
 

 

  

 

 

 گرِی غیر ذاتی نقش ادراکات حقیقی و اعتبار در حکایت
 2عبدالحسین خسروپناه، 1مهدی عاشوری

 چکیده

صتـی صز معلـوم   یـو ت ر  صز مفاد صی  صمکان شنا ت و  ئالیسم مع فتی، وجود صد ص اتی صتت  ه بـه 
گـ ی  ص   توصن حکایت یابیم  ه نمی صی  ص می  نند. صما ما د  وجدصن  ود معانی رهنی گ ی می حکایت

گـ ی معـانی و    شناتانه صز نحوه حکایت رصتی آنها دصنست. هد، صیلی صی  مقاله، ص صئه تبیینی هستی
پـس صز مـ و ی بـ     صد ص ات غی حقیقی د  اها او  مبحث مالک ثبوتی شنا ت صتت. بنـاب صی   

هـا ماننـد نظ یـه     مسائ  و پیشنهادهای م تبط با مس له توضیح ایستی معانی رهنـی و نقـادی آن  
شـود بـ صی توضـیح     گـ ی، تـالش مـی    شـنا تی حکایـت   گ ی شأنی و توضیح نفس شبح، حکایت

، اها او  وصحدی ص صئه دهد. دیـدگاه مختـا    «گ ی معانی و صد ص ات حقیقی و غی حقیقی حکایت»
گ ی معانی و صد ص ات صی  صتت  ه معانی غی حقیقی نـه د  عـ ا صد ص ـات      با ه مس له حکایتد

گ ی با توتعه   نند. صی  حکایت حقیقی، بلکه د  طول آن معانی صز موضوع مو د مطالعه حکایت می
گی د  ه شـباهت جزئـی بـا     هایی یو ت می مجازی و صعتبا ی مصادیق صد ص ات حقیقی صز وصقعیت

گـ ی   د  حکایت« شباهت جزئی»و هم « صعتبا »صد ص ات حقیقی دص ند. د  صی  پیشنهاد، هم  معلوم
نیسـت. بلکـه   « معلـوم صدعـایی  »و « یو ت رهنـی »غی  رصتی نقش دص د، ولی شباهت جزئی میان 

وجود دص د. یـو ت رهنـی بـه یـو ت     « محکی صدعایی»و « محکی حقیقی»شباهت جزئی میان 
صش غیـ  رصتـی دصنسـته     گ ی ی صتت و د  قیاس با معلوم صدعایی حکایترصتی حا ی صز محکی حقیق

 .شود می
 

گـ ی غیـ  رصتـی،     گ ی رصتـی، حکایـت   صد ص ات غی  حقیقی، معانی رهنی، حکایت :واژگان کلیدی
 .صعتبا یات
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 درآمد

 و کستب  شناخری ایأ است کته آیتا تحصتیل معردتت     های معردت یکی ان مهمرریأ پرسش

انتی  تو آیا انسان میبه عبارت دیگرب  خیر؟ممکأ است یا  آگاهی برای انسان ان خود و محیط

 به واقعیات جهان آگاهی یابی؟

های گوناگونی به آن داده شیه است. درک اولیته   ایأ پرسش ان دیربان مطر  بوده و پاسخ

کنتیم و بتا وجتود     می هیههایی ان جهان اشراف داریم و اشیاء را مشا ما ایأ است که به بخش

رئالیستم  »یادت کلیب هسره مرکزی مباحتث   خطای در ادراکاتب شناخت ممکأ است. ایأ ره

و دسررسی  است. قریب به اتفاق مرفکران مسلمانب امکان معردت« امکان شناخت»و « معردری

گرایان و شکاکان را پاستخ دهنتی.    انی شبهات نسبی ودهبه شناخت را ممکأ دانسره و تالش نم

؛ 42-40ب ص1388اب ستین  استت )ابتأ   1«رئالیستم »گانته   امکان شناختب یکی ان اضتالع سته  

ب 3؛ همتتانب ج 90ب ص1قب ج1410؛ صتتیرالییأ شتتیرانیب 212ب ص1ب ج1380ستتهروردیب 

  (.374ب ص1363یزدیب  ؛ مصبا 314-312قب ص1421؛ طباطباییب 446-445ص

دهنتیه خودمرنتاقض بتودن شتکاکیت مطلتق و       ایأ ادله اغلب جنبه تنبیهی دارنی و نشان

گرایی تامّ به عنوان نقطه مقابل شکاکیت است. مفاد اصل امکان شناخت ایأ است کته   نسبی

ن استرفاده نمتود   توا ان ایأ اصل نمیاما  کننی. ا حقیقراً ان واقع حکایت میبرخی ان ادراکات م

برختی معتانی ذهنتی را     بخودوجیان در . ان سوی دیگر نیز که کیام ادراکات حقیقی هسرنی

 کننی. گری نمی یابیم که ان محکیِ مورد ادعای خود حکایت می

                                                                                                                     
( مسرقل ان ذهأ واقعیری وجتود  1رئالیسم معانی مخرلفی دارد. ولی در معنای عامب شامل سه میعاست:  . در دلسفه1

ها قابل انرقال است. رئالیسم معردرتی متیعای دوم استت    ( ایأ شناخت3( ایأ واقعیت قابل شناخت است و 2اردب د

 است. « امکان شناخت»که تقریباً معادل بحث 
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« ای شتناخت گتزاره  »مباحث ختویش را محتیود بته     بشناسان تحلیلی معردتان  بسیاری

 امتا ان منظتر دلستفه استالمیب بتیون      انی. لیل نمودهتح« باور صادق موجه»نموده و آن را به 

مطلتق  »شناسی پاستخ داد و بایتی    توان به مسائل معردت های شناخت نمی توجه به همه گونه

(. هرچنی بحتث مسترقل   62-55ب ص 1386شناسی باشی )دیاضیب  موضوع معردت ب«معردت

ولتی دیلستودان    باستت   پ  ان عالمه طباطبایی رواج یادره شناخری در دلسفه اسالمی معردت

انتی کته برختی اصتالراً      النف  بحث کرده مسلمان پیرامون معردت در منطقب امور عامه و علم

شتتناخریب  منطقتتیب ماهیتتت» ببرختتی ان ایتتأ مستتائلکتته  . درحتتالیشتتناخری هستترنی معردتتت

هتای   تحلیتل  بهتا  البرته در تمتامی ایتأ شتاخه     ی.باشتن  متی  «شتناخری  شناخری یا نفت   هسری

حتیاقلّ دو رکتأ    شناخریب در شتناخرأ وجتودِ   ان منظر هسریری محوریت دارد. شناخ هسری

 :واضح و آشکار است

 و داعل شناسا مبه عنوان عالِ . شخصی1

 .معلوم وامری به عنوان مرعلق آگاهی . 2

 «.  معلوم»و « عالِم»یعنی در تحلیل اول ان معردتب دو رکأ النم است: 

استت  « آگاهی عتالِم بته معلتوم   »ای دوموضعی به معنای  رابطه« شناخت»ارت دیگرب به عب

دانسره شودب همیأ « اضاده»(. اگر ایأ رابطه ان مقوله 12اب ص1392)خسروپناه و عاشوریب 

نیانستره و آن را امتری   « اضاده محتض »را « علم»دو رکأ کادی است. ولی دیلسودان مسلمان 

(. یعنی رابطه شتناخری میتان عتالم و معلتوم     105ب ص1388اردیب داننی )ع می« ذات االضاده»

وجود « علم»رکأ سومی با عنوان « شناخت»است. به عبارت دیگرب در « منوط به یک واقعیت»

  (.19ص ب2ج ب1386 تبی)عبوداست « مابه یُعلم»دارد که مناط شناخت اشیاء یا همان 

ان چته   بدر میتان مقتوالت  « معلت »در چارچوا دوقب پرسش بعیی ایأ بود که ماهیتت  

امری عرضتی و ان  « علم»واقعیت  بتر بر پاسخ ابریایی و مقبول است؟ بنا «تمقوال»ی ان سنخ

 ؛آراء دیگری نیز در کنار ایأ رأی مطر  بوده استالبره شی.  دانسره می« کیف نفسانی»مقوله 

( 312صب 1جب م1966رانیب  )دختر  دانسره «اضاده»برخی ان دیلسودان ماهیت ادراک را  مثالً

پت  ان   ب«شناستی علتم   ماهیتت »دانسرنی. امتا   و برخی ماهیت علم را همان ماهیت معلوم می

؛ همتانب  487ب ص1ب ج1380طر  مسئله علم حضوری توستط شتیخ اشتراق )ستهروردیب     

 تبتییل شتی؛  « وجودشناسی علم»( و تیقیق آن توسط مالصیرا به 74؛ همانب ص14-13ص

نته شتیئی کته     شتودب  ای و مساوق وجود دانسره می حقیقری درامقوله« علم» بنیرا در ایأ بیان
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 .  (21ب ص1388آنادب   گنجی )خسروپناه و پناهی در کیام مقوله میبپرسیم 

بته عنتوان عتالِم    « التف »یک واقعیت و وجود است که اگر « علم» ببر اسار مبنای دوق

( 275-263ب ص1389طهتریب  )م« وجود ذهنیِ»بر نظریه  باشیب بنا« ج»واجی واقعیت علمی 

« التف »استتب پت    « ا»ان شیء خارجی « حاکی« »ذاتی»به صورت « ج»چون شیء علمی 

شود. تحلیل دوقب توضتیحی   علم حصولی نامییه می« ج»شناسی و  می« ج»را به واسطه « ا»

