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مؤلفههای ذهنی 1مؤثر در برو ،کنش اجتماعی اخالقی
ا ،دیدگاه علّامه طباطبائی

(ره)



نسيم کاهيرده

کةرشمةس ارشد خة حهشمةس دانشگة پیةم نور کز ته ان
(تةریخ دریةفت1398/09/16 :؛ تةریخ پذی ش)1398/12/10 :

چكيده
انسةنهة در سةيتةرهةز اختمةع از که يود نیةف ید اند راد
نهةدز که يود نسةيتهاند رندگ

شوند و بةر در درون سة ةن اختمةع و

کممد و تحت فشةر حدودیتهة ،آداگ ،رسوم و قوانین عمو

کممدن هم ایمهة به مزل عمةص سةرندت «يود» عمو

کممد ،ا ة بة این همه « ن» همیشه در ب اب

وقحیتهةز ارپی تحیینشد به شیو از محص بهف د واکم

نشةن

دهد؛ ری ا قواعد حةکم ب خة حه،

صورتهةز رهم و تخا پذی ند و تمهة همگة که انسةن به آنهة عمو کمد تح ق يةرخ يواهمد یةفت؛
این واقحیت در ورد کم

اختمةع ايالق انسةنهة نیز صداق دارد؛ چ اکه بةرتولید ايالقیةت در خة حه

تمهة ار ط یق عمو اف اد به آنهة صورت
لیههةز رهم  ،بةعث ب ور کم

گی دن در این یةن ی

اختمةع  -ايالق اف اد

ار پ س هةز اسةس این است که چه
شود؛ س ال که دراین ةله تالش شد بة

ب رسل ل و تحایو دیدگة عاة ه طبةطبةئ به آن پةسلللخ داد شلللود و آن ه که در پةیةن بهعموان لیههةز
رهم

ث در ب ور کم

اختمةع ايالق  ،شمةسةی و تبیین شد شة و این وارد است:

 -1ح فت؛
 -2نیةر؛
nasim.kahirdeh@gmail.com
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 -3ادراک اعتبةرز؛
 -4اراد ؛
 -5ایمةنن
طبللق دیللدگة عاة لله ،ار بللین ایللن لیللههللة ،ایمللةن عة للو اصللا و ت للمینکممللد ب ل ور کللم
اختمةع ايالق ار سوز اف اد استن

واژگان کليدي :عاة ه طبةطبةئ  ،کم

اختمةع  ،ايالق ،رهم ن
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مقدمه و طرح مسئله
شلل وگیلل ز تی لل و اندیشلل انسللةن همللوار تلل ث ار شلل ایع ریسللت اختمللةع اش بللود
اسللت؛ ایللن ت ل ثی در خوا للگ ا ل ور ،بللهواس ل

گسللت دگ خ افیللةی  -خمحیت ل و تمللوع و

ت بل ل ف همگل ل داراز پی یلللدگ هلللةز يلللةعّ يلللود اسلللتن در ایلللن یلللةن ،توخللله بللله
دیللدگة هللةز دانشللممدان ،تی ل ین ،شخصللیتهللةز ب خسللته و نخبگللةن کلله بللهنللوع ن ل
هللدایتگ ل ز عة ّلله را دارنللد و در فهللم سللةئو خة ح ل يللوی  ،پللی رو هسللتمد -ار اهمیللت
ویژ از ب يوردار استن
یللةن اندیشللممدان و تی لل ین حةصلل ایلل ان ،عاة لله حمدحسللین طبةطبللةئ ار خمالله
نةمهلةز ب خسلته و ت ثی گلذار اسلت کله بل شل

تحملق در آثلةر اررشلممد او ،دسلتةوردهةز

ف اوان را درپ يواهد داشتن
در اندیش ل عاة لله طبةطبللةئ بللة ی ل

ت س لیمبمللدز ل تللوان هیللت سللةحت بللة کللةرک د

ت یبللة سللت و و در تحة للو بللة ی للدیگ را ب ل از انسللةن ب شللم د کلله عبللةرتانللد ار :سللةحت
خسمةن  ،ع النل  ،علةطی  ،ايالقل  ،اختملةع  ،همل ز و دیمل ن 2بلة ات لة بله ایلن نلوعبملدز،
وضللوع نوشللتةر حةضلل یحملل کللم

اختمللةع  -ايالقلل  ،در سللةحت اختمللةع قةبللو

ب رس استن
ايلالق ی ل ار د د للههلةز همیشلگ خوا للگ بشل ز بلود اسللتن نگ انل ار افلتويیلز
ايللالق و ی لزان پةیبمللدز بلله اصللو ايالق ل و نتللةی نللةگوار آن ،سللب
عییم ل ار گیتةرهللة و

شللد اسللت حجللم

توبللةت تیللةوت ،دربللةرت ای لن لی ل بمی لةدین انسللةن ش ل و بگی ل دن

عةلمللةن ايللالق ،فالسللیه ،روانشمةسللةن ،خة حللهشمةسللةن و سللةی اندیشللممدان حللور هللةز
دیگلل  ،ف ايللور روی لل د للورد نی شللةن ،ايللالق را ار روی لل د يةصلل
ةلحلل

لل ح کلل د انللدن

ةیسللهاز یللةن ایللن روی دهللة و تیللةوت در نگللة هللة ،نشللةن لل دهللد وضللوع

ايللالق ،واخللد خمبللههللةز کبی ل ز اسللت کلله ه ی ل

ار آنللةن در خللةز يللود هللم و اسةس ل

اسللتن ب ي ل ار آنللةن بلله بللةدز ايللالق و بمی لةنهللةز نی ل ز و یللةهیم ايللالق پ دايتللهانللدن
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ب ي ل دیگلل بلله پیة للدهة و آثللةر فلل دز و اختمللةع عللدم رعةیللت للوارین ايالقلل توخلله
کلل د انللدن هم مللین گ وهلل ايللالق را در سلل ح فلل دز آن و گلل و دیگلل  ،ايللالق را در
س ح خمگ و اختمةع د نی ق ار داد اندن
ارآنجةکه ايلالق ی ل ار لیله هلةز اصلا دوام و قلوام خوا لگ بشل ز اسلت و بلهدلیلو
وقحی لت اسللتحالی يللود نی ل وز مزم ل ب ل از صللاح و آرا ل

و کمت ل

اختمللةع اسللتن

ارای لنرو در طللو تللةریخ و ار بللدو ش ل وگی ل ز تی ل و اندیشلله ول ل هللم و للورد توخلله
تی ل ین ختا ل

بللود اسللتن بلله طللور بللة افالطللون ،ايللالق را بتم ل ب ل خسللتوخللوز

سلحةدت و نی بختل

ل دانللد؛ یحمل در خهللت بللة ت ین يیل انسلةن کلله سللحةدت و نی بختل

ح ی ل را درب ل داردن بللة ت ین يی ل انسللةن نی لز توسللحه و پیش ل فت ح ی ل انسللةن بللهعمللوان
وخلللودز ع النلل و ايالقلل  ،رشلللد و پلل ورش صلللحیح نیلللآ او و يوشلل و آسلللةی
همةهملل

کالل رنللدگ اسللتن افالطللون حت للد اسللت نی بختلل و سللحةدت ،بللة کسلل

ف یات بهدست

آید که به حمةز شبیهشدن انسةن به يداستن

ايالق ل ریسللتن و تللالش ب ل از ایجللةد خة حللهاز در هم لین خهللت ،د د ل هم ل ادی لةن
نیز بود اسلتن هل دیلن ،ر لةن در خة حله تببیلت ل شلود کله اررشهلة و بةورهلةز يلود را
بلله عمللوم لل دم مت للو سللةردن ایللن اررشهللة ر للةن کلله در بحللد ايالقلل
بیشت ین نمود ار توفیق ی
ا لل ور بلللهواسلل

دین حسوگ

شوندن

گسلللت دگ و پی یلللدگ خوا لللگ ،پلل دايتن بللله وضلللوع ايلللالق

اختملللةع و بللله تبلللگ آن ،کلللم

اختملللةع ايالقللل اهمیتللل بلللی ارپلللی

ت للمینکممللدت ا میللت خة حلله اسللتن ل ورز بل آراز خة حللهشمةسللةن کالسلی
ایللن اسللت کلله ا ا ل

تباللور شللوند،

آنهللة ايللالق را بللهعمللوان ی ل

یةفتللله و
نیللز نشللةنگ

پدی لدت اختم لةع دی لد انللدن درواقللگ،

ل تللوان گیللت کلله رنللدگ اختمللةع بللدون درنی ل گ ل فتن مةسللبةت ايالق ل قةبللوتصللور
نیسللت؛ بمللةب این اگ ل بخللواهیم آس لی هللةز اختمللةع در خة حلله بلله حللداقو م للن ب سللمد،
نةگزی

بةیست کم هةز اختمةع ايالق در خة حه رواج یةبمدن
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البته توخه به این ن ته ض ورز است که بسیةرز ار خة حهشمةسةن ،یةن رفتةر و کم

تیةوت

قةیو شد اندن رفتةر ح کةت خسمةن قةبو شةهد است و ا ا به شیوت انی ادز ح کةت شهود
شود ،ا ة عمو یة کم

اطالق
پی ا ون

سةردن

تبع

در فحةلیت انسةن حةک ار چیزز است که عة و را بة حیع

3

انسةنهة در سةيتةرهةز اختمةع از که يود نیةف ید اند راد
اختمةع و نهةدزاز که يود نسةيتهاند رندگ
رسوم و قوانین عمو

شوند و بةر در درون سة ةن

کممد و تحتفشةر حدودیتهة ،آداگ،

کممدن هم ایمهة به مزل عمةص سةرندت «يود» عمو

کممد ،ا ة بة این همه

« ن» همیشه در ب اب وقحیتهةز ارپی تحیینشد به شیو از محص بهفل د واکم

نشةن

دهد؛

4

ری ا قواعد حةکم ب خة حه ،صورتهةز رهم و تخا پذی ند و تمهة همگة که اراد و یو
انسةن به آنهة تحاقگی د ،ار آنهة پی وز

کمد و درصورت که اف اد به آن عمو ن ممد ،تح ق

يةرخ نخواهمد یةفت؛ چ اکه بةرتولید این قواعد تمهة ار ط یق عمو به آنهة صورت
حة پ س

اسةس و هم این است که در چه ش ای

انگیزت عمو به این قواعد در اف اد ایجةد

شود همگة که همجةرهةز اختمةع رند و ورد توخه اف ادند و ف هم
به تبحیت ار قواعد

گی دن

کمد ،بةر هم اف اد بهصورت پمهةن

ت

ک روز

 ،اف اد را جبور
شوند و قوانین

رسم قةدر به نیور در ع صههةز يصوص نخواهد بودن
طبللللق دیللللدگة عاة لللله طبةطبللللةئ  ،اسالم قوانین يود را ب اسةس ايالق تش یگ ک د است
و ب ت بیت ايالق اف اد اص ار دارد؛ بمللللللةب این وز تمهة ضلللللللة ن اخ از قواعد را ايالق عةلی
انسةن

