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«فلسفه تصمیم» از مباحث مطالعااتی جدیاد اسا .ر مماین اسااا ا اهاه
تحلیاال منساا م یکپا چااه از «فراینااد اثرگاارا یِ گاارای مااای فطااری ر
تصمیمگیری» مبحثی نو حایز اممی .اس .مسئله پژ م

حاضر ایان اسا.

که :از نظرگاه عالمه طباطباهی گرای مای فطری ر تصامیمگیاری انساا چاه
نقشی ایفا میکنند؟ مبانی بر ش تحلیل محاوا اسناری بر سای آثاا عالماه
طباطباهی ما ا به این ناایج منمو میکند که از منظر توصیفی این گرای ماا
با اسطه کش مایی کاه ر فارر ای اار مایکنناد ر تصامیمگیاری انساا ماا
اثرگرا ند ر ماغیار «میازا ظهاو » «میازا حضاو ِ» گارای ماا – باا تاثثیر
* اين مقاله مستخرج از رساله دورۀ دکتری در دانشگاه اصفهان است.
** استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه مازندران.
*** دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه اصفهان(نویسنده مسئول).
**** دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه اصفهان.
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ذ مراتب مشکک -ر این زمینه تعیینکنندهاند؛ ا اهه مدل مفهومیِ «مؤلفهماای
تثثیر تشکیکیِ یک گرای

فطری ر تصمیمگیری» ماحصل این تحلیل اسا .از

منظر توصیهای این گرای ما «سن ه» برای تصامیمگیاری مسااند ر بر سای
مصداقی کا کررمای چند نمونه از گرای ما (گرای
کمال مطلق گارای
بخ مای پژ م

باه حقیقا .گارای

باه

باه زیباایی) ماو ر تحلیال قارا گرفااهاناد باه فراراو
از مدلمای مفهومی ممچنین نمارگارا یماای ماعادر ر

جه .ا اهه تحلیلی ریدگاهما بهرهگیری شده اس.

واژگان کلیدی :گرای مای فطاری تصامیمگیاری فلسافه تصامیم عالماه
طباطباهی
مقدمه

زندگی انسا م موعه پیچیدهای اس .که بخ

ا تصامیماا ا

اعظمای از آ

شکل میرمند؛ این مهام مبناای ضار ا بحاث از تصامیمگیاری ا مشاخ
میکند ر

ا شناسای

شاهمای مخالف علمی ممچو مدیری .اقاصار

از جنبه تخصصی راص آ حوزۀ علمی به مسئله تصمیم پرراراه شده اسا.؛
لیکن بحث از «تصمیم» بهمثابه امری فلسافی

جاوری

باه عباا تی «فلسافه

تصمیم» 1به صو ا محد ر مو ر توجه بوره اس.
فیلسوفا غربی ذیل عنا ینی مانند تصمیمگیری  2تصمیم عقالنی

9

تاا حاد ری

برری از جوانب «فلسفه تصمیم» ا مطالعاه کاررهاناد (, 2011Sandis؛ L. Pollock,

 2006؛  Dancy, 2000؛ )see: , 2009Bermúdezالباه ر زمینۀ «فلسافه فعال» 4اا
1. Philosophy of decision.
2. Decision Making.
3. Rational Decision.
4. Philosophy of action.
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نزریک باه ایان موضاو ا ر غار ،ماوا ری نشاشااه شاده اساO'Brien, 2104( .؛

Connor & Sandis, 2011؛  & Sandis, 2013D'Oro؛  1 )see: Sandis, 2008فالسافه
ایرانی اسالمی به مسئله «تصمیم انسا » به عنوا مسائلهای مسااقل رااص کماار
توجه راشاهاند (برای نمونر ،نر ا یریرا

6831ا )61-95

نامساقل تح .مباحث ریشر مانند ابطه ا اره انساا
بحث غای .گزاف مراتاب قاوای نفا

2

باه صاو ا پراکناده

رادا جبار ارایاا اراال

بر سایماایی ر رصاوص مبااری

تصمیم گیری ان ام شده اس .از سوی ریشر گرای ماای فطاری از مهامتارین ابعاار
جوری انسا اس .که تثکید بر آ از یژگیمای فالسفه ماثرر اسالمی باا محو یا.
عالمه طباطباهی تابعا ا ممچو اساار مطهری شمرره مایشاور تااکنو مقااوا
پژ م مای مخالفی ر با ،اماو فطاری نشاشااه شاده اسا.؛ لایکن بر سای «نقا
گرای مای فطری به عنوا یکی از مهمترین ابعاار جاوری انساا ر تصامیم گیاری»
منظر نوینی اس .که به تحلیل پژ م مای بسیا نیاز را ر

«فطر»ر لغ .عر ،به معناى آغاز اس .به ممین مناسب .ر معناى رلاق
نیز به کا مى ر؛ زیرا رلق چیزى ای ار آ چیز آغاز جاور تحقاق شایء
اس .پ

«فطرا» بر حال .راصى از آغاز ا رولا .را ر ازایان

فطریااا

امو ى مساند که ر رلق .نخساین انسا ما جور را ند با آنها به رنیا مىآیند
بىآنکه اکاسابى باشند (بانجكار و خدییار

6851ا  )91امو فطاری باه ار اکااا

فطری (امو شنارای) گرای مای فطری (گرای مای ر نی) تقسیم می شوند

 .1بیشتر این کتابها در این چند سال اخیر به چاپ رسیدهاند .این مطلب ،قرینهای بر تازه
بودنِ مسئله پژوهش حاضر است.
 .2در این مقاله ،با اسلوبی فیلسوفانه به مسئله عقالنیت در حیطه تصمیی سمازی و اایاماه
مشورت در آن پرداخته شده است.
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(مطها

 6866ج8ا  )464گرای مای فطری ممچو ار اکااا فطاری نقا

بسیا مهمی ر تصمیماا انسا ما را ند
مسئله راص پژ م

این اس .که از منظار عالماه طباطبااهی گارای ماای

فطری ر تصمیمگیری انسا چه نقشی ایفا مایکنناد؟ مادف ر ایان پاژ م
تحلیلِ فرایند مای مخالف از اثرگرا ی گرای مای فطری ر تصمیمگیری اس.
که با تابع ر آثا عالمه طباطباهی ا باه مناساب .ر آثاا اسااار مطهاری ا باه
مصاریق مخالف آ نایل آییم آ

ا به صو ا منسا م ر نظاامی ممامنا

ا اهه کنیم امید اس .که پرراران به این امر از سویی زمینهای باشد برای توسعه
نظریۀ فطرا ر مباحث کا برری تا تحلیل عالمه طباطباهی از «جایشاه فطرا ر
انسا

