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  چكيده

رو، پـيش در نوشـتار. دارد ای اسالمى جايگاه ويژهعنوان دالى محوری در حكمت  عقالنيت به

روش. ها رديابى شـده اسـت عقالنيت مد نظر عالمه طباطبايى ناظر به شناخت ساير فرهنگ

مد نظر در اين مقاله، تحليلى ـ توصيفى و رجوع به منابع مسـتقيم و غيرمسـتقيم ايـن حكـيم

هالفراغى جهـت تحليـل حـوز تاسيس اعتباريات توسط عالمه و طـرح منطقـه. مسلمان است

نحوی كه دچار نسبيت معرفتى نشود، الزامات خاصـى را بـه دنبـال فرهنگ و ارزيابى آن به

سو علم شود، از يك اين نظريه با تمايزی كه ميان ادراكات حقيقى و اعتباری قائل مى. دارد

اسالمى و موجود ميان حكمـت كند و از سوی ديگر خأل دور مىشناسى  را از خطاهای معرفت

های انحصاری ايـن نظريـه پيوند اعتباريات با حقايق از ويژگى. كند را پر مىشناسى  فرهنگ

.است و تبيين عالمه، بستر مناسبى جهت تحول علوم انسانى بر مبنای حكمت اسالمى اسـت

ها توان از ارزش عالمه معتقد است حقايقى در عالم وجود دارد كه قابل ادراك هستند و مى
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این مقاله برگرفته از رساله دکترى اینجانب با عنوان تحلیل انتقادى مبانى معرفتى تفسیر گرایان  در ارتباطات بین 
فرهنگى از منظر حکمت اسالمى مى باشد.
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  مسئلهبيان 

ها را در سرتاسر  شدن و مفهوم دهكده جهانى كه انسان رسد به رغم ادعای جهانى به نظر مى

هـا، هنجارهـا و آداب و  امـا باورهـا، ارزشكنـد،  تر مى تر و نزديـك جهان به يكديگر شـبيه

اند بـه ايـن نزديكـى و شـباهت  هـای گونـاگون نتوانسـته رسوم مختلف و به عبارتى فرهنگ

ها به لحاظ احساس و عقيده، همچنان متفاوت از يكديگر به سـر  دست يابند؛ در نتيجه انسان

هـا،  فـاوت بـه ارزشای از رويكردهـای مت های فرهنگـى ـ كـه مجموعـه اين تفاوت. برند مى

های مختلف درباره نگرش و نحوه  ها و مواريث معنوی است ـ خود سبب ايجاد ديدگاه نظام

تلقى از انسان و جهان شده است و همين امر سبب گشته است تـا ضـرورت يـك بـازنگری 

های گوناگون، بـرای جلـوگيری از تضـاد و  های فرهنگ و تمدن جانبه در مبانى و بنيان همه

  .وزافزون، بيشتر احساس شودتعارض ر

انگـاری خـويش و  تواننـد بـا مطلق اند كـه نمى ها وارد دورانى شده بر اين اساس فرهنگ

نفى ديگران به حيات خود ادامه دهند و چه بسا فهم فرهنگ خـويش نيـز منـوط بـه داشـتن 

ميـراث هـيچ . هـا منتشـر اسـت رويكردی بين فرهنگى است؛ زيرا حقيقت، در همـه فرهنگ

های هر فرهنگ، تنها در بستر همان فرهنگ  هنر، علم، فلسفه و پديده. گى، مطلق نيستفرهن

  . قابل فهم است و آينده در انحصار هيچ فرهنگ خاصى نيست

، بستری مهيا شد، تا رويكردهای تفسيری، مباحـث مهمـى را در ايـن  با شرايط ذكر شده

فرهنگى، قومى و ذهنـى بداننـد های  حوزه مطرح كنند و عقل و عقالنيت را اسير چارچوب

عبارتى عقالنيـت، بـه  انـد و بـه كه گفتمان، پاردايم و ساختارهای اجتماعى آن را مهار كرده

ديـن مبـين اسـالم نيـز كـه مـدعى مبنـايى بنيـادی در . افق تاريخ و فرهنگ تقليل يافته است

يخى و شناســى اســت و رويكــردی فراتــار شناســى و انسان شناســى، معرفت هــای هستى حوزه

حكمـت اسـالمى بـه . فراملى نسبت به جهان و انسان دارد، در اين حوزه، قابـل تأمـل اسـت

عنوان منبعى غنى با طرح عقالنيتى فرافرهنگى كـه از ابـداع عالمـه طباطبـايى تحـت عنـوان 

ها ارائه كرده اسـت  قابل استنتاج است، راهكاری بديع در شناخت ساير فرهنگ» اعتباريات«

در مقالـه حاضـر . كند نجر نشده و در عين سياليت، استقالل خود را حفظ مىكه به نسبيت م

اصلى اين است كـه عقالنيـت فرافرهنگـى منتـزع از اعتباريـات عالمـه طباطبـايى چـه  سؤال

  ها به همراه دارد؟  هايى دارد و چه الزامات و ابداعاتى در شناخت ساير فرهنگ ويژگى
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  مقدمه 

های دينى و نظری و در غرب دارای مبانى عرفى و  رای ريشهگرايى در جهان اسالم، دا عقل

گرايى  عملى است و همين اختالف در مبـانى، شـكافى عميـق بـين عقالنيـت غربـى و عقـل

ماهيـت عقالنيـت در شـرايط فكـری و . آورد در سطوح نظری و عملـى، پديـد مـى اسالمى 

ست كه تمدن اسـالمى آن فرهنگى جهان اسالم، مرتبط به امتداد جريان ركود و انحطاطى ا

را تجربه كرده است و در ميانه اين نزول تحميلِى متجددانه از تمدن غرب، گسستى عميق بر 

اگـر چـه جريـان . آن وارد كرد كه به ابعاد عملى منتهى نشد و تمـدن غـرب غالـب گرديـد

احيای فكر دينى كه در ذات خود با تجدد ناسـازگار بـود، در نقـاط مختلـف جهـان ظهـور 

  .دار برشمرد توان تداوم اين جريان ريشه ت كه پيدايش انقالب اسالمى ايران را مىياف

در منابع اسالمى، بحـث پردامنـه حسـن و قـبح ذاتـى كـه در علـم كـالم اسـالمى طـرح 

گرديد، ثمره مباحثى همچون جبر، اختيار و عدالت بود كه به مباحث عقل، منجر شـد و در 

صالحيت عقل در شناخت حسن و قبح افعال و اشـياء مطرح شد كه حدود  سؤالنهايت اين 

تا كجاست؟ آيا عقل به تنهايى و باالسـتقالل، تـوان ادراك ُحسـن و قـبح را دارد يـا بـدون 

كمك و راهنمايى شريعت و نقل فاقد چنين صالحيتى است؟ به تعبير ديگر، حسـن و قـبح، 

مـى، فقهـى و اصـول های كال يك مسئله شرعى است يا عقلى؟ ورود مباحث عقل در دانش

فقه موجب گرديد تا تعاريف، تقسيمات، حدود صالحيت، ماهيت عقل و ادراكـات عقلـى 

عالمـه طباطبـايى بـه . های علم كالم، فلسفه، فقه و اصول قرار گيرد مورد كنكاش در عرصه

ای  عنوان حكيم و فيلسوف، اين مضمون را در فلسفه رديابى كرده و موفق به تاسيس مقولـه

  .باشد گشای مسائل علوم انسانى مى شد كه راهكليدی 

  عالمه طباطبايى و عقالنيت

های فقهـى، حقـوقى،  در عصر حاضر بحث عقالنيت سرچشمه مباحث گوناگونى در عرصه

های  شناسى بوده است و در عين حال با ابهـام و اخـتالف ديـدگاه معرفتى، اعتقادی و جامعه

عمده، عبارتند از اينكـه عقالنيـت چيسـت؟ از چـه های  و ابهام  پرسش. فراوانى همراه است

ها را دارد، يا هر  كند؟ آيا عقالنيت علمى، قابليت تسلط بر همه حوزه هايى پيروی مى مالك
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ای دارد و يا فراعقالنيتـى قابـل طـرح اسـت؟ عصـر جديـد را عصـر  ای عقالنيت ويژه حوزه

ت گويا به صورت معيـار و محكـى ای كه بحث عقالني گونه اند؛ به عقالنيت جديد نيز ناميده

در تجزيه عقالنيـت، بـه بـاور و . ها، جوامع و علوم در آمده است برای حقانيت همه فرهنگ

رسيم، اما در حكمت اسالمى عالوه بر كنش و باور، صـفت  مى كنش عقالنى و غير عقالنى

همان باور و كنش، يا اينكه آيا اين كاربرد به واسطه . رود مى عقالنيت برای انسان نيز به كار

هــا اســت، قابــل بحــث اســت؛ زيــرا اگــر عقالنيــت فــرد بــه واســطه باورهــا و  مســتقل از آن

هاست، برای احراز عقالنيت او نيز بايد سراغ باور و كنش رفت كه به دو روش كمـى  كنش

رسد عقالنيت انسان، بـيش از عقالنيـت باورهـا و  البته به نظر مى. و كيفى قابل بررسى است

بـرای ترسـيم . های اوست و با نگرشى استراتژيك، كليت زندگى بايـد معقـول باشـد كنش

رسد كـه عالمـه ايـن نظـام را از منظـر  يك زندگى معقول، نظامى جامع ضروری به نظر مى

الفراغى كـه متناسـب بـا سـياليت فرهنـگ  حكمت اسالمى با ابداع اعتباريات و طرح منطقـه

در ادامـه . نگر از آن قابـل اسـتنتاج اسـت جـامع است، طراحـى نمـوده اسـت كـه عقالنيتـى

  .شوند های اين منظومه عقالنيت توضيح داده مى مولفه

عالمه طباطبايى با طرح بحث اعتباريات در مقابل حقيقيات، تمايز ميـان علـوم طبيعـى و 

بـه . ای ديگر با عنوان تمايز علـوم حقيقـى و علـوم اعتبـاری طـرح كـرد انسانى را، در نسخه

گردد، مثـل  ايشان؛ نظم و توالى موجود در حيطه حقيقيات به اعتبار كنشگران باز نمى اعتقاد

امـا در عرصـه اعتباريـات، آداب و رسـوم، . جاذبه زمين كه ربطى به اعتبار كنشگران نـدارد

طباطبـايى، (برعكس اسـت ... شناسى و شناسى، روان ها، قوانين، حقوق، جامعه هنجارها، روش

داند و لذا نتـايج واقعـى  او در ادامه ريشه اعتباريات را در حقيقيات مى ).شممقاله ش: الف 1380

  . نيز دارند

ادراكـات عالمـه اسـت  مسئلهشناسى و  دو سر فصل مهم مرتبط با بحث عقالنيت، انسان

عالوه بـر مباحـث ايـن انديشـمند، . كند های تحقيق را مهيا مى گويى به سوال كه زمينه پاسخ

گيـرد تـا پيامـدهای ايـن  الزامات فرهنگى و جامعه شناختى اين اقوال نيـز مـد نظـر قـرار مى

رويكــرد فلســفى و حكمــت اســالمى را در حــوزه فرهنــگ رديــابى كنــيم؛ اگــر چــه بيــان 

مات فرهنگـى آرا فلسـفى متنـاقض نماسـت، امـا ويـنچ ايـن مسـير مـا را بـا اقتبـاس از استلزا

  . ويتگنشتاين پيموده است و زمينه تصرفات ما را تسهيل نموده است
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  شناسى انسان) 1

