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مقدمه

از جمله مباحي كه در وةد دوف اخير مورد توجه ،تأكيد و ناد و بررس قرار گرفته و رسا هوا ،كتب ،ماااتت و گفات-
وگووای فراوان را به خود اختصاص داده ،بحث «تأثير گذاری عوامل غيار م رفتا بار م رفات»  iاسات عةاصار غيار
شةاخت و عوامل بروچ م رفت (اع از اوضاع بيرون و احواا درون ) مؤثّر بر اقيام مختلف شةاخت ،گيتر وسي را

شامل م شوند عموم متفکّراچ ،فيليوفاچ و دانشمةداچ خواستار بروچ رفت از این عوامل غير م رفت ا كه تحریف كةةده
یا محدود كةةد م رفت ويتةد ا م باشةد و ور یک به سه خود ،برای تبيين شيوهوای پژووش ای كه ما را به دریافات-
وای م تبرتری روةموچ گردند ،تالش كردهاند م ارو اسات كاه ویلياام جيماز i i ،رواچشاةاس و فيلياو آمریکاای
( ،)0301-0485در ماا ف «اراده م طو به باور» i i i ،برای نخيتين بار به نحوی خاص و نظاممةد ،نظر م رفتشةاسااچ را
به این بحث م طو كرد كه تحصيل م رفت ،تةها بر مبةای م ياروا و شاخصوای م رفتا صرار صاورت نما گيارد
بلکه بيياری از باوروای انياچ ،تحت تأثير عوامل ووچ بي و اميد ،عشق و نفرت ،مةااف شخصا و نياز گةااه و جارم

تحصيل م گردد وستفاا i v،در ماا ف «پو س قدیس را به جد بگيری  :گةاه به مةز ف ماو های م رفت شةاخت » ،ضمن بياچ
اینكه بيياری از فيليوفاچ غير م اصر ،از قبيل آگوستين قدیس ،وابز ،كانت ،فيخته ،و ويوم ،به تأثير خواوشواا و اميااا
انياچ بر ساحت عايدت اش توجه داشتهاند ( ،)Westphal, 1990, p.207گةاه را از مااوتت اصال م رفتا قلماداد كارده
است وین رایت v،فيليو م اصر امریکای نيز در كتاب «عال و قلب» vi ،ناطف نظر سه متفکّر م ارو  ،ی ةا جاناتااچ
ادواردز آمریکای  ،)0410-0431( vi iجاچ وةری نيومن vi i i ،ا ه داچ انگليي ( ،)0301-0485و ویليام جيمز ،را درباار
ارتباط مياچ ساحات عاطف و ارادی با ساحت عايدت بشر مطرح نموده است خان زاگزبيک  i xنيز در كتاب «فضاایل
ذون» x،نظر م رفتشةاساچ را به این موضوع مه جلب م نماید كه م رفتشةاس دانش اسات كاه بد اد وةجااری آچ،
كامالا با حوز اخالق مرتبط است ()Zagzebski, 1996, p.xiii
بر مبةای نگرش اسالم نيز عوامل م ةوی ناش فراواچ در م رفت دارند زیرا از نظر جهاچبية ا ها

ا كاه واق يات را

در وهارووب ماده ،جي و كيفيات و انف اتت جيمان محدود و محصور نم داند ا دنيای حوادث دارای تاار و پودواای
بيشتر و پيچيدهتری است و عوامل كه در پدید آمدچ حوادث شركت دارند ،بي افزوچتار از اماور محياوس و جيامان
ويتةد در جهاچبية ا ه  ،عالوه بر عوامل مادی ،علل و عوامل موسوم به عوامل روحا و م ةاوی نياز در م رفات تاأثير
م گذارند در این جهاچبية  ،بر مبةای توحيد اف ا و بحث علت فاعل و ایجادی ،م رفت نه شأن زمية بلکه شأن ا ها
دارد وةاچكه بر اساس اعتااد به یکپاروگ حايات انياچ نيز او را به عةواچ یک موجود كاامالا ماادی و در عارس ساایر
موجودات جيمان و مادی در نظر نم گيرد
در بين حکمای ميلماچ ،مالصدرا ا بيش از دیگراچ ا اوتمام ویژهای به تأثير عوامل غير م رفت بار م رفات دارد وی
م تاد است كه برای تحصيل م رفت ،انياچ باید دربار آنچه در ساحتوای م ةوی و روحا او ما گاذرد دغدغاه داشاته
باشد و وةگام كه در پ كيب م رفت است ،تةها و تةها با حوز مةطق و استدتا سر و كار ندارد عوامل م ةوی وا نفيااا
و و اثباتاا با ساحت م رفت او مرتبط ويتةد از نظر مالصدرا ،تةها خواندچ و آموختن نييت كه موجب فه م شود ،بلکاه
به گفتف او ،خضوع و خشوع ،ذكر خدا ،تشبه به مارّباچ و عمل به سایر فضایل اخالق م تواند وسيلهای برای تلاّا برخا
م ار از جانب خداوند گردد (صدرا متأ هين ،0928 ،ص)834
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مالصدرا ،در آثار مختلف خود ،به وةگام بحث پيراموچ قو وو  ،به ذكر عوامل م ةوی مؤثّر در تياخير قاو ووا -
وياتةد و بارای انيااچ

پرداخته است مراد از عوامل م ةوی و ماورا ا طبي  ،مجموعه عوامل است كه فراتر از امور طبي
ملموس و محيوس نييتةد اما پيوسته در ت امل با انياچاند (فيض ،0943 ،ص)539
در این ماا ه ،عوامل م ةوی را از حيث تأثير آچ وا در تيخير قو وو و حفظ آچ از خطا ،از مةظر مالصدرا بررسا

م كةي بدین مةظور ،ابتدا مباحث مربوط به وييت وو و «ورای » و «وگونگ » تاأثير آچ در باه خطاا افکةادچ ذوان
مطرح م گردد و سپس در قيمت دوم ماا ه ،نظر مالصدرا را دربار عوامل م ةوی كه از خطای قو وو ممان ات ما -
كةةد ،بررس م كةي بر این اساس ،شاكلف این ماا ه به این صورت است:
 0وييت وو و جایگاه آچ در مياچ حواس باطة
« 5ورای » تأثير وو در به خطا افکةدچ ذون
« 9وگونگ » تأثير وو در به خطا افکةدچ ذون
 8ناش عوامل غير م رفت (با تکيه بر عوامل م ةوی) در تيخير قو وو
 .1چیستی وهم و کارکرد آن