کا کررمای آ ر تصمیمگیری» بهمثابۀ تبیینی فلسافی بنیااری ماو ر

اسافارۀ اندیشمندا ریشر شاهما ممچو مدیری .اقاصار

ا شناسی

ر

حوزۀ مساهل مربوط به تصمیم گیری قرا گیرر از سوی ریشر امید اسا .چناین
پژ مشی تالشی مبنایی برای توسعه مباحث ر با ه «فلسفه تصمیم» که از مباحث
جدید ر عرصه بینالملل شمرره میشور بهرصوص باا پیشاشامی محو یا.
آ ای فالسفه اسالمی به شما آید
یژگیمای با ز این پژ م

عبا ااند از)1( :

زآمد بور ِ بحث از «فلسافه

تصمیم» به یژه از منظر عالمه طباطباهی؛ ( )2به صو ا راص ناو باور ِ مسائله
گرای مای فطری ر تصمیمگیری از منظر عالماه طباطبااهی»؛ ( )3تاالش

«نق

برای ا اهه نظاممند رارهمای پراکنده ر این مسئله؛ ( )4ا اهه «مدلماای مفهاومی»
برای تحلیلِ محاوا بهرهگیری از « نمارگرا ی» برای تبیین مطالب مخالف
ر

اساای پاسخ به مسئلۀ پژ م

ر بخ

ابادایی به نقا

گارای ماای
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فطری ر تصمیم گیاری انساا از ر منظار توصایفی توصایهای نشاامی کلای
روامیم راش .ر بخ
(گاارای

ر م تحلیل کا کرر چند مصدا از گرای مای فطری
بااه کمااال مطلااق گاارای

بااه حقیقاا .گاارای

بااه زیبااایی) ا ر

تصمیمگیری ا اهه روامیم کرر
 .1بررسی کلی «نقش گرايشهای فطری در نظام تصمیمگیری انسان»

بر سی کلیِ نق

گرای مای فطری ر نظام تصمیمگیری انساا

ا از ر منظار

میتوا پی گرفا :.از منظار توصایفی (چشوناه مسا.؟) از منظار توصایهای
(چشونه باید باشد؟)
 -1-1منظر توصیفی

تصمیمگیری انسا تح .تثثیر عوامل مخالفی مانند ساح .شنارای عواطف
غرایز حیوانی ملکاا ارالقی

اس( .طیاطیائی  6833ج6ا 66؛ همو بیترایلفا

58؛ همو  6864ج1ا 813؛ همو بیتابا  )628ر این میا گرای مای فطری یکی
از مهمترینِ این عوامل شمرره میشوند (همو  6864ج61ا 213؛ همرو 6836یلرفا

683؛ مطهررا  6814ج8ا  )695از نظرگاااه توصاایفی انسااا مااا ر بساایا ی از
تصمیماا از بین گزینه مای مخالاف آ بادیلی ا برمایگزینناد کاه بیشاارین
تناساب ا باا گارای

ی موجاور ر ایشاا راشااه باشاد ر تحلیالماای
فطار ِ

ا شنارای جامعهشنارای از تصمیماا

فااا افارار بایاد ایان اثرگارا یِ

گرای مای فطری لحاظ شور برای مثال:
( )1اگر جور گرای

فطری  Gا ر فرر  Mمفر ض بشیریم

( )2اگر گزینهمای پی ِ

ی  Mر مقام تصمیمگیری  d c b aباشند

( )3اگر ر میا این گزینهما گزینۀ  bبیشارین تناسب ا ر مقایسه باا ساایر
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گزینهما با گرای

فطریِ  Gراشاه باشد

حال فرر  Mر مقام تصمیمگیری با جور اینکه ممکان اسا .تحا .تاثثیر
عوامل ریشر ممچاو عواطاف غرایاز حیاوانی

کشا ماایی باه سام.

گزینهمای  d c aراشاه باشد لیکن به رلیل جاور اثرگارا یِ اماو فطاری
بسیا زیاری به سم .گزینه ( bماناسبترین گزینه با گارای

کش

فطاری )G

روامد راش.؛ ر بسیا ی از موا ر نیز ر نهایا .فارر  Mگزیناه  bا اناخاا،
میکند

مدل شمارۀ  :1تأثیر گرایشهای فطری در فرایند تصمیمگیری انسان

عالمه طباطباهی بیانی ا برای تعریف فطرا مطرح میکند که تثکیدی اسا.
بر جایشاه این گرای ما ر تصمیمگیری انسا طبق نشاه ایشا معناای فطارا
این اس .که ردا ند چیزى ا طو ى بیافریند که رواهناارواه فعلاى از افعاال ا
ان ام رمد یا اثر مخصوصى ا از رور ترشح رمد (طیاطیائی  6864ج6ا  )216این
بیا عالمه بدین معنا نیس .که «تصمیماا ناشی از فطریاا مطلقاً بد

ارایاا

آگامی ان ام شور» بلکه این بیا به نوعی تثکید بر این اسا .کاه ا وً اصال
جور فطریاا ر ارایا انسا نبوره به اقاضای رلقا .ا لیاه اسا .ثانیااً ر
بسیا ی از افعال آثا ِ ناشیشده از آنها ا ارۀ فرر ا باه صاو ا نیماهآگاماناه ا
ماثثر از امو فطری بوره معطوف مامایل به آنهاس .به ریشر ساخن بسایا ی
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از تصمیماا انسا به صو ا نارورآگاه ا الباه نه اینکه مطلقاً نارورآگاه باشد
ا به سم .این قبیل گرای ما کش

را ر

بر مبنای توضیحاا ا اههشده اگر جاور یاک گارای
مفر ض بشیریم این گرای

فطاری ا ر فارری

ر بسیا ی از تصمیمگیریمای ا تثثیر قابل توجهی

را ر فاعل تصمیم ا به سم .ماعلقِ رور مامایل میکند
ر مقام نقد تکمیل این نظر باید توجه راشا .کاه تفسایر ر گاناهانشا اناۀ
مطلق از «نق آفرینی گرای مای فطری ر تصمیمگیری» انحصا آنها ر یکی
از ر حال .زیر صحیح نیس .که تثثیرگرا ی آنها ا تقسیم کنیم به 1 :یا کاامالً
تثثیرگرا ر تصمیمگیری به شرط جور آ گرای
ر تصمیمگیری به شرط عدم جور آ گرای

ر فرر؛ 2

یا کامالً بیتثثیر

ر فرر؛ بلکه ر

اقع ما با طیفای

از تثثیر گرا ی مواجه مساایم کاه شادا ضاعف را ر باه ریشار ساخن ایان
برراش .ناصحیح از مباحث پیشین محامل اس .که« :یا یک گرای
( )Mجور ندا ر مطلقاً بیتثثیر اس« ».یا اینکاه آ گارای