 بادراک ان معلتوم « گری حکایت»است. در ایأ مبنا « ادراک حقیقی»شناخری ان چیسری  هسری

 گری اشاره خواهی شی. های حکایت به نظریه 2-1در بخش  1شود. آن دانسره می «ذاتی»

هایمرتبطبامعرفتواژهدانش

ای به واژگان نزدیک بته معردتت و علتم     اشاره بنیی و بیان مسئله النم است پیش ان صورت

تقریباً « شناخت»و « ادراک»ب «دهم»ب «دانش»ب «علم»ب «معردت» بباشیم. در عرف واژگان  داشره

ولی برخی ان ایأ واژگان در ادبیات دلسفه استالمیب معتانی و    .رود کار می همرادف یکییگر ب

شتناخری دو   گونته کته گاشتتب در تحلیتل هستری      همتان کننتی.   بار معنایی خاصی پییا متی 

 نی.واژگان کلییی هسر« وجود ذهنی»و » علم»واژه  دانش

شتتناخری ان  ر تحلیلتتی هستتریاستتت و د« شتتناخت»منتتاط « علتتم» بدر ایتتأ چهتتارچوا

گتری   اش حکایتت  شود که اثتر وجتودی   تقسیمات وجودب وجود و واقعیری ذهنی دانسره می

نیز اسرفاده شتی. ریشته ایتأ واژه در مباحتث     « ادراک»واژه  ان دانش باست. اما در بحث دوق

مرتبط هایی وجود دارد که  واژه های دلسفه اسالمی نیز دانش در دیگر شاخه النف  است. علم

و دیلسودان معاصر در تبییأ دعاوی و اقامه دالیل خود ان آنها استرفاده   بودهبا بحث معردت 

النف  استب ولی عالمته طباطبتایی در    مباحث علم« ادراک»واژه  انی. هرچنی ریشه دانش کرده

ب 1379انتی )طباطبتاییب    اسرفاده نمتوده « ادراک»ان واژه  اصول دلسفه و روش رئالیسمب عمیتاً

                                                                                                                     
شناسی تشخی  صواا ان خطا و علم ان جهتل استت. بته همتیأ جهتت معاصتریأ علتم        . مسئله اصلی معردت1

باشی. اما نظر بته تعریتفب علتم حصتولی     توانی صواا یا خطا علم حصولی می داننی. یعنیحصولی را خطاپایر می

باشیب پ  عتالِم استت. در ایتأ مبنتا     « ا»ان شیء « پ»واجی صورت ادراکیِ « الف»مناط شناختِ است. یعنی اگر 

شتکاکیت  علم حصولی ادراکی حقیقی است؛ نیرا بر اسار دیلسودان مرأخر اگر علم مصیب به واقع نباشیب منجر به 

توانی خطا باشی. علت ایأ موضوع ایأ است که دالسفه مسلمان در امور عامه علم استب نمی« ا»شود. پ  اگر می

شناستانه  انتی؛ نیترا در صتید توضتیح هستری     شناسانه ان چیسری ادراک و علم ارائه کردهالنف  تحلیلی هسریو علم

 شناخت حقیقی بودنی.
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ادراک و علتم حصتولی بته     یبه همیأ جهت در مرون معاصریأ گتاه  .مقاالت دوم تا پنجم(

   1انی. جای یکییگر اسرعمال شیه

ایتأ مقالته بستیار     شود ولی در که در مرون معاصریأ کمرر اسرفاده می یواژه دیگر دانش

دارد. استت. ایتأ واژه ریشته در مباحتث منطتق      « معانی ذهنتی »واژه  کار ردره استب دانش به

التتنف ب در مباحتتث منطقتتی بتته مستتائل   بتتیش ان الهیتتات و علتتمنیتتز دیلستتودان مستتلمان 

   .انی شناخری پرداخره معردت

کنتی کته    ابزاری قتانونی را بیتان متی   »بنا بر تعریف رایج در میان مرفکریأ مسلمانب منطق 

علومات بان دست آوردن مجهوالت ان م مراعات ایأ قوانیأ ذهأ را ان خطا در دکر یا همان به

(. طبتق قاعتیهب اصتول و قواعتی     18ب ص1376؛ طوستیب  86قب ص1404سیناب  )ابأ« دارد می

شناسی اخا شود. ولی چون در گاشره چنیأ شاخه  توصیفی منطق بایی ان دانشی چون معردت

 انی.  دانان ایأ مسائل را در میخل منطق بررسی و تیویأ کرده مسرقلی وجود نیاشتب منطق

نطق ت چنان ه مصنفیأ اولیه و شتارحیأ و مصتنفیأ بعتیی در آن اتفتاق      موضوع اصلی م

ت تفکر و نحوه صحیح تصرف در معلومات برای ایصال به مطلوا )معلوم نمودن یتک   دارنی

مجهول( است. وقری دارابی و دیلسودان مسلمان پت  ان او دیینتی کته ایتأ تفکتر در حتونه       

استب النم دیینتی در متیخل منطتق در بتاا     « قول جانم»یا « قول شار »حاصل ان « معانی»

بحثتی  « معتانیِ ذهنتی  »و نحوه داللت الفاظ مفرد و اقوال جتانم بتر   « معانی»و « الفاظ»نسبت 

کننی که موضوعات منطق ان مفاهیم ذهنی هسرنی که در  مقیماتی داشره باشنی. آنان تصریح می

ای منطقی نخواهی بود. ولتی   سئلهانائی نیارنی. پ  بحث ان نسبت الفاظ و معانیب م خارج مابه

ان جهت بیان مقاصی و تعلیم و تعلمب پیش ان مباحث کلیات خم ب بیان ایأ نسبت النم است 

معتانی  »واژه  (. در ایتأ مقالته نیتز دانتش    22ب ص 1391سیناب  ؛ ابأ26-25ب ص1373)دارابیب 

در « علتم حصتولی  »و « معنای ذهنی»ب «ادراک»شود. هر سه اصطال   بسیار اسرفاده می« ذهنی

  2گری دارنیب مشررک هسرنی. ایأ جهت که امری ذهنی هسرنی و شأنیت حکایت

                                                                                                                     
شتود و عالمته طباطبتایی نیتز در     های میون اسرفاده متی واژه علم بیشرر برای دانش. نظر به اینکه در مرون معاصر 1

انیب مؤلف عمتیتاً ان ایتأ واژه بترای اشتاره بته واقعیتت       اسرفاده کرده« ادراک»شناسانه خود ان واژه مباحث شناخت

ا تقسیم علم به حضتوری و  کنی؛ مگر آنکه نیان باشی به مباحث وجود ذهنی ینفسانی حاکی ان عالم واقع اسرفاده می

 حصولی اسرناد کنی.  

شناخری ان علم حصتولی  شناخری ان ادراک و تحلیل هسری. طبق مطالب گفره شیه در آثار مرأخریأ و تحلیل نف 2
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بیانمسئله

 شناسانه علمب تبیینتی دربتاره چیستری ادراکتات حقیقتی      گونه که گاشتب تحلیل هسری همان

نیز درباره ادراکات مطر  استت کته مبرنتی بتر پتایرش       ای شناسانه معردت پرسشاما  است.

نیب یتک یادرته   نیسر« معلوم»که برخی معانی ذهنی حقیقراً حاکی ان است. این راکاتخطا در اد

نمتا هسترنی.    نما و برخی غیرواقتع  یعنی برخی ان معانی و ادراکات ذهنی واقع وجیانی است.

 بکه در سنت دلسفه اسالمی و بحث وجود ذهنیب اگر علم مصتیب بته واقتع نباشتی     الیحدر

 شود.   منجر به شکاکیت می

 توان ایأ دو حالت را جمع کرد: دو طریق می به

ادراکتات حقیقتی کته در     بادراکات و معتانی ذهنتی دو دستره هسترنی: دستره اول      الف(

حقیقی یتا   ادراکات غیر بشونی و دسره دوم نامییه می« علم حصولی»شناخری  اصطال  هسری

قبل ان اجرمتاع را   ادراکات هسرنی. عالمه طباطبایی یکی ان مصادیق اعرباریات عمومی و شبه

داننی. یعنی تنها علم حقیقی و یقینی است کته عتیأ واقعیتت ختارجی      اصل مرابعت علم می

عینیتت بتا   )« علتم »ایأ خصیصه  بو حاالت گوناگون ادراکی ماننی ظأّب شک و وهم باشی می

حیّ علتم حصتولی را بتر ایتأ صتور       ببر احریاجات خویش ولی انسان بنا را نیارنی. (خارج

(. در 439-437ب ص1379شتمارد )طباطبتاییب    کنی و آنها را حجت می نیز جاری می ادراکی

 .انی خوانیه شیه« علم»ایأ مبناب علم حصولی خطاناپایر است و معانیِ خطاپایر اعرباراً 

و در نریجته   هیخوانیه شت « علم حصولی»دوم اینکه مجموع ایأ معانی ذهنیب ا( مبنای 

ب 1390نادهب  ؛ حستیأ 164ب ص1ب ج1377)مصبا  یزدیب  علم حصولی خطاپایر دانسره شود

« علم حصتولی »احکامی که برای  :(. اما انرخاا ایأ مبنا با ایأ مشکل مواجه است که46ص

متورد نظتر   « علم حصتولی »بر  بشود شناسی اثبات می بر اسار نظریه وجود ذهنی در هسری

 شناسان قابل اطالق نیست.   معردت

                                                                                                                                      
 