ل دانللد؛ 5ا للة ار آنجللة کلله آگللةه داشللتن ار بللةن

بلله عمللو و کللم

ح فتل ايللالق ،بللهتمهللةی

مجل

ايالق ل اف ل اد نم ل شللود ،ض ل ورت دارد کلله بلله عوا للو ل ث دیگ ل نیللز

پ دايته شلودن للذا در راسلتةز ایلن هلدو و بلة توخله بله اهمیلت وضلوع ،در ةلل پلی رو
 که بة روی دز خة حلهشلمةيت نگةشلته شلد اسلت  -تلالش بل ایلن بلود کله لیلههلةزرهم

ث در ب ور کم

اختمةع ايالق ار دیدگة عاة ه شمةسةی و تبیین شودن

ضللمن ایم لله حللةئز اهمیللت اسللت بللدانیم در یللةن کسللةن کلله در ر یملل رهمیللت 6در
عاللوم اختمللةع و انسللةنشمةس ل و خة حللهشمةس ل کللةر ل کممللد ،تمللةیا وخللود دارد کلله ار
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دوگةنللههللة و تمللةیز بلین علین و رهللن و بلین عیمیلت و رهمیلت و فل د و خة حلله یلة ارادت آراد و
سةيتةرهة بگذرندن تالش آنهلة ایلن اسلت کله ایلن ت ةبلوهلة را ار هلم خلدا نبیمملد ،با له ل
گویمللد ایلنهللة تمیلد و درح ی للت اسللت ةلههللةز ا ل واحللدز هسللتمدن ار ایلن حیلث ،رهمیلت
ا ل ز صل فة فل دز و حللدود بلله حللورت روانشللمةيت نیسللت ،با لله رهمیلت حصللو تحة للو
نهةی سةيتةر رهم انسةن و تمةم سةيتةرهةز يةرج ف د استن

روش پژوهش
در ایللن ةللله ،روش پللژوه

تحایا ل و تبییم ل اسللت؛ بللدینسللةنکلله در ابتللدا آراز عاة لله

طبةطبللةئ پی ا للون وضللوع کللم

اختمللةع ايالقلل

وردب رسلل و تحایللو قلل ار گ فتلله

اسللت و در نهةیللت ،ار یللةن ایللن آرا ،لیللههللةز رهملل

لل ث در بلل ورکم

اختمللةع

ايالق  ،شمةسةی و تبیین شد اندن

اخالق اجتماعی در نظريههاي جام هشناسی

7

در دیللدگة خة حللهشمةسللةنه بلل يللالو دیللدگة فاسللی  ،ايللالق ن شلل آر للةنطابةنلله و
هللدایتگ ل در رنللدگ اختمللةع نللدارد و هللمش ل ن سللةی قواعللد رنللدگ اختمللةع و ب ل از
ادارت آن استن ب ي نی یةت خة حهشمةس

تبع بة ايالق اختمةع عبةرتاند ار:

 .1نظرية شناختی اخالق
نی ی ل شللمةيت  ،ايللالق را ب اسللةس شللمةيت ،ادراک ،اسللتد

 ،و ییلله ،ت ای ل

و نللوع

تملةیالت حسللةبگ ان بی ونل توضلیح ل دهمللدن صلةح نیل ان ایللن دیلدگة حت دنللد کللم
ت ةبلللو اختملللةع و ادراک و شلللمةيت اختملللةع در حاللل نهلللةی  ،سلللتازم پ هیلللز ار
يوديواه و يود دارز و تمةیو به دگ يواه و رعةیت ح وق دیگ ان استن

8

 .2نظرية عاط ی اخالق
نی ی ل عللةطی ب ل ع آ نی یللههللةز شللمةيت  ،وفللةدارز و پللةزبمللدز بلله جموع ل اررشهللة
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لل دانللدن در ایللن دیللدگة رعةیللت

قواعلللد و همجةرهلللةز ايالقللل  ،بلللدون یلللو و عالقللله و ف لللع ار روز و ییللله و اخبلللةر
یلل م ن اسللتن در عةطیللهگ ایلل  ،ايللالق و ایبللةر و دگ يللواه ار یلل
گی ند و این بة ه نوع حسةبگ ز و فةید گ ای

ةی استن

خللة س چشللمه

9

 .3نظرية مبادله
ار ایللن نی گللة  ،پدیللد هللةز اختمللةع ار خمالله رعةیللت ايللالق ،احسللةس تحهللد و سللزولیت
اختمللةع  ،نللوع
کس ل

مللةفگ اسللتن ب ل اسللةس نی ی ل بةدللله ،اف ل اد ب ل از

بةدللله و ب ل از کس ل

لللذت یللة رضللةیت اللوگ و ب ل اسللةس يوديللواه بلله کللم

آنجةی کله بل تلوخه بله دیگل ان بله حمل

ل پ دارنللد؛ ا للة ار

حل وم کل دن يلود ار دریةفلت پلةداش اسلت،

لذا در کم هةز اختمةع بةید رضةیت ت ةبو وخود داشته بةشدن

10

 .4نظرية سرماية اجتماعی
آن لله در آ للور هللةز فالسللی یونللةن و ادیللةن الهلل بللة عمللةوین عمللو ايالقلل  ،حبللت،
همیللةرز ،تحللةون ،هم للةرز ،صللداقت ،يللد ت بلله هللمنللوع ،دیگ دوسللت و ننن بللهعمللوان
لیللههللةی

ل ث در روابللع انسللةنهللة و پیشللب د ا للور بللهشللمةر ل رود ،در ادبیللةت عاللوم

اختمةع بة یهوم س ةی اختمةع

ح

شودن

در س ل ح ي ل د ،س ل ةی اختمللةع در قةل ل

روابللع ف ل دز و شللب ههللةز ارتبللةط بللین

افلل اد و همجةرهللة و اررشهللةز ی رسللم حللةکم بلل آنهللة للورد ب رسلل قلل ار لل گیلل دن
بل ایلن اسلةس سل ةی اختملةع

وضللوعةت چلون شلدت و کیییلت روابلع و تحلة الت بللین

اف ل اد و گ ل و هللة ،احسللةس تحهللد و اعتمللةد دوخةنبلله بلله همجةرهللة و اررشهللةز شللت ک را
شة و

شود و بهعموان ی

حآ تحاق و پیوستگ اختمةع استن

11

/دوفصلنامه اندیشة عالمه طباطبائی (ره)؛ سال پنجم ،شمارۀ  ،8بهار و تابستان 1397

126

رويكرد علّامه طباطبائی به موضوعات اجتماعی
عاة لله طبةطبللةئ بللهعمللوان ی ل

فیاسللوو و تی ل آرادانللدی

سللامةن بللهطورگسللت د و

دقیللق بلله بسللع و شلل ح بةحللث اختمللةع و بیللةن فاسللی اح للةم و قللوانین اختمللةع در
خللةزخللةز «المیللزان» پ دايتلله اسللتن در اندیشلل اختمللةع وز ،مشلل تشلل یو خة حلله،
اض ار و نیةر ف ل ز انسلةن بل از تشل یو اختملةع دانسلته شلد اسلتن ار نیل عاة له ،خة حل
اوگ ،خة ح دیم و اسال

و يةنواد اولین تش و اختمةع استن

12

روششمةسلل بمیللةدین عاة لله (ر ) بللة توخلله بلله بمیللةنهللةز فاسللی حللةکم بلل آن ،بللهطللور
يالصلله روششمةسلل

بتملل بلل واقحیللتگ ایلل توحیللدز اسللت کلله خمبللههللةز توصللیی ،

تبییم ل و انت للةدز يللود را حیلل

لل کمللدن روی لل د عاة لله (ر ) دربللةرت وضللوعةت اختمللةع ،

سللزاه حللورز اسللتن عاة لله (ر ) بللة توخلله بلله نگللةه کلله نسللبت بلله سللةئو شللمةيت و ح فت ل
اتخللةر ل کمللد و هم مللین بةحللث انسللةنشمةس ل و هسللت شللمةيت  ،بللهطللور کا ل در یلل
سللی تحة للو ،روشلل

یللةن روش ع النلل  ،ن الل و تج بلل قلل ار لل گیلل د و سللزاههللةز

اختمللةع را بللهصللورت عمیللق و دقیللق پةسللخ ل دهللدن 13درواقللگ ،عاة لله طبةطبللةی ب ل بمللةز
ح مت صلدرای  ،حلآ ،ع لو ،شلهود و وحل را بلهعملوان ملةبگ ح فلت ل پلذی د و حت لد
اسللت ه یلل

بلله سلل ح ار واقحیللت نیلل داردن ار ایللن رو ،نی یللههللةز تمللوع تیسللی ز،

تبییمل  ،همجللةرز و انت للةدز بل بمللةز دیللدگة ایشللةن قةبللوط ل ح اسللت کلله ه ل یل

ار مبح ل

يللةع ب يةسللته و بلله س ل ح ار واقحیللت اشللةر داردن بمللةب این بللة ایللن ع بلله ،روش ل کلله در
اندیشلل ایشللةن شلل و گ فتلله ،خة حلله در سللی توخلله بلله واقحیللةت اختمللةع و فهللم آن و
هم مین توخه به اررشهة و همجةرهة و در خهت ن د و ب رس آنةن ق ار

گی دن
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مبادي تبديل ذهنيت اخالقی به کنش اخالقی از منظر علّامه طباطبائی
در نی یل ادراکللةت اعتبللةرز عاة لله طبةطبللةئ  ،دوگللةنگ یللةن رهمیللت و عمللو در ايللالق شللةهد
نم شود ،با ه عوا و رهم بلهت تیل و حالهبله حاله بل انسلةن تل ثی گذاشلته و متهل بله عملو
ايالقلل یللة ی ايالقلل او لل شللوند؛ بمللةب این اگلل در ایللن بللةدز و احللو ن صللةن رو دهللد
طبیحتة نبةید ار رهمیت ايالق  ،ب ور عمو و کمش ايالق را انتیةر داشتن
طبللق دیللدگة عاة لله ،بللةدز تبللدیو رهمیللت ايالقلل بلله کللم
ب حس

ت ثی گذارز بهت تی

ايالقلل را لل تللوان

ری نةم ب د:

 -1ح فت؛
 -2نیةر؛
 -3ادراک اعتبةرز؛
 -4عةطیه؛
 -5اراد ؛
 -6ایمةنن
ایمان

مارفت
نیا،

ادرا

عاطفه

اعتباری

اعتبار وجوب براي رفع نياز
تصور ف ل و غايت آن
بررسی پيامدها و دشواريها
تصديق به فايده