( )Gر فرر
ر فارر جاور

را ر ر تصمیماا ا کامالً اثرگرا بوره فارر قطعااً ماناساب باا آ تصامیم
میگیرر» بر ممین اساس اگر جور فال گرای ِ رااص ( )Gر فارری اثبااا
شد باید ر تمام تصمیماا کاامالً تثثیرگارا باوره فارر ا مطلقااً باه سام.
مطلو ،رور مامایل کند
ر مقام نقد این ر گانهانشا ی باید توجه کرر که گرچه گرای ماای فطاری
عمومی .راشاه اصل آنها ر ممه افرار انسانی جور را ر (طیاطیرائی  6864ج6ا

 623و ج9ا  )466لاایکن ظهااو ِ ایاان گاارای مااا ر افاارار مخالااف تشااکیکی
ذ مراتب اس( .مطها

 6831ج6ا  )692-696بحث تصامیمگیاری نیاز مااثثر از
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ممااین ظهااو تشااکیکی بااوره ر نای ااه تثثیرگاارا ی گاارای مااای فطااری ر
تصمیماا افرار مخالف نیز مشکک ذ مراتب اس .به عبا ا ریشر تشاکیک
از «ظهو گرای ما ر افرار مخالف» به «ظهو آنها ر تثثیرگرا ی ر تصمیماا
افرار مخالف» تسری مییابد
اساار مطهری ر تحلیل «ظهو ِ تشکیکی را ای مراتب گرای ماای فطاری
ر افرار مخالف» بر آ اس .که گرای ماای فطاری ر ممشاا مسا .لایکن
شدا ضعف را ر برای مثال اساعدار منر ر ممه جور را ر اما با شادا
ضعف؛ یکى بیشار را ر یکى کمار
باشد (همانا  )692ممچنین گرای

میچک

نیس .که فاقد اسااعدار منارى

حقیق.جویی کم بی

ر ممه افارار بشار

جور را ر؛ الباّه شدّا ضعف راشاه به این بساشى را ر که انسا چقد آ

ا

تربیاا .کاارره پاار ش راره باشااد (همررو  6866ج8ا « )459میاازا ظهااو »
گرای مای مخالف ر افرار مافا ا را ای تشکیک بوره یکسا نیس.؛ به علل
گوناگونی ممچو تربی .شرایط اجاماعی شاد

بار مماین اسااس نیاز

تثثیرگرا ی گرای مای فطری ر تصمیماا افرار مخالف مشاکک ذ مراتاب
اساا.؛ ر نای ااه سااطوح مخالفایِ از ظهااو

تثثیرگاارا یِ گاارای

احااد ر

تصمیماا افرار مخالف مشامده میشور
این گرای ما ر مر فرری که ظهو بیشاری راشاه باشند از قاد ا بیشااری
بررو را بوره ر تصمیماا تثثیرگرا ترند ر فرایند اناخا ،فرر ا به سم.
گزینه ای که بیشارین تناسب ا با آنها راشاه باشاند مامایال مایکنناد از ساوی
ریشر مرچه ر فرری ظهو کماری راشاه باشند از قد ا تثثیرگرا ی کماری
ر تصمیمگیری بررو را ند
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بر ممین اساس ر گانهانشا یِ مطلق «صفر یکی» از تثثیرگرا یِ گرای ما
ر تصمیمگیری (یا کامالً تثثیرگرا به شرط جور ر فرر یا کامالً بیتاثثیر باه
شرط عدم جور ر فرر) نار س .اسا .بلکاه ایان تثثیرگارا ی باه صاو ا
تشااکیکی بااه ریشاار سااخن طیفاای فااازی اساا .ر

اقااع ر تحلیاال ایاان

تثثیرگرا ی با طیف سیعی از حاوا مخالف ا به اقاضای ظهو اا مافا ا ر
افرار مخالف ا مواجه مسایم که نای ه آ نیز اتخاذ تصمیماا مافاا ا ر افارار
مخالف اس.
بر مبنای این تثثیرگرا یِ تشکیکی افارار مخالاف باا میازا ظهاو ِ مافاا ا
گرای ما ر موقعی.مای مشابه برای تصامیمگیاری گزیناهماای گونااگونی ا
اناخا ،میکنند این مطلب ر مدل زیر به نمای

گراشاه شده اس.

مدل شمارۀ  :2تأثیر تشکیکی گرایشهای فطری در تصمیمگیری افراد مختلف تحت مولفه «میزان
ظهور»

ر این مدل فرر انسانی ماشکل از ساحاا ابعار مخالفی اس .که مرکادام
تثثیری ر تصمیماا را ند گرای مای فطری یکی از مهمترینِ این عوامل اس.
فل مای گوناگونی که با «شدا ن مای مخالف» ترسیم شده اس .نمااری از
ظهو

قد ا تثثیرگرا یِ مافا تی اس .که گرای ما ر افرار مخالف را ند؛ ر

یکی قویتر ا با فل

پر ن ترا ر ریشری ضعیفتر ا با فل

کام نا تار ا
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مساند  1الباه باید برای مر فرر انسانی ( )X,Y,Zمدلی مساقل برای تصمیمگیاری
طراحی شور لیکن ر این بخ

از بحث به رلیل امکا مقایسۀ تثثیر تشاکیکی

ر مدلی احد ا اهه شد
بر اساس این مدل با توجه به تشکیکی بور ظهاو یاک گارای
افرار مخالف ممکن اسا .ر فارر الاف گارای

فطاری ر

فطاری  Gاز قاد ا بااویی

بررو را باشد؛ ر نای ه این فرر ر مقام تصمیمگیری گزینۀ ( bماناسبتارین
گزینه با گرای

فطری  )Gا برروامد گزید ر فارر  ،ممکان اسا .گارای

فطااری  Gاز قااد ا کماااری بررااو را باشااد؛ ر نای ااه ایاان فاارر ر مقااام
تصمیمگیری تح .تثثیر عوامل ریشر ا مثالً عواطف ا قارا گیارر گزیناۀ  aا
برگزیند ممچنین ممکن اس .فرری ریشر با سطح پایینتری از قاد ا گارای
 Gتح .تثثیر عاملی ریشر ا مثالً رلقیاا ا گزینۀ  dا برگزیند
ممچنین میتوا ر این نظر تدقیق نمور آ
قرا رار تکمیل کرر ر تحلیل نق

ا مو ر نقد تحلیالِ بیشااری

گرای مای فطری ر تصمیمگیری افز

بر تشکیک ر «میزا ظهو » ر تصامیماا افارار مخالاف باه مؤلفاهای ریشار
می سیم آ تشکیک ر «میزا حضو » گرای مای فطری ر تصامیماا یاک
فرر اس .با بر سی فاا
که «ظهو

تصمیماا افرار انسانی مشامده میشور مماا گوناه

تثثیرگرا یِ گرای

احد ر افرار مخالف» مافا ا مشکک اس.