مالصدرا ،وو را به نحو اشتراک فظ مياچ وةد م ةا به كار م برد او ،در ت ریف قو ووا  ،باه فراخاور بحاث ت اابير
متفاوت مطرح كرده كه اگر وه با و به ظاور اختال دارند اما نه تةها با و متةاقض و یاا متضااد نيياتةد ،بلکاه ناوع
و پوشان مياچ آچوا برقرار است و مکمل یکدیگر ويتةد ذا م تواچ ومف آچوا را به یک ت ریف جاام ارجااع داد او،
گاو وو را در ماابل عال ا كه مطي ملک است ا به عةواچ قوهای كه مطي شيطاچ اسات (صادرا متأ هين ،0944 ،ج،2
ص )503م رف م كةد و در مواردی آچ را به عةواچ قوهای كه مدرک جزئيات است و در درک كليات دوار خطاا ما -
شود (صدرا متأ هين0941،ا ب ،ص )038م شةاساند و گااه آچ را در ماابال حاس و خيااا ،باه عةاواچ مادرک م اان
نامحيوس (صدرا متأ هين0941 ،ا ب ،ص 038ومو ،0340 ،ص )502ت ریف ما كةاد و گااه آچ را باه م ةاای اعتاااد
مرجوح ،در ماابل ظنّ ،به كار م برد (صدرا متأ هين ،0949 ،ص 093ومو ،0930 ،ص)991
اگر وه عبارتوای مذكور تةوع داشته و متفاوت م باشةد ،اما اگر بخواوي با در نظر گارفتن تماام ایان عباارات،
ت ریف جام از قو وو در نظر مالصدرا ارائه دوي  ،شاید این ت ریف باه عةاواچ برآیةاد تماام آچ عباارات مةاساب
باشد« :وو  ،یک از قوای باطة است كه با قدرت تجرید م تواند از اماوری كاه باه حاس درما آیةاد ،م اان جزئا
نامحيوس و اموری را درک كةد كه حس به آچوا پ نم برد و به حاظ ارزش م رفت  ،تطابا با واق ندارند»
 .1-1نقش وهم در خطای اندیشه

وو  ،وه ویژگ و ماويت دارد كه سبب م شود ف ل آچ ،به خطا افکةدچ ذون باشد؟ آیا باه خطاا افکةادچ ذوان ،اقتضاای
طبي قو واومه است یا به سبب درست به كار نبردچ این قوه رخ م دود؟ مالصدرا ،در بحث پيراموچ ميئلف شارّ ،م تااد
است كه خداوند دارای دو صفت متاابل طف (رحمت) و قهر (غضب) است كه ور كدام از این صفات ،مظهاری در عاا
دارند :ملک و شيطاچ (صادرا متأ هين ،0949 ،صاص 044و  035وماو ،0944 ،ج ،2ص )550ایان دو (ملاک و شايطاچ)،
اسباب و واسطهوای خداوند در دگرگون قلوب انياچوا ويتةد او م گوید :مراد از انگشات در حادیث حضارت رساوا
(ص) كه فرمود« :قلب ا مؤمن بين إصب ين من أصاب ا رحمن» (مجلي  ،0818 ،ج ،43ص ،)98شيطاچ و ملک اسات زیارا
خداوند مةزّه از آچ است كه برای او جوارح باشد و حايات م ةای انگشت ،قدرت بر تحریک و تغيير و گرداندچ اماور
است و خداوند ،این كار را با تيخير ملک و شيطاچ انجام م دود ایان دو ،اساباب و واساطهواای خداوناد در دگرگاون
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قلوب ويتةد (صدرا متأ هين ،0949 ،ص )024از آنجای كه قلب انياچ دارای دو وجه است وجه عا كه درواز قلب باه
عا ملکوت است ،و وجه سافل كه درواز قلب باه عاا ملاک و شاهادت اسات ،اذا نفاس از ایان دو متاأثر ما شاود
(صدرا متأ هين ،0949 ،ص)025
وةگام كه از وسوسه و تأثير شيطاچ سخن به مياچ م آید ،مالصدرا به جای آچ كاه ساوق یاافتن انيااچ باه ساوی
شهوات را مطرح نماید ،بر این نکته تأكيد م ورزد كه راه تأثير شيطاچ بر انياچ ،فااط ساوق دادچ او باه ساوی شاهوات
نييت و شيطاچ از وهار طریق دیگر نيز بر انياچ تأثير م گذارد كه مداخله نمودچ در صور علم حاصال از جهااچ باه
وسيلف قو وو  ،یک از آچواست (نک :صدرا متأ هين ،0944 ،ج ،2ص )590كيفيت تأثير ملک و شيطاچ در قلب انيااچ
به این صورت است كه ور یک از این دو ،به نوبف خود در وجود انياچ خليفهوا و جةودی دارند كه عبارتاند از :عال و
وو  ،و به وسيلف این دو قوه است كه بين انياچ و مفارقات ارتبااط حاصال ما شاود (صادرا متأ هين ،0943 ،ص)058
وجه خليفه بودچ وو برای شيطاچ به آچ است كه عةصر ناری نفس ،بر طبي ت ووا غلباه دارد (صادرا متأ هين،0944 ،
ج ،3ص 922ومو ،0340 ،ج ،3ص )39ذا وو در واق یک شيطاچ با اوه است كه با تکرار اف اا متةاسب با خاود ،باه
شيطاچ با ف ل تبدیل شده و در قيامت بداچ صورت محشور م شود (صدرا متأ هين ،0944 ،ج ،0ص)853
از آچ جا كه این قوه ،شيطاچ دروچ باوده و تحات تاأثير شايطاچ بياروچ اسات ،باه اقتضاای طاب ش از وهاارووب
محيوسات فراتر رفته و حک محيوسات را به غيار محيوساات ت ماي ما دواد حااا آچكاه حکا ووا  ،فااط در
وهارووب محيوسات درست و قابل اطميةاچ است (صدرا متأ هين ،ب تا ،ص)089
قلب انياچ ،به خاطر صفا و طافتش ،در اصل فطرت ويوتن خود نيبت به تأثير شايطاچ و ملاک حا ات ميااوی
دارد و اگر پيرو ووای نفس و شهوات شود ،شيطاچ به واسطف اووام كاذب و خياتت فاسد بر او ويره م گردد و اگر باا
ووای نفس مخا فت كةد ،قلب او برای تأثير پذیری از ملک آماده م شود (صدرا متأ هين ،0944 ،ج ،2صص )553-554
 .2-1چگونگی به خطا افتادن ذهن توسط قوة وهم