نمودار ()1

14

اراده

عمل
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 -1م رفت
بحث شل ةو یلةن نیل و عملو سلةب هاز طلو ن دارد و ریشلههلةز ایلن بحلث را ل تلوان
در آراز ايالقلل سلل ا خسللتوخللو کلل دن سلل ا بللة طلل ح ایللدت اتحللةد ف للیات و
ح فت ،ب آن بلود کله اگل کسل يلوگ و بلد را ار هلم بةرشمةسلد ،هلی علة ا نمل توانلد
او را بللله عمالل بلل يالو حلل فت

وادار سلللةردن للللذا تمهلللة خهلللو را عة لللو بلل ايالقلل

لل دانسللتن افالطللون سللخن اسللتةد را پللذی فت؛ ا للة ارسلل و در خةلیللت بللة سلل ا و
افالطللون راب لل ضلل ورز بللین ایللن دو را نزذی فتلله( ،بللة قبللو تلل ثی ح فللت بلل عمللو
ايالقلل ) ،ن لل

و تلل ثی ا یللة را در اراد و تح للق عمللو لل ح کلل د و بللهنللوع نی یلل

استةد يود را ت میو نمود.
نی یلل ارسلل و ار خهت ل پللذی ش نی یلل تحللدیوشللدت سلل ا اسللت و ار خهت ل ردّ آنن
ارآنرو که حت لد اسلت شلمةيت روشلن الوگ انیحلة نمل شلود و انسلةن همیشله ب اسلةس
عملو ل کملد ،هملةن نی یل تحلدیویةفتله سل ا اسلتن 15در جملوع،

شمةيت روشلن يلوی

لل تللوان گیللت در نی یلل ارسلل و هللم ضللح
ح فت عمو بةرگ داند
فالسللی اسللال

شودن

ارادت ايالقلل بللهنللوع ن للا در بللةن

16

نیللز دیللدگة هللةی

شللةبه دیللدگة ارسلل و دارنللد و ةلبللة عمللو را در

نهةیللت بلله عاللم و ح فللت بللةر گ دانمللدن 17عاة لله در تیسللی «المیللزان» ل گویللد :يداونللد
س ف ل ت توحیللد آف یلد اسلتن ف تل کله ل توانلد بلله
تحلة انسلةن و نیللآ او را بل اسللة ِ
واس ل

آن اراد بلله يللوگبللودن ت للوا و عمللو يی ل را ار قللبح گمللة تشللخیا دهللدن ایم لله

نیآ ،فجلور و ت لوا را بله الهلةم در ل یةبلد نشلةن دهملدت ایلن وضلوع اسلت کله ع لو عمال
بللة تهللذی

نیللآ و اعتللدا بللهدسللت ل آیللدن 18ايللالق و تهللذی

و ت بیللت بةیللد ب ل اسللةسِ

ح فلت انسللةن و صللیةت آن صللورت پللذی د؛ بمللةب این ،بلله نیل عاة لله ع للو عمال کلله عهللد
دار و يةسللتگة ايللالق و شللمةيت آن اسللت ،للد ةت اح للةم يللود را دربللةرت ايللالق و
همجةرهللةز آن ار ح فللت ل گی ل د و ار ایللن رو بللة ح فللت بلله ا للةت کلله بةعللث ررایللو و
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انح للة نیللآ ل شللود؛ ل تللوان ار ا للورز کلله بةعللث ن للا نیللآ در سللی صللحودز در
عوالم حس تة ف اع ا است خاوگی ز نمودن
بلله نی ل عاة لله ار ایللن لحللة کلله ايللالق بللة ا للور ارادز سل وکةر دارد و ايتیللةر ،توانللةی
انتخللةگک ل دن یللةن ا للور درسللت و نةدرسللت ،وضللوع عاللم ايللالق را تش ل یو ل دهللد؛
بمةب این ايالق ار ط ف بة تهذی

نیآ و ار ط ف بة ح فت س وکةر داردن

عاة ه دراینبةر به آیةت ق آن استمةد

کمد:

در هللی خللةز ق ل آن بلله انسللةن دسللتور داد نشللد کلله کورکورانلله و بللدون ح فللت
ایمللةن بیللةوردن بلله همللین لحللة در ق ل آن بللهعاللت تش ل یگ ب ي ل ار اح للةم پ دايتلله و
عاللو آن ب ل از د للةن توضللیح داد شللد اسللتن انسللةن ب ل اسللةس فهم ل
وخللود فیللت عاملل بللة ی

و ایم لله احسللةس بلله خللةودانگ و هم مللین لل

قیة للت در او ف لل ز اسللت بلله کسلل ِ ف للةیو و دورز ار ررایللو و نزدیلل
يداوند سوق

یةبدن

نسللبت بلله
و

شللدن بلله

19

طبللللق دیللللدگة عاة لللله ،ت دیدز در ادراکةت و ح فت بش ز نداریمن درواقللللگ ،همت ین
دستةورد عال ه در حورت ح فت  ،دفةع ار ح فت ی یمللللللل بلللللل ل اسةس اولیةت و ا ةن دستیةب
به ح فت ي ةنةپذی استن
ار ط فلل

20

ةلحللةت خة حللهشللمةيت حللةک ار ایللن اسللت کلله عللالو بلل ایللن ح فللت

ي ةنةپللذی پةیلله ،بخش ل ار ح فللت و ادراک انسللةن تحللتت ل ثی تحة للو بللة خة حلله در رهللن
ب سللةيت ل شللودن بمللةب این ب ل سللةيت آگللةه و ح فللت خدیللد در رهللن ف ل د کمشللگ ،
تمةسلل

بللة یللزان ايالقلل یللة ی ايالقلل بللودن خة حلله و سللةيتةرهةز تشلل یودهمللدت آن،

وخه ايالق یلة ی ايالقل پیلدا ل کملد و بلهتبلگ آن ر یمل انجلةم کلم هلةز ايالقل یلة
ی ايالق ل اختمللةع را ب ل از او ف ل اهم ل سللةردن بلله عبللةرت  ،در خة حلله ،تبللة جموعلله
از ار فحةلیتهلة و تحلة الت انسلةن بلة گل ای هلةز ف ل ز و خهلتگیل ز بلهسلوز اهلداف
يللةع صللورت لل گیلل د کلله بلل هملل کمشللگ ان اختمللةع ت ثی گللذار اسللتن 21ایللن
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فحةلیللتهللة و اهللداو ،در صللورت ايالقل بللودن ،بلله بةرتولیللد ح فللت و آگللةه ايالق ل در
رهن کمشگ ان مج

شودن

طبللق دیللدگة «نی یلل شللمةيت ايللالق» ،شللمةيت و ت ایلل  ،عمصلل اصللا ق للةوت
ايالقلل اسللتن ار ایللن میلل  ،اصللو و قواعللد ايالقلل سللةيتةرهةی هسللتمد کلله ار تج بلل
کللم

ت ةبللو اختمللةع نةش ل

ل شللوندن صللةح نی ل ان ایللن دیللدگة ب ل ایللن بةورنللد کلله

ادراک و شللللمةيت اختمللللةع در حالللل نهللللةی  ،سللللتازم پ هیللللز ار يوديللللواه و
يود دارز و تمةیو به دگ يواه و رعةیت ح وق دیگ ان استن
طبللق ایللن دیللدگة خة حللهشللمةيت

22

ل تللوان گیللت همگللة کلله ی ل

ف ل د در تحة للو بللة

حللیع اختمللةع يللود ،بللهطللور طبیح ل شللةهد ب ل ور کللم هللةز اختمللةع ايالق ل
ةنمللد صللداقت ،احت ل ام بلله دیگ ل ان ،اريودگذشللتگ و ایبللةر ،عللدالتيللواه  ،کم ل

تحللدد

بلله ضللحیة،

حمةیللت ار کودکللةن و افلل اد سللةلخورد  ،حیة للت ار حیوانللةت و حللیع ریسللت و ننن ار سللوز
دیگ ان اسلت ،طبیحتلة او نیلز بلهلحلة رهمل  ،تحلتتل ثی چملین شلمةيت ار حلیع ،آ لةدگ
کللم هللةز ت ةبللو ايالقلل بللة اع للةز خة حلله را پیللدا لل کمللد و ایللن آ للةدگ رهملل و
شللمةيت اولللین حالله بلل از ر یمللهسللةرز انجللةم یلل

کللم

ايالقلل اختمللةع اسللتن

درواقللگ ،دریةفللت ایللنگونلله آگللةه و شللمةيت ار حللیع بی ونلل  ،توسللع فلل د

مللو

شمةيت و ح فت درون و نی ز ف د ار ايالقیةت استن
ار نمونللههللةز بللةرر ت ثی پللذی ز رهملل و شللمةيت افلل اد ار حللیع ،لل تللوان بلله تلل ث
شللدن ار فحةلیللتهللةز سسللةت يی ی ل تحللدد و حة یللةن حللیع ریسللت و حیوانللةت اشللةر
نمودن این جموعلههلة و گل و هلة ،کمشلگ ان بسلیةرز را تشلویق بله پیوسلتن بله فحةلیلتهلةز
عللةمالممیحللهاز ل نمةیمللد کلله ب بمللةز تللالش در خهللت حیل و ت ویللت کللم هللةز ت ةبللو
اختمللةع ايالقلل بللة انسللةنهللة ،حیوانللةت و حللیع ریسللت طبیحلل شلل و لل گی نللدن
بلل ع آ ،در شلل ایع ی ايالقلل خة حلله ار خمالله نللةب اب ز ریللةد ،الحیللةت عللةطی از را
که بةعلث ایجلةد انگیلز در ل دم بل از تل وی رفلة دیگل ان بلهعملوان یل
شلود ت لحی

و ییل ايالقل

ل کملدن در خلوا ح کله نلةب اب ز در آنهلة بیشلت اسلت ،ةیسل وضلحیت
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يود بلة دیگل ان مجل بله اضل اگ ،اسلت س و احسلةس ح و یلت نسلب و در نتیجله مجل
به ایجةد ش ةوهةز اختمةع

شودن

یةن آنهة

23

 -2نياز
طبق نی عاة ه ،وقت انسلةن بلة یل
فحةله ،انسةن را به انجةم فحو مةس

نیلةر (ع ال  ،شلهوز یلة

لب ) واخله ل شلود ،قلواز

و ب آوردن آن نیةر (است مة ) ب

انگیزندن

24

اعتبللةر وخللوگ یللة حسللن بلل فحللو ،بللدین حمةسللت کلله ایللن فحللو الیللم ،وافللق و بلله
اقت ةز قلوت فحةلله اسلت ،انسلةن را بله کملةل (شلهوز ،یلة

لب یلة ع ال ) ل رسلةند و بله

صاحت (يیلةل یلة واقحل ) اوسلت؛ یحمل تصلدیق بله فةیلد ن پلآ اعتبةریلةت عمال
یة طییا احسةسةت هستمد کله تمةسل