هـای  شناسى عالمه كه بر محـور دسـتاوردهای تجربـى تـامالت فلسـفى و دريافت انسان

عالمه است؛ به حيثى كه مباحث ادراكـات و  قرآنى شكل گرفته است، محور اصلى مباحث

  . اجتماعيات بر آن مبتنى است

  انسان نوعى مستقل و دو بعدی: الف

داد،  شناسى ماترياليستى را گسـترش مـى عالمه با رد نظريه تبديل انواع داروين كه انسان

كـه از به نظر وی، انسان نوعى مستقل از سـاير انـواع اسـت . نظريه ثبات انواع را مطرح كرد

نوع ديگری جدا نشده و از روی قانون تحول و تكامل طبيعى به وجود نيامـده اسـت؛ بلكـه 

البته عالمـه منكـر تبـدالت  ).154: 3، ج1368طباطبايى، ( خداوند آن را مستقيما از خاك آفريد

تــاريخى ايــن نــوع نبــوده اســت، لكــن حقيقــت نــوعى آن ثابــت اســت و همــه تبــدالت در 

شناسى كنـيم،  بنابراين اگر نوع انسان را تبار. وع صورت گرفته استچارچوب نوعيت اين ن

گـردد  رسيم كه خلقت آنها نيز به خاك باز مى مى) آدم و حوا(به يك جفت از نوع انسانى 

هـای زيسـتى و اجتمـاعى كـه در ميـان  به عقيده عالمه، تمـامى تفاوت ).243ـ244: 4پيشين، ج(

شـود كـه آنهـا را از يـك  و دارد نيـز، مـانع از آن نمىها در طول تاريخ وجود داشـته  انسان

   ).427: 3پيشين، ج( بدانيم) حقيقت انسانى(حقيقت واحد 

كه انسان قبـل از دنيـا و در دنيـا و بعـد از دنيـا را  انسان از آغاز تا انجـامعالمه در كتاب 

سان از هر دو دهد، پس از تفكيك عالم خلق از عالم امر معتقد است؛ ان مورد مداقه، قرار مى

وديعه عالم خلق، بدن است كه مشـترك بـين انسـان و حيـوان . ای در خود دارد عالم، حصه

خداوند متعـال هنگـام آفـرينش، . است و وديعه عالم امر، روح است كه مختص انسان است

انسان را مركب از دو جزء و دارای دو جوهر قرار داد؛ يكى جوهر جسمانى كه مـاده بـدنى 

جوهر مجرد كه روح و روان اوست كه پيوسته در زندگانى دنيـوی همـراه و  اوست و ديگر

مالزم يكديگرند و هنگام مرگ، روح زنـده از بـدن جـدا شـده و سـپس انسـان بـه پيشـگاه 

روح با وجود مغايرت با بدن، در اين دنيا به نحـوی . ) 70: 2پيشين، ج( گردد پروردگار باز مى

روح بعـد از اتحـاد بـا بـدن و واجـديت . شـود مى متحد است كه صدق هويت ميـان آن دو
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گردد و اين جهات در  اعضاء و جوارح بدن، صاحب قوه سامعه و باصره و متفكره عاقله مى

ای هستند كـه روح، بـدون واجـديت  اين امور، همگى از افعال جسمانيه. گردد وی تمام مى

صـرفات جسـمانيه در عـالم خداوند جميـع ت. اعضاء و جوارح بدنى قادر به انجام آنها نيست

اختيار را برای انسان ميسر ساخت و شب و روز و خورشيد و ماه و آنچه در زمين و آسـمان 

مسخر وی نمود و تسخير و تدبير متعلق به امر و نه خلق است و شان خلق كه عالم ] را[است 

يـن ابعـاد در نهايـت ا. )20: ب 1369طباطبـايى، (اجسام است، عبارت از آليت و اداتيت اسـت 

  حيوانى و روحانى، نيازهای حقيقـى خاصـى را همـراه دارنـد كـه مبنـای تمـامى اعتباريـات 

  . گيرد قرار مى

  انسان موجودی اعتبارساز و اجتماعى: ب

  الجملـه توانـايى ادراك امـور حقيقـى را داشـته و بـر ايـن اسـاس علـوم  انسان نه تنها فى

دهد؛ بلكه بـر اسـاس خصيصـه اعتبارسـازی،  ازاء خارجى دارند، شكل مى حقيقى را كه مابه

  ای از  انســان بــر خــالف نباتــات، پــاره. توانســته دنيــای پيچيــده اعتباريــات را شــكل بخشــد

   منشـأشـود و اعتباريـات از همـين  واسطه شعور، ادراك، ميل و لذت مرتفـع مى نيازهايش به

  .خيزند بر مى

عـالوه بـر آنكـه مسـتندات . اسـت 1بودن از فطريـات هـر فـرد ه عقيده عالمه، اجتماعىب

كنند، چنـين نشـان  تاريخى و آثار باستانى كه از قرون و اعصار گذشته حكايت مىـ تجربى 

كـرده اسـت  جمعى زنـدگى مى دهند كه انسـان هميشـه در اجتمـاع و بـه صـورت دسـته مى

غيـر از چنـين شـواهدی، تامـل در جـدول  ).472-473: 1ن، ج و پيشـي 157: 4، ج 1363طباطبايى، (

شود و سعادت آدمـى و هـدف  دهد كه كمال نوعى انسان تمام نمى وجودی انسان نشان مى

توانـد  شـود و يـك نفـر نمى شدن افرادی دور هم فراهم نمى اش جز با اجتماع و جمع متعالى

عالمه، اولـين واحـد اجتمـاعى را ). 245: 1همان، ج(همه امور را انجام دهد و به سعادت برسد 

بنـابراين انسـان و . شـكل گرفتـه اسـت) تناسل(داند كه بر مبنای يك نياز واقعى  خانواده مى

خـورد كـه بـرای  كنند كه بر مبنای آن سعادتى رقم مى هايش، نظامى را ترسيم مى نيازمندی

                                                           
 .به تعبيری مدنى باالاستخدام. 1
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كه مخصوص سـعادت  به عقيده عالمه، قرآن آنچه را. شود رسيدن به آن احكامى صادر مى

داند و همچنـين امـوری را كـه سـعادت  های انسان مى از سعادت... روح است، مثل دانش و

جسم و روح را توامان متضمن است، مثل اموال و اوالد كه مشروط به عدم غفلـت اسـت و 

هايى كه در حوزه جسـم و بـدن ناماليمـت بـوده و لكـن در ناحيـه روح سـعادت  نيز نعمت

  ).16-17: 3، ج 1368طباطبايى، (مانند شهادت يا انفاق  شود، شمرده مى

  ادراكات) 2
عالمه معتقد است؛ اصل وجـود، واقعيـت بـديهى اسـت و مكـاتبى كـه متعـرض وجـود 

تقسـيم ) آليسـم ايده(و سفسـطه ) رئاليسـم(گيری بـه فلسـفه  اند را بر اساس نـوع موضـع شده

جهان هستى خارج از ما يا اصـل واقعيـت  سوفسطائيان، واقعيت ).50: 1381طباطبايى، (كند  مى

ای ايـن  با اين مبنا در تضاد قرار دارد، عده» واقعيتى نيست«را باور ندارند و البته چون گزاره 

اند علم به واقعيت در مقابل سفسـطه اسـت؛ فلسـفه، اعتقـاد بـه  گزاره را تغيير دادند و مدعى

اليسم و فلسفه بـا  همانى سفسطه با ايده بر اين اساس، اين. كاشفيت علم از دنيای خارج است

كسى است كه جهـان خـارج » آليست ايده«به تعبير شهيد مطهری . شود رئاليسم مشخص مى

شـمارد  از ظرف ذهن را منكر است و رئاليست، فارغ از ذهنيت افراد، جهـان را واقعيـت مى

  .)60ـ61: 1381مطهری، (

الم خـارج صـورت گرفتـه اسـت را هايى كه جهت اثبات عـ عالمه اگر چه تمامى تالش

داند، امـا  ثمر مى هايى بى پيشاپيش مفروض به وجود واقعيت دانسته و لذا اين تكاپو را تالش

ها  آليسـت كنند، نبايـد در صـف ايده كسانى كه واقعيت خارج را اثبات مى: كند تصريح مى

شود واقعيتى وجـود  مى عالمه، بارها متذكر. )63: 1381طباطبـايى، (قرار داده و سوفسطى ناميد 

دارد و اين واقعيت قابل شناخت است و ادراك ما با واقعيت، مطابقـت دارد و ايـن ادعـا بـا 

دانيم،  ازاء خارجى نداشته و يا آنچه موجـود مـى اين واقعيت كه بسياری از تصورات ما، مابه

، مغـايرتى های ما باطـل هسـتند وجود حقيقى ندارند و يا اين واقعيت كه بسياری از شناخت

الجمله وجود  ندارد و اصوالً فعاليت فلسفى به اعتقاد عالمه پس از پذيرفتن اينكه واقعيتى فى

اصـطالح فلسـفى را از موجـودات پنـداری  دارد، آن است كه موجودات حقيقى و واقعى به

  عالمـه، افـاده جـزم و يقـين را تنهـا از طريـق  ).38: پيشـين(تميز دهـد ) اعتباريات و وهميات(
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گيـرد  داند و معتقد است صرفا اعتقاد يقينى، پـرده از سـيمای واقعيـت برمى برهان ممكن مى

  ).31ـ32: پيشين(

و  )32: پيشـين(به نظر عالمه؛ مسائل فلسفه كلى و درباره مطلق وجود از حيث كلى اسـت 

كـه بـه وسـيله علـت، معلـول اثبـات ) سير از علت به معلـول(لذا براهين فلسفى، لّمى نيستند 

شود و  يك قسم كه از معلول به علت سير مى: اند كه بر دو قسم است گردد؛ بلكه برهان انّى

گويند و اتفاقاً اين قسـم  گردد كه اصطالحا، دليل مى به وسيله معلول، وجود علت اثبات مى

ان انّى مفيد يقين نيست و قسم دوم، برهانى است كه در آن بـر مالزمـات عامـه تكيـه از بره

شود كه اين قسم از برهـان انـى مفيـد  شود و از يك مالزم، وجود مالزم ديگر اثبات مى مى

در مقابـل در ) 39ــ38: پيشـين(رود  يقين است و در فلسفه تنها همين قسم از برهان به كـار مـى

الوجود گرفته و سپس به جستجوی آثار  ر، يك يا چند موجود را مفروضرابطه با علوم ديگ

كند كه فالن موضوع، موجـود اسـت  هيچ علمى غير از فلسفه بيان نمى. شود آن پرداخته مى

الوجودی را بيـان  يا وجودش چگونه وجودی است؛ بلكه خواص و احكام موضوع مفروض

طباطبـايى، (نماينـد  هان فلسفى، احاله مىكرده و وجود و چگونگى وجود آن را به حس يا بر

شود  كه فلسفه متكى به بديهيات و بر اساس برهان به كار گرفته مى درحالى ).41ـ39: ب 1381

ــه ــر تجرب ــد؛ علــم تجربــى ب ــذا  2و اســتقراء 1و نتــايجش ارزش يقينــى دارن تكيــه داشــته و ل

و  150: 1381مطهـری، ( دستاوردهايش ارزش يقينى ندارند و اساسـاً بـر فرضـيه اسـتوار اسـت 

  .)48: ب 1381طباطبايى، 

ــن مباحــث را در كتــب  ــه اي اصــول فلســفه و روش و  نهایةالحکمــهو  بدایةالحکمــهعالم
رسـاله و  رسـاله اعتباریـاتو  تفسـیر المیـزانهای شهيد مطهری و  ، به ضميمه پاورقىرئالیسـم
های اجتمـاعى،  چيستى پديـده عنوان تحقيق حاضر، در اين بحث به. ذكر كرده است الوالیه

