،همین دارد که مراتب ادراک حسی

 ،نظر به این ویژگی خاص نوع بشر .(931 :19۴3 ،همو) است تعقل یا نطق همان انسان خاص مرتبه

و نه  شودیم محقق نوع امتیاز پرورش با کامل تربیت زیرا. است عقل پایه بر نیز اسالمی تربیت

 .(31 و 33 :1ج ،ب 19۴۴ همو،) وجه اشتراک آن با سایر انواع
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 چنین را ادعا این شاهد دو ،حال عین در. است واضحاعتبار عقل در اسالم  طباطبایی،در نظر 

 :کندیم ذکر

 ،اترمسک مصرف مانند ،است حراماعمالی که مستلزم توقف یا اختالل در تعقل باشد  .الف

 .گیریغافل و ترور ،دورویی ،فریب ،معامله در غشّ ،دروغ

 گرچه. است عقل کنندهتحسین و بیزار خردیبی از ،نیز وجدان همگان هاانساندر میان  .ب

 .(38 :همان) رسدن نظر به چنین عمل در

متعددی هنگام پاسخ به شبهات  ضعدر مواطباطبایی واهمه:  محصول احساسات به مثابه. ۸ 

 شأمنش هک عواطف نه» ،است واقعی مصالح و عقلی حقایق ،که اساس دین کندیمکید تأدینی 

 مختصری بیان ،المیزانبرخی مباحث در کردن مطرحضمن  وی .(833: 5ج ،193۸ همو،) «است وهم

 مشاهده درخواست و)ع(  میابراه حضرت حکایت تفسیر در جمله از. کشدپیش می نیز وهم از

این  اطمینانفقدان در اینجا  .«لیطمئن قلبی» :کنندیمین آیه را تفسیر مردگان که ا شدنزنده

 ،است که درباره ادراکات جزئی یاقوهنبی ناشی از وهم است که منافاتی با ایمان ندارد. واهمه 

 واهمه ،نیهمچن. دارد تعارض عقل احکام با کمابیش و کندیم صادر عقل از مستقل را احکامی

مطلب . مثال مشهور این کندیمحکام خود و مخالف عقل را تحریک ا با سازگار نفسانی احوال

 احساس فرد در واهمهرده ضرر و ترسی ندارد فرد مجسد  داندیماین است که هرچند عقل بشر 

 ایمان با منافاتی ،کندیم ثرمتأ را نفس آرامش گرچه واهمه خطورات پس. کندیم ایجاد ترس

 .(53۸-539: 8ج، همان) ندارد

احساسی سخن  یهاسنتاز  گاهاحساسی و غایت احساسات: طباطبایی  یهاسنت. 5

 ،هدف زندگی هاسنترواج دارد. در این  و اغلب در غرب که در میان صاحبان تفکر مادی دیگویم

 اییج تا هاسنت این در نیز تعقل. است دیگران لذت ،جوییلذت این محدودیت تنها واست  لذت

 ،احساساتدلیل این وضعیت آن است که  .(161 :۸ج، همان) بینجامدبه افزایش لذت  که دارد کاربرد

 درک را مادی نفعی آدمی وقتی ،دیگر بیان به. کندیم دعوت دنیوی منافع به صرفاً را انسان

 هب را فرد تعقل ،مقابل در. شودیم تحریک عمل سوی به و ابدییم آن به شوق احساس کندیم

 سود پی دراست  تریباقست ا آنچه نزد خدا داندیمو چون  کندیمراهنمایی  حق عمل سمت

 .(133: همان) نیست مادی



 
 طباطبايي محمدحسین يشناسانساندر  «عاطفه»شناسي معنای پديدار

 

 

ز یم در بیان برخی از احکام دینی از غرایرکجهت با دین: قرآن عواطف غریزی هم. 6

با پدر و مادر و  یبدرفتار «فاحشه» در تبیین امور مثالً. ردیگیم کمکن یشدگان به ددعوت

که احساسات و عواطف  کندیمم را مطرح یتیو خوردن مال  گناهیبشتن فرزندان یا مردم ک

 یکاز  ،ان پدر و مادریم یرابطه عاطف ،همچنین .(851: همان)انسانی از آنها نفرت و پرهیز دارد 