بلة قلواز فحةلله هسلتمد و بحلد ار تولیلد ،بله نوبل يلود

همللةن احسةسللةت را تهیللی و تیزت ل نمللود  ،وقحیللت دوسللتداشللتم ش ل
را در د تح یم

کممدن

وللود

یللة فحللو حبللوگ

25

ا لللة سلللزاه ایمجةسلللت کللله دنیل لة دار تلللزاحمهةسلللتن انسلللةن در بسل لیةرز ار واقلللگ ،در
للوقحیت قلل ار لل گیلل د کلله انجللةم یلل

فحللو بلل از ی لل ار اتلل

حسللوگ لل شللود و درعللینحللة او را ار کمللة

وخللودز او کمللة

تبللهاز دیگلل بللةر لل داردن پللآ تمللةم

بحللث بل سل آن اسللت کلله انسللةن بللهر للم تمللةم دانسللتههللةز نیل ز يللود راخلگ بلله سللحةدت
ح ی ل و پیة للدهةز اعمللة  ،اکمللون در لحیل عمللو ل يواهللد بلله لللذت آنل (یلة رفللگ الللم
حةض ) دست یةبد ،یلة تل خیح ل دهلد کله ار آن چشلم بزوشلد و بله للذت پةیلدارت و بهتل ،
وللل دیلل رس نةئللو شللودن بللهه حللة  ،انسللةن ه یلل

ار دو نیللةر و لللذت را کلله ب گزیمللد،

درواقگ ،بله آن نیلةر توخله کل د و رفلگ آن را در اولویلت قل ار ل دهلد و چشلم يلود را بل
نیلةر (گزیملله) رقیل
فحو مةس

ل بمللددن (تللوخه بلله آن نمل کمللد) سللزآ بللة وسللةطت اعتبللةر عما ل ،

را بل يلود واخل

این فحو را اراد ک د  ،انجةم

نملود و شلوق کلد نسلبت بله ایلن فللحو ایجلةد ل شلود و
دهدن

26
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طبللق دیللدگة عاة لله ،مشلل اصللا  ،اث گللذار و کةرآ للد رفتللةر و کللم
رقم

انسللةن در درون او

يورد و بمةب این کلم هلةز اختملةع ايالقل نیلز طبلق ایلن قةعلد تحلتتل ثی نیةرهلةز

روح و حموز درون فل د هلور و بل ور پیلدا ل کمملد؛ البتله ن تل همل کله وخلود دارد ایلن
است که علالو بل وخلود نیلةر ف ل ز و تمةیلو انسلةن نسلبت بله لو ت ايالقل  ،ویژگل هلةز
رهم کله تحلت تل ثی خة حله و سلةيتةر اختملةع در افل اد شل و ل گیل د نیلز اهمیلت ف اوانل
دارنللدن تل ثی ات اختمللةع و سللةيتةرز خة حلله ،نیللةرز افللزون بل نیللةر ابتللدای و ف ل ز را در فل د
ب از انتخةگ و اولویتدادن به کم

ايالق ایجةد

کمدن

به عبلةرت  ،خة حله از کله بله لحلة سلةيتةرز و ف لةز ةلل
ايالق ل اسللت ،در اف ل اد نیللةرز

للةع

بل آن ،شلوق کلم هلةز

ب ل از سللوقیللةفتن بلله سللمت تحللة الت اختمللةع

ايالقل ل ایجلللةد ل ل کملللدن بلللدین ت تیل ل

در چملللین خة حللله از ،نیلللةر ف ل ل ز انسلللةن بللله

انتخللةگهللةز ايالقل در تحللة الت ،توسللع حللیع اختمللةع نیللز ت ویللت ل شللودن ایللن نیللةر
ت ویللتشللدت رهملل  ،کلله همللةن احسللةس تحهللد و احسللةس سللزولیت کمشللگ ان اختمللةع
اسللت ،بحللد ار لی ل ح فللت ،ی ل دیگ ل ار بللةدز ب ل ور کللم

ايالق ل اختمللةع اسللتن

ب ل از بللة  ،يللداخوی  ،عللدالتيللواه  ،کمللة گ ای ل  ،آرادزيللواه ار خمالله هللمت ل ین
نیةرهللةز روحل و حمللوز درون فل د اسللت کلله در یل

ف للةز اختمللةع

سللةعد و شللوق،

ا ةن ت ویت شدن يواهملد شلدن بلدیه اسلت کله بله تبلگ ت ویلت ایلنگونله نیةرهلةز رهمل
و روحل  ،تمةس ل

بللة آن ،التللزام و پةیبمللدز افل اد بلله انجللةم کللم هللةز اختمللةع نیللز بیشللت

يواهد شدن
یللزان احسللةس ت ای ل

اف ل اد نسللبت بلله اررشهللة و قواعللد ايالق ل بلله یللزان اسللتح ةم

« للة» یللة اختمللةع بسللتگ داردن بلله عبللةرت دیگ ل  ،اسللتح ةم اختمللةع یللة « للة» مللو بلله ایللن
اسلت کله اع للةز اختملةع تلة چلله حلد در « لة» سللتحیو شلد انلد و بللة آن هملذاتپمللدارز

27

ل کمملد و يللود را خزئل ار « لة» ل بیمملد؛ ریل ا ایللن ا ل آنهلة را همز للةن ار نلوع هویللت
خمح  ،که ار سلوز اختملةع بله آنهلة اهلدا شلد اسلت ،ب يلوردار ل کملدن بله ایلن ت تیل ،
ی ل ار سللةر وکةرهللةز ولللد احسللةس ت ایل

در افل اد ،همللذاتپمللدارز بللة اختمللةع اسللت؛
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ریلل ا اع لللة ار ط یلللق ع لللویت در « لللة» و درگی شللدن در یلللدان تحلللة ا آن ،بلللهنلللوع
هویت خمح دسلت ل یةبملد کله ل توانملد بل بملةز آن و احسلةس تحالق بله خملگ ،ملةفگ
ف دز را خزئ ار مةفگ خمح (یة ب ع آ) تا

کممدن

28

عللالو ب ل ایللن ،طبللق نی ی ل بةدللله نیللز ت ل ثی حللیع ب ل ایجللةد رهمیللت ببللت و ت ویللت
انگیللزت ايالقل قةبللوتبیللین اسللتن بللة ایللن اسللتد

کلله تج بل گذشللته در ت ل ار عمللو ل ث

اسللتن انگیللزت انجللةم عمللو بللة سللةب قبال کلله بلله دریةفللت پللةداش مجل شللد اسللت ،ل تبع
ل گلل دد و بللة حم ت ل لل شللودن29بلله عبللةرت  ،اسللتم ار دریةفللت پللةداش در ةبللو انجللةم
عمللو ،عللة ا در ت لل ار عمللو اسللت و هلل چلله انجللةم عمللو بلل از کمشللگ داراز اررش
بیشللت ز بةشللد ،عمللو بیشللت ت ل ار ل شللودن در ایللن صللورت بللین اررش پللةداش و ت ل ار
عمو راب هاز ب ق ار استن

30

 -3ادراک اعتباري
یهوم اص الح عاة له ار اعتبلةر  -اعطةااُ نةد شةیاال لشةیاال آخوةر -کله اصلو تح یل

پةیل

اعتبللةر در نی یل وز اسللت ،هملین «چیلزز را چیلز دیگل انگةشللتن» اسللتن ا ل ور در فاسلی
گ چون عملدتة بحلثهلةز تج بل
این اص الح بهکةر

ل ح اسلت ،تحبیل «بله گونل يةصّل دیلدن» را بل از

ب ندن

طبللق دیللدگة عاة لله ،اعتبللةر همللةن انگللةرز صللورت رهم ل بللة وخللود يللةرخ اسللت-
چیزز را بلة چیلز دیگل ز ی ل انگةشلتن اسلتن ایلن -هملةن انگلةرز را نبةیلد بلة ایلن هملةن
ی ل دانسللتن بللو ایم لله ل گللوییم انسللةن حی لوان اسللتن ول ل در ای لن -همللةنانگللةرز،
چیزز بة چیز دیگ این همةن نیست ،با ه ة آنهة را این -همةن

انگةریمن

بلله اعت للةد عاة لله ،ادراکللةت ح ی لل (نییلل خهللةنبیملل  ،انسللةنشمةسلل  ،شللمةيت يللواع
للواد و قللوانین و طبیحللت و ح فللت نسللبت بلله پیة للدهةز اعمللة ) ه گللز نم ل توانمللد فحا ل را
بللهوخللود آورنللد؛ گللل چه چللةرچوگ و سللةيتةر رهملل انسللةن را لل سللةرند و ر یملله را بلل از
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سللة ةنده سیسللتم نیةرهللة ،ت خیحللةت و اولویللتهللةز عما ل انسللةن ف ل اهم ل کممللدن ا للة آن
عاملل کلله سللت یمة و بالواسلل ه وسللیا اسللت مة فحالل انسللةن اسللت ،عاللم اعتبللةرز اسللتن
انسللةن تمهللة ار ط یللق ایللن عاللم ،در لحی ل عمللو ،کمللة يللود را تمیللز ل دهللد و بلله عما ل
ت یل

ل شللود کلله ار ط یللق آن بلله کمللة

اللوگ نلللةئو شلللودن 31پللآ ار اعتبللةر وخللوگ

(و حسن) ،ارادت انجةم فحو ار نیآ نشزت گ فته و نی وز ح که را به فحةلیت وا داردن
ن تل هللم در ایمجللة توخلله بله ایللن وضللوع اسللت کله

ةنیسللم عما ل د رهللن در حللورت

صللواگ و ي للة ی سللةن اسللت؛ ول ل ای لن کلله کجللة صللواگ حللةکم اسللت و کجللة ي للة بةی لد
ب اسةس شواهد و ق ائن ب رس ک دن

32

درواقلللگ ،طبلللق ایلللن دیلللدگة  ،عواطللل

انسلللةن در کملللةر شلللمةيتهلللةز ح ی للل ،

شللمةيتهللةز اعتبللةرز را شلل و لل دهمللد و ایللن ادراک اعتبللةرز اسللت کلله درنهةیللت
بهعموان عات تة ّ تح ی

اراد  ،کم

ايالق را ش و

دهدن

در ایمجة بین اعتبةر بة واقحیّت دو ارتبة وخود دارد:
 -1بحللد ار ایم لله اعتبللةر تبللدیو بلله فحللو شللد ،فحللو للن بخشل ار واقللگ اسللت و آثللةر واقحل در
پ آن

آیدن بال فل دز کله دچلةر تلوهّم اسلت و ار پمجل ت اتلةقاش بله بیل ون نگلة ل کملد

و يیةبلللةن کملللةر سلللةيتمةن را اسلللتخ ل ل بیملللدن تلللة وقتل ل کللله کلللةرز ن ملللد ،ایل لن تا ل ل
استخ انگةرز ش ا ایجةد نم کمدن ول اگ ب اسةس تا از که دارد بز د،