ها نبوده استت.  شناخری خطاها و جهلشناخری یا نف دانسرنی و غرضب توضیح هسریآنها را ذاتاً حاکی ان واقع می
معانی چون کاذا و صادق داردب اعم ان ادراکات و علوم حصولی است. ولی در اسرعمالی کته پت    به همیأ جهت 

ان عالمه طباطبایی رایج شیهب در ادراکات نیز خطا وجود دارد و ایأ دو مساوق )اتحاد در مفهوم( خواهنتی بتود. بته    
دراکات ناشی ان اقوال هسترنیب ایتأ دو   همیأ جهت معانی و ادراکات با تسامح و بیون نظر به اینکه معانی ناظر به ا
در مورد علوم حصتولی استرعمال   « حقیقی»تقریباً مررادف گردره شیه است و اگر مقصود ادراکات حقیقی باشیب قیی 

 خواهی شی.
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شناستی در دلستفه    شناستی علتم و معردتت    رقاد به ترابط هستری در ایأ مقاله به دلیل اع

شود. اما چالشی که مبنای اول با آن مواجه استب ایتأ استت    اسالمیب مبنای اول برگزییه می

جهتت   ایأ مسئله انایتأ ان نظر دلسفی چگونه قابل توضیح هسرنی؟ « ادراکات غیرحقیقی»که 

هتایی کته    باشنی و بر اسار وی گی قیقی میح اهمیت دارد که بسیاری ان معانی ذهنی ما غیر

 عانی ما قابل توضیح نخواهنی بود.شودب اغلب م می برای علوم حصولی احصا

نمتا هسترنی کته     پرسش اصلی مقاله ایأ است که آیا معانی ذهنی تنها در صتورتی واقتع  

ان  در عیأ اینکته ذاتتاً  « معنای ذهنی»ذاتی باشنی؟ آیا ممکأ است یک « گری حکایت»دارای 

شناستانه   نمایی داشره باشی؟ پاسخ به ایأ مسئله نیز هسری گر نباشیب بروانی واقع واقع حکایت

دهتی و بته مستئله     متی  نمایی ادراکات را مورد بررستی قترار   خواهی بود و مالک ثبوتی واقع

شناستتانه بتترای مستتئله  پتترداند. البرتته ایتتأ توضتتیح هستتری احتتران و معیتتار شتتناخت نمتتی

 هایی است. عیار شناخت دارای داللتشناسانه م معردت

مبناینظریوپیشینهتحقیق

گتری   شناسیب نظریه وجود ذهنی و حکایتت  شناسی علم بر معردت تقیم هسری در ایأ مقاله

ذاتی علم حصولی )ادراک حقیقی( در چهارچوا دلسفه اسالمی متورد پتایرش استت. در    

گتری علتومب رد    در اثبات حکایتت مورد اصل امکان شناخت نیز روش بسیاری ان دیلسودان 

اما صرف بیان مفاستی عتیم پتایرش     ی و شکاکیت است.گرای یعنی نسبی بشقوق مخالف آن

هرچنی  ؛کننی می  که ان واقع حکایت هسرنیادراکاتی  کننیه تنها اثبات ب(گری )سفسطه حکایت

 را به واقع رهنمون نساننی.   برخی ان معانیِ ذهنیب ما

عالمه طباطبتایی و استراد مطهتری بتا اشتاره بته بیتانی تنبیهتی ان شتیخ اشتراقب اصتل            

بتیاهت  جهتت   بته  امکان شناخت  داننی و معرقینی گری علوم حصولی را بییهی می حکایت

ب 6جب 1379مطهتریب  نتیاریم )  احریتاج و برهتان   بته دلیتل  اصل حکایرگری علم حصتولیب  

ب 1378)معلّمتیب   داننی میبه مطلوا  همصادراما اسراد معلمی ایأ دلیل را مشرمل بر  .(91ص

 .  (175 ب 89ص

پرداند که آیا ادراکات حقیقتی   تنها به ایأ مسئله می باما بحث دوق در صورت تمام بودن

ی گتر  بتودن حکایتت    وجود دارد یا خیر؟ درباره ایأ مسئله که ادراک حقیقی چیست و ذاتی

ان دیتیگاه مشتهور و استراد     حکایتت  ماهیتت »برهان مهریزی در دو مقالته   به چه معناستب
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برهتان  « )ان دییگاه اسراد مصبا  ماهیت حکایت»( و 1389برهان مهریزیب دیاضیب « )دیاضی

نی که مقصود ان حکایت ذاتتی و غیرذاتتی   پردان به ایأ پرسش می 1(1388مهریزیب مصبا ب 

ب «ذاتتی بتاا ایستاغوجی   »بتا   «ذاتی بتاا برهتان  »با اسرفاده ان تمایز  بچیست؟ در مقاله اول

 نیأ دیتیگاه استراد   شود. هم برای علم توضیح داده می گری مقصود ان ذاتی دانسرأ حکایت

دییگاه استراد مصتبا    یز نشود و در مقاله دوم  گری ادراکات تبییأ می دیاضی درباره حکایت

 شود که در بخش سوم ایأ مقاله بررسی خواهی شی. طر  می

گتر ان معلتوم    اما مسئله مرتبط دیگر اینکه چگونه با دترض پتایرش ادراکتاتِ حکایتت    

آقایتان  شناخری قابتل توضتیح استت.     ان نظر هسری« گری ذاتی حکایت»ایأ ب صورت ذاتی به

خستروپناهب  ) رئمکیسو  معرفتویب پنج و شتش کرتاا   های چهار خسروپناه و عاشوری در دصل

ارجتاع  »و  «تطتابق مفهتومی  »ب «تطابق عوالم»ب «تطابق ماهوی»چهار نظریه  (1393عاشوریب 

انتی   تتالش نمتوده  . آنهتا  انی را مورد بررسی قرارداده «ارنش علم حصولی به معلوم حضوری

 نیأ مقالته  وضیح دهنی. همشناخری ت نظر هسری گری ذاتی علم ان معلوم را ان نحوه حکایت

گتری   شناستانه بترای توضتیح حکایتت     ای نف  ( نیز نظریه1389)برهان مهریزی و دیاضیب 

 معردی کرده است.

گتری معتانی غیرحقیقتی استت. ان ایتأ نظتر        توضیح حکایت بمسئله اصلی مقاله حاضر

را غیرذاتتی   هتا  گری ادراکتات ان معلتوم   هایی که حکایت مقایسه پاسخ به ایأ مسئله با نظریه

 دارای اهمیت است.داننیب  می

در در مقالته   هاشمی و سجادی نظریه شبح است که سیی بمشهورتریأ نظریه ان ایأ دسره

ا انی بت  تالش نموده (1391درب  سییهاشمیب سجادی...« )تأملی بر نظریه شبح و وجود ذهنی »

یگاه را تقویت کننی. در مقالته  ب ایأ دیوی ه عالمه طباطبایی پاسخ به نقی دیلسودان مسلمانب به

شناستانه ان   ای روان ( نیتز نظریته  1388)برهان مهریزیب مصتبا ب  « برهان مهریزی و مصبا »

مصتبا  نستبت داده شتیه استت. مقالته      و بته استراد   شتیه  گری غیرذاتتی معردتی    حکایت

ث نیز به بحت  (1395)عاشوری و خسروپناهب  «های ظنّی نمایی و ارنش معردری شناخت واقع»

بته   بولی در یکی ان مقیمات خود .در حونه معانی تصییقی و حکم غیرقطعی پرداخره است

گری ذاتی( اشاره دارد کته در ایتأ    گری غیرذاتی مرکی به حکایت ای ترکیبی )حکایت نظریه

                                                                                                                     
 . مقاله اول به صورت مشررک با اسراد دیاضی و مقاله دوم به صورت مشررک با اسراد مجربی مصبا .1
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شناخری مقایسته   گری روان مفاد آن با دو دییگاه شبح و حکایت بمقاله ضمأ بسط آن دییگاه

 خواهی شی. 

گریتصوراتوتصدیقاتوچیستیحکایتمقسم

« گتری  حکایتت »ختود  بایتی مقصتود ان    بگتری غیرذاتتی   پیش ان طر  مسئله درباره حکایت

مشتخ  گتردد.    (تصتورات و تصتییقات  )عنوان وی گی مشررک در تمام علوم حصولی  به

د کته مقستم تصتورات و    شتو  عتیأ مابرتیا  مناستب استت    ببرای مشخ  شین ایأ مستئله 

 ت؟  تصییقات چیس

شود و ایأ بحث  نظریه مشهور ایأ است که علم حصولی به تصور و تصییق منقسم می

اما تقسیم علم و معردت به تصور و تصتییق ان مقتیماتی    شناسی علم است. مربوط به هسری

بته  (. 329و  266ب ص ق1408بود که توسط دارابی در ابریای منطق طر  گردیتی )دتارابیب   

شناخری داردب ایأ دو منشتأ   شناخری و معردت دو ریشه هسریکه بحث علم حصولی  دلیل آن

تعریتف علتم   ت گونته کته گفرتیم      همانت نیرا   مخرلف سبب ایجاد برخی خطاها شیه است؛

ولی آن ه موضتوع تفکتر    .ناظر به ادراکات حقیقی است بشناسانه حصولی در مباحث هسری

و  مّ ان علتوم حصتولی بتوده   مفهوماً اعت  باشیب معانی تصوری و تصییقی است که منطقی می