رو حفظ انسجام جامعه است. از اینمهم در یکی از عوامل  ،دیگر از طرف ،ان فرزندانیو م ،طرف

 .(113 :19ج ،همان)و تشویق این پیوند در راستای حفظ جامعه است 

وع و عادات سبب تن هاتیتربالنفس ثابت کرده است که اختالف احساسات و تربیت: علم. 3

هدف . (839 :۸ج، همان) و یکی از دالیل تنوع فرهنگی نیز همین است شودیمعواطف و احساسات 

ن است که برخی معتقدند تعدد زوجات با عواطف و ایاین موضوع  کردنطرحماز طباطبایی 

 پذیررو تغیی گرددیم بازبه تربیت روحیه این که  دهدیمپاسخ  ویاحساسات زنان در تضاد است. 

 است. شدنیو حل

 :لذادارد.  یتعقل یزندگاست و مرد  یاحساس یزن زندگ یاحساسات و امور مالی: زندگ .۴

ر تعقل مافوق یا تدبیار مرد قرار داد تا در دنین دو ثلث را در اختیزم یاسالم از ثروت رو

 هددیمش رخ ایر احساسیار زن و تدبکه در ک یرد، و نواقصیر احساس و عاطفه قرار گیتدب

تعقل مرد  یرویله نیوسه ب -ش از مرد استیچون مداخالت زن در مرحله تصرف ب -

 .(969 :همان) جبران گردد

به مناسبت بحث ذبح حیوانات و پرسش  ،طباطبایی خدا: تفاوت عواطف انسانی با رحمت در .3

. کندرا بیان میتعالی با عواطف مهربانانه انسانی تفاوت رحمت باری ،از تعارض آن با رحمت خداوند

در خداوند یعنی افاضه خیر به کسی که استحقاق آن را دارد و  رحمت و مهربانی معتقد است وی

به میزانی که شایسته آن است. خداوند از رحمت خود به فطرت انسان و بسیاری از حیوانات نیز 

ویژگی مادی و جسمانی مشابه رحمت نیز هست که نوعی انسان دارای  ،عالوهافاضه کرده است. به

انسان  شودیمه باعث کخاص در انسان  یثر شعورأت از تنام دارد و عبارت اس «رقت قلب»

که در آفرینش و تکوین خود غلبه مطلق را به  گونههمانی لطف کند. خداوند دیگرالقلب به رقیق

 ترحم اساس بر صرفاً نیز تشریع مقام در ،را نیز آفریده است هاعذابرحمت نداده و انواع مصائب و 
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زیرا  د؛عقل برس دییتأکرده که به  دییتأ را عاطفه احکام از گروه آن فقط کلی طور به و، نکرده حکم

 .(911-833: 5ج ،همان) عقل باعث اصالح نظام بشری است

ا خدا دختران یآ ؛نٍیرُ مُبِیالْخِصامِ غَ یةِ وَ هُوَ فِیالْحِلْ ینَشَّؤُا فِیأَومَنْ » عاطفه و ظهورات آن: .11

بات اث ل گفته ویان دلیو در ب ندیآیمور بار یایشان در زر و زحالی که  رد ،را فرزند خود گرفته

را بیان این دو صفت در زنان  أسوره زخرف منش 1۴ هیآطباطبایی در تفسیر . «شان عاجزند؟یادعا

 ویژگی ود این به نددارعاطفه بیشتر و تعقل کمتری  اننسبت به مردچون زنان  دیگویمو  کندمی

به آنها د یعبارت است از عالقه شد« مظاهر قوت عاطفه زن»از  نهمونپس دو  .اندشده موصوف

 .(19۸ :1۴ج ،همان) قوه عاقله استاز کارکردهای ه کل یحجت و دلاقامه در ضعف و  ،ورینت و زیز

کته به این ن «الم»و  «لذت»در تعریف  طباطبایی: احساسات به مثابه انفعاالت نفسانی .11

 خیالی و ،نفسانی و بر سه گونه است: حسی یهاتیفیکلذت و الم از جمله  که کندیماشاره 

لذت و الم از جمله  ،چند در زبان عرفالبته باید توجه داشت که هر .(18۸ :1۸16 ،)طباطبایی عقلی