رابطه علم و ارزش، رابطه علوم طبيعى و اجتماعى، نسبيت فرهنگى، عقالنيـت و چگـونگى 

بـرای . بسط اجتماع جريان دارد كه الزامات فرهنگـى و اجتمـاعى از آن قابـل انتـزاع اسـت

                                                           
تجربه در نظر حكمای اسالمى، از اقسام بديهيات است و بـا تجربـه در فلسـفه غـرب، و علـم جديـد، متفـاوت . 1

  .است

 .مراد، استقراء ناقص است. 2
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ريزی از دستيابى به فهمى جامع از اينكه مكانيزم تطابق ادراك ما با واقعيت چگونه است؛ گ

  . شناخت اعتباريات نداريم

  چيستى اعتباريات) 3

در شـعر، هـدف از . متوسـل شـده اسـت 1برای فهم چيستى اعتباريات، عالمه به ادبيـات

هـای احساسـى  استعارات، تشبيهات و كنايات، تهييج احساسات درونى است و از اين تمثيل

فلسـفى بـه مطابقـت يـا عـدم كـه اگـر اشـعار را بـه دقـت  شود؛ درحالى نتايج عملى اخذ مى

مطابقت مفاهيم و تشخيص صدق و كذب مترتـب كنـيم، احتمـاالً غيرمطـابق بـا واقـع و يـا 

های تمثيلـى يـا تخيلـى  عالمه بر آن است كه شاعر با اسـتعاره. شود كاذب تشخيص داده مى

 بنابراين دنيـای شـاعرانه، وضـعى و قـراردادی .)162: پيشين(خود در صدد نتايج عملى است 

منكـر آن » ويـنچ«ای كـه  بسا اعتباری خاص يا خصوصى داشته باشد؛ همان نكته است و چه

صورت تنها آشنايى با جهان شعر و ادبيات و اعتبارات عمـومى كـافى نيسـت؛  در اين. است

  . بلكه بايد ذهنيت شاعر و اعتبارات خصوصى او را هم دريافت

طـابق خـارجى ندارنـد و تنهـا در خالصه آنكه، مفاهيم تصوری و احكام تصديقى كه م

اند و مفاهيم تصوری و تصديقى كه كاشف از  ظرف توهم، مطابق دارند، ادراكات اعتباری

و  2االمـر اسـت های واقـع و نفس اند كه انكشاف و انعكاس واقعيت هستند، ادراكات حقيقى

ا امـ. باشـد شـود و در حـوزه عقالنيـت نمى البته صـدق و كـذب بعـد از كاشـفيت طـرح مى

منظور رفع نيازهای حياتى آنهـا را سـاخته و  هايى هستند كه ذهن به ادراكات اعتباری، فرض

  .االمر ارتباطى ندارد جنبه قراردادی و اعتباری دارد و با واقع و نفس

: هماننـد. شـود با اين توضيحات، ادراكات اعتباری، قسمت اعظـم زنـدگى را شـامل مى

بايـد و (و ايـدئولوژی ) حسن و قـبح(زبان نوشتاری، گفتاری، بدنى، نمادها، عالئم، اخالق 

، هنجارها، آداب و رسوم، عرف، حقوق و به تعبيری بخـش عمـده فرهنـگ را شـامل )نبايد

  . گيرد اش قرار مىشود كه در ادامه مورد كنك مى

                                                           
  ).160: الف 1380طباطبايى، (عالمه به ادبيات تمسك . 1

 .باشد تر مناسب ادراكات اعتباری برایتعبير عقالنى برای ادراكات حقيقى و تعبير عقاليى  با اين تفسير، احتماالً . 2
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  پيدايش اعتباريات: الف

ايـن جريـان . يابـد واسطه لواحق و عوارضى تكامل مى ذات انسان پس از موجودشدن به

تكاملى كه اقتضاء ذات است به نحوی اسـت كـه انسـان بـين مالئـم و غيـرمالئم، بـا علـم و 

جويـد  مىكنـد و از منـافر دوری  سـوی مالئـم حركـت مى دهد و سـپس به ادراك تميز مى

بنـدد كـه متصـف بـه بايـد  به هر حال صور ادراكى خاصـى در ذهـن نقـش مى. )44: پيشين(

واسـطه وضـع  گويند؛ به بيان ديگر، انسان و هر حيوانى به مى» علم اعتباری«شود و آن را  مى

ای از نيازهـای طبيعـى خـود را بـا  خاص ساختمان بدنى و جهـازات طبيعـى كـه دارنـد پـاره

كـه نباتـات، وضـع سـاختمان  كننـد؛ درحالى يشه، اراده، ميل و لذت رفع مىشدن اند ميانجى

. )179: 1380مطهری، (شدن اين امور نيست  ای است كه نيازمند به ميانجى گونه شان به وجودی
عالمه جهت دريافت سرچشمه اعتباريات، رجوع به جوامع ابتدايى و يا افعال طفـل را طـرح 

شود و ساير بايدها، مثل بايـد غـذا  به صورت گريه ابراز مى طفل بايد سير شود، كه. كند مى

. )201: پيشين(دهد  ، كه صفت وجوب و لزوم و ضرورت مى...را بخورم و بايد غذا را ببلعم و
ــه، دســتگاهى از اعتباريــات شــكل گرفتــه اســت كــه در  ــابراين پيرامــون ايــن قــوای فعال بن

  .گوييم مى» نهاد«شناسى به آنها  جامعه

  های اعتباريات ىويژگ: ب

االمر مطا بق ندارنـد و  های تصديقى اعتباری در واقع و نفس مفاهيم تصوری و گزاره) 1

بودن واقعيت اجتمـاعى در  اين تاكيد بر بين االذهانى. )163: پيشين(تنها در ذهن مطابق دارند 

يـت طوری كـه پـاردايم واقع بـه. پارادايم تفسيرگرايى و تعريف اجتماعى، قابل طـرح اسـت

به نظـر عالمـه؛ . های اجتماعى در تقابل با اين رويكرد است اجتماعى و ادعای عينيت پديده

طوريقين توهمـات اجتمـاعى  واقعـى دارنـد، بـه تـأثيراعتباريات اجتماعى از اين حيـث كـه 

دهد بلكه وجـود موجـودات مجـرد  نيستند؛ عالوه بر اينكه عالمه وجود را به ماده تقليل نمى

بنابراين واقعيت كه همان وجود است، ماديات و مجردات را توأمان در . كند مى را نيز اثبات

بنـابراين ادراكـات . انـد گيرد و همچنان كه ذكر شد، صور ادراكـى از سـنخ مجردات بر مى

رغم اينكه مابازاء خـارجى ندارنـد، وجـود حقيقـى داشـته و از ِسـنخ واقعيـات  اعتباری على

  . لذا اعتباريات اجتماعى و فرهنگى نيز واقعيت دارند. باشندهستند، اگر چه واقعيات ذهنى 
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های  فلسفه فرهنگ، اگر بر سياق عالمان طبيعى به مطالعه اعتباريات اجتمـاعى يـا پديـده

اجتماعى بپردازد، تنها دستاوردش آن است كه تشخيص دهد آنها مطـابق خـارجى ندارنـد؛ 

فرهنگـى را دارد، بايـد اعتباريـات را كه اگـر عـزم فهـم عميـق دنيـای اجتمـاعى و  در حالى

شدن نيازهـايش،  با اين رويكرد، انسان موجودی اعتبارساز است كه جهت برآورده. بشناسد

اعتباراتى را وضع كرده است و البته بعيد نيست كه انسان با نگرش طبيعى اعتباريات را عينى 

حتى اگر انسان اعتبارساز، اند،  و حقيقى ملحوظ كند، اما در هر صورت اعتباريات، اعتباری

  . آنها را حقيقى اعتبار كند

كنيم؛ زيرا در يك  عالمه معتقد است؛ ما كم و بيش اعمال و رفتار يكديگر را درك مى

اعتباريـات تقريبـا يكسـانى هسـتيم كـه آنهـا را درونـى  تـأثيرجامعه بـه دنيـا آمـده و تحـت 

هـای شـغلى  هـا، طبقـات و حتـى گروه ايم؛ البته عالمه اشـاره دارد كـه خـرده فرهنگ كرده

مختلــف درون يــك جامعــه ممكــن اســت، اعتباريــات متفــاوت از يكــديگر داشــته باشــند 

هـای  افراد معنای ذهنى كنششود كه  ، اما اين نكته مانع از آن نمى)215: الـف 1380طباطبايى، (

يكديگر را درك نكنند و حتى ملل و اقوام غريبه كه اعتباريات متفاوتى از ما دارند نيز قابل 

. سـازيم كنيم و برای خود قابل فهـم مى های آنها را ترجمه مى چنان كه ما كتاب اند، هم فهم

  .توانيم به فهم ساير اعتباريات هم اميدوار باشيم لذا مى

شـان وجـود دارنـد، وجـود خواهنـد  كات اعتباری تا آنجايى كه عوامل وجودیادرا) 2

عنوان نمونـه،  بـه. )164: پيشـين(شوند  داشت و با تبدل و حذف آنها دگرگون و مضمحل مى

شاعری روزی بر اساس احساسات شاعرانه، معشوقه را سرو و روز ديگر با تبدل احساسـات 

ته بنا بر نيازهای خود، قواعد خاصـى را بـرای ازدواج يا مردم زمان گذش. نامد وی را ماه مى

در مجمـوع . شـود كردند كه با دگرگونى آن شرايط، اعتبـارات نيـز دگرگـون مى اعتبار مى

ــذا برخــى منتقــدين  اعتباريــات شــعری از اعتباريــات اجتمــاعى و اخالقــى متغيرتراســت؛ ل

چنين منتقدين فرهنگى به نقـد شناسى انتقادی و باالخص ادبيات و هم داری به زيبايى سرمايه

تر هستند و گاهى حتـى  اگرچه اعتباريات اجتماعى و اخالقى، متصلب. اند ادبى متوسل شده

شناسـى  شناسـى و جامعه بنابراين در حوزه فرهنگ. كنند شرايط وجودی خود را بازتوليد مى

لكـه عوامـل توانيم پيرامون عوامـل موجـده اعتباريـات اجتمـاعى تحقيـق كنـيم؛ ب نه تنها مى

اگر چه جريان غالب بـر سـر كشـف . تغييردهنده و باز توليدكننده آنها را نيز مشخص كنيم
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يـابى و تاويـل،  كاوانـه اسـت و معناكـاوی، تفسـير، دليل علل و بر سياق علوم طبيعى و علت

: 1376سـروش، (جايگاهى ندارد؛ زيرا بحث بر سر علت اعتبار و نه فهـم معنـای اعتبـار اسـت 

همچنان كه ماركس بر همين اساس عوامل موجده مالكيت خصوصى و عوامـل . )381-379

شناسـان كـه بـه  طور سـاير جامعه كننده آن را بررسى كرد و همين كننده و بازتوليد دگرگون

  . اند ، پرداخته...)پول، آداب و رسوم، ازدواج و(بررسى و علل پيدايش اعتباريات گوناگون 

  ادراکات حقیقی و اعتباری

ای جـدی تبـديل  مسـئلهگردد و بـه  های علمى مختلف هويدا مى نسبيت در حوزه ئلهمس

  :دارد شهيد مطهری در اين رابطه بيان مى. شده است

دهد كـه محـيط زنـدگى انسـان در افكـار وی دخيـل  های متوالى نشان مى آزمايش

باشد و اختالف معلومات و افكار با اخـتالف منطقـه و محـيط زنـدگى حتـى در  مى

فرد انسان به حسب دو زمان و به موجب اختالف شرايط، روشـن و غيـر قابـل  يك

های گوناگون در انسان، افكار گونـاگونى  توانيم با تربيت انكار است و همچنين مى

بنابراين حقايق علمى مخلوق و تابع خودمان اسـت و يـك ثبـوت غيـر . ايجاد كنيم

  . )144: 1380مطهری، (قابل تغييری ندارند 
دو نوع ادراك حقيقـى و اعتبـاری را از يكـديگر  مسئلهعالمه طباطبايى در پاسخ به اين 