 ی.نشو شامل مجهوالت تصوری و تصییقی نیز می

یلستودان دربتاره   در اخرالف نظتر د  بشناخری درباره مقسم تصور و تصییق مسئله هسری

تصییق مرکب است یا بسیط و اینکته حُکتم در تصتییق    »و ایأ پرسش که حقیقت تصییق 

. مالصتیرا در ایتأ   (70ب ص1381یب شیرانصیرالییأ ) داردریشه « است؟چه جایگاهی در 

در باا تصییق )نظریه ترکیبب نظریه تصور به شترط حکتمب    پ  ان بیان چهار نظریه رساله

 دهی.   ار نظریه ارائه میوجه جمعی برای ایأ چه بنظریه حکم به شرط تصور و نظریه اذعان(

 بانتی  شترط تصتییق دانستره    هتم و برخی جزء تصییق آن را را که برخی  «یتصور»وی 

گانه و حکتم را ان   ط تصورات سهنحوه ارتبا بدانی نه قسمی. به همیأ دلیل تصور مقسمی می

تصتییق مرکبتی تحلیلتی ماننتی      بدانی نه ترکیب خارجی. به عبتارتی  سنخ ترکیب تحلیلی می

)همتانب   کب تحلیلتی بتا بستاطت منادتات نتیارد     باشی و قول به مر ترکیب جن  و نوع می

مفهتومی استت کته ان     ت که محل نزاع مقاله حاضتر استت ت   « گری حکایت»مفهوم  .(46ص

یعنتی تصتورات و    بشود و جزء تحلیلی همه اقسام علم حصتولی  انرزاع می« تصور مقسمی»
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تصییقات است. البره با ایأ توضیح که تنها محیود به ادراکات حقیقی است که بته صتورت   

 دارنی.« گری حکایت»ذاتی 

در منطق نیز با معانی تصتوری و تصتییقی مواجته     بشناخری اما در کنار ایأ بحث هسری

هسریم که هم شتامل معلومتات تصتوری و تصتییقی و هتم شتامل مجهتوالت تصتوری و         

ان مجهول مطلق پرسش کترد و نته   توان  نه میشونی. اهل منطق اذعان دارنی که  تصییقی می

شتود و بته    گفرته متی  « مبتادی »های پیشتیأ   به معلوم بدر اصطال  توان ان آن خبری داد. می

مجهتول مطلتق نیستتب     بگوینتی. مطلتب  « مطلب» بمجهولی که مورد سؤال قرار گردره است

هتای علمتی را بته دو دستره اصتول )ارّ       بلکه مجهولی مضاف است. اهتل منطتق پرستش   

   .(196ب ص1388؛ حلیب 68ب صق1408 سیناب انی )ابأ دروع تقسیم کرده المطالب( و

شود ایأ است که تفکر منطقی محیود  آن ه ان تعمیق در چیسری تفکر منطقی آشکار می

هتایی ان شتناخت بشتری محصتول      شتود و بختش   ای ان معانی ذهنی متی  به تحصیل حونه

شتود.   همه معتانی ذهنتی را شتامل نمتی     بینی تفکر منطقیآدر لاا ی هسرنی.دیگر آینیهایدر

شناسی متورد نظتر استتب بته معنتای       در منطق و معردتتصورات و تصییقاتی که عالوهب  به

بلکته   آیتی.  شناخری تقسیم علم حصولی متی  چیزی نیست که در بحث هسری  آن بدقیق کلمه

 (.64 صب الف1392شود )عاشوری و خسروپناهب  شامل مجهوالت و خطاها نیز می

 یرذاتیغ یگرتیحکا

ک ان طریتق  رعلق ادراک است که میرِادراک و م ای میان وجود رابطه ب«گری حکایت»مراد ان 

شود. پرسش ایأ است که رابطه میان ادراک و میرَک ذاتتی استت یتا     آن به میرَک منرقل می

گتردد.   متی  گری ذاتی یا غیرذاتی استب به مقصود ان ذاتی بان که ایأ حکایتاما اینغیرذاتی؟ 

نب ذاتتی بتاا   ذاتتی بتاا برهتا    ؛ذکر شیه استت گری  حکایت سه معنا برای ذاتی در بحث

؛ 47 صب 1388)برهتان مهریتزی و مصتبا ب    نیانی ان اعربار  لفعل بودن و بیایساغوجی و با

   (.14 صب 1389و دیاضیب  مهریزی  برهان

ذاتتی  « امکان»اشی که ب می« مفهوم»گونه ذاتی   همان« گری حکایت» ببر اسار معنای اول

ب حکایتت و  «مفتاهیم »ذات )نوع(  مام حقیقت و تمامت ببر اسار معنای دوم است.« ماهیت»

بترای علتم ایتأ    گتری   حکایت بر معنای سوم نیز النمه ذاتی دانسرأ بنا و گرى است نمایش

گتری   حکایتت  است که علم بیون هیچ شرطی خارج ان آن بالفعل حتاکی باشتی. در متورد   
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ی کته معنتای ذهنت   اک یا تمام ذات آن نباشی و یتا آن خاصه ادرگری  حکایت غیرذاتی نیز اگر

معنتا ان معلتوم   گتری   حکایتت  به شرطی خارج ان ختود نیانمنتی باشتیب   گری  حکایت برای

 .پرداخت یمخواه (سه نظریههای ماکور ) به شر  نظریه بغیرذاتی خواهی بود. در ادامه

نظریهشبح

طر  شیه و اغلب دیلستودان مرتأخر   مهایی که درباره چیسری و حقیقت علم  یکی ان دییگاه

ایتأ  نظریه شبح استت. مفتاد    بکننی های باطل طر  می عنوان یکی ان نظریه به نیز آن نظریه را

ی توانی عیناً به ذهأ بیایت  ایأ است که ماهیت خارجی نمی نظریه بر اسار معردی مخالفان آن

شتبحی ان   ببلکه صورت ادراکتی  و معلوم تطابق ماهوی وجود نیارد. میان صورت ادراکی و

 (.  131ب ص2ب ج1369سبزواریب ) معلوم خارجی است

ختارجی را   رد اینکته انستان چگونته ماهیتت اشتیاء     پاسخ طردیاران نظریه شبح در متو 

ماهیت تصور و علم با ماهیتِ معلوم )یعنی اشیاء خارجی( مرفاوت » ایأ است که بشناسی می

کنی و آن اشیاء خارجی  عمل می ماننیِ تصویر و عک ِ اشیاء خارجیاستب اما علم و تصورْ 

(.46ب صق 1421طباطباییب « )کنی دهی و ان آنها حکایت می ن میرا نشا

 آن اشیاء است. «مُحاکی شَبَحِ» تصور انسان ان اشیاء ببر اسار ایأ دییگاه

انسیاد بتاا   ]را[ نیرا النمه قول به شبح ؛داننی می باطل را «شبحِ» مرأخر نظریه دیلسودان

 (.  47-46ب صق1421داننی )طباطباییب  علم و مسرلزم سفسطه می

استت کته   « وجتود ذهنتی  »اشکاالت مطتر  بته نظریته     بدلیل اصلی قائالن به ایأ نظریه

ب 1ج بق1410شتیرانیب  صتیرالییأ  داننتی )  مالصیرا و تابعان او ایأ اشکاالت را وارد نمتی 

 (.315ص

گفره شیه است که میعای نظریته شتبح    وی ه عالمه طباطبایی در پاسخ به نقی دالسفهب به

که ماهیت معلوم نزد عالم نیامیه است و عالم به واقعیت خارج شتناخت کامتل و    ایأ است

تنهتا   بیقینی نیارد و ایأ ادعا مسرلزم سفسطه نیست و نظریه وجود ذهنی نیز عالوه بر اضاده

تری نستبت بته نظریته شتبح      کنی و نظریه وجود ذهنی شواهی قوی وجود امری را اثبات می

هاشتمی و   هتأ و عتیأ را بته نحتو برهتانی تبیتیأ نمایتی )ستیی        توانی تطابق ذ نیارد و نمی

 (.40 صب 1391درب  سجادی

الجمله تطابق ذهتأ و عتیأ    دی «اثبات»در پاسخ به میعای دوق بایی خاطر نشان کرد که 
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ست. دیلسودان مسلمان با ادله تنبیهی امکان شناختب اصل تبییأ برهانی آن دو مسئله مجزا با

که عالوه بر ایتأ  . اما ایننماینی کننی را اثبات می ان واقعیت حکایت می وجود ادراکاتی که ذاتاً

ذاتی را نیز توضیح و تببیأ نماییمب مستئله دیگتری استت. متیعای     گری  حکایت بروان نحوه

 دانی. میتمام علوم و ادراکات را ان سنخ شبح  نادرست نظریه شبح ایأ است که حقیقتِ

شتایی  ه است که با درض پایرش ادراکتات حقیقتیب   پیشنهاد شی ببا نظر به تفکیک دوق

ب 1393بخشی ان ادراکات رونمره را ان دسره اشبا  دانستت )خستروپناه و عاشتوریب    بروان 

نیرا نظریه شبح حقیقت علتم   .مسرلزم سفسطه نیست بهرچنی انرخاا ایأ ترکیب ؛(179ص

ان ادراکتات هسترنی    ای گونه بدهیب بلکه میعی است در کنار تصورات حقیقی را توضیح نمی

ذاتی آنها نیست. اما نقصی که چنیأ تفصیلی در پی دارد ایأ است که چترا  گری  حکایت که

تواننی داعل شناسا را به معلتوم منرقتل کننتی. صترف وجتود       الصول می هایی علی چنیأ شبح

توانی وجود داشره باشتیب چترا یکتی حتاکی و دیگتری       مشابهت در میان بسیاری ان امور می