ی دن

بمللةب این وقت ل اعتبةری لةت للة بلله فحللو تبللدیو ل شللوند ،در للتن واقللگ ل آیمللد و آثللةر
واقحلل دارنللدن بللههمللین دلیللو ی لل ار روشهللةز سللمج

اعتبةریللةت درسللت و نةدرسللت

پیة دهةز عما آنهةستن
 -2سیسللتم اعتبللةرز آثللةر نیسللةن عیم ل نی لز دارد و ای لن آثللةر بس لیةر هللم هسللتمدن للبال اگ ل
فلل دز در سیسللتم اعتبللةرز يللود سلل قت را جللةر بدانللد ،ایللن اثلل نیسللةن دارد و اتیةقللة
تحةلیم دیمل روز ایلن وخله ار اعتبةریلةت بسلیةر ت کیلد کل د انلدن در قل آن آ لد اسلت کله:
الَّةةذْینو یَةةأْکُلُونو ومْةةوالو الْیَتةةام ظُلْمةةاث ؛ یحم ل کسللةن کلله تجللویز ل کممللد ،حللال و
جللةر ل دانمللد ،ف ل ل کممللد حللال و يللوگ اسللت و آن را انجللةم ل دهمللد؛ ای لن ی ل
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سیسللتم اعتبللةرز اسللتن ا ّللة بلله اعتبللةر نیللةم ا للوت عللةلم ،ایلن سیسللتم اعتبللةرز اثل نیسللةن
دارد:

ِنَّما یَأْکُلُونو فْی بُطُونْهِمْ ناراث

پللآ للة یل

حلیع جللةرز اعتبللةرز داریلم کلله حللةک ار واقللگ نیسللت ،ولل

مش ل دو

اث است:
گذارندن

 -1اث نیسةن  ،ار بةگ ایم ه ادراکةت ة در نیآ ة اث
 -2اث عیم  ،بحد ار ایم ه تبدیو به فحو شدن
حیللةر سللمج

ایللن ادراکللةت نیللز همللین دو اثلل اسللت و بلله همللین دلیللو اسللت کلله

اعتبةریلةت ،اصللو ار ط ی لق آثةرشللةن سللمجید ل شللوندن للبال اگل بگللوییم نیللةم اقتصللةدز
اسللال

حللق اسللت و نیللةم اقتصللةدز کةپیتةلیسللم نللةحق ،حمللةز آن ایللن نیسللت کلله نیللةم

اقتصللةدز اسللالم گللزار هللةز ح ی لل دارد ،وللل نیللةم اقتصللةدز کةپیتةلیسللم گللزار هللةز
ح ی ل نللداردن ی لة ای لن طللور نیسللت کلله گللزار هللةز للة صللةدق بةشللد و گللزار هللةز آنهللة
کللةرگن ه ل دو نیللةم ،اعتبللةرز ب ل از کللم هللة و واکللم هللةز اقتصللةدز هسللتمد؛ ا للة ایم لله
ی ل حللق و دیگ ل ز نللةحق اسللت بللهدلیلو آن اسللت کلله ی ل آثللةر نیسللةن از دارد کلله بلله
ل شللود و دیگ ل ز آثللةر نیسللةن از دارد کلله خهللمم و ش ل ةوت را

بهشللت و سللحةدت مته ل

درپ دارد و عالو ب این آثةر عیم

خ ب هم داردن

33

بلله عبللةرت کللم هللةز ايالق ل یللة ی ايالقل کلله در خة حلله بللهصللورت عیمل

شللةهد

شلوند تل ث ار سیسلتم و ف لةز اعتبلةرز هسلتمد کله در رهلن افل اد وخلود داردن بسلته بله
اررش و اعتبللةرز کلله در رهللن ف ل د بلله اصللو ايالق ل داد ل شللود و نیللت او یحم ل خمللگ
کللو هللدو هللة ،آرروهللة ،ا یللدهة و تمللةیالت و جموعلل تج بیللةت فلل د کلله مبحللث ار
ف همگ ل اسللت کلله او را احةطلله ک ل د اسللت ،احتمللة ب ل ور ی ل
یة ی ايالق وخود داردن

کللم

اختمللةع ايالق ل

34

درواقللگ ،ادراک اعتبللةرز کلله در رهللن اف ل اد ش ل و ل گی ل د ،کللم

را بلله ط ی ل کلله

ب ل از ه ل نیللةم اختمللةع حیللةت اسللت ،هللم تحبی ل و تیسللی و هللم تمیللیم ل کمللد و ار ایللن
ط یق ر یم ب ور کم هةز اختمةع ايالق را ف اهم

سةردن
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 -4عاط ه
در یللةن

فیللتهللةز وخللودز انسللةن ،عةطیلله و احسللةس ،در ت ثی گللذارز بلل اف للةر و

اعمللة آد ل  ،ار خةیگللةه ویللژ ب يوردارنللدن عاة لله طبةطبللةئ  ،بللهطللور یصللو بلله ب رسل
چیسللت و بللةدز اعمللة انسللةن پ دايتلله و بللة طلل ح ابت للةرز نی یلل اعتبةریللةت عمالل
و احسةسللةت آد لل را در هللور و بلل ور اعمللة للورد توخلله قلل ار داد

خةیگللة عواطلل
اسللتن وز عواطلل

و احسةسللةت بللةطم را ار نیلل کمیللت و کیییللت قةبللو ت بیللت و ت ییلل

ل دانللدن 35ایللن نشللةن ل دهللد کلله ل تللوان و بةیللد در شللل وده ل احلللسةسةت دايالله
نمللودن هم مللین ،عاة لله بللة ل ح نمللودن حبللت ع الن ل ت کیللد ل کمللد کلله حبللت بةیللد
تحللت کمتلل

و خهللتدهلل ع للو قلل ار گیلل د و ت بیللت علللةطی

ب عهد بگی د و ح ّ و ب ض را به س ح تول و تب ز ارت ة دهدن

للل توانللد ایللن هللم را

36

ب ي ار نی یلهپل داران خة حله شمةسل نیلز بل ایلن بةورنلد کله بلدون یل

ر یمل علةطی

نم ل تللوان احسللةس سللزولیت و دیگ يللواه را در انسللةن ب انگیخللت؛ ری ل ا ايللالق ع ا ل
در نهةیت سلتازم نلوع اخبلةر و ت ایل
دگ يللواه
س چشمه

همل ا بلة تل س و نیلگ يواهلد بلود کله بلة عشلق و

للةی اسللتن در عةطیللهگ ایلل  ،ايللالق و ایبللةر و دگ يللواه ار یلل
گی ند و این بة ه نوع حسةبگ ز و فةید گ ای

ةی استن

خللة

37

ب يلل ار صللةح نیلل ان ،صلل ونیلل ار ایم لله عاللو همللدل چیسللت و چگونلله وارد
عمللو لل شللود ،همللدل را ی لل ار احسةسللةت اصللا طبیحللت آد لل دانسللته و حت للد
هسللتمدکه همللدل

ةلبللة چمللةن بل واسل ه و سللت یم ب انگیختلله ل شللود کلله ع للال نمل تللوان

آن را ار انیحللة ح للوو بلله نیللگ شخصلل (يوددوسللت ) یللة ییللدبللودن نةشلل دانسللتن
«هل قللدر هللم کلله بتللوان انسللةن را يوديللوا تصللور نمللود ،بللةر در طبیحللت او اصللول وخللود
دارنللد کلله وز را بلله رزعالقللهبللودن بلله س نوشللت دیگل ان سللوق ل دهللد و سللب
که نی

بخت دیگ ان را ض ورز احسةس کمد»ن

ل شللود

38

نتیجل عمال ایللن بحللث بل از ت بیللت ايالقل ایللن اسللت کلله ت ویللت عواطل
ايالق ل اشللةن دسللتکللم بللهانللدارت ح فللتافزای ل اهمیللت دارد و ص ل فة کس ل

و تحللةل
عاللم ،ارادت
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اختمللةع ايالقلل را ت للمین نملل کمللدن همللدردز ،هللمحسلل ،

نللوعدوسللت  ،يی يللواه  ،شللی ت و احسللةس سللزولیت و مخللوارز ار خمالله هللمتلل ین
عواطی هستمد که اف اد را به سمت کم

ايالق اختمةع سوق

دهمدن

 -5اراده
اراد همللوار بتملل بلل نللوع شللحور و آگللةه اسللت و انسللةن تمهللة ر للةن فحالل را اراد
ل کمللد کلله کمللة بللودن آن را تشللخیا دهللدن 39ا للة ح فللت یللة ادراک عاللت نةقصلله بل از
عمو است و

دانلیم کله علدم عالت نةقصله ،فحلو را ضل ورزالحلدم ل سلةرد؛ ولل وخلود

او حاللو را ض ل ورزالوخللود نم ل کمللدن نتیجلله آن لله تصللور فحللو ،ةیللت آن و نتللةی آن و
هم مللین عاللم ب ل حسللن و قللبح افحللة ف ل نیسلله ب ل از تح للق عمللو رم هسللت ،ول ل کللةف
نیست ،با ه نیةر به تح ق عاو دیگ ز هم هست ،ار خماه اراد ن

40

طبللق دیللدگة عاة لله ،ار یللةن بللةدز تح للق عمللو ايالق ل  ،اراد نی وی ل اسللت کلله در
آيلل ین حالل ت ثی گللذارز لل توانللد در نهةیللت شلل ةو یللةن نیلل و عمللو ايالقلل را
ار یللةن ب ل دارد؛ البتلله بلله ش ل ط کلله دچللةر ضللح

و سسللت نشللودن انسللةن گللةه چیللزز را

دوست دارد که کملة واقحل اوسلت و گلةه چیلزز را بله ت لةز قلوت شلهوت یلة
دوست

ل

دارد و يیلة ل کملد کله کملة اوسلتن بلهه حلة  ،وخلود عمصل انتخلةگگل ز

بةعللث ل شللود کلله بللةدز ح فت ل و احسةس ل عمللو را داراز للد ةت ايتیللةرز بللدانیمن
بللهعمللوان نمونلله ،احسةسللةت نیسللةن گ چلله م للن اسللت بللهصللورت قهلل ز ایجللةد شللد
بةشللمد؛ ا للة در حللدوث ،ب للة ،تللداوم ،ت ویللت و ت للحی  ،و در خهللتیللةب  ،ايتیللةرز و
راییدت عوا و ايتیةرز هسلتمد و هملین طلور ،آثلةر عمال کله بل ایلن حلة ت بلةر ل شلود و
ع آالحموهةی که انسلةن تحلتتل ثی ایلن حلة ت انجلةم ل دهلد ،بلهصلورت روشلنتل ز
ايتیللةرز بللود  ،قةبللو سللتةی
خهت اهمیت