مالصدرا ،وگونگ تأثير وو بر خطای ذون را بةا بر یک از روشوای ذیل م داند:
0ا سرایت دادچ احکام محيوسات به امور نامحيوس :قو وو فاط م تواناد اماور متةااو و محياوس را ادراک
كةد و جوتنگاه او فاط محيوسات است اما ایان قاوه  ،احکاام محيوساات را باه اماور نامحياوس سارایت ما دواد
xi
(صدرا متأ هين ،ب تا ،ص 010ومو ،0949 ،ص)848
5ا انکار اموری كه حس بداچوا راه نم برد :از آچجا كه وو جز امور جزئ و محيوس را ادراک نما كةاد ،اماور
كلّ و عال را انکار م كةد (صدرا متأ هين ،0944 ،ج ،2ص 23ومو ،0340 ،ج ،5ص)994
9ا تأ يف قياس وای مغا ط از مادمات ووم و قضایای كاذب و یا تأ يف قياسوای جد از مادمات مشهور و
قضایای شبيه به حقّ جهت نف اعتااد به امور حقّ ومچوچ م اد (صدرا متأ هين ،0944 ،ج ،3ص )48ا بته بایاد دانيات
كه دو صة ت جدا و مغا طه ،وميشه ف ل قو وو نييتةد این دو ،در صورت از اف اا وو ويتةد كه انيااچ از بطاالچ
آچوا آگاه نبوده و آچ وا را با برواچ اشتباه بگيرد اما اگر انياچ با عل به بطالچ این دو صة ت ،به مةظاور دساتیااب باه
مصلحت و غرس صحيح (مانةد امتحاچ ،و یا عاجز نمودچ شخص كه بر عايد باطل است ،یا فهماندچ مبادی یاک علا
به شخص مبتدی در آچ عل  ،یا برای تاویت ذون) از آچوا استفاده كةد ،در این صورت از اف اا وو نخواوةد بود زیارا
انياچ از روی عل آچوا را به كار گرفته و دیگر مرتکب خطا نم شود

نقش عوامل معنوی در معرفت با تکیّه بر قوّة وهم از نگاه مالصدرا

5

در این مياچ ،روشوای دیگری نيز وجود دارد كه مالصدرا بداچ واا اشااره نکارده و ا برخا از م اصاراچ باه آچ
پرداختهاند

xi i

 .2تأثیر گذاری عوامل غیر معرفتی بر معرفت

از جمله مباحي كه در دوهوای اخير مورد توجه ،تأكيد و ناد و بررس قرار گرفته و رسا هوا ،كتاب ،ماااتت و گفات-
وگووای فراوان را به خود اختصاص داده ،بحث تأثير گذاری عوامل غير م رفت  xi i iبار م رفات اسات ایان عةاصار،
طيف وسي از عوامل فردی (جيمان ا نفيان و اقتصاادی) ،عوامال محيطا (طبي ا ا اجتمااع ) و عوامال غيبا
(شيطان ا رحمان ) را شامل م شوند پژووشگراچ حوزهوای مختلف علوم ،ور كدام از زاویف دید خاود ،باه بازشةاسا
عوامل بروچ م رفت ِ تأثير گذار بر م رفت م پردازند این نظرات ،گر وه در موضوع ،سطح و روش تحليال باا یکادیگر
متفاوتاند اما ومگ در این اصل اتفاق نظر دارند كه ومف تصدیقوا و تکذیبوای انيااچ ،خاساتگاه م رفتا ندارناد و
بيياری از اف اا شةاخت آدم  ،متأثر از عةاصر غيرشةاخت است ذا در كةار مةطقواى شةاختى رایج كه ساختار م رفات
را از خطا باز مىدارند ،نوعى مةطق غيرشةاختى نيز كه راهواى دستیابى به م رفت صحيح را ایمةى مىبخشد ،ضاروری
است زیرا كاركرد مةطقوای شةاخت در حركت وهارم و پةج فکر است و در سه حركات اوا فکار ،ی ةا مواجاه باا
مجهوا (ميئله) و شةاخت نوع مجهوا و حركت از مجهوا به سوی م لومات ،كاركردی ندارند (مظفار ،0939 ،ص)03
ذا ممکن است كه یک فرد ،به د يل حضور برخ از علل م ةوی ،نتواند اصل ميئله را دریابد یا در تشخيص نوع ميئله
به خطا بيفتد ميالا یک موضوع غير محيوس را محيوس بپةدارد
واق يت این است كه انياچ ،اندیشةد محض نييت و ذون آدمى در ومف حاتت ،صارفاا آیةاهاى نييات كاه وقاای
بيرون را به وماچ صورت مة کس كةد ذا با توجه به اینكه باوروای انياچ صرفاا از ماو ف اف اا ارادی او برای حصاوا
م رفت نم باشةد ،صر رعایت قواعد عام مةطاى برای حصوا م رفت كاف نييت بلکه در كةار آچ بایاد باه عوامال
غير م رفت مؤثر در م رفت نيز توجه كرد از طر دیگر ،باوروای انياچ را نم تواچ صر انف اتت نفيان دانيت كه
بدوچ دخا ت ويچ گونه اختياری ،تحت تأثير علل و عوامل قهری تحاّاق ما یابةاد در فليافف غارب ،دو نظریاف كاامالا
مخا ف در پاسخ به وگونگ ارتباط باور با عوامل غير م رفت وجود دارد كه یک از آچ دكاارت اسات كاه ما گفات:
تصدیق امری ارادی است و دیگری از آچ ويوم است كه م تاد بود :باور ،وض يت عاطف است كه شاخص خاود را در
آچ م یابد (پورسيةا ،0942 ،ص)54
اما مالصدرا در این باب نظری ميانه دارد ی ة از یک طر  ،ادراک را ف ل ارادی نفس م داند و از سوی دیگر ،به
تأثير ميبت برخ عوامل غير م رفت بر م رفت نيز توجه خاص دارد او ،در ماایيه با سایر حکماای ميالماچ ،بايش از
ومه و به نحوی ویژه ،بر تأثير عوامل غير م رفت بر م رفت اوتمام دارد وی م تاد است كه عوامل م ةاوی بار م رفات
تأثير گذارند و انياچ برای تحصيل م رفت ،باید نيبت به آنچه در ساحتوای م ةوی و روح او م گذرد نگراچ باشاد
به وةگام كيب م رفت ،انياچ تةها و تةها با حوز مةطق و استدتا سر و كار ندارد مالصدرا مطا ب فراوانا را در بيااچ
موان غير م رفت شةاخت مطرح كرده كه اوميت و حج این مطا ب ،در خور توجه اسات در ایانجاا ،فااط باه ذكار
عوامل غير م رفت ا مةحصراا عوامل م ةوی ا كه ناش ميبت در م رفت ایفا م كةةد ،م پردازی
پيش از طرح بحث ،ذكر وةد نکته ضروری است:
0ا به نظر م رسد كه مبةا و علت پذیرش تأثير عوامل غير م رفت بر م رفت از جانب مالصدرا ،باه ناوع نگااه وی
در مورد ادراک مربوط م شود مالصدرا و تمام فالسفف ميلماچ ،انياچ را تةها عامل دخيل در فرایةد ادراک نما دانةاد و
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در جای خود اثبات م كةةد كه ور علمى كه برای انياچ حاصل م گردد ،ناشى از افاضف مراتاب عاا ىتار وجاود اسات
مراتب كه در ادبيات دیةى ،از آچوا به فرشتگاچ ت بير م گردد و در ادبيات فليفى ،با عةواچ عاوا یا عال ف ااا شاةاخته
م شوند به نظر ایشاچ ،م رفت با تزكيه از عا طبي ت و تجرید نفس از ماده افزوچ گشاته و موجاب اشاتداد وجاود و
اتياع و ارتاا نفس شده و عامل تصاعد و ت ا به عا عال (عاوا مفارقه) م گردد
5ا مالصدرا ،انياچ را تةها علّت م رفت نم داند زیرا بر اساس نظر مالصادرا ،علا اماری وجاودی ،مجارّد و بيايط
است و تحت ويچ ماو های قرار نم گيرد (مالصدرا ،0340 ،ج ،5ص )534از طرف  ،وی و تمام فيليوفاچ ميالماچ ،علّات
حاياى و ایجادى را خداوند م دانةد «قرآچ كری » نيز در ضمن آیات عدیده xi v،به علت حاياى و ایجاادى م رفات اشااره
مىنماید به ت بير استاد جوادى آملى« ،در قرآچ كری  ،عالوه بر تصدیق به اركاچ شةاخت ی ةى م لوم ،عا  ،عل و م لا  ،از