ر تصمیماا «فرر احد» نیز سطوح مخالفی از حضو

تثثیرگارا ی «گارای

 .1چهبسا تاثیرگذاریِ سایر عوامل (عواطف ،غرایز و  ) ...در تصیی گیمری نیمز مشمو
ذومراتب باشد که البته بحث از آنها ،پژوهشی مستقل میطلبد که از موضوع ایمن مقالمه خمار
است.

و
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احد» ریده میشور «فرر احد» ر شرایط زماانی مکاانی مافاا ا «ساطوح
مخالفی از تثثیرگرا یِ یک گرای » ا ر تصمیمات

بر ز مایرماد بار مماین

اساس «میزا حضو » گرای مای فطری ر شکلگیری تصامیماا رااص مار
فرر به اقاضای شرایط زمانی مکاانی گونااگونی کاه فارر ر آنهاا قارا را ر
مافا ا بوره سبب تثثیرگرا یِ مشکک را ای شدا ضعف ر تصمیمگیری
ا میشور؛ ر نای ه فرر ثاب )M( .به اقاضای شرایط مخالف زماانی مکاانی
سطوح مخالفی از گرای
ممکن اس .گرای

احد ا ر تصمیمگیریما حاضر میکند برای مثاال

به منر زیبایی ا که از گرای

مای فطری اسا( .طیاطیرائی

6835ا  )42ا ر فرر  Mر مقایسه با سایر افرار انسانی ظهو بسیا یافااه باشاد
لیکن این «قد ا تثثیرگرا ی گرای

به منر زیبایی» به اقاضاای شارایط ر

موقعی.مای مکانی زمانی مخالف «سطوح مخالفی از حضاو ر تصامیماا»
ا روامد راش .ر شکلگیری یاک تصامیم ر ( t1زماا ا ل) بسایا اثرگارا
بوره لی ر شکلگیری تصمیم ریشر ر ( t2زما ر م) فاقد اثار باشاد ممکان
اس M .ر ( t1ا ل صبح) به رلیل احساس روشحالی تحا .تاثثیر گارای
زیبایی تصمیم به ررید گل بشیرر لیکن ر ( t2بعد از ظهار پا
کا یِ رساهکننده) به رلیل رساشی زیار م الی برای حضو گرای

از یاک

باه
ز

به زیباایی

ر فرایند شکلگیری تصمیم به جور نیاید فرر تصمیم به نخرید گل بشیارر
به ریشر سخن ر تحلیل تثثیرگرا ی یک گرای

ر تصمیمگیری سه مؤلفه ذیل

باید از یکدیشر م زا گررر« )1( :اصل جاور» یاک گارای
ممشا ثاب .اس« )2( .میزا ظهو » آ گرای

فطاری ( )Gکاه ر

( )Gر فرر ماو ر تحلیال ()M

که ر افرار مخالف مافا ا مشکک اس« )3( .میزا حضو » آ گرای

()G
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ر لحظه شکلگیری تصمیمی راص ( )Kبرای  Mکه ر حااوا مخالاف فارر
مافا ا مشکک اس.
بر مبنای توضیحاا پیشین ر تحلیال «تثثیرگارا ی گارای

فطاری ( )Gر

شکلگیری تصمیم راص ( )Kاز فرر احد ( »)Mباید مدنظر راش .که با ثابا.
 Gاین تثثیرگرا ی معلول ر ماغیر اساسی ریشر اس:.

بور ِ اصل جور گرای
(« )1میزا ظهاو » گارای

 Gر فارر M؛ (« )2میازا حضاو » گارای

Gر

تصمیم راصِ K

ر نهای .از نظرگاه توصیفی میتوا به الشاوی تشاکیکی را ای شادا
ضعف از توصیف «فرایند تثثیرگرا ی گرای ما ر تصمیمگیاری انساا » رسا.
یاف.

مدل شماره  :3مؤلفههای تعیینکنندۀ «تأثیر تشکیکیِ یک گرایش فطری» در شکلگیری یک
تصمیم خاص در یک فرد

با توجه به مشکک ذ مراتاب باور مار ر ماغیار (میازا ظهاو
حضو ) تثثیر گرای

میازا

فطری  Gنیز به تناسب این ر ماغیر مشکک ذ مراتاب

روامد بور؛ ر نای ه ر مر ظارف زماانی مکاانیِ رااص ساطح راصای از
تثثیرگرا ی ا ر «شکلگیری تصمیماا مخالف» روامد راش.
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 -2-1منظر توصیهای

از منظر عالمه طباطباهی مسیر زندگى اقعى انسا که ساعارا روشابخاى
حقیقى ا

ا ر بررا ر امى اس .کاه طبیعا .فطارا باه ساوى آ مادای.

مىکند (طیاطیائی  6833ج6ا  )16فرر انسانى با قوا ار اا مخالاف ماضاارى
که را ر این فطرا ا را ر که افعال اعمال رور ا تعدیل کند به طاو ى کاه
مریک از قوای

به حظ بهرهاى که را ر برسد (همو  6864ج69ا  )486-481با

تحلیل این عبا اا به این نکاه منمو میشویم که ر مقام توصیه گرای مای
فطری با شثنی معیا گونه نقشی ممچو سن ه ا ر تصمیمگیری ایفا میکنند
ر مقام توصیف بحث ر این بوره اس .که گارای ماای فطاری ر انساا
ای ار میکنند لیکن ممیشه این کش مای فطری غالب نمیشوند بلکاه

کش

ر موا ر بسیا ی انسا ما تصمیماتی می گیرند که به اقاضای فطرتشا نیسا.
به تعبیری از مسیر فطرا منحرف میشوند
حال ر مقام توصیه نظر بر این اس .که گارای ماای فطاری را ای نقا
کشفی بوره ر

اقع سن ه ای برای تشخی

«مسیر ر س ».از «مسیر نار س».