یللة ن للوه

هسللتمدن 41بمللةب این نیلل وز ارادت انسللةن ار ایللن

یةبد؛ چ ا که انتخةگ و انجةم عمو ايالق را ب عهد داردن
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ب اسللةس دیللدگة عاة لله طبةطبللةئ شلل ةو یللةن نیلل و عمللو بلله وخللود اشلل ة در
سیسللتم اعتبةرسللةرز انسللةن در لحیلل عمللو بللو

لل شللود کلله نةشلل ار ضللح

اراد و

ةو للت نیللآ در ب ابلل هواهللةز نیسللةن اسللتن ار نیلل عاة لله ،ایمللةن (و ت للوا) لل توانللد
ارادت ايالق را ت ویت ،و ش ةو یةن نی و عمو را ار یةن ب داردن

42

بلله لحللة خة حللهشللمةيت  ،ب يللوردارز افلل اد ار نیلل وز ارادت قللوز بلل از انتخللةگهللةز
ايالق ل  ،عللالو ب ل رهمیللت اولیلله و ح فللت درون ل  ،بللهشللدت تحللتت ل ثی ف للةز اختمللةع
اسللت کلله در آن بللة دیگ ل ان در کللم
عمللو

ت ةبللو اختمللةع هسللتمدن در ایللن یللةن یللزان اعتمللةد

در خة حلله و بللهطللور کالل سلل ةیههللةز اختمللةع افلل اد اهمیللت ویللژ از دارنللدن در

سلل ح يلل د ،سلل ةی اختمللةع در قةللل روابللع فلل دز و شللب ههللةز ارتبللةط بللین افلل اد و
همجةرهة و اررش هلةز ی رسلم حلةکم بل آنهلة لورد ب رسل قل ار ل گیل دن بل ایلن اسلةس
سل ل ةی اختملللةع

وضلللوعةت چلللون شلللدت و کیییلللت روابلللع و تحلللة الت بلللین افل ل اد و

گلل و هللة ،احسللةس تحهللد و اعتمللةد دوخةنبلله بلله همجةرهللة و اررشهللةز شللت ک را شللة و
ل شللود و بللهعمللوان یل

حللآ تحاللق و پیوسللتگ اختمللةع  43اسللت ننن در ایللن سل ح اعتمللةد

بللله اع لللةز يلللةنواد  ،دوسلللتةن و هم لللةران ن لل
اررشهةز اختمةع

و اهمیلللت کایلللدز داردن سلللزآ وخلللود

ببت چون صداقت ،ا ةنت ،تحهد ار اهمیت ریةدز ب يوردارندن

44

ار ایللن رو ،ه چلله یللزان س ل ةیههللةز اختمللةع افل اد خة حلله بیشللت و گسللت د تل بةشللد،
احتمللة ب يللوردارز آنهللة ار ارادت قللوزتلل بلل از انتخللةگاز ايالقلل بیشللت يواهللد بللودن
بلل اسللةس ایللن دیللدگة خة حللهشللمةيت  ،لل تللوان اهمیللت ن لل

ایمللةن للذهب افلل اد

در ت ویللت سلل ةیه هللةز اختمللةع را نیللز اسللتمتةج نمللود؛ لیلل هملل کلله عاة لله ار آن
بهعموان ضمةنتکممدت انجةم عمو ايالق نةم ب د استن

 -6ايمان
انسللةن در دو راه ل انتخللةگ بللین انجللةم و ت ل ک عمللو و یللة انتخللةگ بللین انجللةم ی ل ار دو
عملو ،بةیلد بلین لللذت حةضل و للذت دیل رس ا لة بیشلت و پةیللدارت انتخلةگ کملدن آن لله در
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انتخللةگ و تل خیح ايتیللةرز عمللو يیل  ،تحیللینکممللد اسللت ،قللدرت ةو للت نیللآ در ب ابل
است که نةش ار نی وز ایمةن استن

يواستههةز شهوت و

للالصللدرا ایمللةن را بلله نللورز تشللبیه نمللود اسللت کلله در پ تللو آن ل تللوان بللله درک
ح ةیق نةئو شلد« :ا لة ع لو نیل ز اگل بله نلور ح فلت و ایملةن ملور شلود و ار قلو بله فحلو
يةرج شود ،ةنمد چشلم سلةلم يواهلد بلود کله ملور بله نلور ا لوت شلد و ل توانلد بله
درک ح ةیق نةئو گ دد»ن 45و بدینت تی

ب راب

بین ایمةن و ع و صحه

گذاردن

ایمللةن توخّلله را ح للوو ل کمللد و حت ل بةورهللةز او را تحللت ت ل ثی ق ل ار ل دهللد و
سیسللتم اعتبللةرز اف ل اد تحللت ت ل ثی ایمللةن پ لی
للالک تمةسل

را در للورد اعتبةریلةت ل ح ل کمللد و ل گویلد هل چمللد نیللةم اعتبللةرز

ة به صورت ب هةن ار سیسلتم خهلةنبیمل
خهللةنبیم ل
نیةر ةن تح ی

ل رودن عاة لله بلله خللةز للالک ةب للت،

بةشللدن تمةس ل

للة تمةس ل

لة اسلتمتةج نمل شلود ،نیلةم اعتبةریلةت لة بةیلد بلة
هللم عبللةرت اسللت ار ایم لله اعتبللةرز کلله ب ل از رفللگ

کمیم و اث واقح آن بةید رفگ نیةر ة بةشدن

اعتبللةرات اسللال
اعتبللةرات ی اسللال

اعتبللةرات تمةسلل

بللة هویّللت ف لل ز انسللةن اسللت درصللورت کلله

بللة هویّ لت حی لوان تمةس ل داردن آي ل ین ب ل د للد اعتبللةرزاز کلله ار

این سمت بلهدسلت ل آیلد ایلن اسلت کله نیةرهلةز حیلوان

لة را ب طل و ل کملد و بیشلت

ار ایللن نملل تللوان ار آن انتیللةرز داشللتن اصللال قلل ار نیسللت کلله ایللن سیسللتم اعتبللةرز
نیةرهةز حموز و ا لوت

لة را ب طل و کملد ،با له قل ار اسلت حیلةت لة را بلهعملوان یل

حیوان بهیم یة سبح سة ةنده کمدن

46

طبللق دی لدگة عاة لله ،قللوزت ل ین چی لزز کلله انسللةن را بلله رعةی لت اررشهللةز ايالق ل وادار
ل سللةرد و قللوزت ل ین للةنگ ار انح ل او ايالق ل  ،ایمللةن درون ل انسللةن اسللتن 47م للق ل ن،
م ق ع و استن او بهسلوز عمال تح یل

ل شلود کله حلق را در آن ببیملد ،چله سلود لةدز

داشته بةشد و چه نداشته بةشد؛ ری ا حت د است که آن ه نزد يداست ،بهت و بةق ت استن

48

ایمللةن بلله يداونللد ری بمللةز اندیش ل عللدالت و ح للوق رات ل ل دم اسللت و بهت ل ین ضللة ن اخ ل از
عللدالت ایمللةن اسللت 49و هم مللین تمهللة اعت للةد بلله يداونللد اسللت کلله حللةکم را در ةبللو اختمللةع
سزو

سةرد و اف اد را صةح حق و استییةز ح وق را ی

و یی ش ع ح ف

کمدن
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اگ چلله ایمللةن بللهعمللوان حمللةی انتزاع ل دور ار دسللت س تحایللو و ب رس ل هللةز عام ل
اسللت؛ ا للة نتللةی عیم ل نةش ل ار ایمللةن در اختمللةع قةبللو شللةهد اسللتن انسللةن در رنللدگ
رور ل ل گ فتلللةر سلللةئو و شل ل الت اسلللت کللله گلللةه او را دچلللةر يشلللم ،پ یشلللةن ،
د

دگلل و استیصللة لل سللةرد و وضللحیت تحللةدل

ح مللت اثبللةت کل د انللد کلله آد ل

را بلل هم لل رنللد .ع فللة و اهللو

ل توانللد در خهللةن

للةورائ ریسللت کمللد و بللهنللوع

صللاح و صللیةز درون ل دسللت یةبللدن ایمللةن بلله يللدا و بمللدگ و عبللةدت او بللهعمللوان بللدأ
هسللت راهل اسللت کلله انسللةن را ار رور گل يللةرج ل کمللد و يسللتگ هللة و آ م روحل
نةش ار واخهه بة ش الت رندگ را در وز التیةم

بخشدن

درواقللگ ،ایمللةن نی ل وز رهم ل بسللیةر هم ل اسللت کلله ارادت ف ل د را ب ل از پللةزبمللد ةنللدن بلله
کللم هللةز ايالق ل ت ویللت ل کمللد و اف ل اد بللهواس ل ب يللوردارز ار ایمللةن و اعت للةد درون ل
است که عا ر م شةهدت ب ايالق هةز اختمةع  ،ریست ايالق را انتخةگ

کممدن

مؤلفههای ذهنی مؤثر در برو ،کنش اجتماعی اخالقی ا ،دیدگاه علّامه طباطبائی /نسیم کةهی د

141

نتيجهگيري
عاة لله در نی ی ل اعتبةریللةت يللود بلله بلله چللةل
ايالق ل » پةسللخ تحایا ل

فاسللی «وخللود ش ل ةو یللةن نی ل و عمللو

یصللا داد اسللتن ب رس ل ایللن نی یلله نشللةندهمللدت ایللن واقحیللت

اسللت کلله در لحی ل کللم  ،لیللههللةز ختای ل ب ل سللو ت ثی گذارنللد و ار ایللن رو انسللةن
گةه کم

ايالق و گةه

ی ايالق ار يود ب ور

دهدن

همت ین دستةورد عاة لللله درحورت ح فت  ،دفةع ار ح فت ی یملللل بلللل اسةس اولیةت و
ا ةن دستیةب به ح فت ي ةنةپذی اسلللتن ار ط فللل

ةلحلللةت خة حلللهشلللمةيت حلللةک

ار ایللن اسللت کلله عللالو بل ایللن ح فللت ي ةنةپللذی پةیلله ،بخشل ار ح فللت و ادراک انسللةن
تحللتت ل ثی تحة للو بللة خة حلله در رهللن ب سللةيت ل شللود؛ بمللةب این ب ل سللةيت آگللةه و
ح فت خدیلد در رهلن فل د کمشلگ  ،تمةسل

بلة یلزان ايالقل یلة ی ايالقل بلودن خة حله

و سللةيتةرهةز تشل یودهمللدت آن ،وخهل ايالقل یللة ی ايالقل پیللدا ل کمللد و بلله تبللگ آن
ر یم انجةم کم هةز ايالق یة ی ايالق اختمةع را ب از او ف اهم