خداوند سبحاچ به عةواچ آفریةةد آچوا و نيز م ل اوا و با ذات و ت لي دوةدهاى كه به تدبير ربوبى خود ،پيوند بين عاا و
عل را تأمين مىكةد ،یاد شده است» (جوادی آمل  ،0933 ،ص )039مالصدرا ،با ا هامگيرى از ومين آیات ،تأكياد ما كةاد
كه ناش مشاودات در ادراک او يات و ناش مادمات در ادراک نظریات این است كه نفس را براى افاضف عا قادس آمااده
مىكةةد و در واق  ،عامل اصلى ا اا م ار در نفس انيانى ،خود واوب ا ل است مةتها نفاوس انياانى از حااظ درجاف
ارتباط با این مةب متفاوتاند (صدرا متأ هين ،0340 ،ج ،9ص)948
9ا ميزاچ و نحو دخا ت امور م ةوی در مراحل گوناگوچ م رفت ،بيته به نوع م رفت متفاوت است ا بته با توجاه باه
نوع نگاه صدرا و دیگر فيليوفاچ ميلماچ ا كه عل را افاضف خداوند از طریق عال ف اا م دانةد ا عوامل م ةوی ما توانةاد
بر تمام اقيام م رفت تأثير داشته باشةد اما از آچجا كه عل انيانى ،به تب درجاات م لاوم داراى شارایط و موانا متفااوت
است و ور مرتبه از علوم ،مبتال به موان و حجابواى خاصى است ،مالصدرا تأثير عوامل م ةوی را بر علوم و م اارف كاه
مربوط به شةاخت مبدأ و م اد و مبادی عا نظام ويت و مةازا سير م ةوی انياچاند ،بيشتر م داند و در این باب بيشتر باه
بحث پرداخته است و تأكيد م كةد كه علوم نظری ا ه  ،اجل و اعظ از علوم عمل بوده و جز با ا هام حقّ به دست نما -
آیةد (صدرا متأ هين ،0940 ،ص )23د يل این ناطه نظر آچ است كه از نگاه مالصدرا ،پيادایش ایان علاوم بارای انيااچ ،از
طریق عبور وی از دوليز و ساف عا ماده و طبي ت و ارتباط و اتصاا با مراحل مافوق طبي ممکن است و ایان ارتبااط،
در حايات نوع تجرید نفس از ماده و دور شدچ از ت لاات مادی است ذا در ایجاد این ارتباط ،كارای قواعد عام مةطااى
كمتر از ور جای دیگر است
 8ا در مورد بخش از عوامل موثر در م رفت ،مالصدرا تحت تأثير آیات و روایات است و در كتااب تفياير قارآچ
خود ،ذیل تفيير آیات مختلف ،به تفصيل این عوامل را تبيين نموده است (به عةواچ ميااا ،ناک :صادرا متأ هين،0944 ،
ج ،2صص )535-543 ،542-548 ،523 ،594-598 ،553
 .1-2عوامل معنوی مؤثر در تسخیر قوة وهم

0ا ایماچ به انبيا و برخورداری از انگيز پيروی از دستورات ایشاچ:
ت ریف مالصدرا از ایماچ ،این سؤاا را در ذون ایجاد م كةد كه ورا ایماچ را وماچ عل و تصدیق مةطا دانياته و
در جای جای كتابوایش بر آچ پافشاری م كةد؟ ور وةد كلمات مالصدرا ظهور در عل تصدیا مةطاا دارد ،اماا باا
توجه به شأچ و موق يت علم و عمل او ،نم تواچ پذیرفت كه او عل تصدیا را با ایماچ حاياا ميااوی بداناد اذا
ب يد نييت كه مةظور وی از عل  ،وماچ یاين مورد نظر روایات اسالم باشد ،ی ة یاية كه انياچ را به وادی عمل م -
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ایماچ ،و یا ایماچ حايا  ،وماچ علا و یااين