ر تصمیمگیری مساند ر مقام اناخا ،تصمیمگیری میا بدیلماای مخالاف
«ر س ».چیزی اس .که منطبق با فطرا بشاری باشاد فطارا باه سام .آ
گرای

راشاه باشد به ریشر سخن ر تررید میا گزینهمای مافاا ا پای

«باید» گزینهای ا اناخا ،کرر که گرای مای فطری فرر ا بدا سام .مامایال
میکناد ر مماین اسااا عالماه طباطبااهی حاای ایان یژگای (سان ه باور ِ
گرای مای فطری) ا ر اناخا ،رین مم (به عناوا یاک تصامیم بسایا مهام)
تبیین کرره با اسانار به آیه سیاُم سو ه
منطبق بر فطرا

م یژگیِ رین حق ا این میراناد کاه

رواساه مای آ باشد (طیاطیرائی  6864ج61ا 236-233؛ همرو
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6836جا )412

 .2تحلیل نقش مصاديقِ گرايشهای فطری در نظام تصمیمگیری انسان

تا کنو این پژ م

ر پی بر سی کلیِ نق

گرای مای فطری ر تصمیمگیری

بور با جس .جو ر آثا عالمه طباطباهی میتاوا کاا کرر «مصااریق مخالاف
گرای مای فطری» ا مساقالً نیز به بحث گراش.؛ موا ری که برری (باا تبیاین
جزهی مصداقی) ر تثیید نق آفرینیِ کلی بوره آ

ا تقوی .میکنند بررای

(با اضافه کرر کا کررمای جزهیِ جدید) تکمیلکنندۀ آ مساند ر این بخ
پژ م

از

از با ،نمونه کا کرر چند مصدا از گرای مای فطری یعنی گارای

به حقیق .گرای

به کمال مطلق گرای

به زیبایی ا ر عرصه تصمیمگیاری

مو ر تحلیل قرا میرمیم
 -1-2کارکردهای «گرايش به حقیقت» در تصمیمگیری انسان

از گرای مای انسانیِ مهمی که نق
گرای

بسزایی ر بسایا ی از تصامیماا را ر

به حقیق .اس.؛ بدین معنا که ر انسا گرایشی جور را ر که ا

ا باه

سم .کشف حقیق .میکشاند با جس .جوی آثا مخالف اندیشمندا میتوا
این گرای

ا را ای ر بعاد باه تعبیار ریشار ر بیاا رانسا .کاه مرکادام

اسلو،مای مخالفی از تثثیرگرا ی ر تصمیماا انسا

ا ا اهه میکند طبق بعاد

ا ل انسا «حقیق.پریر» طبق بعد ر م «حقیق.جو» اس.
 -1-1-2بُعد اول ،حقیقتپذیری

طبااق بعااد ا ل از گاارای

بااه حقیقاا .انسااا حقیقاا .ا ماایپااریرر

«حقیق.پریر» اس.؛ به تعبیر ریشر انسا حقگرا
از ریدگاه عالمه طباطباهی گرای

باه «حقیقا».

اقعگراس.
اقعیا .بیر نای فطاریِ

انسا اس.؛ یعنی انسا ذاتاً اقعبین « هالیس ».اسا .ر تصامیماا راور
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اقع معاقد اس .منطق تعقل انسا

ا به

سوی عملی تحریک میکند که حق ا ر آ ببیند (طیاطیائی  6864ج4ا  )666بار
اساس این گرای

عالمه مبنای تفکر فلسفی ا بر اصل « اقعیای مسا ».نهااره

ذمنگرایی ا باطل میشما ر (موسو مقدم و علیزمانی 6851ا )18

طبق این بیا انسا ر مقام تصمیمگیری اناخا ،میا گزینهمای مافاا ا
به بدیلمایی گرای

را ر که « هاال» باشاند عالماه باا ایان نظار باه ناوعی از

«ذمنگرایی صرف» یا «مطلقِ ایدهالیسم» فاصله مای گیارر ایان مطلاب نکااهای
کلیدی ر بازروانی ا اهه فلسفه تصمیم فلسفه فعل از منظر عالمه طباطبااهی
اس.

1

عالمااه طباطباااهی ر ایاان نظاار بااا پراگماتیساام اشاااراد را ر کااه ر مقااام
تصمیمگیری اصل ا با اقعی .قرا میرمند البااه چناین ماینمایاد کاه نشااه
پراگماتیسم غالباً توصیهای بوره تثکید می شور که «باید بر اساس اقعی .تصمیم
گرف ».لیکن عالمه طباطباهی افز

بر توصیه از منظری توصیفی قاهل اس .که

«تصمیماا انسا اینگونه اس .که انسا مبانی بر آنچه آ

ا اقعی .مایراناد

[میپندا ر] تصمیمگیری مینماید»
ر این مقام اشکالی قابل طرح اس :.چشونه اس .که افرار بسایا ی ر مقاام
تصمیمگیری طبق این بُعد از گرای

به حقیق .عمل نمیکنناد حقیقا.پاریر

نیساند؟ پاسخ عالمه این اس .که اصل قاعده عمومی .را ر لیکن ممکان اسا.
به رلیل رطای شنارای تشخی

نار س .اقعیا .یاا ارااالل ر ظهاو ایان

 .1برای مطالعه بیشتر درباره تمثثیر ناماه رلالیسمتی بمر تصمیی  ،نم
؛., 2009Bermúdez

L. Pollock, 2006
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گرای

انی یاا فارر معااار (طیاطیرائی 6836با  )61راالف آ

ممچو بیما

تحقق یابد «تبیین تشکیکی از تثثیرگرا یِ گرای مای فطری» مبانی بر ر ماغیار
«میزا ظهو » «میزا حضو » که پی

از این ا اهه شده اس .یا یشرِ فهم ایان

بیا عالمه اس.
این بُعد از گرای

به حقیق .ما ا از الشومای «ایدهالیسای مطلاق» ر بحاث

تصمیمگیری برحر میرا ر مدل تصمیمگیری انسا

ا مبانی بر اقعیا.ماای

زناادگی بنااا ماایکنااد بااه ریشاار سااخن از منظاار عالمااه طباطباااهی ماادف از
حقیق.پریری فهم ر س .از اقعی .بیر نی اس .تا انسا باواند ر س .زندگی
کند

ر س .تصمیمگیری نماید (همانا )15

 -2-1-2بعد دوم ،حقیقتجویی

طبق بُعد ر م از گرای

به حقیق .انسا مموا ه عالقهمند به کشف حقیقا.