سةردن

طبللق دیللدگة عاة لله ،مشلل اصللا  ،اث گللذار و کةرآ للد رفتللةر و کللم

انسللةن در درون

او رقللم ل يللورد و بمللةب این کللم هللةز اختمللةع ايالقل نیللز طبللق ایللن قةعللد تحللتتل ثی
نیةرهللةز روحل و حمللوز درون فل د دانسللته شللد اسللت؛ البتلله ن تل همل کلله وخللود دارد
ایللن اسللت عللالو بلل وخللود نیللةر ف لل ز و تمةیللو انسللةن نسللبت بلله للو ت ايالقلل ،
ویژگ هةز رهمل کله تحلت تل ثی خة حله و سلةيتةر اختملةع در افل اد شل و ل گیل د نیلز
اهمیت ف اوانل دارنلدن تل ثی ات اختملةع و سلةيتةرز خة حله ،نیلةرز افلزونبل نیلةر ابتلدای
و ف لل ز را در فلل د بلل از انتخللةگ و اولویللتدادن بلله کللم

ايالقلل ایجللةد لل کمللدن

بلله عبللةرت  ،خة حللهاز کلله بلله لحللة سللةيتةرز و ف للةز ةل ل

ب ل آن ،شللوق کللم هللةز

ايالق ل اسللت ،در اف ل اد نیللةرز

للةع

ايالقل ل ایجلللةد ل ل کملللدن بلللدین ت تیل ل

ب ل از سللوقیللةفتن بلله سللمت تحللة الت اختمللةع
در چملللین خة حلللهاز ،نیلللةر ف ل ل ز انسلللةن بللله

انتخللةگهللةز ايالقل در تحللة الت ،توسللع حللیع اختمللةع نیللز ت ویللت ل شللودن ایللن نیللةر
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ت ویللتشللدت رهملل  ،کلله همللةن احسللةس تحهللد و احسللةس سللزولیت کمشللگ ان اختمللةع
دیگ ار بةدز ب ور کم

است ،بحد ار لی ح فت ،ی

ايالق اختمةع استن

کللم هللةز ايالق ل یللة ی ايالق ل کلله در خة حلله بللهصللورت عیم ل
عللالو بلل دو لیلل رهملل

شللةهد ل شللوندن

ح فللت و نیللةر ،هم مللین تلل ث ار سیسللتم و ف للةز اعتبللةرز

هسللتمد کلله در رهللن افلل اد وخللود داردن بسللته بلله اررش و اعتبللةرز کلله در رهللن فلل د بلله
اصللو ايالقلل داد لل شللود و نیللت او یحملل خمللگ کللو هللدوهللة ،آرروهللة ،ا یللدهة و
تمللةیالت و جموع ل تج بیللةت فلل د کلله مبحللث ار ف همگ ل اسللت کلله او را احةطلله کلل د
اسللت ،احتمللة ب ل ور یلل

کللم

اختمللةع ايالق ل یللة ی ايالق ل وخللود داردن درواقللگ،

ادراک اعتبةرز که در رهلن افل اد شل و ل گیل د ،کلم

را بله ط ی ل کله بل از هل نیلةم

اختمةع حیةت اسلت ،هلم تحبیل و تیسلی و هلم تمیلیم ل کملد و ار ایلن ط یلق ر یمل بل ور
کم هةز اختمةع ايالق را ف اهم
طبللق دیللدگة عاة لله ،عواطلل
هسللتمدن ت ویللت عواطل

سةردن

و احسةسللةت نیللز ار عوا للو رهملل

لل ث بلل عمللو ايالقلل

و تحللةل ايالقل شللةن دسللتکللم بللهانللدارت ح فللتافزایل اهمیللت دارد و

صلل فة کسلل عالللم ،ارادت عملللو و افلللزای

کلللم

اختملللةع ايالقلل را ت لللمین نملل کملللدن

همللدردز ،هللمحسلل  ،نللوعدوسللت  ،يی يللواه  ،شللی ت و احسللةس سللزولیت و مخللوارز ار
خماه همت ین عواطی هستمد که اف اد را به سمت کم

ايالق اختمةع سوق دهمدن

ار آنجللة کلله ش ل ةو یللةن نی ل و عمللو بلله وخللود اش ل ة در سیسللتم اعتبةرسللةرز انسللةن
در لحی ل عمللو بللو

ل شللود و ایللن اش ل ة نةش ل ار ضللح

اراد و ةو للت نیللآ در

ب ابلل هواهللةز نیسللةن اسللتن ار نیلل عاة لله ،ایمللةن (و ت للوا) لل توانللد ارادت ايالقلل را
ت ویلللت ،و شل ل ةو یلللةن نیل ل و عملللو را ار یلللةن بل ل داردن بللله لحلللة خة حلللهشلللمةيت ،
ب يللوردارز افل اد ار نیل وز ارادت قللوز بل از انتخللةگهللةز ايالقل  ،عللالو بل رهمیللت اولیلله
و ح فللت درون ل  ،بللهشللدت تحللتت ل ثی ف للةز اختمللةع اسللت کلله در آن بللة دیگ ل ان در
کم

ت ةبو اختمةع هستمدن
درواقللگ ،ایمللةن نی ل وز رهم ل بسللیةر هم ل اسللت کلله ارادت ف ل د را ب ل از پللةزبمد ةنللدن بلله
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کللم هللةز ايالقل ت ویللت ل کمللد و افل اد بللهواسل ب يللوردارز ار ایمللةن و اعت للةد درونل
است که عا ر م شةهدت ب ايالق هةز اختمةع  ،ریست ايالق را انتخةگ

کممدن

بمللةب این لیللههللةز رهم ل کلله در نی ی ل اعتبةریللةت عاة لله ،بللهعمللوان عوا للو ل ث در
ب ور کم

ايالق تبیین شد اند شة و وارد ری ند:

 -1مارفت نقیقی؛
 -2نیا،؛
 -3ادرا

اعتباری؛

 -4عاطفه؛
 -5اراده؛
 -6ایمان.

ار بللین ایللن لیللههللة ،ایمللةن عة للو اصللا و ت للمینکممللدت بلل ور کللم

اختمللةع

ايالق ار سوز اف اد دانسته شد استن

پینوشت
1.subjective
2ن سللید حمدحسللین طبةطبللةئ  ،جموعلله رسللةئو ،بلله کوشلل

سللیدهةدز يس وشللةه ،

قم :بوستةن کتةگ1387 ،ن
3ن المعبةس توسا  ،نی یههةز خة حهشمةس  ،ته ان :سمت1369 ،ن
4ن للللوئیآ کلللورر ،رندگ و اندیشه بزرگةن خة حهشمةسللل  ،ت خمه حسن ثالثلللل  ،چلللةپ
سلیزدهم ،ته ان :عام و ف همگ  ،1386 ،ع450ن
5ن سید حمد حسلللللین طبةطبةئب ،المیلللللزان فللل ل تیسلللللی ال للل ل آن ،ت خمه سید حمدبةق
وسلوز هملدان  ،ج  ،4قلم :سس المش اإلسال ب ،1417 ،ع 174ن
6. Subjectivity
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ا لل  ،ب رسلل خة حللهشللمةيت عوا للو لل ث بلل ت للحی

7ن رنک؛ ا یلل عیسلل

اختمللةع  ،پةیللةننة لله کةرشمةس ل ارشللد رشللت پللژوه

ايللالق

عاللوم اختمللةع  ،سسلله آ للورش

عةل الب ر1394 ،ن
8ن حمدرضللة خللوادز یگةنلله و سللید ضللیة هةشللم  ،تحللةرد نیللگ ف ل دز و نیللگ خمح ل (دوراه ل
اختمةع ) و عوا و ث ب آنن نة عاوم اختمةع  ،شمةرت پیةپ  ،1384 ،ع144ن
9ن همةنن
 .10ویایللةم اسلل ید ور ،تی لل نیلل ز در خة حللهشمةسلل  ،ت خملل عالل حمللد حةضلل ز و
دیگ ان ،ته ان :نش سیی  ،172 ،ع 89ن
11ن صلل ی ارکیلللة و ال ضلللة یلللةرز ،خة حلللهشمةسلل توسلللحهن چلللةپ هیلللتم ،تهلل ان:
کیهةن ،1387 ،ع.390
12ن ه انگیللز ه اب ل  ،ةلحلله ت بی ل اندیشللههللةز اختمللةع عاة لله طبةطبللةئ و سللید ق ل ،
پةیةننة ه ارشد ،عاوم ق آن و حدیث ،دانشگة ت بیت درس ،ته ان.1395 ،
13ن حملللد خلللوادف  ،روششمةسللل بمیلللةدین اندیشللله اختملللةع عاة للله طبةطبلللةئ (ر )،
پةیللةننة لله کةرشمةسلل ارشللد عاللوم اختمللةع  ،دانشللگة بللةق الحاوم عایلله السللالم ،دانشلل د
عاوم اختمةع 1392،ن
14ن رنک؛ فةطملله وخللدان  ،تحایللو شلل ةو یللةن نیلل و عمللو ايالقلل ار دیللدگة عاة لله
طبةطبةئ  ،پژوه نة ه ايالق سة پمجم ،شمةر  ،1391 ،18صا 7ل 26ن
Aristole,

of

works

complete

The

1991,

Aristotle,

ن15

princeton, princeton University press, vol 2.
16ن رضللة ب نج للةر« ،ح للور اراد در بللةدز عمللو (ن للدز بلل ةللله پللی فلل دهللةز
روانشمةسللل اسلللال ) ،فصلللامة ه حلللور و دانشلللگة  ،سلللة دوم ،ش  ،6بهلللةر  ،1375ع
36 -26ن
17ن صدرالدین شی ارز ،الحةشیه عا ا لهیةت ،ج  ،1ته ان :بنیللللللةد ح مللللللت اسللللللال
صدرا1382 ،ن
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18ن سللید حمدحسللین طبةطبللةئ  ،ت خم ل تیسللی المیللزان ،ت خملله سللید حمللدبةق وسللوز،
همدان  ،قم :دفت انتشةرات اسال  ،1374 ،ع 500ن
19ن همةن542 :ن
20ن قةسللم پورحسللن ،سللزا بللةور پةیلله و نیللةم ح فت ل عاة لله طبةطبللةی  ،ح مللت حةص ل ،
سة سوم ،شمةرت او  ،بهةر و تةبستةن  ،1391ع 54ن
اختمللةع سللةد ت ل ین عمص ل رنللدگ

21نکللم

بةررز است کله یل
کم

شللت ک انسللةن اسللت و ساسللاه ح کللةت

انسلةن بل از حصلو هلدف نسلبت بله انسلةن دیگل صلورت ل دهلدن

در صورت اختمةع اسلت کله بله صل و حملةز رهمل کله فل د (یلةاف اد) کمشلگ بله

آن نسللبت لل دهمللد ،رفتللةر دیگلل ان را بللهحسللةگ آورد و بللدین ت تیلل

بلل اسللةس آن

خهتگی ز شود (ک ای )93 :1382 ،ن
22ن حمدرضللة خللوادز یگةنلله و سللید ضللیة هةشللم  ،تحللةرد نیللگ فلل دز و نیللگ خمحلل
(دوراه اختمةع ) و عوا و ث ب آنن نة عاوم اختمةع  ،شمةرت پیةپ 1384ن
23ن ا یل عیسل