است كه از آچ به حکمت ا ه یاد م شود
از نظر مالصدرا ،راه تيخير و تيلي قو واومه و به تب آچ ،روای از وسواس شيطاچ ،مدد گارفتن از ایمااچ و بروااچ
است و ويچ یک از این دو ،به تةهای كاف نييت و جایگزین یکدیگر نم شاوند (صادرا متأ هين ،0949 ،ص )903او در
توضيح اینكه ورا عال به تةهای برای تيخير و تيلي قو واومه كاف نييت ،دو د يل اقامه نموده است
د يل اوا :عاال ،باه د يال نااص ذاتا  ،از ادراک برخا اماور (از قبيال مياائل مرباوط باه م ااد) نااتواچ اسات
(صدرا متأ هين ،0981 ،ص )24مالصدرا تأكيد م كةد كه م رفت دنيا و آخرت و بهشات و دوزخ و م رفات مالئکاه و
جن و روح و كروبيين و احواا م راج و م يت حق ت ا ى با كلّ موجودات و ومچةاين ساير م اراج و طاى ساماوات و
نظائر اینوا ،از جمله علوم مکاشفه است كه عال ارباب فکر و اول نظر ،از ادراک آچ عاجزسات (صادرا متأ هين،0981 ،
ص)85
د يل دوم :راه عال راو بييار مشکل و خطرات آچ قابل شمارش نييت ذا این راه فاط برای قليل از افراد مييار
است و نم تواچ آچ را برای عموم توصيه كرد (صدرا متأ هين ،0949 ،ص )903از نظر مالصدرا ،تکيف صار بار عاال،
به قدری نامةاسب است كه اگر مجبور به انتخاب یک از این دو راه ،ی ة عال یا ایماچ ،شوی  ،راه ایماچ و تيلي شادچ
به ت ا ي انبيا نزدیکتر به نجات است زیرا عال به فه برخ از امور (ومچوچ م اد) راه ندارد (صادرا متأ هين،0944 ،
ج ،8ص 559وماچ ،ج ،2ص 598ومو ،0340 ،ج ،3ص 39ومو ،0981 ،ص )85و تکيف بر عال صار  ،راه مخا فااچ
انبيا است (صدرا متأ هين ،0934 ،ص)04
از نظر مالصدرا ،ایماچ به م ةای تاليد صر نيز كاف نييت او در اینجا نيز دو د يل اقامه م كةد
ن ا بدوچ یک مان خارج یاا شارع ا سابب اناطااع قلاب انيااچ از دنياا و دوری از
د يل اوا :مجرّد تاليد و ظ ّ
شهوات نم شود و ور گاه در این دو مان  ،ميامحهای رخ دود ،قلب به اقتضای طبي

خاود ی ةا پياروی از شاهوات

برم گردد (صدرا متأ هين ،0944 ،ج ،3ص )541و ایماچ ساده و بدوچ خوس در بحث و نظر ،ماان از ساو عاقبات باه
وةگام سکرات مرگ نييت (صدرا متأ هين ،0940 ،ص)32
د يل دوم :تاليد ،اعتااد صحيح است نه م رفت زیرا م رفت و یاين ،به سبب اتصاا نفس به مبادی عا ياه حاصال
م شود و تاليدر صر  ،نفس را به این اتصاا نم رساند ذا خواص و تأثيرات م رفات را نياز نادارد (صادرا متأ هين،
 ،0944ج ،4ص 534وماچ ،ج ،0ص)850
مالصدرا بهترین راه را وماچ طریاف عرفا ما داناد كاه جما باين ایان دو طریاق ما باشاد (صادرا متأ هين،0949 ،
ص )903و آچ را راه انبيا م رف م كةد اما تکيه بر عال صر

را راه مخا فااچ انبياا ما داناد (صادرا متأ هين،0934 ،

ص)04
5ا عمل
مالصدرا ،تأكيد فراواچ بر عمل نمودچ به احکام شرع دارد و م موتا در مادمف كتابوای خود ،به مخاطباچ خویش
توصيه م نماید كه نظر و استدتا به تةهای برای حصوا م رفت كاف نييت و عمال ،شارط ضاروری فها برخا از
مطا ب عا يه است او راه تخلّص از شيطاچ (و با تّب روای از وو كه از جةاود شايطاچ اسات) و راه یاافتن باه صاراط
ميتاي را استاامت در عل و عمل م داند و م گوید :مراد از عمل ،فةوچ مختلف برای سالمت قلاب از شاهوت و غضاب
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است او اظهار م كةد كه عمل ،یا از سةخ طاعات است (ذكر وراه با خضوع و خشوع) یا از ساةخ تاروک (روزه ،ساکوت،
ترک دنيا ،گوشه گيری از مردم) (صدرا متأ هين ،0944 ،ج ،2ص 553وماچ ،ج ،8ص)533
ا بته مالصدرا این نکته را یادآور م شود كه در روای از وسواس شيطاچ و جةاودش ،صاورت ظااوری اعمااا ماالک
نييت بلکه محک كردچ نيت و صفای باطن و تصحيح نمودچ متاب ت از انبيا  ،بدوچ ت صب و غرس نفياان مها اسات
(صدرا متأ هين ،0944 ،ج ،2ص)583
9ا تأیيد ا ه
مالصدرا م تاد است كه عل (عال) و عمل ،برای روای از وو كاف نييتةد بلکه در این ميير ،انياچ به تأیياد
ا ه و نيازمةد است زیرا از آچ جای كه ور انيان در این دنيا از شهوت و غضب و حرص و طم ا كه م لوا قو
ووميه ويتةد ا ب نصيب نييت ،ذا باطةش از وسواس شيطاچ خا نييات مگار كيا كاه خادا او را حفاظ كةاد
(صدرا متأ هين ،0944 ،ج ،2ص ) 554سخن او در این باره وةين است:
«إنّ الوهم له شيطنة بحسب الفطرة يقبل إغواء الشيطان فيعارض العقل فى مقاصده البرهانية االيمانية فيحتاج إلى تأييدد
جديد أخروى من جانب اللّه ليقهره و يغلب عليه و يطرد ظلماته » (صدرا متأ هين ،0915 ،ص)531