از همراهی عواطف و  بارها ،المیزاننیز در تفسیر طباطبایی و خود  دیآیمعواطف به حساب 

طباطبایی سخن از این دو را ذیل کیف نفسانی در مبحث  اما ،احساسات و لذت سخن گفته است

 ،غضب ،بحث مفصل درباره کیفیات نفسانی از قبیل شهوت وی. کندیممطرح  «مقوالت» تریکل

و از حیث اصالح و  ،را از حیث اسباب طبیعی ایجادشان به طب ... غم و ،سرور ،حزن ،ترس

 .دهدیمتدبیرشان در جهت سعادت انسان به اخالق ارجاع 

 هاگزاره نیترمهمو احصای  یسازافق

 را استخراج کرد: هاگزارهاین  توانیم طباطباییبه این ترتیب از مجموع عبارات 

 تدقبه باید دو این نسبت که است اعتباریات و واهمه از سخن ،در بحث از ایجاد احساسات -
 .شود بررسی

 .است متمایز ،و از فطرت ،مساوی ،عد حیوانیاحساسات با بُ -

 دنیوی و جولذت یهافرهنگ و هاسنت ترتیب این به. است مادی منافع ،غایت احساسات -
 .است محوراحساس ییهاسنت واقع در

 .ب ؛و زیور عالقه به زر .الف :شودیماحساسات دو تجلی دارد و منجر به ظهور دو صفت  -
 .ضعف در اثبات ادعا
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 مبنای حتی وشده  دییتأ ،بخشی از احساسات که مفید به حال جامعه و سعادت است -

 .است گرفته قرار دینی احکامدر  استدالل

 کننده عقل است.ها و نیز اساس دین اسالم تحسینوجدان انسان -

 معنایی یهاخوشه

از  ،و قوه واهمه ،از سویی ،است نسبت آن با اعتباریاتبرای درک بهتر ابعاد فلسفی عواطف الزم 

 .را بررسی کنیم ،سوی دیگر

 اعتباریات و عواطف نسبت خوشه معنایی نخست:

وی ست. اوی بررسی شده یکی از ابداعات فلسفی  عنوان بهنظریه اعتباریات طباطبایی کمابیش 

 طباطباییتفسیری سخنان در  ،دیگر. از سوی دهدیمر توضیح این نظریه به قوه واهمه ارجاع د

 منجر ما فعاله قوای ،در نظر طباطبایی شاهد همراهی وهم با عاطفه و احساسات بودیم.بارها نیز 

با  سازگار. زیرا ما افعال قوای خود را دوست داریم و از امور ناشودیماسات احس برخی ایجاد به

 .(1۴8 :8ج ،196۸ ،همو) قوایمان کراهت داریم

 زیچی حد ،رفع نیازهای برآمده از این احساساتبه منظور  توانندیمبا عوامل احساسی  هاانسان

ا اعتباریات خص ییا ادراکات اعتباری بالمعنی اال علوم ،فرآیند این نتیجه. دهند نسبت دیگر چیز به را

ق یدارند. مصادعملی است. این ادراکات در ظرف خارج مطابق ندارند، اما در ظرف توهم مطابق 

 تغییر یا نابودی با و هستند میمفاه آن مصداق دارند، وجود احساسات که مادام ،ین معانیا یوهم

 یاز معان یکالبته هر  .اندیدرون. پس علوم اعتباری تابع احساسات شوندیمنابود یا متغیر  ،احساسات

مفهوم بوده و سپس آن مفهوم  منشأاست که  ،یعنی مصداق واقعیخاص،  یمبتنی بر حقیقت یوهم

معانی وهمی لغو نیست و در واقعیت  ،به مصداق وهمی نسبت داده شده است. نکته دیگر اینکه

 یقیحق علوم با یمعان نیا است یاحساس عوامل ،اتکن ادرایچون منشأ ا ،آثاری دارد. در عین حال

 .(166 -153 :همان) ردک اقامه برهان آنها بر توانینم و ندارد یدیتول ارتباط

 اتاحساس که است این ،افزایدیمعواطف  بارهدر این بحث در طباطبایینکته مختصری که 

  :است نوع دو اعتباریات آنها تبع به و
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احساسات عمومی الزم نوعیت نوع و تابع ساختمان طبیعی مثل مطلق حب و بغض یا  .الف

 اراده و کراهت مطلق.