بوره «حقیق.جو» اس .انسا «رانسان» «حقیق ».ا ر س .میرا ر مامایل
به کشف حقایق جها ا صرفاً برای رانایی پرمیاز از ناارانی ا اسا .مماین
گرای

ر انسا منشث بخ

زیاری از تصمیماا ا به شما میآید

عالمه طباطباهی آنچاه ا باه ناام «حا

کن کاا ی» مشاهو اسا .غریازه

حقیق.جویی میراند (همانا  )13کن کا ی حقیق.جویی ر سنین مخالف باا
جلوهمای مخالفای کاه را ر انساا

ا باه سام .تصامیماا افعاال مافاا تی

میکشاند یک فرر انسانی ( )Mر موقعی .مکانی زمانی راص ممکن اسا.
ر مقام تصمیم برای اناخا ،میا ر گزینۀ ( aپرمزینهتر لایکن کن کا ناهتار
کاشفانهتر) ( bکممزینهتر لیکن کمار کن کا انه) قرا گیرر ر ایانمیاا طباق
نظر عالمه حقیق.جویی کششی ا ر فرر به سم .گزینۀ  aای ار مینماید کاه
سبب میشور حای با جور مزینه بیشار فرر ممین گزینۀ  aا اناخا ،کند البااه
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میزا کششی که ر افرار مخالف

ر موقعی.مای مخالف ای ار میکند مافا ا اس.
از ابزا مای این گرای

برای تثثیرگرا ی ر تصمیمگیری انسا لرا زیااری

اس .که به تناسب ر افرار ای ار میکند اساار مطهری معاقد اس .کسانی که از
این گرای

ا ر رور زنده نشه راشاهاند به مرحلاهاى

اسافاره کرره این ح

مى سند که لرّا کشف حقیق .براى آنها برتر از مر لرّا ریشرى اس( .مطها
 6866ج8ا )454

از منظری تحلیلی ر

اقع «لرا» اسطهای برای تحلیال رقیاقتار از فرایناد

تثثیرگرا یِ «حقیق.جویی» ر تصمیماا اس .مر حادی کاه ایان گارای

ر

لحظه تصمیمگیری ر یک فرر انسانی قویتر باشد لارا حاصاله نیاز بیشاار
قویتر روامد بور؛ ر نای ه فرر کش
این گرای

بیشاری به سم .تصمیماا ماناسب باا

روامد راش .به عبا تی رقیقتر:

 از سااویی ابطااه معنااارا

مساااقیمی میااا «میاازا قااد ا گاارای

بااه

حقیق.جویی» [« ]Hمیزا لرا حاصله» [ ]Rجور را ر
 از سوی ریشر ابطه معنارا

مساقیمی میا «میزا لارا حاصاله :میازا

لرتی که یک مؤلفه ر انسا ای ار میکند» [« ]Rمیزا تثثیرگرا ی آ مؤلفه ر
تصمیمگیری انسا » [ ]Fجور را ر
 بر اساس ر مو ر پیشین با اسطهگری «میزا لرا حاصله» [ ]Rابطاه
معنارا

مساقیمی میا «میزا قد ا گرای

به حقیق.جویی» [ ]Hر یک فرر

«میزا تثثیرگرا ی آ ر تصمیمگیری انسا » [ ]Fجور را ر؛ به گوناهای کاه
مرچه «گرای

به حقیق.جویی» ر فرری قویتر باشد میازا لارا حاصاله از

134
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آنها نیز فز تر روامد بور ر نای ه میزا تثثیرگرا ی آ ر تصامیماا فارر
بیشار بوره فرر تمایل بیشاری به اتخاذ تصمیماتی ماناسب با این گرای

رواماد

راش.

مدل شماره :4رابطه مستقیم « قدرت گرایش به حقیقتجویی»« ،میزان لذت حاصله» و «اثرگذاری
در تصمیمگیری انسان»

1

بر مما اسلوبی که ر بحث «توصیفی» تبیین شد با توجه به اینکاه «قاد ا
گرای

به حقیق.جویی» «میزا لرا حاصله» ذ مراتب مشکک اس .میزا

 .1تواه شود که این ممدل ،از نموع ممدلهمای دو محمور  xو yنیسمت ،بلومه نیموداری
سهمحوره ( )z y xاست .هیچنین نوته دیار اینوه ،در نیودارهمای سمهمحموره ،ترسمی دقیم
رابطه مستقی بیییان هر سه مؤلفه ،مدل پیچیدهتری میطلبد که با هدف برقراری ارتباط روانترِ
خوانندگان محترم با محتوای مدنظر ،بدین شول بازترسی شده است.
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ر تصمیماا افرار مخالف ممچنین ر تصامیماا یاک

فرر ر مکا ما زما مای مخالف ا تح .ر ماغیر میزا ظهو

میزا حضو

ا مافا ا مشکک ذ مراتب روامد بور
 -2-2کارکردهای «گرايش به کمال مطلق» در تصمیمگیری انسان

از ریشر گرای مای انسانی گرای

به کماال مطلاق اسا .از منظار عالماه

طباطباهی مر فرر از افرار بشر به طو طبیعى غریزى ر رور مىیابد که

باه

کمال مطلق را ر (طیاطیائی 6835ا  )266عالمه طباطباهی معاقد اس .انساا تنهاا
زمانی فعلی ا ا اره میکند (تصمیم به اجرای آ میگیرر) که کماال باور آ
تشخی

ا

رمد (وجدینی و دیگاین 6856ا  )62-64انسا ما ر ممه تصمیماا رور

ر پی کمال مساند
وزم اس .میا «کمالجاویی» (گارای

باه کماال) «ماعلَّاق کماالجاویی»

(تصویر از کمال) تفکیک شور اصل «کمالجویی» جز گرای مای فطری انسا
اس .لیکن «تصویر از کمال» اینکه «انسا ماعلَّق کمالجویی ا چه چیزی قرا
رمد» ر

اقع مسئله ای ریشر مربوط به ساح .شنارای اس .این گارای

باه

کمال کامالً حقیقی بوره مموا ه ر ممه تصمیماا انسا ما حضو را ر لایکن
طبق بحث شنارای ممکن اس .تصویر از کماال کاه فارر ر پای آ مایافااد
حقیقی یا پندا ی موموم باشد
با لحاظ این مطلب ر کناا «گارای
میشویم که ر

باه حقیقا ».باه ایان نکااه منماو

اقع انسا ما مموا ه ر تمام تصمیماا ر جس .جوی «کمال

حقیقی رور» مساند؛ گرچه ممکن اس .ر تشاخی

مصاداقی آ رچاا رطاا

شااوند عالمااه طباطباااهی حااای تصاامیماا راصاای ماننااد «فعالیاا .اناحااا ی»
«رورکشی» یا «تصمیم زامدانۀ کسانی که رور ا از بعضی مزایای زندگی محر م
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به کمال یا به تعبیر ریشار ساعارا مایراناد