xv

او ،تأثير قو واومه را وةاچ م داند كه اظهار م دارد :ويچ گاه عال نوع انياچ نم تواند بار قاو ووا ا كاه پاساخ
دوةده به ندای شيطاچ است ا غا ب گردد به ومين جهت ،وی عصمت انبيا و او يا ا ه را یک مووبت ا ه ما داناد
(صدرا متأ هين ،0940 ،ص 590ومو ،0944 ،ج ،2ص)558
مالصدرا بر این مطلب تأكيد م كةد كه انيان كه از نور حقّ ب بهره باشد ،سخن پيامبر ودایت ،نورانيات كاالم او
و م ار كتاب او را نخواود فهميد (صدرا متأ هين ،0944 ،ج ،3ص)540
8ا است اذه و دعا
xvi
مالصدرا ،در بياچ ورای نياز به است اذه م گوید :اعتماد به اصل فطرت و است ماا قوانين ميزان (مةطا ) بارای
دف شبهات ،وسواس و شکوک كاف نييت زیرا وه بييار محاّاية زیرک كه در تمام عمر در یاک شابهه ماناده و باه
جواب آچ نرسيدند و راه خود را یاية و بروان پةداشتةد و ووچ این بر ب ض جایز است ،پس بر كلّ و جایز است و
اگر عال و فطرت كاف بود ،بين ادیاچ و مذاوب اختال پدید نم آمد (صدرا متأ هين ،0944 ،ج ،0ص)4
وی ،پس از بر شمردچ عوامل متکيّر مؤثّر بر قلب آدم م گوید :از آچجای كه نهایت بارای جهاات نااص انيااچ
نييت ،ذا به حک عال و وح  ،است اذه در تمام اوقات واجب است مضموچ عباارت وی در ایان بااب وةاين اسات:
انياچ 03روزنه و ش ور دارد :پةج حس ظاور پةج حس باطن شهوت و غضب و وفت قو طبي ى كاه وار یاک ،افاراد
زیادى را در ذیل خود دارند و ومه بر قلب آدمى مؤثرند ذا از آچجای كه موان قلب بيايارند و نهاایت بارای جهاات
ناص انياچ نييت ،ذا به حک عال و وح  ،است اذه در تمام اوقات واجب است» (صدرا متأ هين ،0944 ،ج ،0ص)3
مالصدرا م تاد است كه از جملاه اساباب و علال عاا  ،دعاسات كاه سابب موفايات و حصاوا ماراد ما شاود
(صدرا متأ هين ،0340 ،ج ،4ص )815او راه فه برخ مطا ب را جز از راه تضرّع و دعا به درگاه ا ه ميير نم داناد و
در پاسخ به مةکرین قوا فالسفف قدی كه م تاد بودند به وةگام ادراک اشيا  ،نفس با عال ف اا متّحد مىشود ،اقرار م كةاد
كه خود او ،این ميئله و امياا آچ را از طریق تضرّع و دعا به درگاه ا ه دریافته است (صدرا متأ هين ،0932 ،ص)34
2ا ذكر خدا
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غفلت ،سبب عدم كارای ابزاروای م رفت م شود این ،واق يت است كه امام على (عليه ا يالم) دربار آچ وشادار
داده و م فرماید« :بيداری وش وا با غفلت قلبوا سودمةد نييت» و م فرماید« :شةوای گوش با غفلات قلاب ساودی
ندارد» (آمدى ،0944 ،ص )43ذا از آچجا كه غفلت یکى از موان شةاخت است ،م تواچ گفت یکى از مه ترین عوامال
رشد دوةد عال در ت ا ي اسالمى ،یاد حقّ و توجه به اوست مالصدرا ذكر خدا را یک از عوامل مؤثّر در م رفت ما -
داند و بياچ م كةد :از آچجای كه حب دنيا و ميل به شهوات بر نفس انياچ غا ب است ،ذا شيطاچ در نفاوس انيااچواا
مجاا وسوسه م یابد و ور گاه انياچ به ذكر خدا متوجه گردد ،مجاا شيطاچ تةگ شده و مجاا برای ا هام ملک باز ما -
شود و ووچ راه سلطف شيطاچ بر آدم  ،راه یافتن به قلب او از طریق ساری شدچ در خوچ اوست ،ور گاه قلاب باه ذكار
خدا مشغوا گردد ،راه بر شيطاچ بيته م شود (صدرا متأ هين ،0949 ،ص)034
ا بته مالصدرا صر ذكر زبان را مصداق ذكر اهلل ندانيته و تأكيد م كةد كه این نوع ذكر ،در قيامت مفياد نخواواد
بود (صدرا متأ هين ،0940 ،ص ) 93او ،وةاچ ناش برای ذكر قائل اسات كاه عمال را بار دو قيا ما داناد :تاروک و
طاعات ،و اذكار ومراه با خضوع و خشوع (صدرا متأ هين ،0944 ،ج ،2ص 553وماچ ،ج ،8ص)533
4ا زود و ریاضت
توجه صدرا به تهذیب نفس و رابطف آچ با م رفت و حکمت ،باه قادری اسات كاه موجاب شاده وی آرا خااص
فليف خود را یکجا به اول م رفت عرضه نکةد او م تاد است كه اگر نظراتش یکجا در م رس انظار قرار ما گرفات،
سبب گمراو و انحرا داوای غير زك و نفوس نامهذّب م گشت (صدرا متأ هين0941 ،ا ب ،ص )8او اعتاااد راساخ
دارد كه دا غير پاكيزه و آ وده به م اص و مش و به دنيا و زخار آچ و فریفتف جاه و مااام ،شایياتف ناور حکمات و
م رفت نييت و تا وقت آدم غبار م صيت را از خود نتکاند ،در ا هيات صاحب بصيرت نم گردد و قابليت نادارد كاه
ظر م ار واق شود وی تطهير نفس و غبارروب روح و جاچ را مادمف پذیرش حکمت و حايات م داند و ریاضت
را آچوةاچ ضروری م داند كه م گوید :بر حکما و صوفيه واجب است كه قبل از باز نمودچ ابواب حکمات ،مت لماين
را به فةوچ ریاضت نفيان و بدن ریاضت دوةد (صدرا متأ هين ،0940 ،ص)29
در مکتب مالصدرا ،درک حاایق و م ار بلةد تةها از طریق تطهير قلب ،اناطاع از خلق ،مةاجاات بيايار باا حضارت
حقّ ،دوری از شهوات و جاه و ماام و ميير م گردد و گةاوکاراچ و اول م اص را راو به سوی این حااایق نييات
(صدرا متأ هين ،0940 ،ص )543او راه رشد عال و با ف ل شدچ آچ را ،انجام ریاضات دیة و عمل باه تکاا يف شارع
دانيته است (صدرا متأ هين0941 ،ا ا ف ،ص)3
نکتف مه آچكه مالصدرا ،زود را صر ترک ذات و شهوات دنيا نم داند و زود حايا را وةين ت ریف م كةاد:
زود ،ترک ذات و شهوات دنيا در عين رضایت و ميل به آنها نييت ،بلکه زود حايا عبارت است از شدت شاوق باه
مفارقت از دنيا و م اندت با آچ (صدرا متأ هين ،0940 ،ص)589
نکتف قابل تأمل دیگر اینكه وی ،ریاضت را محدود به اعماا جيمان نم داند و م تاد اسات كاه ریاضات بار دو قيا
است ) 0 :جيمان  ،كه خود بر دو نوع است :خارج ا كه وماچ جهاد با دشمةاچ خداوناد اسات ا و داخلا ا كاه دو صافت
است :اماطه (ی ة تطهير بدچ از نجاسات و كيافات حي ) و إتياچ (عمل باه واجباات و دوری از مةهياات)  )5روحاان  ،كاه
عبارت است از اخالص كامل و نيت باطن (صدرا متأ هين ،0949 ،ص)444
اما مه ترین نکته در این باب ،جواب این سؤاا است كه مالصادرا ،وگوناه ریاضات و تزكياف نفاس را بار فرایةاد
م رفت تأثير گذار م داند؟ پاسخ این سؤاا را باید در نوع نگاه وی به حايات عل و نفس و قوای آچ جيتوجو نماود
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مالصدرا م تاد است كه برخ از قوای نفس ،به علل بر برخ دیگر از قوا ميلط شده و آچوا را به تيخير خود درم -
آورند او ،علت اصل تيلط قو وو و خياا بر قو ناطاه را پيروی از شهوات نفس م داند و تأكيد م كةد كه اگر قاو
حيوانيه ا كه مبدأ ادراكات و حركات حي است ا مطي روح نشود ،ومچوچ مركب سركش قو ناطاه را اساير شاهوات
و غضب حيوان كرده و او را به ورطف خياا و وو م كشاند اما اگر عال قو حياوان را باا ریاضات رام كةاد ،او را از
ورود در متخيالت و توومات مة خواود كرد (صدرا متأ هين ،0949 ،ص)443
از طر دیگر ،مالصدرا عل را امری وجودی ،مجرد و بييط ما داناد كاه تحات وايچ ماو اهای قارار نما گيارد
(صدرا متأ هين ،0340 ،ج ،5ص )534و نيز م تاد است كه نفسِ مدرِک صور نيز مجرد است حااا وار انادازه كاه قاو
حيوان با ریاضت رام شود ،نفس بيشتر از ماده و وازم ماده مجرد م گردد و در نتيجه ،حضور و شهود و باا تب علا و
ادراک آچ نيز شدیدتر م شود
در پایاچ ،ذكر این نکته تزم است كه صدرا ،زود و ریاضت را به تةهای كاف ندانيته و باروا بر این مطلاب اصارار
كرده است كه ریاضت ،ومواره باید ومراه با اعتااد راسخ باشد زیرا زود به تةهای و بدوچ اعتااد و ایماچ راسخ ،ماان از
سو عاقبت در وةگام سکرات مرگ نييت (صدرا متأ هين ،0940 ،ص )32و حت مجاودت و ریاضت را قبل از إكمااا
م رفت ،سبب ضال ت و گمراو م داند (صدرا متأ هين ،0940 ،ص)92
نتیجهگیری