 .پذیرو تبدل پذیراحساسات خصوصی تغییر .ب

 به این ترتیب اعتباریات نیز بر دو گونه است:

 و مثل ریاست ،است ناگزیر آنها ساختن از انسان که ریرمتغیغ و ثابت ،یات عمومیاعتبار -

 ملکیت.

مثل اشکال مختلف جوامع که ممکن است زمانی یک  پذیررییو تغ یات خصوصیاعتبار -

 .(135 :همان) گردد تلقی بد ،شکل خوب لحاظ شود و زمانی دیگر

 از شیپ اتیاعتبار یعنی ،و تقسیم دیگر اعتباریات هاباب انواع این تفصیل دربه طباطبایی

 .میگذریمبا مقاله حاضر از آن  نبودنرتبطماست که به دلیل  گفته سخن ،اجتماع از بعد و اجتماع

قطه ن .گویدسخنی نمیوجه جنسیتی آنها  ی درباره تمایز احساسات عمومی و خصوصی و احیاناًو

دومین خوشه معنایی درباره عاطفه را  که است واهمه قوه ،ت و علوم اعتباریسااحسا اتصال

 .دهدیمتشکیل 

 احساسات ، منشأواهمهخوشه معنایی دوم: 

 اساس و بر کندیمانسان احساسات متنوعی را تجربه معتقد است  طباطبایی ،گذشت کهچنان

در عین اهمیت اعتباریات برای زندگی . دهدیم انجام را مختلفی اعمال شنیازهای برآمده از اتیاعتبار

« ش وهم استأه منشکنه عواطف » است واقعی مصالح و عقلی حقایق ،اساس دینروزمره بشری، 

 را احکامی ،است که درباره ادراکات جزئی یاقوهواهمه به نظر طباطبایی،  .(833 :5ج ،193۸ ،همو)

 .(53۸-539 :8ج، )همان دارد تعارض عقل احکام با کمابیش و کندیم صادر عقل از مستقل

؟ چه اقسامی دارد؟ نسبت آنها با سایر ادراکات ردیگیمت ئولی عواطف چگونه از وهم نش

صیل تفبه طباطبایی مهم باید گفت یهاپرسشقوای نفس چیست؟ در پاسخ به این  بشری و

تنباط را اس طباطبایینظر احتمالی  توانیم. آیا با رجوع به سنت فلسفه اسالمی دهدینمپاسخ 

ولی در جزئیات و  ،دارد اجمالی شباهتقوای نفس  بارههرچند آرای فالسفه مسلمان درکرد؟ 

یزترین انگ، قوه واهمه یکی از بحثدر این میان .شودیم دیدهتفاصیل تفاوت بسیاری میان ایشان 
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و هم مباحث محدودشان با هم  اندنپرداختهتفصیل به آن سفه بزرگ نیز، هم بهاست و فال قوا

 ،به محبت اًمشترک شودیمکه از کارکرد واهمه ذکر  ییهامثال ،تعارض جدی دارد. در عین حال

موضوع واهمه در فلسفه اسالمی مستلزم پژوهشی  ییجویپترس و نظایر آنها ارجاع دارد. گرچه 

و  گونه تحریکی قوای نفس بر دواشاره کنیم که  ، شایسته است اجماالًمستقل و مفصل است

 است:گروه  دوادراکی است و قوای ادراکی نفس حیوانی شامل 

 گانهحواس ظاهری پنج .الف

 از جمله:، استنیاز از اندام ظاهری جسمانی مثل چشم و گوش حواس باطنی که بی .ب

 .ذاکره ،واهمه ،متصرفه ،خیال ،مشترک حس

 کندیم ادراک ،دیآینمدر حس به را آنچه ،که از محسوس داندیم یاقوهفارابی واهمه را 

 .(51 :19۴9 ،و احدی یجمالیبن)

 :شمردیمچهار وظیفه برای قوه واهمه بر نایسابن

؛ هارنگمثل  ؛معانی جزئی که متعلق آنها مادی است :نوع است که بر دو ادراک معانی جزئی .الف

 مخالف. و موافق ،ادراک خیر و شر مثالً ؛که متعلق آنها از حیث ذات مادی نیستمعانی جزئی 