االمر را دارند و حال آنكه  كند؛ ادراكات حقيقى كه ادعای كاشفيت از واقع و نفس جدا مى

طوركلى خارج از ظرف تـوهم، مصـداق ندارنـد؛ حتـى  ادراكات اعتباری چنين نيستند و به

ادراكات حقيقى، ميان علوم يقينى و برهانى، همچون فلسفه، رياضى  بهتر است كه در دايره

نكاتى كـه از توضـيحات عالمـه در مـورد ايـن . و علوم غيريقينى و تجربى تمايز قائل شويم

  :ادراكات قابل برداشت است، عبارتند از

و ادراكات اعتباری به مقتضای طبيعت انسانى، مابين قوای فعاله انسان و آثـار طبيعـى ) 1

كند كـه  طريق احتياجات حياتى خود را مرتفع مى شوند و انسان بدين تكوينى آنها حائل مى

كردن اين احتياجات به شرايط محيطى بستگى دارد؛ لذا ادراكات اعتباری بر  طريقه برطرف

، امـا )177:  پيشـين(شوند  اساس اصل انطباق با محيط يا اصل انطباق با احتياجات دگرگون مى

علوم برهانى بر بديهيات اوليه و قوانين منطقـى اسـتوارند كـه . قيقى چنين نيستندادراكات ح
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علوم تجربـى نيـز بـا . شوند كدام با تغيير شرايط محيطى يا نيازهای انسانى دگرگون نمى هيچ

االمر دارند و روابط  آنكه يقينى نبوده و فرضى هستند به دليل اينكه ادعای كاشفيت از نفس

عـالوه . شـوند ه روابط ضروری و نه امكانى است، اعتباری محسوب نمىحاكم بر اين عرص

بر اينكه هر چند ممكن است، مسائل اين علوم بر اساس احتياجات انسانى ظـاهر شـوند، امـا 

  . گيرد محتوای آن بر خالف علوم اعتباری بر اساس اين احتياجات سامان نمى

جـود زنـده و عوامـل مخصـوص در نهايت ادراكات حقيقى، تابع احتياجـات طبيعـى مو

كنـد، امـا  محيط زندگانى وی نيست و با تغيير احتياجات طبيعى و عوامل محيطى تغييـر نمى

ادراكات اعتباری تابع احتياجات حياتى و عوامل مخصوص محـيط اسـت و بـا تغييـر آنهـا، 

  .)144: پيشين(كند  تغيير مى

ند و هر حـد وهمـى را كـه بـه هر يك از ادراكات اعتباری بر ادراكى حقيقى استوار) 2

مـثًال . دهيم، مصداق واقعى ديگری نيز دارد كه از آن گرفته شـده اسـت مصداقى نسبت مى

: الـف 1380طباطبـايى، (اگر انسانى را شير خطاب كـرديم، يـك شـير واقعـى نيـز وجـود دارد 

  :فرمايد شهيد مطهری در حاشيه اين ايدۀ عالمه مى. )166ـ165

بپندارند كه مفاهيم اعتباری مثل مفهوم مالكيـت و مملوكيـت، ممكن است بعضى چنين 

اند و ما بازاء خـارجى ندارنـد، پـس صـرفا ابـداعى و اختراعـى  مفاهيمى فرضى و قراردادی

كه قوه مدركه چنين قدرتى ندارد كه از پيش خود تصويری بسازد؛ اعـم از  هستند؛ درحالى

مـادامى ). اعتباريـات(يا نداشته باشد ) حقايق(آنكه آن تصوير، مصداق خارجى داشته باشد 

تواند تصويری از آن بسازد و  كه قوه مدركه با يك واقعيتى، اتصال وجودی پيدا نكند، نمى

دهد، عبارت است از انواع تصرفاتى كه در آن تصـويرات  فعاليتى كه ذهن از خود نشان مى

يـك از  بنـابراين هيچ. عحكـم، تجريـد، تعمـيم، تجزيـه، تركيـب و انتـزا: نمايد؛ از قبيـل مى

ادراكات اعتباری، عناصر جديد و مفهومـات تـازه در مقابـل ادراكـات حقيقـى نيسـتند كـه 

عارض ذهن شده باشند؛ بلكه حقيقت اين است كه هر يك از مفاهيم اعتباريه را كه در نظر 

 االمـری دارد يعنى يك مصداق واقعى و نفس. بگيريم، خواهيم ديد بر حقيقتى استوار است

شـدن آن مفهـوم بـرای ذهـن از راه همـان  و نسبت به آن مصـداق، حقيقـت اسـت و عارض

های عملـى در ظـرف تـوهم  منظور و مقصـود مصداق واقعى است و فقط ما برای وصول بـه

  .)168: 1380مطهری، (ايم  خود چيز ديگری را مصداق آن مفهوم فرض كرده
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تفكرين جهت رفع نيازهای عملـى چه بسا با همين تبيين درك شود كه چرا در گذشته م

دادنـد و  اعتباری را بر اساس آن سامان مى كردند و روابط اجتماعى مىجامعه را به بدن تشبيه 

  . كنند ، تشبيه مىسايبرنتيكى مبتنى است به سيستم الكترونيكى كه بر روابطيا امروزه جامعه را 

بـر مبنـای ادراكـات حقيقـى به عقيده عالمه؛ ما گريزی از وضع اعتباريات اجتماعى ) 3

هايى خلق  توان اميدوار بود كه در عرصه اعتباريات اجتماعى واژگان يا گزاره نداريم و نمى

تواند واژگانى مستقل  چنان كه شاعر نيز نمى ای به حقيقت احاله نشوند؛ هم گونه شوند كه به

نتـزاع همـان سـيمرغ بريم، استخدام كند و نهايـت ا از واژگانى كه در عرصه واقع به كار مى

اش به ادراكـات  است كه موجودی خيالى و مركب از گاو، شتر و پلنگ است كه وامداری

  . حقيقى هويداست

اثر نيستند كه ايـن  ادراكات اعتباری با آنكه غير واقعى هستند، آثار واقعيه دارند و بى) 4

: الـف 1380باطبـايى، ط(كردن دروغ و غلط از اعتباريات است  نكته، مالك مناسبى برای مجزا

اند؛ حال نتيجه  حجاِب چادر، اعتباری است كه متدينين وضع كرده: عنوان مثال به. )167ـ166

ترين نتيجه و اثر اين اعتبار، افزايش مصـرف پارچـه مشـكى و  اين اعتبارات چيست؟ طبيعى

گيری طبقـه  كشت گياهان خاصى برای توليد رنگ مشكى، واردات پارچـه مشـكى، شـكل

ات روانى حجاب بر روی افراد، تفاوت تعـامالت اجتمـاعى، ايجـاد تأثيرازی تجاری و بوژو

ترتيب هر اعتباری را كـه در نظـر  بدين. توان رديابى كرد را مى ...اعتبارات و قواعد جديد و

بگيريم، آثار واقعى متعـددی در سـطوح مختلـف فـردی، اجتمـاعى، خـانوادگى، و قـومى، 

های گوناگون طبيعى، اجتماعى، سياسى، اقتصـادی و فرهنگـى بـر  ای و جهانى و حوزه قبيله

آن مترتب است وآثار يا به تعبير جامعه شناختى و با تسامح، كاركرد آشكار و پنهان، مثبـت 

  طــرح بحــث اعتباريــات بــر مــذاق . مندانــه قابــل طــرح اســت مندانــه و غيرنيت و منفــى، نيت

) معلـول(، چه آثار واقعى )علت(علوم طبيعى نيز قابل تامل است؛ اينكه اعتباريات اجتماعى 

همبسـتگى  تـأثيرچنان كه ماركس، تأثير پول را بر حيـات اجتمـاعى و دوركـيم،  دارند؟ هم

ــات اجتمــاعى مختلــف  ــأثير اعتباري ــرخ خودكشــى و زيمــل، ت ــر ن ــاوت را ب   اجتمــاعى متف

  شناســى  انــد و ادبيــات علــوم اجتمــاعى، خصوصــاً جامعه ردهرا بــر آزادی فــردی بررســى ك

انـد  ات واقعـى اعتباريـات اجتمـاعى پرداختهتـأثيرمشحون از تحقيقاتى است كه به بررسـى 

  .)348ـ347: 1376سروش، (
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ــات علت ــوق، تحقيق ــابر مباحــث ف ــوم طبيعى بن ــاو، عل ــاو،  ك ــات معناك محــور و تحقيق

خود اعتباريات و بررسى علـل پيـدايش اعتباريـات و عبارتى بررسى  محور هستند و به قاعده

  .تأثيرات واقعى آنها قابل طرح است

منظور  شـود كـه بـه از تمثيل عالمه به اعتباريات ادبـى و شـاعرانه، چنـين اسـتنباط مى) 5

توان با اعتبار عوامل احساسـى را حـد  ترتيب آثاری كه با عوامل احساسى ارتباط دارند، مى

اين ادراكات و معانى، چون زاييـده نيازهـا و . به چيز ديگری نسبت دهيمچيزی قرار داده و 

اند، ارتباطى بـا ادراكـات علـوم حقيقـى ندارنـد و در ايـن صـورت معـانى  احتياجات انسانى

طباطبـايى، (حقيقيه مانند بديهى، ممكن و ممتنع در مورد اين معانى وهميه جاری نخواهد بود 

از واقعيت نيست و اسـاس جنـبش عقالنـى ذهـن، روابـط  زيرا كاشف، )167-169: الف 1380

االمری محتويات ذهنى است و چون مفاهيم حقيقى در ذات خود با يكـديگر  واقعى و نفس

تواند، قياس و براهين منطقى را شكل دهد و از برخى حقايق، حقايق  مرتبط هستند، ذهن مى

ضـوعات و محمـوالت، وضـعى، ديگری را معلوم سازد اما در اعتباريات، همواره روابط مو

قراردادی، فرضى و اعتباری است و هيچ مفهوم اعتباری بـا يـك مفهـوم حقيقـى و يـا يـك 

االمر ندارد و لذا زمينه تحـرك عقالنـى ذهـن در  مفهوم اعتباری ديگر، رابطه واقعى و نفس

  .مورد اعتباريات فراهم نيست

، يـك )برهان(ا حقايق تشكيل داده توانيم با دليلى كه اجزاء آن ر به عبارت ديگر ما نمى

توانيم با دليلى كه از مقدمات اعتباری تشكيل شده،  مدعای اعتباری را اثبات كنيم و نيز نمى

حقيقتى از حقايق را اثبات كنيم و يا از مقـدمات اعتبـاری، تشـكيل برهـان داده و يـك امـر 

باری كه از مقومـات اعتبـاری و در واقع نتايج اعت )172: 1380مطهـری، (اعتباری نتيجه بگيريم 

  . )379: 1376سروش، (آيد، قياس جدلى يا خطابى و غير برهانى است  به دست مى

هـا  شماری در حوزه اجتماعيات و شـناخت فرهنگ اين ويژگى اعتباريات، پيامدهای بى

يـك از اوصـاف ذاتيـت،  عالوه بر تفاوت اعتباريات اجتمـاعى و قـوانين طبيعـى، هيچ. دارد