میکنند» نیز بر مبنای ممین گرای

(طیاطیائی 6898ا  )4-9این افرار ر تشخی

مصداقی ماعلَّق کمالجاویی رچاا

رطای شنارای شدهاند
از نکاا مهم ر بحث این گرای

تثکید بر قید «مطلق» اس .بر اساس ایان

قید انسا ما ر پی مطلق کمال نهای .کمال کمال رالی از مرگوناه عیاب
مساند مالصد ا به صو ا ضمنی این ا میپریرر کاه مماه موجاوراا ر پای
«کمالٌمایی» مساند لیکن «کمال مطلقروامی» ا یژگی راص انساا مایراناد
(مالصدری 6536م ج5ا  )29به رلیل ممین یژگیِ «کمال مطلق روامی» اس .کاه
انسا ما با اینکه به کماوا مخالفی ر افعال تصمیماتشا می ساند ممچناا
سطح باوتری از کمال ا می طلبند بر ممین اساس نیز تصامیماا جدیادی ر
اساای تحصیل کماوا باوتر ارر میکنند
 -3-2کارکردهای «گرايش به زيبايی» در تصمیمگیری انسان

یکی ریشر از گرای مای فطری گرای

به زیبایی جمال به تعبیر ریشار

زیباپسندی اس .که ر بسیا ی از تصیمیاا انسا ظهو را ر
زیبااایى بااراى انسااا موضااوعیّ .را ر انسااا جمااال زیبااایى ا ر ممااه
تصمیماا شئو زندگى ررال .مىرمد؛ گرچه که لباس ا براى سرما گرماا
ر ر .اممیا .ماىرماد راناه

مىپوشد لیکن به مما اندازه به زیبایى ن
مىسازر براى سکون .امنی .ر اینمیا بی
توجّه را ر (مطها

افز

از مر چیاز باه زیباایى راناه

6839ا 21؛ همو  6866ج8ا )456

بر این تثثیر مساقیم

شنِ گرای

به زیبایی ر تصمیماا انسا کاه

با توجاه باه اراصاا مقالاه از توضایح بیشاار آ مایپرمیازیم ایان گارای
کا کررمای یژهای نیز ر تصمیمگیری را ر که کمار مو ر توجه بوره اس .ر
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ارامه ر ر محو مو ر بازروانی قرا میگیرر
 -1-3-2تأثیر گرایش به زیبایی در الگوگیری رفتاری

طبق نظر عالمه طباطباهی انسا مفطو به حب جمیل اس.؛ باه ریشار بیاا
عشق به جمال زیباپسندى فطرىِ بشر اس .بارای نموناه کسای کاه رادا ا
ر س .را ر ر تمامى حرکاا سکنات

از فرسااره ردا پیر ى مىکند؛ چاو

قاى انسا کساى ا ر سا .بادا ر آثاا ا
ردا(ص) از آثا ردا آیاا

ا مام ر سا .مایرا ر

ساول

نشانهماى ا س( .طیاطیائی  6864ج6ا )912

تحلیل این عبا ا عالمه طباطباهی ما ا به ر نکاه بسیا مهم جالب توجه
ر بحث تثثیر این گرای

ر تصمیمگیری

فاا منمو میکند نکاه اباادایی

اینکه زیباپسندی «توسعهپریر» اس.؛ بدین معنا که اگار ( Aعاشاق محباب) M

(معشو

چیز ر س.راشانی) ا زیبا بداند ر س .بدا ر ایان زیباا رانساان

ر س .راشان تنها منحصر ر آ  Mنمیشور بلکه به مر

به تمام ماعلقاا

ابساشا آ  Mتوسعه یافاه آنها نیز ر رایاره زیبار ساای  Aقارا مایگیرناد؛

1

ممچنا که طبق بیا عالمه قای انسا کسی ا ر سا .بادا ر (ماثالً رادا ا)
آثا ش ( سول ردا) ا مم ر س .میرا ر
با تحلیل عبا ا «کسی که ردا ا ر س .را ر ر تمامى حرکاا سکنات
از فرسااره ردا پیر ى مىکند» نکاۀ ر م قابل اساخراج اس .نای ۀ زیبا رانساان
ر س .راشان این اس .که فرر ( Aعاشق محبب) ر تمام حرکاا سکنات
 .1قطعه شعری که از زبان مجنون بیان میکند «اگمر در دیمد مجنمون نشمینی بمه غیمر از
خوبی لیلی نبینی» مؤید این معناست (وحشی بافقی .)705 1432 ،هیچنین است سخن سعدی
که بیان میدارد «و گر به چش ارادت ناه کنی در دیو فرشتهایمت نیایمد بمه چشم  ،کروبمی»
(سعدی.)144 1431 ،
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(تصمیماا عمل رور) تابع پیار ( Mمعشاو ) ماعلقاات
نای ه عاشق از فاا

تصمیماا  Mماعلقات

مایشاور ر

الشوگیری فاا ی کارره بار

ممین اساس تصمیماتی مشابه با ا صار میکند
این مطلب ا میتوا محملی برای فهم تثثیر محب .عشق ا کاه طباق بیاا
مالصد ا مبانی بر زیباپساندی اسا( .مالصردری 6894ا  )634ا ر مسایر تربیا.
رانس.
 -2-3-2تأثیر گرایش به زیبایی در « اخذ به احسن امور»

کا یژه ریشر گرای
به این گرای

به زیبایی این اس .که عالمه طباطباهی با نشامی فراگیار
ا ر تصمیماا انسا «ارار باه احسان

یکی از ناایج عملی آ

امو » میراند عالمه معاقد اس .اگر کسى ر کا مای
طبعاً از رو ،بد مر چیز مر عمل رو ،آ
رو ،رو،تر ا؛ زیرا غریزۀ زیباپسندی
برگزیند پ

ا

مموا ه پى روبى باشاد

ا اناخا ،مىکند ممچنین از
ا ارا مىکند به اینکه رو،تر ا

ارر به احسن امو وزمه زیباپساندى اسا( .طیاطیرائی  6864ج3ا

 )861به ریشر سخن ر مقام تصمیمگیری اناخا ،میاا چناد گزیناه انساا
بدیل بهار ا میپسندر گرای

به زیبایی انسا

ا ارا میکند که مموا ه گزیناه

رو،تر ا برگزیند
ر بخ ا

ر م ایاان پااژ م

مصاااریق نمونااهمااایی از «کااا کرر مساااقل

گرای مای فطری ر تصمیمگیری» ا اهه شده اس.؛ گرچه گارای ماای فطاریِ
بسیا ی جور را ر که این م ال توا پرراران ا فرامم نمیکند پیشنهار میشور
کا کرر مساقل سایر گرای ما ر مطالعاا پژ م مایی نو مو ر توجاه قارا
گیرند؛ گرای مایی ممچو گرای