 شود؟ می محکی

نظریهحکایتشأنی

دانیب دییگاه منرسب به اسراد مصبا  است.  گری را غیرذاتی می هایی که حکایت ان دیگر نظریه

شناخری بحثتی   های معردت اسراد مصبا  در باا نحوه حکایت صور ذهنی ان خارج در کراا

ى و مقصتود ان آنب  شتناخر  حکایت واقعیرى استت روان »انی؛ نیرا به نقل ان ایشانب  ارائه نکرده

ان حاکى به محکى استب به جهت مشابهت تامّى که بیأ حتاکى و محکتى    انرقال طبیعى ذهأ

 (. 14صب 1388ب مهریزی و مصبا  )برهان« دوجود دار

ت حتاکى و ذات  یعنى در خارجب تنهتا ذا  بشناخرى است حکایت یک واقعیت روان اینکه

عینتى نیستت. حتال ایتأ      یان حاکى به محکىب امتر  نی و انرقال ذهأهسر محکىب امر عینى

 و اقامته برهتان   حرتاج بته تفکتر و استریالل    م یگتاه  است وآمونش  اننیان  بی یانرقال گاه

بترای   بان نظر ایشتان  .)همان( شود حاصل مى با صرف توجهایأ انرقال هم  یو گاه باشی می

استت  عامل خارجى  ؛ عامل اولبالنم استحکایت صور ذهنى ان ماوراى خویش دو عامل 

توجته داعتل   »حکایتت   بعامتل دیگتر  و  بیأ حاکى و محکى استت « مشابهت تام»که همان 

 آیی.   به ایأ مشابهت است که در واقع عامل روانى به حساا مى« شناسا

و نمایشتگرى بتا صترف مشتابهت بتیأ حتاکى و محکتى تحّقتق          حکایتت  ببه عبارتی

امّا انرقال ان یک شىء به شتىء   .شابهتب یک امر عینى و بالفعل استپایرد؛ نیرا نف  م نمى
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ان  یکته بروانت   یبایی جورى باش داعل شناسا .بسرگى دارد داعل شناسادیگرب به شرایط ذهنى 

حکایتت )مشتابهت(ب النم    بر عامل خارجىعالوه  بنابرایأ شود. منرقل ایأ حاکى به محکى

نیتز  ت که توجه نف  داعل شناسا به صتورت ذهنتى استت     ت به عامل درونى حکایت  است 

توجه نف  به صورت ذهنى به ایأ معناست کته بالفعتل بتودن حکایتتب ذاتتىِ       .توجه شود

 .صورت ذهنى نیست

جهت کته   انآن ؛توجه داعل شناسا به حاکى است بآن ه در بحث ان حکایت شرط است

صورتب اگر دقط ختود حتاکى را    در غیر ایأ .له انرقال به محکى را دراهم آوردتوانی وسی مى

شتود.   مورد مالحظه قرار دهی و به ابزار انرقال بودن آن توجه نکنتیب حکتایرى حاصتل نمتى    

توانی ان محکى خود حکتایرى   نمى بجهت که صورت ذهنى است انآن بنابرایأ صورت ذهنى

آلى بودن آن )به ینظتر( توجته    صورت ذهنى ان جهت شیب مگر اینکه داعل شناسا بهه باداشر

 .  )همان( ستا مشروط به توجه آلى داعل شناسا در ایأ مرحله« حکایت»در واقعب  .کنی

مسئله ما مورد نظر باشیب نحوه مشتابهت میتان حتاکی و    در توانی  آن ه ان ایأ دییگاه می

اد در دییگاه مشهورب همان مشارکت و اتح «شابهتم»ژه وااست. « حکایت شأنی»محکی در 

مشتابهت تتام بته تطتابق منرهتى      » بایشاندر دییگاه  امّا .است« کیف»ها و صفات در  محمول

ان  تطابق بیأ صورت ذهنى که ان اعراض )کیف نفسانى( است و محکتى کته اعتمّ    ؛شود مى

ا صتور موجتود در   جوهر )مثل انسان موجود در خارج( و عرض )مثل رنتگ محستور یت   

هتاى مخصتوص بته     ینی حکایتب ان اثرهتا و وی گتى  آمحکى و حاکى در در .باشی ( مىذهأ

ب مهریتزی و مصتبا    )برهتان  «شونی و ان سایر جهتات مشتابهت دارنتی    خودشان منسلخ مى

 .(21ص ب1388

مشتابهت بتیأ    مبیصرف نظر کنت  یحکو م یب اگر ان نحوه وجود حاکدوق انیب اسار بر

 بتا هتا   وی گتى  یبتاق ان نحوه وجود در  ریبه غ یو محک یگردد و حاک مى بان به مطابقت آنها

 .  دارنیمطابقت  گریکیی

 یمحکت  ان یادراکت  صتور  صتادقانه  اخبار وگری  حکایت تیدعل و تحقق یگاهبید أیا در

اى ان حکایت براى صتور ذهنتى    ق هر شرطب مرتبهبا تحقّ. »است یطیشرا به وابسره شبیخو

شأنى و بالقوّه است تا اینکه آخریأ  بمفروض است که حکایت هر مرتبه نسبت به مرتبه بعی

 .(42صب 1388ب مهریزی و مصبا  )برهان «شرط براى دعلیت یادرأِ حکایت تحقّق یابی

حیثیتت  تحلیتل  ایتأ تحلیتل ان نحتوه حکایتتب      کته  دهتی  توجه به ادله ایشان نشان می
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عنوان امری خارجی  به« مشابهت»است؛ هرچنی بر مفهوم  صور ذهنىشناخری و نفسانیِ  روان

 :گیرد توانی مورد اشکال قرار ان دو جهت می بیأ تحلیلمبرنی شیه باشی. ا

ادراکتات   است و میتان گری  حکایت بیان نظریه در مقام توضیحی جامع اناینکه  . یکی1

 علتم »حقیقی و غیرحقیقی تفصیلی قائل نشیه است و ایأ بتا تببتیأ دیلستودان مستلمان ان     

که یک هسریِ علمی استب صادق نیست و ماننتی نظریته شتبح بتا اصتل      « حصولیِ تصوری

 امکان شناخت یقینی ناسانگار است.

قائل به تفصتیل میتان    بتصورت گرد اگر ماننی تفسیری که ان نظریه شبح. دیگر اینکه 2

 همان اشکال در اینجا نیز جاری خواهی بود. بحقیقی شویم ادراکات حقیقی و غیر

تیحکایِشناختنفسهینظر

 استت.  ارائته شتیه   اسراد دیاضتى حکایت است که توسط  شناخری نظریه دیگرب توضیح نف 

« صتورت ذهنتى  »را امّا حاکى  .سرنیهبا عموم دالسفه همراه  حکایت دانسرأ  ذاتیدر ایشان 

وجود ذهنى محکى « صورت ذهنى» که داننی مى را حاکی« نف  داعل شناسا»ب بلکه داننی نمی

خارجىب عتالوه بتر محکتى ذهنتىب محکتى       ءبر ایأ باور است که حاکى در اشیااست. وى 

اتى بودن دهی و ایأ اقرضاى ذ طور یکسان نشان مى ى و تمام مصادیق همگون را نیز بهخارج

حکایت است. ایشان مسرنی نحوه حکایت و تحلیل حکایت بته حتاکى و محکتى و حالتت     

استت کته بتا تحلیتل     دانی و بر ایأ بتاور   حضورى مى و علم نفسانى بودن حاکى را وجیان

هیم مفتردب  توان به امور یادشیه رسیی. اسراد دیاضى با اینکه حکایت مفتا  مى هاى درونى یادره

 )برهتان  دانتی  شماردب آنها را در نحوه حکایت مرفاوت مى قضایا و تصییقات را ذاتى آنها مى

 .(34صب 1389مهریزی و دیاضیب 

است کته داعتل شناستا بتیون اعربتار و وضتع        رابطهحکایت نوعى » دوقب یگاهید بر بنا

)همان(. انرقتال   «شود کى( منرقل مىصورت طبیعىب ان دال )مفهوم( به میلول )محواضعى به

کته داللتت مفتاهیم     شتود  یخوانیه مت  یعیجهت طب أیبی بیبه وجود خارج یان وجود ذهن

در کتالم مشتهورب بته    »: نتی یدرما یمت  . اسراد دیاضىاست شیه دانسره آنها «مقرضاى سرشت»

تتوان بته ایتأ     اى مى ان مقیّمهبودن حکایت تصریح نشیه است. امّا با بی« بالاّات»و « بالفعل»

 (.18ص ب)همان «نریجه رسیی که منظور مشهورب بالفعل بودن حکایت ذاتى مفاهیم است

دادن و نمایشگرى؛ بییأ معنا که متا نفت  ختود را      یعنى نشان« حکایت» بان نظر ایشان

ر متاوراى ذهتأش شتک    دهیب هرچنی عتالم د  یابیم که ماوراى خود را به ما نشان مى چنیأ مى
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شک دارد که در واقع ستراا  انسان دهی و  داشره باشی؛ مثل تصویر آا که آا را نمایش مى

مفتاهیم را   حکایتتِ  یعنی .آا. حکایت یعنى نشان دادنب و ایأ امرى وجیانى استاست یا 

بته   ب معلتوم «حاالت نفسانى»حکایت هماننی وجود و دیگر  منظور اینکه .یابم نیز در خود مى