كليت و ابديت كـه قـوانين طبيعـى دارنـد و ادراكـات حقيقـى را بـدان متصـف  ضروريت،

كنيم، درباره اعتباريات اجتماعى مصداق ندارند و اگرچه اعتباريات ثابت و متغيـر قابـل  مى

راندن از قـوانين اجتمـاعى صـحيح نخواهـد بـود؛ زيـرا مسـتلزم  بنابر اين، سخن. تمايز است

ترين عناصـر حيـات اجتمـاعى نيـز در طـول  حتى ثابتوارگى حيات اجتماعى است و  شىء
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لذا بحث قوانين و قواعد اجتماعى اساساً دو رويكرد متمايز به حيـات . تاريخ اعتباری هستند

نيوتن، قانون جاذبه را بـر . اجتماعى است و بر مقدماتى استوار است كه تبعات متفاوتى دارد

اسـاس نيـز دگرگـون نخواهـد شـد؛ بلكـه اساس نيازهای ما شكل نداد و اين قانون بـر ايـن 

اما آيا قوانين اجتماعى بر اساس نيازهای ما و يا طبق رويكرد . قانونى، ابدی و ضروری است

االمری هسـتند؟ بـر  اند؟ و آيا ضروری و نفس انتقادی بر مبنای نيازهای قدرت شكل نگرفته

داری اميدوار  نتقدان سرمايهمدار و يا اعتبارمحورانه به حيات اجتماعى، م طبق رويكرد قاعده

دهند كه نتيجـه آن تخريـب  شوند؛ زيرا آنها اعتباريات، بديل را به مردم نشان مى به تغيير مى

  مدارانـه بـه  هابرمـاس نيـز نگـاهى قاعده  .بـرد طبيعت نيست و از خودبيگـانگى را از بـين مى

تـو گسـترش حـوزه دانـد و اميـدوار اسـت در پر حيات اجتمـاعى دارد و آن را اعتبـاری مى

عمومى، اعتباريات به دور از هرگونـه عنصـر قـدرت شـكل بگيرنـد كـه البتـه فوكـو آن را 

  . داند ناممكن مى

توان با تكيه بر ادراكات حقيقى، مستدل و مبـرهن  نكته ديگر اينكه اعتباريات را نمى) 6

كـه نظـام  هـای طبيعـى افـراد های كاركردگرايان با توجـه بـه ويژگى بنابراين تالش. ساخت

كنند، عالوه بر انتقـادات وارده از منظـر اخيـر مـردود اسـت؛  اعتباری قشربندی را توجيه مى

اند و استدالل خود را برهانى  بودن نظام قشربندی زيرا بر مبنای طبيعت افراد، مدعى ضروری

دانند و حال آنكه بر فرض صحت مواد قضايا و صورت منطقى آن، قياسى جـدلى اسـت  مى

  . كند را مبرهن نمىو چيزی 

ای را اصل قرار دهـيم و معـانى وهميـه  با الهام از ادراكات، ممكن است معانى وهميه) 7

چنـان كـه  هم. واسطه تركيب و تحليل كثرتى در آنها پيـدا شـود ديگری از آنها بسازيم و به

ای را قلـب و  های را سر و عـد اند و عده جامعه را مثل اندام انسانى اعتبار كردهعالمان اجتماعى، 

را اعتبار ... اند و بر اين مبنا، حقوق، وظايف، كاركردها و ای را دست پنداشته ای را پا و عده عده

ها عـالوه بـر  ترتيب انبوهى از اعتباريات شكل گرفت و عـالوه بـر اينكـه انسـان اند و بدين كرده

  . كنند اعتبارسازی، اعتبارزدايى، نيز مى

شـهيد . اعتباريـات اسـت) عقالنيـت(بـودن  معيـار عقالنى ويژگى ديگـر اعتباريـات،) 8

مطهری؛ يگانه مقياس عقالنى كه در اعتباريات كاربرد دارد را، لغويت و عدم لغويت اعتبار 

  . ) 174: 1380مطهری،(كند  معرفى مى
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بر مبنای اين مقياس، اگر شاعری قصد دارد هيبت كسـى را نشـان دهـد و خـوف ايجـاد 

ه از استعاره موش استفاده كند؛ زيرا اعتبار، زمانى عقالنى اسـت كـه اثـر نيست ككند، عقالنى 

   .قصد شده را داشته باشد

شود؛ در حـالى  اگر به اين تفسير اكتفاء كنيم، عقالنيت ابزاری نيز به رسميت شناخته مى

ها مـد نظـر  توجه باشد و ارزيابى اهداف و ارزش كه بعيد است حكمت اسالمى به هدف بى

رسد كليد حل اين معما در تمايز ميان عقل نظـری و عقـل عملـى و رابطـه  به نظر مى. نباشد

  . و ادراكات عملى استميان ادراكات نظری 

عالمه طباطبايى و پيروی از ايشان، شهيد مطهری، تمايز ميان عقل نظری و عقل عملى را 

ادراكـات عقـل نظـری كـه همـان ادراكـات . داننـد در تفاوت ماهوی متعلق ادراك آنها مى

االمر دارند؛ در حالى كه ادراكات عقل عملى، جعلـى  حقيقى است، حكايت از واقع و نفس

های نظری از جنس ادراكات حقيقـى اسـت  گزاره. گری ندارند عتباری هستند و حكايتو ا

، )انسان بايد غذا بخـورد(های انشائى  ، اما گزاره)احساس گرسنگى، انسان نيازمند غذاست(

، توسـط عقـل عملـى ادراك )ادراكـات اعتبـاری(كلى يا جزئى كه ما بازاء خارجى ندارند 

ر شـد كـه اعتبـار محـض نـداريم و هـر اعتبـاری حقيقـى اسـت و شوند و البته بايد متذك مى

" پندارند، انشائى محض نيستند؛ بلكه مـثًال در گـزاره  گرايان مى كه نسبى چنان اعتباريات آن

بايد موجود در آن را از رابطه حقيقى و ضـروری ميـان قـوه غاذيـه و آثـار "بايد غذا بخورم 

بنابراين كسى كه معتقد است؛ انسان بايد . 1ايم  ردهاعتبار ك) رابطه على و معلولى(واقعى آن 

های اعتباری همـواره در  گزاره. غذا بخورد، پيشاپيش باور دارد كه انسان، نيازمند غذا است

های  گر حقيقى را به همراه دارند و لذا برای ارزيابى گزاره های حكايت پس خويش، گزاره

و ) عقـل نظـری(سـاخت و ارزيـابى كـرد  های حقيقـى را آشـكار اعتباری بايد چنين گزاره

بـودن  بـه بيـان ديگـر عقالنى. سپس لغويت و عدم لغويت اعتبار را مـورد ارزيـابى قـرار داد

شناسى در حكمـت  شناسى و انسان اهداف، مقدم بر عقالنيت ابزار است و لذا مباحث هستى

  .اسالمى مورد تأكيد است

ی ارزيـابى ارزش ادراكـات عـالوه بـر ارزيـابى به عقيده عالمه در ادراكات حقيقى، برا

                                                           
 .رجوع شود به رساله اعتباريات و منامات عالمه. 1
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بر اين مبنا، فلسـفه از . صحت صورت استدالل بايد به ارزيابى محتوای مقدمات نيز پرداخت

رود، ارزش يقينـى دارد؛  آنجا كـه بـر بـديهيات اسـتوار اسـت و بـا روش قياسـى پـيش مـى

ش يقينـى نـدارد، كه علوم تجربى به علت آنكه عموما مقدماتش فرضى است و ارز درحالى

. حتى اگر روش قياسى و نـه اسـتقرائى پيشـه كنـد، نتـايجش ارزش يقينـى نخواهـد داشـت

ناچار بـه ارزيـابى ادراكـات حقيقـى كشـيده  بنابراين بـرای ارزيـابى ادراكـات اعتبـاری، بـه

  . شويم گرايى برخى از تفسيرگرايان، دچار نمى شويم و در نتيجه به دام نسبيت مى

توانيم استنتاج كنيم كه اوال كنش قبيله خـاص بـا رقـص بـاران بـه  ، مىبا مباحث گذشته

ثانياً تنهـا لغويـت و يـا عـدم لغويـت اعتبـار . وسيله معيارهای عام عقالنى قابل ارزيابى است

طورمثال  بـه. تر، بايد ادراكـات حقيقـى را نشـانه رويـم مطرح نيست؛ بلكه به صورتى بنيادی

ورزد با عقل ابزاری، كنشى  ر از طريق زناشويى اقدام مىفردی كه جهت اطفاء شهوت به غي

ويژه اگر توجيهى داشته باشد؛ اما اگر نظر وی را به طبيعت خويش  دهد، به عقالنى انجام مى

بـر . شود و فطرت انسانى معطوف كنيم و ادراك حقيقى را هويدا سازيم، مذموم شمرده مى

  :همين مبنا، عالمه معتقد است

باشـد و البتـه هـدايت  موهبتى طبيعى اسـت، در حـدود طبيعـت مى آزادی انسان كه

رو،  باشد و از اين طبيعت، بسته به تجهيزاتى است كه ساختمان نوعى، دارای آنها مى

به كارهايى كه با اشكال و تركيبـات جهـازات بـدنى ) حكام فطری(هدايت طبيعت 

از طريـق زناشـويى  گاه تمايل جنسى غير لذا هيچ. دهد، محدود خواهد بود وفق مى

تجويز نخواهد شد و همچنين تربيت اشـتراكى نـوزادان و الغـای نسـب و وراثـت و 

ابطال نژاد، مورد تحسين نخواهد بود؛ زيرا ساختمان مربـوط بـه ازدواج و تربيـت بـا 

پرست در اعتقادش و يا قربانى در پـای  يابد و همين طور فرد بت اين قضايا وفق نمى

صـورت اسـتدالل نيـز بـر خطاسـت و عقالنـى نيسـت  بت حتـى بـر فـرض رعايـت

  .)209: الف1380طباطبايى،(

انـد،  طورمرتب در حـال دگرگونى فارغ از مباحث گذشته، باتوجه به اينكه اعتباريات بـه

بنابراين كسى . اعتباری عقالنى است كه با صرف هزينه كمتر ما را به نتيجه مورد نظر برساند

كند، اعتبار عقالنـى پيشـه  يچ منع و هدفى پياده مسافرت مىرغم ه كه برای سفر علمى، على

بنـابراين، مـالك تنهـا لغويـت و عـدم لغويـت . نكرده است و كنش وی غيرعقالنـى اسـت
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جا كـه انتخـاب اخـف و  گردد؛ بلكه از آن نيست؛ زيرا اين مالك تنها به اصل اعتبار باز مى

هـای كالمـى و  بودن اعتبارات و كنش ىاالجتماع است، عقالن اسهل از اعتبارات اليتغير قبل

بـودن در ايـن مرحلـه  گردد؛ لـذا عقالنى غيركالمى وابسته به آن، به رعايت اين اصل باز مى

  . گردد نسبى مى

  بندی اعتباريات تقسيم) 4
االخص يا اعتباريات عملى را از اعتباريات  عالمه؛ به يك اعتبار كلى، اعتباريات بالمعنى

  آنچـه در ادامـه ذكـر خواهـد شـد، تقسـيم بنـدی اعتباريـات . كرده استاالعم جدا  بالمعنى

  . عملى است

  اعتباريات ثابت و متغير: اعتباريات عملى: الف

اعتبارات عملى، تابع احساسات و مناسب قوای فعاله هستند و از جهت ثبات، تغييـر، بقـا 

حساسـات عمـومى كـه ا: انـد اند و احساسات نيز دو گونه و زوال، تابع آن احساسات درونى

مثل اراده و كراهت مطلـق و مطلـق حـب و . الزم نوعيت نوع و تابع ساختمان طبيعى هستند