ا ل  ،ب رسل خة حللهشللمةيت عوا للو ل ث بل ت للحی

پةیللةننة لله کةرشمةس ل ارشللد رشللت پللژوه

ايللالق اختمللةع ،

عاللوم اختمللةع  ،سسلله آ للورش عللةل الب ل ر،

 1394به ن و ار :بوت ةن و دیگ ان2012 ،ن
24ن سید حمدحسلللین طبةطبلللةئ  ،ب رسللل هلللةز اسلللال  ،بللله کللللوش

سللللید هللللةدز

يس وشةه ،ج 2قم ،بوستةن کتةگ ،1388 ،ع 185ن
25ن هلمةن.144 :
26ن فةطمللله وخلللدان  ،تحایلللو شللل ةو یلللةن نیللل و عملللو ايالقللل ار دیلللدگة عاة للله
طبةطبةئ  ،پژوه نة ه ايالق ،سة پمجم ،شمةر  ،1391 ،18ع 12ن
27. Identificatin
28ن سحود چاب  ،تحایو اختمةع در ف ةز کم  ،چةپ دوم ،ته ان :ن  ،1390،ع133ن
29ن ت

آراد ار

30ن همةنن

 ،نی یههةز خة حهشمةس  ،چةپ پمجم ،ته ان :س وش ،1388 ،ع254ن

/دوفصلنامه اندیشة عالمه طباطبائی (ره)؛ سال پنجم ،شمارۀ  ،8بهار و تابستان 1397

146

31ن سللید حمدحسللین طبةطبللةئ  ،ت خم ل تیسللی المیللزان ،ت خملله سللید حمللدبةق وسللوز،
همدان  ،ج  ،2قم :دفت انتشةرات اسال  ،1374،ع 546ن
32ن ابوالی للو کیةشمش ل

 ،ا تللداد نی یّ ل اعتبةریّللةت عاة لله طبةطبللةئ در عاللوم اختمللةع ،

جمگ عةل ح مت اسال 1396 ،ن
33ن ابوالی للو کیةشمش ل

 ،ا تللداد نی یّلله اعتبةریّللةت عاة لله طبةطبللةئ در عاللوم اختمللةع ،

جمگ عةل ح مت اسال 1396،ن
34ن هوارد سازام ،ايالق و پیش فت ،ت خم جید ددز ،ته ان :ثةلث1387 ،ن
35ن سللید حمدحسللین طبةطبللةئ  ،ت خم ل تیسللی المیللزان ،ت خم ل سللید حمللدبةق وسللوز،
همدان  ،ج  ،4قم :دفت انتشةرات اسال  ،1374 ،ع293ن
36ن فةطمللله وخلللدان  ،تحایلللو شللل ةو یلللةن نیللل و عملللو ايالقللل ار دیلللدگة عاة للله
طبةطبةئ  ،پژوه نة ه ايالق ،سة پمجم ،شمةر  ،1391 ،18ع13ن
37ن حمدرضللة خللوادز یگةنلله و سللید ضللیة هةشللم  ،تحللةرد نیللگ فل دز و نیللگ خمحل (دوراهل
اختمةع ) و عوا و ث ب آن ،نة عاوم اختمةع  ،شمةرت پیةپ  ،1384 ،ع 144ن
38ن ابوالی للو یللةرز ،عةطیللهگ ایل در ايللالق /پیشللیمه تللةریخ تللة وضللحیت پسللت للدرن،
فصامة ه ةلحةت اسال

ویژ فاسیه1385 ،ن

39ن حمدحسللین طبةطبللةئ  ،نهةيةة الح ملله ،ت خملله و شللل ح علللا شللی وان  ،ج  ،1قللم،
گن  ،1389ع470ن
40ن همةنن
41ن حمللدت

صللبةحیللزدز ،ايللالق در قلل آن ،ج  ،2قللم :سسلله آ ورشلل و پژوهشلل

ا لةم يمیم  ،1389 ،ع299ن
42ن فةطمللله وخلللدان  ،تحایلللو شللل ةو یلللةن نیللل و عملللو ايالقللل ار دیلللدگة عاة للله
طبةطبةئ  ،پژوه نة ايالق ،سة  ،5شمةر  ،1391 ،18صا7ل 26ن
43. Social Cohesion
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44ن صلل ی ارکیلللة و ال ضلللة یلللةرز ،خة حلللهشمةسلل توسلللحهن چلللةپ هیلللتم ،تهلل ان:
کیهةنن 1387ن
45ن الصدرا ،یةتیحال ی  ،ع 668ن
46ن ابوالی للو کیةشمش ل

 ،ا تللداد نی یّلله اعتبةریّللةت عاة لله طبةطبللةئ در عاللوم اختمللةع ،

جمگ عةل ح مت اسال . 1396 ،
47ن سللید حمدحسللین طبةطبللةئ  ،ت خم ل تیسللی المیللزان ،ت خملله سللید حمللدبةق وسللوز
همدان  ،ج  ، 6قم :دفت انتشةرات اسال  ،1374 ،ع 290ن
48ن همةن 177/4ن
49ن ت ل

ه ل ز ،سللی ز در نه ل البال لله ،چللةپ دوم ،قللم :کللز بوعللةت دارالتبایللغ

اسال  ،1354 ،ع 124ن
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منابع و مآخذ

 آراد ار

 ،ت ن ()1388ن نظریههای جاماهشناسی .چ 5ن ته ان :س وشن

 اسلل ید ور ،ویایللةمن ()1372ن تفکةةر نظةةری در جاماةةهشناسةةی .ت خملل عالل حمللد
حةض ز و دیگ انن ته ان :سیی ن

 ب نج ةر ،رضةن ()1375ن نضةور اراده در مبةادی عمةل (نقةدی بةر مقالةة پةیشفةرمهةای

روانشناسی اسالمی) .فصامة حور و دانشگة ن سة 2ن ش 6ن ع 36 26ن

 پورحسللن ،قةسللمن ()1391ن مسةةاللة بةةاور پایةةه و نظةةام مارفتةةی علّامةةه طباطبةةایی.

ح مت حةص ن سة 3ن شمةرت 1ن صا 33-54ن

 توسا  ،المعبةسن ()1369ن نظریههای جاماهشناسین ته ان :سمتن

 خللوادف  ،حمللدن ()1392ن رو شناسةةی بنیةةادین اندیشةةة اجتمةةاعی علّامةةه طباطبةةائی (ره).
پةیةننة کةرشمةس ارشد عاوم اختمةع ن دانشگة بةق الحاوم عایهالسالمن

 خللوادز یگةنلله ،حمدرضللة و سیدضللیة هةشللم ن ()1384ن تاةةارم نفةةع فةةردی و نفةةع

جمای (دوراهی اجتماعی) و عوامل مؤثر بر آنن نة عاوم اختمةع ن شمةرت پیةپ
 چاب  ،سحودن ()1390ن تحلیل اجتماعی در فضای کنش .چةپ دومن ته ان :ن ن
 ک ایلل  ،یللةنن ()1382ن نظریةةة اجتمةةاعی کالسةةی

ن ت خملل شللهمةر سللم پ سللتن

ته ان :آگهن
 کللورر ،للللوئیآن ()1386ن ،ندگی و اندیشةةة ب رگان جاماهشناسةةةی .ت خملل حسن
ثالث ن چةپ 13ن ته ان :عام و ف همگ ن
 کیةشمشلل

 ،ابوالی للون ()1396ن امتةةداد نظریّةةة اعتباریّةةات علّامةةه طباطبةةائی در

علوم اجتماعین جمگ عةل ح مت اسال ن

مؤلفههای ذهنی مؤثر در برو ،کنش اجتماعی اخالقی ا ،دیدگاه علّامه طباطبائی /نسیم کةهی د
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 شی ارز ،صدرالدینن ()1382ن الحاشیه علی االلهیات .ج 1ن ته ان :بمیلللللللةد ح ملللللللت
اسال

صدران

 طبةطبللللةئ  ،سللللید حمدحسللللینن ()1374ن ترجمةةةةة تفسةةةةیر المیةةةة ان .ت خملل ل
سید حمدبةق وسوز ،همدان ن قم :دفت انتشةرات اسال ن

 لللللللللللللللللللللللللللل ن ()1417ن المیةة ان فةةی تفسةةیر القةةرآنن ت خملل سید حمدبةق
وسلوز هملدان ن قلم :سس المش اإلسال بن

 لللللللللللللللللللللللللللل ن ()1388ن بررسةةةیهةةةای اسةةةالمین بللله کللللوش

سلیدهللللةدز

يس وشةه ن قم :بوستةن کتةگ.
 للللللللللللللللللللللللللللن ()1389ن نهةيةة الحکمةةهن ت خملله و شللل ح علللا شللی وان ن قللم:
بوستةن کتةگ.

 للللللللللللللللللللللللللللللل ن ()1387ن مجموعةةةه رسةةةائلن بللله کوشللل

سلللید هلللةدز

يس وشةه ن قم :بوستةن کتةگن
 ه ابل ل  ،ه انگیلللزن ()1395ن «مطالاةةةة تطبیقةةةی اندیشةةةههةةةای اجتمةةةاعی علّامةةةه

طباطبةةائی و سةةیدقطب»ن پةیللةننة ل ارشللد عاللوم ق ل آن و حللدیثن دانشللگة ت بیللت للدرس
ته انن


ه ل ز ،ت ل ن ()1354ن س ةیری در نه ة البالًةةه .چ لةپ دومن قللم :کللز بوعللةت

دارالتبایغ اسال ن
 صلللبةح یلللزدز ،حملللدت ن ()1389ن اخةةةالق در قةةةرآن .قلللم :سسلل آ ورشلل و
پژوهش ا لةم يمیم ن
 سازام ،هواردن ()1387ن اخالق و پیشرفت .ت خم جید ددزن ته ان :ثةلثن
 عیس ل

ا ل  ،ا ی ل ن ()1394ن بررسةةی جاماةةهشةةناختی عوامةةل مةةؤثر بةةر تضةةای

اخةةالق اجتمةةاعی .پةیللةننة ل کةرشمةس ل ارشللد رشللت پللژوه
آ ورش عةل الب رن

عاللوم اختمللةع ن سسلله
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 یلللةرز ،ابوالی لللون ()1385ن عاطفةةةهگرایةةةی در اخةةةالق /پیشة ةینة تةةةاریخی تةةةا

وضایت پستمدرن .فصامة

ةلحةت اسال

 وخللدان  ،فةطمللهن ()1391ن تحلیةةل شةةکا

ویژت فاسیهن
میةةان نظةةر و عمةةل اخالقةةی ا ،دیةةدگاه

علّامه طباطبائی .پژوه نة ايالقن سة 5ن شمةرت 18ن صا 7-26ن
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