بلکه خودش علتم حصتولى    ؛نه اینکه خودش علم حضورى باشی . البرهحضورى است علم

 .(20ص ب1389مهریزی و دیاضیب  )برهان« است

توان برداشت کرد ایأ است  ینی حکایت مىآدر مقام تحلیل در ن ه ان کالم اسراد دیاضىآ

وضتعیرى در نفت  داعتل شناستا پییتی       و امور پیرامونب حالت و ءجهه با اشیاکه هنگام موا

بتیون نیتان بته جعتل و اعربتارب       و صتورت ذاتتى و طبیعتى    آیی که نف  او بالفعل و بته  مى

شتکل   بترای او « ذهنتى  یصتورت » البرته شتود.   )محکى( مى ءدهنیه و نمایشگر آن اشیا نشان

نشتانگر  داعتل شناستا در همتان حتال کته      است و نفت   « محکى ذهنى»گیرد که همان  می

ینتی  آدر در« حتاکى » . پت  دهتی  را نیتز نشتان متى   « محکتى واقعتى  » استتب « محکى ذهنى»

نفت   اینکته   . دیگتر باشتی  دهنیه محکى مى همان نف  داعل شناساست که نشان ب«حکایت»

همتان  ایأ حالت نفسانى  .دهی صورت بالفعلب ماوراى خود را نشان مى و به داعل شناساب ذاتاً

 . حصولى است علم

 :شناخری نیستب اما روان نظریه اسراد دیاضی هرچنی ماننی نظریه اسراد مصبا 

هایی ذهنی داریم که باهم ناسانگار هسرنی. پ  حکایت ذاتی ایتأ   اوالً ما بالوجیان حالت

صتورتب ایتأ    ستت. درایتأ  ا« محکی ذهنی»نخواهی بودب بلکه ان « محکی واقعی»ها ان  حالت

ای است؟ اگر ذاتی استب  سؤال مطر  است که رابطه محکی ذهنی و محکی واقعی چه رابطه

های ذهنی ان واقع بر اسار ایأ نظر  گری حالت به چه مالکی و اگر ذاتی نیستب پ  حکایت

 خیر؟ نیز غیرذاتی خواهی بود. هم نیأ آیا ادراکاتی داریم که ذاتاً حاکی ان واقع باشنی یا

 االذهانی را توضیح داد؟ توان شناخت بیأ آیا با ایأ مبنا می بثانیاً

 نظریه ترکیبی: اعتبار متکی بر حاکیِ ذاتی

ادراکتات  گتری   حکایتت  میعای برهان تنبیهی که ان شیخ اشراق تقریر شی ایأ بود کته اگتر  

تنهتا نشتان    حصولیب ذاتی نباشیب تفاوتی میان علم و جهل نخواهی بتودب مفتاد آن استریالل   

ولتی   .ستگری آنها ان جهان ذاتی آنها حکایت ها ادراکاتی حقیقی دارنی که دهی که انسان می

 شود.   صورت غیرذاتی ان خارج حکایت کننی نمی نکر وجود معانی ذهنی دیگری که بهم

دهنتی کته    معانی ذهنی میگری  حکایت ها هسرنی که توضیحی در باا مناط برخی نظریه
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حکایت ذاتی آن معانی نخواهی بود. ایأ توضیحات اگر توضتیح منتاط علتوم    بر اسار آنها 

  در تضاد با اصل امکان شناخت است. حصولی پنیاشره شودب

داننیب ولی در صورت پایرش ادراکات  چنان ه دیلسودان مسلمان حقیقت علم را شبح نمی

معانیِ ذهنی غیر حقیقی ها را برای دسره دیگری ان ادراکاتب یعنی  توان ایأ توضیح حقیقی می

شونی. در ادامتهب   شرطی که بروان توضیح داد چرا ایأ معانی اصوالً حاکی می ممکأ دانست؛ به

شود که بر اسار آن معانی غیرحقیقی نه در عرض ادراکات حقیقیب  ای ترکیبی ارائه می نظریه

هایی که  ن واقعیتبلکه در طول آن معانی و با توسعه مجانی و اعرباری مصادیق آن ادراکات ا

کننتی. در ایتأ پیشتنهادب     گری می شباهت جزئی با معلوم حقیقی آن ادراکات دارنی نیز حکایت

گری غیرذاتی نقش دارد. ولی شباهت جزئتی میتان    هم اعربار و هم شباهت جزئی در حکایت

محکی »و « محکی حقیقی»نیستب بلکه شباهت جزئی میان « معلوم ادعایی»و « صورت ذهنی»

گتری ذاتتی استت و در     گری صورت ذهنی نیز حکایتت  وجود دارد و اصل حکایت« اییادع

 شود. اش غیرذاتی دانسره می گری قیار با معلوم ادعایی حکایت

مثابهوجودهایذهنیِاعتباریادراکاتغیرحقیقیبه

نمتایی   در ایأ بخش ان مقاله بر اسار تقریری موسع ان نظریته اعرباریتاتب چیستری و واقتع    

( و امریتتانات آن بتتر 1395شتتود )عاشتتوری و خستتروپناهب  انی ذهنتتی توضتتیح داده متتیمعتت

   گردد. اسرخراج میگری نیز  حکایت های غیرذاتی درباره نظریه

« اعربتاری »عنوان یک عمل ان  به« اعربار»ب تفکیک اعرباریات عالمه گام اول در دهم نظریه

   عنوان محصولِ اعربار است: به

به شیء دیگتری کته آن    حی یک شیء را» ذهأ بدعلی است که در آن« اعربار»عربار: ا .1

 (.  455ب ص1379)طباطباییب « کنی اعطاء می حی را نیارد

. موجودات اعرباری )محصول اعربار(: عالمه طباطبایی در اغلب آثتار ختویش ان اعربتار و    2

را بته دو قستم حقیقتی و اعربتاری     « وجود»ب ک الی رسمک  اگویی. ولی در  معانی اعرباری سخأ می

حسب تعقل آن موجتود   موجودی است که مطابَق آن در خارج به»کنی. وجود اعرباری  تقسیم می

  1)طباطباییب رساله الوالیهب دصل اول(.« است و اگر تعقل نشودب غیرموجود خواهی بود

نیرا وجود بایی  ؛نه شرط کادی تبکننی که ایأ تعقل شرط النم اس البره در ادامه تأکیی می

                                                                                                                     
 .موجود لو الالتعقل ن یکون مطابقه موجودًا فی الخارج بحسب مانعقله، غیرأ]وجود االعرباری[ . 1
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ب 1393منشأ اثر باشی و برای ایأ امر معربِر بایی قیرت النم را داشره باشتی )جتوادی آملتیب    

(. نکره دیگر در باا موجودات اعربتاری ایتأ استت کته موجتودات اعربتاری       109ب ص1ج

اعربتار   گترب عمتل  ید شونی. به عبارت عناوینی مضاعف هسرنی که بر یک وجود عینی بار می

 ر خارج موجود شونی.شود که موجوداتی اعرباری د سبب می

که میان کماالت اولیه )ساخرمان وی ه انسان( و کمتاالت  « اعرباریات»انسان با اسرفاده ان 

؛ 401-399ب ص1379ب آورد )طباطبتایی  دستت متی   گیرنیب کماالت ثانویه را به ر میثانویه قرا

 .(123ب ص1362هموب 

یکتی ان   بعنتوان علتم حصتولی    ه گفریم کته اعربتار معتانی ذهنتی بته     در بیان مسئله مقال

متیعی هستریم کته     بامتا در اینجتا عتالوه بتر آن     .اعربارهای عمومی و قبل ان اجرماع استت 

توانی یکتی ان موجتودات اعربتاری باشتی. البرته       حقیقی خود می ادراکات و معانی ذهنی غیر

 شتونیب ایتأ معتانی ختارج ان تعریتف علتم       ایه و نهایه مراکر میگونه که عالمه در بی همان

 1421؛ همتوب  164ص بق1402طباطباییب باشنی ) یمحصولی هسرنی و ان سنخ علم حصولی ن

ی و مطتابَق  اناء نیارن هنیرا ایأ معانی وهمی در ظرف خارج مطابق و ماب ؛(317-316ب صق

 .(391ب ص1379ب طباطبایی) آنها در ظرف توهم است

 حتیّ  «اطتالقِ »در اعرباریات میان عمل اعربار و محصول اعربار تمایز قائل شییم که اعربار 

بود. با تحلیل ایأ اطالق و تیقیق در ارکانی که برای تحقتق آن النم  « شیءا»به « شیء الف»

آن ( محل اعربارب همان حقیقری که امر اعرباری بر 1) 1قابل اسرحصاء است:« رکأ»استب شش 

شود. در عبارات عالمه طباطبتایی عنتوانی بترای ایتأ وجتود حقیقتی        با عنوانی ثانوی بار می

ای استت کته اعربارکننتیه حتیّ آن را در     «شتیء التف  »( مبیأ اعربار 2اسرعمال نشیه است. )

برد؛ به عبارت دیگر مصیاق حقیقی معنایی است که دایتره مصتادیق    غیرموضع خود بکارمی

 «رمنشأ اعربتا »داده شیه است. در عبارات عالمه گاه ان ایأ رکأ با عنوان  آن در اعربار توسعه

( امر اعرباری محصول 3شود ولی منشأ اعربار در بیان ایشان اسرفاده دیگری نیز داردب ) یاد می

. باشتی  ا در حالری است که حیّ غیر بر آن اطالق شتیه  دعل اعربار است و مقصود شیء

. دعلی نیانمنی داعل است و اعربار نیز نیانمنتی اعربارکننتیه استت   ( اعربارکننیهب نیرا هر 4)