 .شوندینمدر ماده احساس  اینکادراک محسوسات قبلی که  .ب

 .صادرکردن احکام جزئی بر محسوسات جزئی .ج

 .(9 :1931 ،و حداد )شاملی کندیمهمه قوا را از طریق صادرکردن حکم تحریک به عمل  .د

ه کدشوار است ولی داللت بر این دارد  اهمه نسبتاًتجمیع عبارات مختلف مالصدرا درباره و 

 ودکلیات و امور معقول ش حوزهمعانی جزئی و غیرمحسوس است و اگر وارد  ،حوزه فعالیت واهمه

 یپذیرثیرأقوه وهم مانند عقل قابلیت ت ،به نظر مالصدرا .(151 :1931 ،)منصوری گرددیمدچار خطا 

 ،شیطان از ثرمتأ ،و وهم ،یعنی مظهر صفت رحمت خدا ،از مفارقات دارد. ولی عقل خلیفه ملک

 اعتماد در خوریات و محسوسات ئاست. البته وهم در ادراک جز ،ر صفت غضب خدامظه یعنی

 ،و منصوری محمدزاده) شودیم خطا منشأ و کندیم تجاوز حوزه این از شیطان ثیرتأ تحت ولی است

1931 :3). 

 مصباح یزدی از منظر مالصدرا عبارت است از: یبندجمعمدرکات واهمه طبق 
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 ... نفرت و ،محبت ادراک معانی جزئی موجود در نفس مدرک مثالً .الف

م ما به که عل اندینفسانالبته مصباح یزدی ضمن نقد این سخن معتقد است این امور کیف 

 آنها حضوری است.

 . حاالت نفسانی دیگرانب

ست انسان از حاالت نفسانی دیگران درک مستقیم معتقد ادر این خصوص نیز مصباح یزدی 

 .(۸96-۸9۸ :1935)مصباح یزدی،  بردیمندارد و با استدالل به آنها پی 

 صدور احکام نادرست .ج

ات مقدمسبب حکم به درستی و نادرستی نادرست است. زیرا یزدی این هم از منظر مصباح 
 جدا. یاقوهآن است نه 

؛ ددانیمدر نهایت مصباح یزدی تنها کارکرد واهمه را ادراک صور کیفیات و حاالت نفسانی 

 اخذ آن از ذهنی ییهاصورت ،پس از ادراک حضوری احوال نفسانیبه این ترتیب که انسان 

نظر  وی ،به این ترتیب .(583 :همان) دبه یاد آور بعداً تواندیمکه پس از نابودی آن حالت  کندیم

اموری مثل  ،نینچهم. کندیمثر از مشائیان و خطا تلقی ، متأرا مغشوش بارهمالصدرا در این 

 .(۸9۴-۸93: )همان داندیمرا مفاهیم کلی و عقلی  ... عالقه و ،نفرت ،محبت

مانند مشائین از واهمه  ةالحکم ةبدایهرچند طباطبایی در آثاری مثل  ،آنکهسخن کوتاه 

 ،بر اسفار هاهیحاشدر برخی از  اما، انگاردیمنیز وجود آن را مفروض  المیزانو در  دیگویمسخن 

. (31 :19۴3 )شیروانی، دهدیمادراکات را به حس مشترک نسبت  گونهنیاو کند میواهمه را انکار 

و وهم  داندیممنحصر خیالی و عقلی  ،از جمله اینکه در بیان انواع ادراک آن را در سه نوع حسی

 والوهم کانه ةانواع کما ان العوالم ثالث ة االدراک ثالثةفبالحقیق» :خواندیمرا همان مرتبه نازل عقل 

 :سدینویمدر پاورقی همین مطلب  وی .«عقل ساقط عن مرتبته

نال یا و إنم مثالًاض یاإلنسان والفرس والسواد والبک یالجزئ یة مضافة إلیل صورة عقلک الوهمنال یال

ا هکالمحبة والعداوة والسرور والحزن و ال مانع من نسبة إدراکباطن اإلنسان  یة موجودة فیأمورا جزئ

ة کمقابل الصور المدر یف یتها معانیسفر النفس و مجرد تسم یف یأتیما سک کالحس المشتر یإل

ق فالح یإثبات قوة أخر یحوج إلی یالفعل حت یة فینة نوعیوجب مبایق الحواس الظاهرة ال یمن طر

 .(968 :9ج ،196۴ )طباطبایی، کالحس المشتر یو إسناد فعله إل -من رأس الوهمإسقاط 
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فه بزرگ مانند آثار سایر فالس ،میکنیمه آثار فلسفی طباطبایی مراجعه وقتی ب ،به این ترتیب

رو تبیین منسجمی از زایش و از این میابییماسالمی، مبحث واهمه را سرشار از اختالف و پراکنده 

 طباطباییاین محور در نگاه  ،. به بیان دیگرخوردینمعواطف از واهمه و جزئیات آن هم به چشم 

 بسط نیافته است.