  : بنابراين اعتبارات عملى نيز دو قسم است. بغض و احساسات خصوصى قابل تغيير

، مثـل اعتبـار متابعـت علـم و اعتبـار )اعتبارات ثابتـه(اعتبارات عمومى ثابت غيرمتغير ) 1

  .اجتماع

هــای  ها و زيبايى ، مثــل زشــتى)اعتباريـات متغيــره(اعتباريـات خصوصــى قابــل تغييــر  )2

  . )200: 1380مطهری،(خصوصى و اشكال گوناگون اجتماعات 

شـناختى عالمـه  شود كه، معيار تمايز اعتباريات ثابته و متغيره، به مبانى انسان مالحظه مى

معنا كه انسان نوعى است مجـزا از سـاير  وی به نوعيت انسان، قائل است؛ بدين. گردد باز مى

رغم حركت در خالل زمـان و مكـان و تغييـرات  های ذاتى خويش كه على انواع، با ويژگى

انسان اگر چه لوح سفيد اسـت، امـا . چنان ويژگى نوعى خود را داراست متعدد و متنوع، هم

و البتـه طبيعت، خطوطى را بر ايـن لـوح سـفيد نگاشـته اسـت كـه همـان نوعيـت آن اسـت 

صفحاتى را نيز سفيد گذارده تا با دست مختار انسان رقم و ورق بخورد و طبيعت بشر تمامـا 

انسـان در هـر گفتمـان، . گيـرد های زبانى و قدرت شكل نمى در اجتماعات و قواعد و بازی
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سـری حـوائج  ساختار، هر بازی زبانى و هر فرماسيون اجتمـاعى و هـر زمـان و مكـانى، يك

  .)358: 6و الميزان، ج 180: الف 1369طباطبايى، (گريزی جز رفع آنها ندارد  ثابت دارد كه

  اعتباريات پيش از اجتماع و بعد از اجتماع: ب

گيـرد، از  انسان در هر تمـاس كـه بـا فعـل مى): االجتماع قبل(اعتباريات پيش از اجتماع 

  :دهد ا، توضيح مىگونه اعتباريات ر عالمه پنج نوع از اين. ها، گريزی نيست اعتبار آن

  وجوب .یک

توانـد بسـازد، همـان نسـبت  نخستين ادراك اعتباری از اعتباريات عملى، كـه انسـان مى

، اعتباری است عمومى، كه هيچ فعلـى از )بايد(او معتقد است؛ اعتبار وجوب . وجوب است

صـادر ) بايـد(پس هر فعلى كه از فاعلى صـادر شـود، بـا اعتقـاد وجـوب . آن استغناء ندارد

طور خـاص انسـان،  عالمه مدعى اسـت؛ حيـوان و بـه. )213ـ203ـ202: 1380طباطبايى، (شود  مى

ای از احتياجـات  ای است كه نيازمند است پـاره گونه اش به ساختمان بدنى و جهازات طبيعى

كه  درحالى. )1380:179مطهری، (شدن انديشه و اراده و ميل و لذت رفع كند  خود را با ميانجى

عالمه ادامه . شود شدن چنين مقوالتى برطرف مى هبرخى ديگر احتياجات انسان، بدون واسط

شـوند،  دهد؛ كه در پس هر كنش كه بابت نياز با واسطه انديشه و اراده و لـذت رفـع مى مى

هايى كه از سـر عـادت، نـادانى و  اعتبار وجوب نهفته است و همچنين اين ادعا درباره كنش

: الـف 1380طباطبـايى، (ادق اسـت های آگاهانـه صـ شود نيز، به اندازه كنش عصبيت انجام مى

نهفتـه اسـت؛ ) بايـدی(شود كه در پس هر كنش ما، وجوبى  بنابراين چنين استنتاج مى .)203

انـد  ها، مشتق از اعتباريات كه كنش شود اعتباری است و لذا چنين استنباط مىوجوبى كه البته 

  .)473ـ472: ج 1363طبايى، طبا(اند  های اجتماعى، تجلى اعتباريات اجتماعى و به تبع آن، كنش

شـوند كـه نقطـه مقابـل تفكـر  هـا دگرگـون مى اگر اعتباريـات دگرگـون شـوند، كنش

هـا تنهـا در  ماننـد و كنش ها ثابـت مى گرايان است و اگر اعتباريات ثابت بمانند، كنش عمل

مـورد  عالوه بر اينكه همچنان كه ما برای فهم معنای استعارات. يابند پرتو اعتباريات معنا مى

نظر يك شاعر، مجبوريم اعتبارات عمومى و خصوصى وی را بشناسيم، برای فهم كنش نيز 

ها را بايد در مـتن  كنش. بايد اعتباريات عرصه اجتماع و نيز اعتباريات خصوصى را شناخت
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تـوان آنهـا را بـر اسـاس  اجتماع فهميد و چون اعتباريات تمامى جوامع يكسـان نيسـت، نمى

  . هميداعتباريات خود ف

  نسبت هست و باید .دو

بينى و  رابطه حكمـت نظـری و عملـى و رابطـه جهـان: اين بحث، تحت عناوين مختلف

های خبری و انشايى و رابطه هست و بايد و رابطه دانـش و ارزش  ايدئولوژی و رابطه گزاره

  . مطرح شده است

گيرند  ق سرچشمه مىهای قديم، اكثر دانشمندان معتقد بودند؛ اعتباريات از حقاي از زمان

سرآغاز انتقاد به اين رای و ادعای جدايى اين دو معرفـت بـه هيـوم بـاز . )145: 1378ضيايى، (

های انشايى  آنها معتقد بودند؛ كه به هيچ وجه گزاره. گردد كه توسط كانت پيگيری شد مى

ر چه قائل به اما عالمه طباطبايى اگ. های خبری استنتاج كرد توان از گزاره و دستوری را نمى

داند و حتى رابطه منطقـى و اسـتنتاجى  نظريه اعتبار است و برهان را در اعتبارات جاری نمى

كنـد  ای ميـان آنهـا را رد نمى پذيرد، اما وجود هر نـوع رابطـه بين حقايق و اعتباريات را نمى

يرشدن يك مثًال انسان گرسنه را در نظر بگيريد، كه بين غذاخوردن و س. )275: 1380معلمى، (

يابد و سپس اين رابطه حقيقى و ضروری بين قـوه غاذيـه و آثـارش را كـه  رابطه حقيقى مى

ای امكانى است، به صورت وجوب و  ای علّى است، بين خود و فعل خوردن كه رابطه رابطه

مالك نيسـت و مبنـا و اسـاس  روشن است كه اين جعل اعتبار، بـى. كند ضرورت اعتبار مى

لـذا بـرای . كه جعل و اعتبار بـر اسـاس يـك رابطـه واقعـى و حقيقـى اسـت معنا بدين. دارد

توان جعل بايد، نسبت به دويدن داشت؛ بلكه جعل بايد، نسبت به غـذاخوردن  سيرشدن نمى

ای بـا واقعيـت نداشـته  ها، انشاء محض نيستند كـه هـيچ رابطـه پس بايد و نبايد. منطقى است

هـا قابـل تحقيـق و بررسـى هسـتند  ه لحاظ همان واقعيتباشند؛ بلكه مبتنى بر واقع هستند و ب

به بيان عالمه، روابط وضعى اعتبـاری، بايـد نهايتـاً بـه روابـط حقيقـى وجـودی . )276: پيشين(

  . )22: 1، ج1363طباطبايى، (بازگشت كنند 

  حسن و قبح .سه

قـى گـردد كـه گروهـى در زمينـه امـور اخال سابقه ُحسن و قبح در يونان به آنجا بـاز مى
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ــا مى الفــاظ و جمــالت اخالقــى را الفــاظى بى) فــردی و اجتمــاعى(وارزشــى،  دانســتند  معن

  :دو نِحله فكری را به جريان انداخت در دوران اسالمى  مسئلهاين  .)9: 1379اسكندری، (

  . كه معتقد به حسن و قبح عقلى هستند) اماميه و معتزله(عدليه ) الف

  . اشاعره كه منكر حسن و قبح عقلى هستند) ب 

عالمه طباطبايى معتقد به حسن و قبح عقلـى اسـت، امـا كسـانى ماننـد محقـق اصـفهانى 

نبودن آن، به معنـای  البته حقيقى و برهانى. معتقدند حسن و قبح، اعتباری و غيرحقيقى است

هيچ مبنايى استوار نيست؛ بلكـه  كننده وابسته است و بر اين نيست كه اعتبارات، تاما به اعتبار

طباطبـايى، (كننـد  روابط وضعى اعتباری، بـاالخره بـر روابـط حقيقـى وجـودی بازگشـت مى

داند كـه هماننـد  عالمه، حسن و قبح را مولود بالفصل اعتبار وجوب عام مى. )244: 1،ج1363

وع انسـان االجتماع و بعـداالجتماع متصـور اسـت و زنـدگى نـ اعتبار وجوب برای انسان قبل

شود فعلى را خوب يا بد بـدانيم، ماليمـت  آنچه موجب مى. بدون ُحسن و قبح ممكن نيست

باشد و چون هر فعِل اختياری ما، با اسـتعمال نسـبت  يا موافقت يا عدم آنها با قوه مدركه مى

دهيم با اعتقـاد اينكـه بـه مقتضـای قـوه  گيرد، پس هر فعلى را كه انجام مى وجوب انجام مى

دانيم و  دهيم؛ يعنى فعل خود را پيوسته ماليم و سازگار با قوه فعاله مـى ه است، انجام مىفعال

بنـابراين، مطلـق حسـن و قـبح و نـوع . )204: الـف 1380طباطبايى، (دانيم  ترك را ناسازگار مى

شناسـى اسـتوار اسـت و بـر ايـن مبنـا محـك  گيرد، بر مبنای انسان اعتبارياتى كه صورت مى

  1.خورد مى

  نسبیت اخالقی .هارچ

در واقع . زند گرايى اخالقى دامن مى بودن حسن و قبح، بر شائبه نسبيت تأكيد بر اعتباری

شناسى و چگونگى پيدايش اعتباريـات و  های انسان نيز اگر كسى اين بحث را فارغ از بحث

ود؛ اگـر ای منطقـى خواهـد بـ رابطه ادراكات اعتباری و حقيقى در نظر بگيرد، چنـين نتيجـه

ای، حسـن و قـبح بـومى و خـاص  حسن و قبح اعتباری است، بنابراين هر فرهنـگ و جامعـه

شـود قضـاوت و ارزيـابى  خود را خواهد داشت و عالوه بر اينكه ميان چنين اعتباريـاتى نمى

                                                           
 .تری دارند شناسان ورود جدی ت است، مردمشايد به همين جهت در حوزه فرهنگ نيز كه مشحون از اعتبارا. 1
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گرايى اخالقى كه به نحوی تفسـيرگرايان  كرد و يا شناختى مشترك يافت و به ورطه نسبيت

ای  شويم اما عالمه معتقد است؛ انسان بر خالف نباتات، پـاره ستند، دچار مىنيز گرفتار آن ه

بنـابراين در هـر سـطحى ايـن . سـازد واسطه ادراكـاتى اعتبـاری مرتفـع مى از نيازهايش را به

سـری نيازهـا و  ادراكات، در صدد برآوردن احتياجاتى هستند و از سوی ديگـر، انسـان يك

عيت انسان است و هر فرد انسان برای وجود و بقـاء خـود، احساسات ثابت دارد كه الزمه نو

. )534: 1363طباطبـايى، (محتاج منافع و كماالتى اسـت كـه الزم اسـت آنهـا را تحصـيل كنـد 