عةاصر غير شةاخت و عوامل بروچ م رفت (اع از اوضاع بيرون و احواا درونا ) ماؤثّر بار اقياام مختلاف شاةاخت،
گيتر وسي را شامل م شوند اما در تحاياات انجام شده در این باب ،بيشتر به عوامل بيرون و فردی پرداخته شاده و
به عوامل م ةوی ا كه به نوع اراده و اختيار انياچ در آچوا دخيل است ا كمتر توجه شده است حاا آچكاه طباق نگااه
اسالم به پدید م رفت ،عوامل م ةوی ناش فراواچ بر م رفت دارند مراد از عوامل م ةوی و مااورا ا طبي  ،مجموعاه
عوامل است كه فراتر از امور طبي

اند و برای انياچ ملموس و محيوس نييتةد اما پيوسته در ت امل با انيااچاناد و در

تحاّق م رفت تأثير و دخا ت دارند
در بين حکمای ميلماچ ،مالصدرا بيش از دیگراچ به تأثير عوامل غير م رفت بر م رفات اوتماام داشاته اسات وی
م تاد است كه برای تحصيل م رفت ،انياچ باید به آنچه در ساحتوای م ةوی و روح او م گاذرد توجاه نمایاد باه
ومين د يل ،در كيب م رفت ،تةها ابزار مةطق و استدتا كاف نييت و عوامل م ةوی وا نفيااا و وا اثباتااا باا سااحت
م رفت او مرتبط ويتةد اما از آنجای كه مالصدرا ومچوچ سایر فالسفف ميلماچ (مانةاد ابانسايةا و ساهروردی) مةشاأ
خطای ذون و راه نفوذ شيطاچ در انياچ را قو واومه م داند ،طبي تاا صاحب اثر بودچ عوامل م ةاوی را ناشا از ميازاچ
تأثير آچ وا در تيخير قو وو دانيته است به این ترتيب ،برای حصوا م رفت و محفوظ ماندچ از خطا ،باید ميزاچ تأثير
این عوامل غير م رفت را بات برد نگارنده ،برای وصوا به این نتيجه ،به وو و ناش آچ در خطای ذوان از دیاد صادرا
پرداخته و ضمن ارائه ت ریف جام ا كه با كليف ت ابير صدرا پيراموچ وو سازگار است ا به بحاث از وييات ووا باه
عةواچ امری كه جوور و ذات ميتال و مدركات ميتال از عال ندارد ،بلکه امری است كه مضاا باه خيااا یاا حاس
م باشد و در نتيجه ،مدرَكات آچ م اوتت مضا به امور جزئ حي یا امور خيا ويتةد پرداخته است
بر این اساس ،روزچ بودچ و به خطا افتادچ قو وو ناش از آچ خواود بود كه ایان قاوه ،در عاين آچ كاه شايطان
درون است و تحت تأثير شيطاچ بيروچ م باشد و به اقتضای طب ش ،از وهارووب محيوسات فراتار رفتاه و حکا
محيوسات را به غير محيوسات ت مي م دود وو از طرق ووچ تيرّی احکام محيوسات به امور نامحيوس انکاار
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اموری كه حس بداچوا راه نم برد و تأ يف قياسوای مغا ط  ،ذون را به خطا م افکةد وةاچكه ومين ووا از طریاق
عوامل م ةوی ووچ ایماچ به انبيا و پيروی از دستورات ایشاچ ،عمل ،است اذه و دعا ،تأیياد ا ها  ،ذكار خادا و زواد و
ریاضت ،قابل كةترا است
یادداشتها