 حیات احساسی و اوصاف آن یانهیزمتوصیف 

قیق تح در دستدر پی توصیف تجربه و دریافت معنا و موضوع  یانهیزمهرچند در مرحله توصیف 

 کلی و در آرای فلسفی طباطبایی به طور بههستیم، با این حال گویی در سنت فلسفه اسالمی 

مسیر مباحث کردن نشده است. این مدعا با دنبال مطرحاحساسات  معنای منسجمی از ،طور خاص

احساسات و سپس اعتباریات به واهمه بررسی شد. عالمه طباطبایی درباره زنان، حیات احساسی، 

 یهاپرسشکار به  و طبعاً ددانیم وجهیبطرح واهمه را  شآثار نیتریفلسفدر  ویدر نهایت 

ن واهمه آیا زنا :مثل اینکه ییهاپرسش ؛کشدینم ،دیرسیمدیگری که در آغاز بسیار جدی به نظر 

عد حیوانی آیا در جسم یا بُ دارد؟ ییهاتفاوتکارکرد واهمه در دو جنس چه  ؟ددارن یتریقو

ف از غلبه عواطیا آ؟ بینجامد عقلشان بر ایشان عواطف غلبه به که دارد وجود خاصی ویژگی ،زنان

 احیاناً ای نداحق از دورتر و گراتریماد ،جوترلذتزنان بر عقل ایشان باید نتیجه گرفت که ایشان 

باشد؟ احساسات الزم نوعیت نوع بشر کدام  بیشتر آنان درشده  ییدتأ که در دین یعواطف شاید

در  ؛شودیماحساسات زنان از مردان متمایز  ،است و نسبت آنها با عقل چیست؟ در کدام وجه

 ...؟ کمیت یا کیفیت یا

 ،عواطف منفی وجود دارد از ،هرچند اشاراتی در تمایز عواطف مثبت و موافق با عقل ،چنینهم

یعنی  ،که تربیت کودکان شودیم تریجدنشده است. این پرسش هنگامی مطرح اما مالک تمیز آنها 

عقلی  ،و از سوی دیگر طبق نگرش اسالم ،از سویی مسئولیتی زنانه و مستلزم عواطف ،تربیت انسان

به آیا همه عواطف زنان در وجود ایشان غل :که شودیممطرح  پرسشاین  ،. در واقعشودیمتلقی 

 و انهیجولذتبا اوصاف  ،دارد یا عواطف مثبت و موافق عقل ایشان؟ چگونه زندگی احساسی زنان

 ایشان شایستگی تربیت انسان را داشته باشند؟ دهدیماجازه  ،اشانهیگرامادی
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 توصیف ساختاری

بر ادراک طباطبایی  مؤثرو زمینه  (context) یعنی بافت، توصیف ساختاری معنای عاطفه در

 سه فرض مطرح کرد: توانیم

ن تحقیرآمیز ملل عقب افتاده و متمد هایدیدگاهتفصیل درباره طباطبایی به بافت عرفی:. 8

نگرش اسالم درباره زن بدیع و همراه با احترام و است  و معتقد ددهیمتوضیح  به زنان راجع

این  وانتیمبیشتر عقل در مقایسه با احساسات، آیا  یگذارارزشتکریم زن است. ولی با توجه به 

مردان را به حق و عقل و سعادت  ،با نگرشی برآمده از عرف طباطبایی احتمال را مطرح کرد که

به معنای منفی کلمه و لذا تبعات آن یعنی  ،یگریاحساساتو زنان را به داند می ترکینزد

 ؟کندینمریح به آن تصو البته  انگارندیم رتلیمتما ییگرامادهو  ییجولذت ،دنیاطلبی

تفاوت ارزشی میان زن و مرد  طباطباییهرچند گاه از ظاهر سخنان  دینی:بافت قرآنی. 4

 ارهببا نگرشی قرآنی قائل به تکریم زن در اسالم است و در این  ویولی در واقع  ،شودیماستنباط 

 ارد.دداللت غیرارزشی دو جنس  یهاتفاوتبر  نیز صرفاً آنچه ذکر شدهمفصل سخن گفته است. 