عالمه بر اين اساس معتقد است؛ كه اصول چهارگانه ملكات فاضله يعنـى عفـت، شـجاعت، 

  . )535: پيشين(حكمت و عدالت، مقتضای طبيعت فردی انسان است 

نيز همين رويكـرد را دارد و ) اخالق انسان بعد االجتماع(عالمه درباره اخالق اجتماعى 

ها را ثابت دانسته و برخى ديگر را در ازمنه و امكنه مختلـف، متفـاوت  برخى از حسن و قبح

هـای  البته عالمه، منكر اين نكته نيست كـه در طـول تـاريخ، جـوامعى حسـن و قبح. داند مى

گذارند؛ اما معتقد است كه هر قانون و سنت قومى، مادامى كـه  ير پا گذاشته و مىثابت را ز

قوانين در بقای خود از قـوا . كند در نفوس بشر، ضمانت اجرايى نداشته باشد، دوام پيدا نمى

گيرنـد و بـالعكس كـه غرايـز از قـوانين اسـتمداد نماينـد و  و غرايز طبيعى انسان كمـك مى

را به كلى باطل كنند و البته اگر غرايز باطـل شـود، نظـام اجتمـاع باطـل  قوانين بتوانند غرايز

به نظر عالمه؛ اخالق اجتماعى بايد بر مبنای اصول كلـى اخـالق . )152: 13پيشين، ج (شود  مى

طباطبايى، (فردی تنظيم شود؛ زيرا اجتماع همان انعكاس مقتضيات طبيعى و فطری افراد است 

  . )538: 1، ج 136

ن وقتى كه ثابت شد افراد انسان به مقتضای طبيعت نوعى خويش، ملكـات فاضـله بنابراي

شود كـه افـراد در ظـرف  كنند، معلوم مى را پيگيری مى) عفت، شجاعت، حكمت، عدالت(

گاه مقتضيات طبيعت فـردی را از  اجتماع نيز واجد اين صفات هستند؛ چه اينكه اجتماع هيچ

ه بـرای تسـهيل نيـل بـه تكامـل افـراد از راه تعـاون و اجتماع چيـزی جـز وسـيل. برد بين نمى

. همكاری نيست، جايى كه افراد در حد ذات و در ظرف اجتماع، دارای ايـن حالـت باشـند

يعنى نوع هم بايد به صـورت . البته نوع انسان هم در اجتماع، واجد چنين صفاتى خواهد بود

دنبال منافع بـرود و بـه تحصـيل  معتدلى كه موجب فساد اجتماع نگردد، از خود دفاع كند و

علم بپردازد، رعايت عدالت اجتماعى كند و هر كسى را به حق خود رسانده و از ستمگری 
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لذا بايد گفت؛ اين اصول چهارگانه به حكم اجتماع مطلـق، همـواره . پذيری باز دارد و ستم

  . )536 -535: پيشين(اند و دارای حسن و نقطه مقابل آنها، زشت و ناپسند است  جزء فضائل

طور ثابت و دائمى خوب است؛ زيرا هميشه  برخى چيزها به: دارد عالمه همچنين بيان مى

عدل و بـر عكـس چيزهـايى وجـود دارد كـه : مانند. با هدف و غرض اجتماع موافقت دارد

مثـل ظلـم؛ امـا . گاه با غرض اجتمـاع موافـق نيسـت طور ثابت و دائمى بد است؛ زيرا هيچ به

ری نيز وجود دارد كه بر حسب اختالف احوال، اوقات، امكنه و يا بـر حسـب سری امو يك

خنـده و شـوخى كـه در مجـالس : مثل. اختالف اجتماعات، در خوبى و بدی مختلف است

دوستان، خوب است اما در برابر بزرگان، خوب نيسـت و يـا در محافـل سـرور و شـادمانى، 

و يـا  )13: 5، ج 1363طباطبـايى، (ب نيسـت خوب است اما در ماتم و عزا، معابد و مساجد خـو

  .ها متفاوت است مصاديق شوخى و خنده كه در فرهنگ

شناسى خود معتقد است؛ كه نه تنها انسان به صورت فردی  بنابراين عالمه بر اساس انسان

، اموری از حسن و قبح ثابت دارد، بلكه اجتماع نيز چون بر مبنای طبيعـت )فارغ از اجتماع(

سری تمايالت و اهداف و غايات مشخصى دارد كـه بـر آن مبنـا،  ا شده است، يكانسانى بن

شود، كه  ها، دليل آن نمى بودن اين ُحسن و قبح اعتباری. آفريند های ثابتى را مى حسن و قبح

مالك عقالنى برای قضاوت درباره درستى يا نادرستى آنها وجود نداشته باشد؛ بلكه مالك 

اگـر چـه . بارياتى، تامين كماالت و نيازهـای طبيعـى انسـانى اسـتو معيار بررسى چنين اعت

بودن مالك ُحسن و قبح اعمال با اغراض و اهـداف اسـت، امـا هـر  مفهوم اين كالم، مرتبط

. بينى باشـد هدف و تصويری از انسان، مورد پذيرش عالمه نبوده و بلكه بايد مطلوب جهـان

  : كنيم مورد مرور مى ای از نظر عالمه را، در اين در ادامه نمونه

گويند؛ اخالق عبارت است از صـفاتى كـه راه را بـرای وصـول بـه هـدف  اينكه مى

كند و بنابراين خوب و بد آن مربوط به طرز مـرام اجتمـاعى و  مرام اجتماعى باز مى

اين عده در درك معنـى . موافقت و عدم موافقت با آن است، مغالطه واضحى است

مجموعـه  تأثيراست از هيئتى كه از  اجتماع، عبارت. اند اجتماع، اشتباه عجيبى كرده

كنند، به وجود آمده و چيـزی جـز  قوانين و نواميس طبيعى كه بر افراد حكومت مى

شود، سـعادت  بديهى است چنين اجتماعى اگر دچار اختالل و بى نظمى. اين نيست

طور كه دانستيم، اين اجتماع، همان انعكـاس  افراد را تامين نخواهد كرد؛ زيرا همان
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يات طبيعى و فطری افراد است و از نظر معنای مطلـق، همـواره ثابـت اسـت و مقتض

تغيير و تبدل راه ندارد و احكام آثاری از قبيل حسن و قبح و فضيلت و غير فضـيلت 

امـا مـرام، عبـارت اسـت از مجموعـه فرضـياتى كـه . دارد كه الينفك از آن اسـت

افـراد اجتمـاع وضـع شـده منظور ايجاد يك نوع اجتماع جديـد و تحميـل آن بـر  به

تحقـق و فـرض (بنابراين اجتماع و مرام اجتماع از نظـر فعليـت وجـود و قـوه . است

، با هم مغايرت دارد و ُحسن و قبح و رذائلـى كـه در اجتمـاع مطلـق، بنـا بـه )تحقق

هـا ـ كـه فرضـياتى بـيش  كند، بـا مقتضـيات مرام اقتضای طبيعت انسان حكومت مى

خود حكـم و  د و اگر كسى بگويد اجتمـاع طبيعـى، خودبـهنيستند ـ يكى نخواهد بو

آورنـد،  های اجتماعى هستند كه احكـامى را بـه وجـود مى مقرراتى دارد و اين مرام

مخصوصاً مرامى كه از فرضياتى متناسب با سـعادت افـراد تشـكيل يافتـه اسـت؛ در 

نـيم پيدايش حسن و قبح و فضـائل و رذائـل را بحـث ك منشأپاسخ چنين كسى بايد 

از طرفى، اگر حسن و قبح و رذائـل . كه تمامى اينها از مقتضيات طبيعى انسان است

و فضائل و سـاير مقـررات اجتمـاعى را كـه اصـوالً تمـام احتياجـات و اسـتدالالت 

هـای اجتمـاعى بـدانيم، هـرج و مـرج  اجتماعى بر پايـه آن اسـتوار اسـت، تـابع مرام

شودكه نتيجه آن، عـدم تفـاهم در ميـان  عجيبى از نظر استدالالت اجتماعى پيدا مى

هـای متنـاض و متبـاين در جهـان  اجتماعات مختلفه خواهد بـود؛ زيـرا معمـوالً مرام

وجود دارد و فرض اين است كه هر يك اقتضائاتى دارد و حسن و قبح و رذائـل و 

گونـه  ايـن اجتماعـات حـق هيچ. ای برای خـود دارد فضائل و نيكى و بدی جداگانه

توانند هيچ نوع استداللى برای ترجيح مرام خـود  ه يكديگر ندارند و نمىاعتراضى ب

جسـتن يـك مـرام و موفقيـت آن  به اين ترتيـب، تقدم. در مقابل ديگران اقامه كنند

فقط بايد در سـايه زور و قـدرت باشـد؛ يعنـى بـه جـای منطـق عقالنـى، منطـق زور 

، افــراد خــود را بــه تــوان بــاور كــرد كــه طبيعــت انســانى آيــا مى. كنــد قضــاوت مى

گونه تفاهم و حكم مشتركى ميان آنهـا وجـود نـدارد  اجتماعاتى سوق داده كه هيچ

ريختن اساس اجتماع اسـت؟ آيـا ايـن  جز حكم و منطقى كه اثر آن نابودی و به هم

طباطبايى، (ای در حكم طبيعت و اقتضای وجودی آن است؟  مطلب جز تناقض زننده

  .)539ـ538: 1، ج 1363
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  انتخاب اخف و اسهل .پنج

، كارهـای خـود را ...)قـوه غاذيـه، قـوه جنسـى و(عالمه معتقد است؛ قوای فعاله انسانى 

آنچه برای قوه فعاله، اصالت دارد، انجام فعـل . رساند واسطه ادراكات اعتباری به انجام مى به

، متشابه، اما بنابراين هر قوه فعاله طبيعى، هرگاه با دو فعل مواجه شود كه از جهت نوع. است

از جهت صرف قوه و انرژی، مختلف است، يعنى يكى دشوار و پـررنج و ديگـری آسـان و 

رنج تمايـل كـرده و كـار پـررنج را تـرك  سوی كار بى رنج بوده باشد، ناچار قوه فعاله به بى

  . )204: الف 1380طباطبايى، (خواهد كرد 

لـذا . شـود يـك بعـد خالصـه نمى البته انسان تنها يك قوه فعاله نداشـته و كمـال وی در

تر است هـر  عنوان مثال اگر چه برای ما راحت به. كنند گاهى اعتباريات يكديگر را مقيد مى

صـورت  روز غذای ثابتى را كه در دسترس است برای رفـع گرسـنگى بخـوريم، امـا در اين

تـى در افتـد و ح رسد و يا برخـى قـوا از كـار مى پس از مدتى آسيب جدی به اندام بدن مى

ای كـه اعتبـار مالكيـت وجـود دارد،  مـثًال در جامعـه. شـود جامعه تنافر اعتباريات بيشـتر مى

  .توان غذای شخص ديگری را كه در دسترس است، استفاده كرد نمى

عالمه، معتقد است با اصل انتخاب اسهل، مـا شـاهد تطـور و تحـول در همـه اعتباريـات 

كنـد  اگون، مسـير اخـف و اسـهل را انتخـاب مىهستيم و اعتباريات از ميان تزاحمـات گونـ

  .)205: پيشين(

  تغيير اعتباريات منشأ) 5
عالمه معتقد است؛ تغيير اعتباريات يكى از اعتبارات، عمومى است كـه در جريـان ايـن 

ماننـد و تنهـا مـوارد و مصـاديق آنهـا دگرگـون  تغيير، اعتباريات عمومى همچنـان بـاقى مى

 1363طباطبايى، (ای دگرگون شوند  صورت شالوده ممكن است، به شود، اما ساير اعتبارات مى