 iغا باا واژ «م رفت» به م ةای مطلق عل و آگاو و شةاخت به كار م رود خواه آچ شةاخت مربوط به پدیدهوای ماادی و اماور
حي باشد ،و یا مربوط به امور م ةوی و فراحي و خواه م رفت فطری باشد و یا حصو و حضوری و و وةاين اعا از
بةابراین از نظر غت ،بر ور گونه دانيته« ،م رفت» اطالق م گردد
اینكه با واسطه باشد یا ب واسطه ،جزئ باشد یا كل و
مراد ما از «م رفت» نيز وماچ م ةای مطلق م رفت است ور وةد بر ميائل فليف و ماورا ا طبي بيشتر تأكيد م شود

ii. William James
iii. The Will to Believe
iv. Westphal Merold
v. Wainwright
vi. Reason and the Heart
vii. Gonathan Edwards
viii. John Henry Newman
ix. Linda Zagzebski
x. Virtues of the Mind

 xiاز مياچ فالسفف متادم ،سهروردی نيز بر این مطلب صحه گذاشته و در این مورد ،ميا ذكر كرده كه بييار گویا و شفا است:
اینكه شخص م تاد باشد ور موجودی دارای جهت است ،ناش از سرایت دادچ احکام محيوسات به امور نامحيوس توسط
قو وو است (شيخ اشراق ،0932 ،ج ،8ص)033
 xiiبه عةواچ مياا ،یک از این روشوا كه توسط مرحوم مظفر مطرح شده عبارت است از م ارضه با حک قط عال و به شاک
انداختن انياچ در اموری كه به آچ وا یاين دارد ومچوچ ترس انياچ از تاریک یا مرده با وجود یاين به نبود تاأثيری از ساوی
آچ وا این امر ،ناش از تيلّط قو وو بر خياا و در نتيجه ،ایجاد صور وو ةاک توساط خيااا و واق ا پةداشاتن آچ صاورت
است (نک :مظفر ،0939 ،ص)902

xiii. non epistemic

 xivبه عةواچ مياا ،نک :ا رحمن 2-5 /باره 90 /و  545مائده 8 /انبيا 41 /
 xvشبيه این سخن را مالصدرا در كتاب «مبدأ و م اد» نيز آورده است (نک :صدرا متأ هين ،0928 ،ص)033
 xviجهت مطا ف آیات «است اذه» ،نک :ناس 4-0 /مؤمةوچ 34-33 /اعرا  511 /نحل 34 /آا عمراچ 94 /و وةين جهت مطا اف
روایات «است اذه» ،نک( :اب ی ل  ،0814 ،ج ،8ص)021
کتابنامه

قرآچ مجيد

آمدى ،عبدا واحد بن محمد ( ،)0944غرر ا حک و درر ا کل  ،ق  :دفتر تبليغات اسالمى
اب ی ل  ،احمد بن على ( ،)0814ميةد ابىی لى ا موصلى ،جده :دار القبلة ،ج8
پورسيةا ،زورا ( ،)0942تأثير گةاه بر م رفت ،ق  :پژووشگاه علوم و فروةگ اسالم
جوادی آمل  ،عبداهلل ( ،)0933م رفت شةاس در قرآچ ،ق  :نشر اسرا
شيخ اشراق ،شهابا دین یحيى بن حبش ( ،)0932مجموعف مصةفات شيخ اشراق ،تهراچ :مؤسيف مطا اات و تحايااات فروةگا ،
ج8
صدرا متأ هين ،محمد بن ابراوي ( ،)0915ا رسائل التسعة ،تهراچ :ب نا
ومو ( ،)0981رسا ف سه اصل ،تهراچ :دانشکد م اوا و مةاوا
ومو ( ،)0928ا مبدأ و ا م اد ،تهراچ :انجمن حکمت و فليفف ایراچ
ومو (0941ا ا ف) ،اسرار اآلیات ،تهراچ :انجمن حکمت و فليفف ایراچ
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ومو (0941ا ب) ،ا شواود الربوبية فى ا مةاوج السلوكية ،مشهد :ا مركز ا جام
ومو ( ،)0940ا رشيه ،تصحيح غالمحيين آوةى ،تهراچ :انتشارات مو
ومو ( ،)0949مفاتيح ا غيب ،تهراچ :مؤسيف تحاياات فروةگ
ومو ( ،)0944تفيير ا ارآچ ا کری  ،ق  :انتشارات بيدار3 ،ج
ومو ( ،)0930ا تصور و ا تصدیق ،ق  :انتشارات بيدار
ومو ( ،)0932مجموعف رسائل فليفى صدرا متأ هين ،تهراچ :انتشارات حکمت
ومو ( ،)0934رسالة فى ا حدوث ،تهراچ :بةياد حکمت اسالم صدرا
ومو ( ،)0940كير اصةام الجاهلية ،تهراچ :بةياد حکمت اسالم صدرا
ومو ( ،)0943سه رسا ف فليفى ،ق  :دفتر تبليغات اسالم
ومو ( ،)0340الحکمة المتعالية فی االسفار العقلية االربعة ،بيروت :دار احيا ا تراث ا رب 3 ،ج
ومو (ب تا) ،الحاشية على ا هيات ا شفا  ،ق  :انتشارات بيدار
فيض ،مصطف ( ،)0943ناش عوامل غير م رفت در م رفت از دیدگاه قرآچ كری  ،پایاچ نامف كارشةاس ارشد ،تهراچ :دانشگاه اماام
صادق(ع)
مجلي  ،محمدباقر ( ،)0818بحار اتنوار ،بيروت :مؤسسة ا وفا  ،ج43
مظفر ،محمدرضا ( ،)0939ا مةطق ،ق  :انتشارات سيدا شهدا
وستفاا ،مرا د (« ،)0934پو س رسوا را به جد بگيری گةاه به مةز ف ماو های م رفت شةاخت » ،ترجمف مصاطف ملکيااچ ،اندیشاف
دیة  ،شمار دوم ،زميتاچ 34
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