خاص  یادغدغه ،فیلسوفی در سنت فلسفه اسالمی عنوان به طباطبایی بافت فلسفی:. 9

ار ابزنوعی  عنوان بهدر تفسیر خود نیز  ،داندیمآن را وجه ممیزه انسان  چونبه عقل دارد و راجع 

 ،با تعالیم دینی درآمیخته از عقل هرچند عمیقاً وی. تعریف دیجویممفهومی کلیدی از آن سود 

یونانی و فلسفی دارد و منجر به فروترانگاشتن بسیاری از ابعاد دیگر وجود  یهاجنبهوضوح ما بها

مطرح وی برای  ییهاپرسشلذا چنین  .شودیم ،در معنایی خاص ،آدمی در مقایسه با عقل

 و غرایز ،نسبت عواطف و چه نقشی در کمال بشری دارد؟ معنای احساسات چیست :شودینم

چه  دهدیم قرار موضوع یا مخاطب را هاانسان احساسات که قرآن از آیاتی است؟ چگونه فطرت

خداوند  یهامیتکرتقدیرها و با حیوانات مشترک است؟  هاانسانجایگاهی دارد؟ آیا همه عواطف 

یا جوانب دیگر کمال « عقل»در قرآن تا چه حد ناظر به  ،به ویژه پیامبر ،اولیای خود راجع به

 آدمی است؟
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 توصیف ترکیبی

و  ترهمنصفانشاید بتوان با جمع و تحدید این سه فرض به نگاهی دیگر رسید؛ با این امید که 

باشد: طباطبایی فیلسوفی است که از میراث فلسفه اسالمی در تفسیر خود از قرآن  ترجامع

ا در تنهنه ،. قول به فروتردانستن زنان از حیث عقلی و تفوق عواطف در ایشانکندیماستفاده 

 یادهیعقو  دارسابقهمیان عامه و نیز علمای دین بلکه در میان عموم فالسفه اسالمی هم عرفی 

 در عین حال تبیین فلسفی ،بخواهیم این قول مشهور را رد کنیم آنکهیباز پیش مفروض است. 

تعریف احساسات و نیز وجه غلبه آنها در زنان در آثار فالسفه بزرگ ضبط نشده  شامل یاستهیشا

 .کندیماز این رویه فلسفی رایج تبعیت  ،بودنشاست. طباطبایی نیز در وجه فیلسوف

لسفه به دستگاه مفهومی ف طباطباییدر آزمونی فکری به این اندیشید که اگر  توانیمالبته 

ا تفاوت انسان ب نیترمهمممکن بود؟ آیا باز هم  ویاتی در تفسیر اسالمی مجهز نبود چه تغییر

نشانه  یا شدیم؟ آیا پرورش در زر و زیور نشانه غلبه احساسات تلقی شدیمعقل تلقی  ،حیوانات

دارد؟ آیا همه عواطف رو سوی داللت بر بیان استدالل منطقی  «خصام»ی دیگر؟ آیا واژه چیز

 ... لذت و منفعت دنیوی دارد؟ و

 نتیجه

 ذهناالذهانی یا درونهدف پدیدارشناسی تقرب به عینیت و ذات پدیدار در چارچوب روابط بین

در  «عاطفه»سوژه خودآگاه و همدلی با او است. رهاورد پژوهش حاضر درک ابعاد مختلف معنای 

ه این بعرفی آنها است. فلسفی، قرآنی و  یهااللتارتباطات مفهومی میان د اندیشه طباطبایی و

ظر امر بسیار واضح به ن وددر ب« حیات زنان، عاطفی است» ترتیب هرچند گزاره اساسی و بنیادین

وه دیگر آن در اندیشه یکی از و وج هاهیالبا تعلیق این آشنایی و بداهت اولیه، به  ،دیرسیم