                                                                                                                     
( تحلیلی ان ارکان اعربار ارائه شیه 1395( و )عاشوری و خسروپناهب 1392پیش ان ایأ در )خسروپناه و عاشوریب  1

ع و منشأ و آثار اعربار تیقیق بود که در تفکیک محل اعربار ان مبیأ اعربار دارای ابهام بودب در ایأ مقاله ایأ اشکال رد

 گشره است.
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( وجه اعربارب مقصود غایت و مصلحری است که اعربارکننیه ان اطالق حیّ شیء بر غیتر در  5)

( آثار اعربارب شیء ا پتیش ان اعربتار دارای آثتاری استت و مفتروض      6نظر گردره است. و )

اعربار و به واسطه عنوان جییی دارای آثار جییتیی   اعربارکننیه ایأ است که ایأ شیء پ  ان

شودب نیرا اگر آثار جیییی حاصل نشودب پ  امر اعرباری واقعیتت نیادرته و همتان شتیء      می

سابق است.  کاربست ایأ تحلیل در باا معانی اعرباری ایأ خواهی بود که بر استار تقستیم   

 ره خواهنی بود: موجودات به حقیقی و اعرباریب وجودهای ذهنی نیز دو دس

گتری   حکایتت  شتود و  موجودات ذهنی حقیقی که احکام آن در وجود ذهنی بیان می. 1

 .استگری  ب حکایتنیرا اثر ایأ موجودات ؛ذاتی آن است

 باشی:   های نیر می که دارای مالک موجودات ذهنیِ اعرباری یا همان معانی اعرباری. 2

یعنی یتک وجتود    هسرنی. ذهنیِ حقیقی معانی اعرباری عناوینی مضاعف بر وجودهایت 

هتا و مصتادیق حقیقتی وجتود دارد و مُعربتری آن وجتود را       ءانا های ان ماب ذهنی با مجموعه

ای ایأ صور به  االضاده دانی. پ  اصل ذات اناء آن نیست می هصورت مصادیق دیگری که ماب

 حقیقراً حاکی هسرنی. یدیگر أ علت است که ایأ موجودات ان حیثیا

باشتی تتا ایتأ موجتود      عربِر بایی در موقعیری باشی که توانایی چنیأ اعرباری را داشرهمُت 

 با اعربار او آن صورت حقیقی ان غیرمحکی خویش نیز حکایت خواهی کرد. منشأ اثر شود.

کننیگان ان ایأ معنا برای ردع احریاجات علمی و عملیب حیّ علم حصولی را به  اسرفادهت 

 برود دهنتی. در اینجتا اثتری کته ان ایتأ وجتود اعربتاری انرظتار متی          ایأ معانی سرایت متی 

کته ایتأ    "حقیقی"گری  حکایت نیز دو قسم خواهی بود:گری  . حکایتاست« گری حکایت»

کته ایتأ    "اعربتاری "گتری   حکایتت  نفسه ان مصادیق خود حاکی استت و  صورت ذهنی دی

ن مصتادیق نیتز حکایتت    ا یدیگر  یرمصادیق حقیقی خویشب ان مجموعهصورت ذهنی ان غ

 (.66 صب 1395کنی )عاشوری و خسروپناهب  می

نماییمعانیذهنیواقع

با توجه به تحلیل دوقب محکی معانی اعرباری چیست؟ با توجه به ارکان نظریته اعرباریتاتب   

ان معلتوم   آن گری معانی اعرباری ان محکیِ خویش در عالم توهم ذاتتی و حکایتت   حکایت

که بل  حقیقراً مطابَق ادراک نیست. نیرا در اعرباریات محکیب ؛ی استحکایری مجان بخارجی

میتان  « رابطته »به ستبب وجتود یتک     ومطابَق امری اصیل است که مقارن امر اعرباری است 

توانی یک شباهت باشیب معلوم ادعایی در ظرف  خارجی که می طرف اضاده حقیقی و معلوم
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شود. در اعرباریاتب طرف اضاده حقیقتی موجتود    ی حقیقی میتوهم و اعربارب جانشیأ محک

است. بته همتیأ ختاطر حکایتت       گردره در ظرف توهم و اعربار صورت« جانشینی»است و 

   1(.398 – 391ب ص1379شود )طباطباییب  مجانی می بصورت دوق ان معلوم مورد نظر

لحتاظ   امور اعرباری بته شود که  ی اضاده ایأ نکره ان اسراد جوادی آمل باگر به مقیمه دوق

و « معقتول »بته دو دستره   « انییشه عقل نظری و مراعات انگیزه عقل عملتی »سنجی با  نسبت

تتوان معتانی    متی  در مقتام ثبتوت   ب(102ب ص1378شود )جتوادی آملتیب    تقسیم می« نائف»

 نما تفکیک کرد. واقع نما را ان معانی غیر واقع

پاسخ داد که معانی اعرباری بته چته نحتو ان جهتان پیرامتون      توان به ایأ پرسش  حال می

  ابتزاری »دارنی؟ معتانی اعربتاری بستان     کننی و پرده ان ناحیه نامکشوف عالَم بر می حکایت می

میان محکی حقیقی ادراکات با موضوعات مورد مطالعهب « االمری شباهت نف »ب بنا بر «شناخری

 تواننی نشان دهنی.  رنی و چگونگی امور را میمیلی برای آن موضوع و معلوم ادعایی هس

واقعیتت   دهتی کته   اگر ایأ اعربار بر مبنای مشابهت ظاهری باشیب تنها همیأ را نشان می

دهی  نشان می باگر ایأ اعربار بر اسار رابطه علّی و معلولی باشی شبیه معلوم حقیقی ماست.

ت وجتودی  کمتاال  بود است و ثانیاًاوالً موجود است نیرا معلول او موج بکه واقعیت ادعایی

ار بتر مبنتای مشتابهت    اگر ایأ اعربت  تر. ای باالتر و راقی ما در مرتبها معلوم حقیقی ما را داردب

دهی که ایأ دو در احکام مربوط بته ستاخرار یکستان     ریخری باشیب نشان می ساخراری و هم

                                                                                                                     
شتود؛  گویی: ایأ معانی و امور غیرحقیقی انرزاعشان به ناچار به امور حقیقی منرهتی متی   مى رسائل سبعه. ایشان در 1

(. یعنى عالوه بر ایأ مصادیق اعربارى و وهمىب 129ب ص1362تصوری باشنی یا تصییقی )طباطباییب  خواه شناخت

دهتیمب در واقتع یتک شتیر      سرى مصادیق واقعى دیگرى هم دارنی؛ مثالً وقرى که حیّ شیر را به انسان شجاع مى یک

واقعى هم هست که حیّ حقیقى شیر ان آن اوست. ایشان در رسالۀاالنسان دتی التینیا ایتأ مطلتب را چنتیأ تقریتر       

شونی و با آنها  که بر موجودات خارجی واقع می ای انی: یکی معانی های علوم ذهنی دو قسم کنی: معانی یا صورت می

نتامیم. دیگتری    متی « حقتایق »نفسه چنان هسرنی که ایتأ معتانی را    که آن موجودات خارجی دی مطابق هسرنی؛ چنان

در ختارج تحقتق    که با قطع نظر ان تعقتل و تصتور   طوری کنیمب لکأ به ای که آنها را بر امور خارجی حمل می معانی

ب است )طباطبایی آنها در ذهأ  یارنی و ایأ معانی غیر ان حقایق هسرنی؛ نیرا در خارج حقیقت نیارنیب بلکه حقیقتن

تتوان آنهتا را حقتایق     عنوان حقایق ذهنی یاد کرد؛ چنانکه می توان ان اعرباریات به (. بنابرایأ می190-189ب ص1371

کنتیمب یتا مطتابق     هر معنتایی کته تعقتل متی    »شود:  موضوع چنیأ مطر  می رسالۀالواليةرد. در عقلی یا تعقلی برشم

حستب تعقتل متا     ای در کار باشی یا نباشی( و یا مطابق آن به کننیه نفسه موجود است )حال تعقل خارجی دارد که دی

تعقتل ماستت. اولتی معنتای      در خارج موجود است و اگر تعقل ما نباشیب در خارج موجود نخواهی بود و قتائم بته  

 (.  253 - 252ب ص1362)هموب  «حقیقی و دومی معنای اعرباری است
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بتا  بعتی   و رات را بتیانیم اگر ما احکام ساخرارهای ریاضیاتی حرکات تصاددی ذ الً؛ مثهسرنی

مجموعه دیگری ان تغییرات تصاددی مواجه شویمب ان ابزارهای ریاضیاتی پرداخره شیه برای 

االمتری   های نف  قهکنیم. همیأ نکره در باا دیگر انواع عل برای دیگری نیز اسرفاده می بیکی

 نیز جاری است.