به ریر

فضیل( .نر ا مطهرا

459-451؛ بخشی 6831ا 66-91؛ مالصدری 6536م ج2ا  )264گرای

 6866ج8ا

به عبوری.
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(ن ا طیاطیائی 6863ا 613؛ همو  6864ج6ا 931؛ مطها

6839ا )22-26

که میتوا مساقالً کا کرر مرکدام ا ر تصمیمگیری بر سی کرر
 .3نتیجهگیری

( )1مبانی بر یافاه مای پژ م

میتاوا نقا

کلای گارای ماای فطاری ا ر

تصمیم گیری از ر منظر توصیفی توصایه ای تحلیال کارر از منظار توصایفی
گرای مای فطری از م رای کش مای ر نیای که ر فرر ای ار میکنند سبب
تثثیر ر نظام تصمیم گیری ا میشوند فهم تصمیماا راص از یک فرر انساانی
ر موقعی .مای مکانی زمانی مافا ا منوط به تحلیل ر ماغیر «میزا ظهاو »
«میزا حضو » گرای مای فطاری ر نای اه ای اار کشا

تثثیرگارا ی

مشکک ذ مراتب آنهاس .بر ممین اساس نیز بعد از ا اهاه ر مادل مفهاومی
مقدماتی به مدل نهایی «مؤلفه مای تعیینکنندۀ تثثیر تشکیکیِ یک گرای

فطاری

ر شکلگیری تصامیمی رااص ر فارر» نایال شادیم از منظار توصایه ای نیاز
گرای مای فطری ممچو سن ه ای ر تشاخی

تصامیم ر سا .از نار سا.

مساند
( )2افز

بر این بر سی کلی ر تحلیل مصداقی نیز «گارای

باه حقیقا».

را ای ر بُعد «حقیق.پریری» «حقیق.جاویی» اسا .طباق بعاد ا ل انساا
حقیق .ا می پریرر؛ تصمیماا انسا اینگونه اس .که ا مبانی بار آنچاه آ

ا

اقعی .میراند (میپندا ر) تصمیمگیری میکند طبق بُعد ر م انسا مموا ه ر
تصمیماا رور عالقهمند به کشف حقیق .بوره به گزینهمایی گرای

را ر کاه

کن کا انهتر حقیق.جویانهتر باشد
( )3طبق بحث «گرای

به کمال مطلق» انسا ما مماوا ه ر مار تصامیم ر
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پی آنچه آ

ا «کمال حقیقی رور» می رانند مساند فا غ از اینکه تصویر ایشاا

از کمال پندا ی موموم یا حقیقی باشد؛ حای ر تصمیماتی ممچو رورکشی
زمد زی کا یژه ماای رااص «گارای

باه زیباایی» عباا ااناد از :یلرف)

یلگوگیا رفتار ا نای ۀ زیباپسندی این اس .که فرر زیباپسند (عاشق) ر تماام
تصمیماا عمل راور تاابع تصامیماا ماعلَّاقِ زیباپساندی (معشاو
میشور عاشق از فاا
ب ،یحسن یمورا گرای

تصمیماا معشو
به زیبایی انسا

چند گزینه بدیل بهار ا بپسندر

زیباا)

الشوگیری فاا ی میکند ب) یخذ

ا امیرا ر که ر مقام تصمیمگیری میا
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 -طباطبائی ،سيد محيدحسين (6831الف) ،ال ل فلسف رئاليسم ،ب ک رم

سميد دمادی

خسرورادی ،قم :مؤسس ب ستان کتاب ،چاپ دوم.
 مممممممممم( ،بیتاالف) ،بدایة الحكيم  ،قمم :مؤسسمة النشمر اسسمالمی التابعمة لجياعمةاليدرسين بقم.
 -مممممممممم ،)6833( ،بررسیدای اسالمی ،ب ک رم

سميد دمادی خسرورمادی ،قمم:

مؤسس ب ستان کتاب ،چاپ دوم.
 -مممممممممم6831( ،ب) ،تعاليم اسالم ،ب ک ر

سيد دادی خسرورادی ،قمم :مؤسسم

ب ستان کتاب.
 مممممممممم ،)6833( ،رسال لب اللباب ،تاليف و تقریر آیتاهلل سيد محيدحسين حسينیتهرانی ،قم :مؤسس ب ستان کتاب.
 مممممممممم6831( ،ج) ،ريع (مجي ع مذاکرات با پروفس ر دانری کربن) ،بم ک رمسيد دادی خسرورادی ،قم :مؤسس ب ستان کتاب ،چاپ دوم.
 -مممممممممم ،)6813( ،ريع در اسالم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ سيزددم.
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 مممممممممم ،)6808( ،قرآن در اسالم ،تهران :دار الكتب اسسالمية ،چاپ دوم. مممممممممم ،)6811( ،الييزان فی تفسير القرآن ،ترجي محيدباقر م س ی ديمدانی ،قمم:دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ پنجم.
 مممممممممم( ،بیتاب) ،نهایمة الحكيم  ،قمم :مؤسسمة النشمر اسسمالمی التابعمة لجياعمةاليدرسين بقم ،چاپ دوايددم.
 مطهری ،مرتضی ( ،)6811ال ل فلسف و روش رئاليسم ،تهران :انتشارات لمدرا ،چماپدوم.
 مممممممممم ،)6830( ،انسان در قرآن ،تهران :انتشارات لدرا ،چاپ بيست و پنجم. مممممممممم ،)6831( ،فلسف تاریخ ،تهران :انتشارات لدرا ،چاپ یايددم. مممممممممم ،)6811( ،مجي ع آثار ،تهران :انتشارات لدرا ،چاپ دشتم. ماللدرا ،محيدابراديم (6336م) ،الحكية اليتعالية فى اسسفار العقلية اسربعة ،بيروت :داراحياء التراث .چاپ س م.
 مممممممممم ،)6801( ،اليبدأ و اليعاد ،تصحيح سيد جاللالدین آرمتيانی ،تهمران :انجيمنحكيت و فلسف ایران.
 م س ی مقدم ،سيد رحيت اهلل و علیيمانی ،اميرعباس (يمستان « ،)6831سماحت دمایوج دی انسان اي دیدگاه عالم طباطبائی» ،اندیش ن ین دینی ،رياره .71
 -وجدانی ،فاطي و دیگران (يمستان « ،)6836تحليش ركاف ميان نظر و عيش اخالقمی اي

دیدگاه عالم طباطبائی» ،پژود

نام اخالق ،رياره .63

 وحشی بافقی ،کيالالدین محيد ( ،)6817کليات دی ان وحشی بافقی ،مقدم سعيد نفيسی،تهران :انتشارات جاویدان.
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University Press.
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