فلسفی دینی معاصر پی بردیم و شبکه معانی مرتبط، مترادف و مقابل آن  یهاشخصیت نیترمهم

این شبکه مثل فطرت، عقل قرآنی، تعریف حیوان،  یهامؤلفهرا بررسی کردیم. پژوهش در سایر 

ما  تواندیمشده در آیات زیور، خصام و انواع احساسات ذکر احساسی، غرایز، زر و یهاسنتقلب، 

 .داللت کند ترعیوسمعنایی  یهامجموعهدیگر و در نتیجه  معنایی یهاخوشهرا به 
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تحقیق درباره جایگاه عواطف و احساسات در فلسفه اسالمی و نزد فالسفه  ،در عین حال

زسازی به بازاندیشی و با تواندیمن این میراث عظیم است و اتکلیفی شایسته متخصص ،مسلمان

از این واکاوی را باید در عرصه  ییهابخش ،چنینکمک فراوان کند. همما  یشناسانسانسنت 

 یهاتشابهآثار طبی و اخالقی ایشان انجام داد. در گام بعدی تالش در جهت بررسی تمایزات و 

یت ما را به برساختن نظریه جنس تواندیممنسجم  یشناختانساننظریه نوعی جنسیتی در زمینه 

و بیش از هر چیز ما نیازمند پرسش و د. به این ترتیب پیش کن ترکینزددر فلسفه اسالمی 

 استنطاق از سنت فلسفه اسالمی با مسائل نو هستیم.
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 نبا گفتارهایی از محمدتقی مصباح یزدی و دیگرا :جنسیت و نفس .(1931هادی ) ،صادقی، 

 .مرکز نشر هاجر قم:

 قم: بوستان کتاب. ،انسان از آغاز تا انجام .(الف 19۴۴) ینحسمحمد ،طباطبایی 

 1ج ، قم: بوستان کتاب،اسالمی هاییبررس .(ب 19۴۴) ـــــــــ. 

 محمدعلی گرامی، قم: بوستان کتاب. ، ترجمه:آغاز فلسفه .(19۴3) ـــــــــ 

 تصحیح و تحقیق: محمد مرادی، قم: دفتر تنظیم و نشر آثار زن در قرآن .(19۴۸) ـــــــــ ،

 عالمه طباطبایی.

 ۸ج ،للمطبوعات یلبنان: مؤسسة األعلم ،تفسیر القرآنالمیزان فی  .(1931) ـــــــــ. 

 دفتر  قم:، باقر موسوی همدانیمترجم: سید محمد ،زانیر المیترجمه تفس .(193۸) ـــــــــ

 .1۴ و 19، 5، ۸، 8ج ،یانتشارات اسالم



 
 طباطبايي محمدحسین يشناسانساندر  «عاطفه»شناسي معنای پديدار

 

 

 یاإلسالمقم: مؤسسة النشر  ،مةکة الحینها .(1۸16) ـــــــــ. 

 9ج المصطفوی، ة)با حاشیه عالمه طباطبایی(، قم: مکتب ةالمتعالی ةالحکم .(196۴) ـــــــــ. 

 8ج ،صدراتهران:  ،سمیصول فلسفه و روش رئالا .(196۸) ــــــــــ. 

 ( 193۸کرسول، جان). حسین کاظمی ،فرییدانا، ترجمه: حسن و طرح پژوهش پویش کیفی ،

 تهران: صفّار، چاپ دوم.

 نقش عوامل معنوی در معرفت با تکیه بر قوه وهم » .(1931) علیعباس ،منصوری ؛رضا ،محمدزاده

 .88-5، ص1ش ،11س ،نامه حکمت() یندنامه فلسفه پژوهشدر: « از نگاه مالصدرا

 محمد  :تحقیق و نگارش ،اسفار )کتاب نفس جزء اول(شرح  .(1935) یمحمدتق ،مصباح یزدی

 .۴ج ،خمینیسسه آموزشی و پژوهشی امام ؤقم: انتشارات م ،سعیدی مهر

 در:  «چیستی وهم و نقش آن در خطای ذهن از نظر مالصدرا» .(1931) یعلعباس ،منصوری

 .163-1۸3، ص19ش ،۸ ورهد ،آیین حکمت

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