و « اعربتار »االمری  ی نف ها همیأ امر دلیلی است بر اهمیت بررسی انواع مخرلف مالک

 که خارج ان حوصله ایأ مقاله است.« اسرعاره»

 گیری نتیجه

را ذاتتی آن  گتری   حکایتت  کننتی و  معردی می« علم حصولی»عنوان  آن ه حکمای مسلمان به

ولتی   بلی هسرنیحصو و تصییق ان اقسام علم است. تصور« معانی ذهنی»داننیب اخ ّ ان  می

و « معتانی وهمیته  »معانی تصوری و معانی تصییقی عالوه بر تصورات و تصتییقات شتامل   

شود. بخش اعظمی ان معانی تصتوری و تصتییقی متا ادراکتاتی      نیز می« عنیی  ادراکات مأ»

تواننی متیلی ان موضتوع متورد     بلکه اگر مرکی بر ادراکات حقیقی باشنیب می .حقیقی نیسرنی

 علوم ادعایی را برای ما منکشف ساننی.  مطالعه و م

واسطه معانی تصوری استت کته البشترط ان حُکتم بترای      شناخت مفهومیب شناخری با 

معتانی ذهنتی هسترنی و علتوم حصتولی       بشود. آن ته در آن خطتا راه دارد   انسان حاصل می

ی باشنی و اگر معنای ذهنی ان سنخ علتم حصتول   ادراکاتی حقیقی هسرنی که مناط شناخت می

باشیب شناخت حاصل ان آن خطا نخواهی بود. منشأ خطاپایری ادراکات متا ایتأ استت کته     

ایتأ معتانی    گری ذاتتی آنهتا نیستت.    حکایت بخشی ان معانی ذهنی ما اعرباریاتی هسرنی که

بته همتیأ ختاطر     هسرنی.« منشأ اعربار حقیقی»نی بر و برخی مبر« عنیی  مأ»اعرباری برخی 

ب «صتواا »و برختی دیگتر مجتاناً    « کننتیه  گمتراه »و « پوچ»ب «خطا»نی توان برخی ان معانی می

او  وهمیتات و اعرباریتات  استتب    حکتم نکترده   متتا عتالِ  باشنی. البره « شناسنیه»و « نما واقع»

 شود. مین مرصف به صواا و خطا

 کننتی.  جی حکایت میبر اسار تحلیلی که ارائه شیب ادراکات حقیقی ذاتاً ان مَحکی خار

و بتا  « ادعتایی »نمایی آنها  و واقعگری  حکایت حقیقی ذاتاً حاکی نیسرنی و ولی ادراکات غیر

 اعربار است.

 معلتوم  بتا  (اعربتاری معتانی  و چته در   علوم حصتولی چه در ) علم رابطهوقری سخأ ان 

ادراکتات  و بالتاات در   اوالً بحکایتت  .استت نمایی مورد نظتر   واقعو گری  حکایت دبوش می
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. ان بیرون ان ادراک قترار دارد  در ادراکات اعرباری منشأ ایأ حکایتشود و  حقیقی مطر  می

هتای   ب تتیاعی ت ظاهری یا ساخراریتشابها بر اساراعربار درد یا جامعه  بجمله ایأ منشأها

 توانی قترار  می ماننی آن و 1ب روابط علّی و معلولی میان محکی حقیقی و محکی ادعایییذهن

هایی بر اسار تغییتر منشتأها نیتز قابتل      بالربع عیم دوام و امکان تغییر چنیأ حکایت وگیرد 

 طر  است.
  

                                                                                                                     
ای باشتی کته استراد مطهتری آن را شتناخت آیته      عنوان نمونهب شناخت علت بر اسار معلول ان ایأ جمله می  . به1

 نامی. می
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 کتابنامه

: تهتران . دادجتو  میابتراه  ترجمته  و شیرایو. شفم کتمب ا  متیاکه(. 1388) أیحس نابیس ابأ .1

 .ریرکبیام انرشارات مؤسسه

 ةمکتبا :قتم   .یقنتوات  االا قیت تحق«. )المتیخل(  المنطق» ،کشفمءا(ب 1391) تتتتتتتتتتتتتت .2
 .ينجفال الّله ةآی
 :قتم  .تحقیق ابوالعالء عفیفی «.(کراا البرهان) المنطق» بب الشفاءق(1408) تتتتتتتتتتتتتت .3

 .ينجفال الّله ةآیة مکتب
. اه اسراد مصتبا  ان دییگ تحکایماهیت  (.1388) و مجربی مصبا  مهریزیب مهیی برهان .4

ب قم: انرشارات مؤسسه آمونشی و 50-11(ب ص23) فنسوفی پژوهشی معرفت-فصنامم  عنمی

 .پ وهشی امام خمینی

ان دیتیگاه مشتهور و    حکایتت  ماهیت (.1389دیاضی ) و غالمرضا مهریزیب مهیی برهان .5

   .38-11ص (،28) 8، فنسفی پژوهشی معرفتو  فصنامم  عنمی. اد دیاضیاسر
 إسراء. ب قم:1. جتمریر رسمک  اک الی  (.1393 )ب عبیاهللجوادی آملی .6

 إسراء. (. قم:1)ج تبیین براهین اثبمت وج د تدا(. 1378) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  .7

 تحقیق محسأ بییاردرب قم: بییار. .اکج هر اکاضید (.1388الییأ حسأ ) حلیب جمال .8

. تهتران:  ی صودراییشامسو نظومم معرفوت (.1388آناد ) پنتاهی حسأ  و ب عبیالحسیأخسروپناه .9

 پ وهشگاه درهنگ و انییشه اسالمی.

ق ان منظتر  مقسم تصور و تصیی» (.الف1392عاشوری )مهیی  خسروپناهب عبیالحسیأ و .10

ب (1) 46ب یفنسوف  و کوالم اسوالم پ وهشتی ت   علمتی فصونامم  «. شناسی نوصیرایی معردت
 تهران: دانشگاه تهران.

درآموووودی بوووور »تمنیوووور معرفووووت، ا(. 1392)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  .11
 . تهران: مؤسسه پ وهشی حکمت و دلسفه ایران.«شامسی ن صدرایی معرفت

درآموووودی بوووور »رئمکیسوووو  معرفتووووی، (. 1393)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  .12
 تهران: مؤسسه پ وهشی حکمت و دلسفه ایران. «.2شامسی ن صدرایی معرفت

همی  نممیی و ار ش معرفتوی شوامتت واقع(. 1395) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .13
 ..73-55(ب ص1) 49ب یاسالم کالم و فنسف  دودصلنامه. ظّای

 .ناا نشر: قم. آملی هناد حسأ تصحیح. اکماظ م  شرح(. 1369) هادی بسبزواری .14
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پ وهشتگاه   :تهران (.2 ج ).مصافمت شیخ اشراقمجم ع   (.1380) الییأ سهروردیب شهاا .15

 .مطالعات درهنگیعلوم انسانی و 

توممنی بور نظریو  شوب  و (. 1391دتر )  ستجادی  ییو مه اسماعیلهاشمیب سییمحمی سیی .16
کید بر آرای عالم  طبمطبمیی)ره( وج د ذهای  .51-29ص ب(32)10 بآیا  معرفت ببم تم

 اکمتعمکی  في االسفمر اکعقنی  االربعو ةاکمکم ق(.1410) ابراهیم بأمحمیشیرانیب صیرالییأ  .17
 .ياحیاء التراث العرب دار :بیروت .)اسفمر(

گومهی (.1381) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .18 ترجمته مهتیی حتائریب     .و گو اهی آ

 تهران: مؤسسه حکمت و دلسفه ایران.

مجموعته آثتار    6جلتی  .اص ل فنسف  و روش رئمکیسو  (.1379طباطباییب سییمحمیحسیأ ) .19

 ب قم: صیرا.اسراد شهیی مطهری

 .طباطبایى علّامه دکرى و علمى بنیاد: قم. سبع  رسمئر(. 1362) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .20

  ادق صت   ات قت  یت  ل ع و ت  ه م رج ت. انجومم توم آغم  ا  انسم (. 1371) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .21

 .تهران: الزهرا . ی ان ج یالر

یتروت: دارالمصتطفی للطباعته و    ب. اکمکموة یوةق( بتیا 1402) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .22

   النشر

 .ياالسالم النشر موسسة: قم. اکمکمة نهمیة(. ق1421) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .23
 .تهران دانشگاه: تهران. االقتبمس اسمس(. 1376) محمی بطوسی .24

 شته یانی و درهنتگ  پ وهشگاه: نتهرا. تمرج بم یذها ص ر مطمبقت(. 1388) عبار بیعارد .25

 .یاسالم

 مؤسسته  و ستمت : تهران. ییصدرا حکمت نظمم ب  یدرآمد(. 1386) عبیالرسول بتیعبود .26

 .ینیخم امام یپ وهش و یآمونش

 تهران: حکمت. .أیاسی جعفر آل قی. تحقاکسعمده ریسب یعن  یتاباک(. 1373) ابونصر بیداراب .27

اللاه ةیاآ ةمکتباقم:  .پ وهدانش یمحمیتق حی. تصحمتیواکماطق(. ق1408) تتتتتتتتتتتتتت .28
 .يالنجف
 .  ياالسد ةمکتب: تهران. اکمشرقّیة اکمبمحث(. م1966) محمی رانیب دخر .29

 پ وهشتی  و آمونشتی  مؤسسته : قم. شامسوی معرفت بر درآمدی(. 1386) غالمرضا دیاضیب .30

 .خمینی امام
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 .حق راه در مؤسسه: قم. ةاکمکم نهمیة عنی تعنیقة. (1363) محمیتقی یزدیب مصبا  .31

 تهران: سانمان تبیلغات اسالمی. .(1ج) فنسف  آم  ش (.1377) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .32

هتتای اصتتول دلستتفه و روش  پتتاورقی» .(6)ج آثوومر مجم عو (. 1379ب مرتضتتی )مطهتتری .33

 قم: صیرا.«. رئالیسم

 قم: صیرا. ب1ج «.وجود ذهنی»ب مقمالت فنسفی(. 1389) ب مرتضیمطهری .34

تهتران: پ وهشتگاه    .ی در فنسوف  اسوالمیشامسو نگومهی بو  معرفوت (.1378ب حسأ )معلمی .35

 درهنگ و انییشه اسالمی.

 