كنـد كـه تمـامى تغييـرات بـه  تغيير را مشخص مى منشأدر هر حال عالمه؛ چهار . )709: 20ج 

  :گردد و يا تركيبى از اين منابع هستند كه عبارتند از آنها باز مى

  )طبيعى(تفاوت جغرافيايى  .الف

اگون جغرافيايى كه از جهت گرما و سرما و ديگر خـواص های گون به نظر عالمه؛ منطقه



  1394تابستان ، اولوم، شماره سسال   28

ات مختلف و عميقى در طبايع افراد انسـان داشـته و از تأثيرباشند،  و آثار طبيعى مختلف مى

سزايى دارند و همچنين در احساسات درونى  به تأثيراين راه در كيفيت و كميت احتياجات، 

ت اعتبـاری آنهـا، از هـم جـدا خواهـد بـود و افكار و اخالق اجتماعى و پيرو آنهـا، ادراكـا

ــه  جامعه. )214: پيشــين( ــز ب ــأثيرشناســان ني ــن عامــل در تنوعــات فرهنگــى و در تكــوين  ت اي

شناسان توافق دارنـد كـه  اند و البته امروزه جامعه ها و هنجارها اذعان داشته ها، ارزش فرهنگ

  . سته شده استبا پيشرفت و تسلط انسان بر طبيعت، از ميزان اهميت طبيعت كا

  محيط عمل .ب

لـذا . عالمه معتقد است؛ محيط عمل در اختالف افكار و ادراكات اعتباری دخيل اسـت

يك باغبان و يك بازرگان و يك كارگر و كارفرما از جهت فكـری يكسـان نيسـتند؛ زيـرا 

آورند، غير از احساسـاتى اسـت كـه  احساساتى كه گل و بهار و درخت و آب به وجود مى

تجاره و داد و ستد الزم دارد، كه اين اختالف احساسات، اختالف ادراكات اعتباريه را ال مال

  . )215: پيشين(باشد  مستلزم مى

  تفاوت زمان .ج

گرفتن زمـان  با توجه به اينكه، زندگى گذشته با احتياجات امروزی وفق ندارد، با شـتاب

  . )215: پيشين(كنيم  و نگاه به گذشته، جايگزينى خوب و بد با يكديگر را مشاهده مى

  كثرت افكار .د

به نظر عالمه؛ توارث افكار، تلقين و تربيت در تثبيت و تغيير افكار اجتماعى و ادراكات 

البته عالمه معتقد است؛ زبان خصوصـى . )215: پيشين(باری نقش مهمى بازی خواهد كرد اعت

نيز وجود دارد كه اين نظرگاه، عالمه را از ويتگنشتاين و وينچ دور ساخته و به وبر نزديـك 

هـا در اجتماعيـات و واژگـان در ادبيـات را منـوط بـه  اگـر چـه عالمـه، فهـم كنش. كند مى

دانــد، امــا اعتباريــات را تنهــا  هــا مى مــه بــر هــر يــك از ايــن حوزهشــناخت اعتباريــات حاك

دانـد و بـه اعتباريـات خصوصـى نيـز معتقـد اسـت و چـون اعتبـار  اعتباريات اجتمـاعى نمى

ايـن نگـرش، . شـود اجتماعى و خصوصى داريم، لذا معنای عمومى و خصوصى نمايـان مى
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سان اسـت و اعتباريـاتى، نظيـر انتخـاب شناسى عالمه دارد كه انسان تنها نيز ان ريشه در انسان

  . دهد های وی معنا مى زند و به كنش را رقم مى... اخف و اسهل و اصل استخدام و

  ها از منظر عالمه فهم كنش ساير فرهنگ

ای از  به نظر او سلسـله. دهد عالمه دو نوع ادراك و دو نوع رفتار در انسان را از هم تميز مى

ای ديگر از نيازها تنهـا  شوند و دسته ادراك و انديشه اطفاء مىنيازهای انسان بدون وساطت 

شوند؛ در نتيجه رفتارهای نوع اول كه از دريچـه ذهـن  با وساطت ادراك و انديشه اطفاء مى

صورت ادراك حقيقى توسط عالمان تجربى باز  گذرد، معنای خود را از بيرون به انسان نمى

يابنــد و معنــای خــود را از  نــد، از درون معنــا مىا يابنــد و رفتارهــای نــوع دوم كــه كنش مى

به نظر عالمه، هيچ كنشى بدون وساطت فكـر و . يابند اعتباريات مورد اتكای خويش باز مى

  . گيرد انديشه صورت نمى

االجتماعى معتقـد اسـت كـه اعتباريـات خـاص خـود را دارد و در  عالمه، به انسان فارغ

های انسانى را اعـم   وصى نيز داريم و لذا ايشان پديدهنتيجه معنای ذهنى انفرادی و زبان خص

هايى كـه در ظـرف  ه داند و هـر دو معنـا دارنـد و همچنـين پديـد های اجتماعى مى از پديده

نمايند، تنها موضـوع ادراكـات اعتبـاری نيسـتند؛ بلكـه موضـوع ادراكـات  اجتماعى رخ مى

نـد، امـا هميشـه ريشـه در حقيقيـات ا اگر چـه اجتماعيـات اعتباری. شوند حقيقى نيز واقع مى

بـه همـراه ) طبيعى يـا اجتمـاعى(دارند و تحت شرايطى، حقيقى هستند و نيز تأثيراتى واقعى 

شـوند، امـا  های طبيعى جدا مى بودن، از پديده لذا اگر چه اعتباريات از حيث اعتباری. دارند

ات تـأثيرگـر علـت انـد و از سـويى دي ای از شـرايط حقيقى از اين جهت كـه معلـول سلسـله

بنـابراين تـا آنجـا كـه بـا اجتماعيـات و . شـوند های طبيعى نزديـك مى اند به پديده مشخص

ات آنهـا سـروكار داريـم، آنهـا از درون و تـأثيرهای انسانى فـارغ از علـت موجـده و  پديده

آنها ات تأثيرنفسه بر مبنای اعتبارات مورد اتكا معنا دارند، اما زمانى كه با علت موجده و  فى

عالمه، اجتماعيـات را . يابند سروكار داريم، آنها از بيرون و بر مبنای قوانين مكشوفه معنا مى

داند و معتقد است؛ رابطه ضروری موجود در ادراكـات حقيقـى، در  از جنس اعتباريات مى

ای ممكن و قراردادی است و علوم اجتمـاعى در ايـن قالـب،  اعتباريات جايى ندارد و رابطه

او و اعتباركاو است، اما از سويى ديگر، معتقد است كه بين اعتباريـات و اجتماعيـات معنا ك
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توانـد  شان، رابطه على و ضـروری وجـود دارد كـه مى شان و نيز آثار حقيقى و علت موجده

  . كاو و تبيينى را نيز طرح كرد علوم اجتماعى علت

، موكول به فهم اعتبـارات عالمه، فهم معنای كنش ديگران را و عقالنيت منضم به آن را

داند، البته، اعتبارات خصوصـى را نيـز  بـه اعتبـارات اجتمـاعى،  های آنها مى حاكم بر كنش

چنان كه معنای استعارات ادبى نيز تنهـا بـا ارجـاع بـه قواعـد ادبـى و نـه  كند، هم ضميمه مى

، تنهـا بـا های اعتبـاری دينـى را مبنای علمى قابل درك است و بر همين سياق، معنای كنش

بنـابراين بـه نظـر عالمـه، در . توان درك كرد ارجاع به اعتبارات حاكم بر زندگى دينى، مى

های ديگـران را درك كردكـه بـا اعتبـارات خصوصـى و اجتمـاعى  توان كنش صورتى مى

  . های آنها آشنا شد حاكم بر كنش

شودكه با رفتار معنادار و نه رفتار بازتـابى  وصف عقالنى و غيرعقالنى، زمانى مطرح مى

وصف عقالنى و . گونه معنای ذهنى مواجه شويم برخاسته از محركات خارجى و بدون هيچ

هــا را شــامل  هاســت و ســپس خــود كنش غيرعقالنــى، وصــف ادراكــات منــدرج در كنش

  . شود مى

اوالً بـر مبنـای معيارهـای : های انسانى معتقـد اسـت دن كنشبو رغم اعتباری عالمه، على

عقالنيت ابزاری، هر يك از اعتباريات بايد بتوانند به اهداف مورد ادعای خود برسند و ثانياً 

ناپـذيری  وی بـه قياس. انـد اين اعتبارات با توجه به اهدافى كه مد نظـر دارنـد، قابـل ارزيابى

وجود انسان دارنـد و  1ت؛ چنين اهدافى ريشه در طبيعتاهداف، اعتقادی ندارد و معتقد اس

ايـن دو معيـار، تنهـا . توان با ارجـاع بـه طبيعـت وجـود آدمـى آنهـا را ارزيـابى كـرد لذا مى

  . های انسانى و به طور كلى اعتباريات هستند معيارهای ارزيابى كنش

ــى اســت ــالقوه، موجــودی عقالن ــد دارد كــه انســان ب ــه ن. ايشــان، تأكي ــين ب ظــر وی چن

هـايش را بـر  توانـد تمـامى ادراكـات و كنش استعدادهايى در انسان تعبيه شده است كـه مى

در ادراكات اعتبـاری، ابتـدا بـا ارزيـابى  چنين تنظيمى . محور معيارهای عقالنيت تنظيم كند

گيـرد و در مرحلـه بعـد بـا  بودن آنها صورت مى اهداف و نيازهای مورد نظر و ميزان حقيقى

شـدن  ترتيب بـا عقالنى بـدين. پـذيرد ابى وسايل دسترسى به چنين اهـدافى صـورت مىارزي

                                                           
 .طبيعت مورد نظر عالمه، به بحث فطرت نيز قابل تعميم باشد كه در ادامه طرح خواهيم كرد احتماالً . 1
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توانـد تمـامى  شدن ابزارهای دسترسى به چنين اهـدافى، انسـان مى اهداف و نيازها و عقالنى

عالمه نيز معتقـد اسـت . هاست هايش را عقالنى كند، اگر چه اين حالت آرمانى كنش كنش

ها  ها گهگاه هـدف انسان. دهند غير عقالنى نيز از خود بروز مى های ها بالفعل كنش كه انسان

رغم وجـود اهـداف و نيازهـای واقعـى،  تراشـند و نيـز علـى و نيازهای كاذبى برای خود مى

  . كنند وسايل نامناسبى جهت دستيابى به آنها تعبيه مى

ر وی، در به نظـ. پذيرد گراست، معيارهای فرافرهنگى و فراتاريخى را مى عالمه كه عقل

، )اعتباريـات(هر زمان و مكان بايد ابتدا بررسى كرد كه آيـا اهـداف مـورد نظـر در كـنش 

اند؟ ثانياً آيا اعتبارات جعل شده، بهترين وسيله در جهت نيل به ايـن اهـداف  اهدافى حقيقى

ها در طول تاريخ، بر ايـن مبنـا كـه آيـا اعتبارشـان  هستند؟ البته به نظر عالمه، تمامى فرهنگ

شـوند، و ايـن معيـار فرافرهنگـى  جهت دستيابى به اهداف عقالنى است يا خير، ارزيـابى مى

  خـود نيـز مـورد ارزيـابى   شود كه هر فرهنگى بـا توجـه بـه شـرايط اختصاصـى مانع آن نمى

  .قرار گيرد

  گيری نتيجه

عالمه معتقد است؛ ادراكات و علوم به ميزانى كه توانايى انكشاف واقعيت را داشـته باشـند، 

ازاء بيرونى دارد؛ حتى اعتباريات نيز به دو  معقول خواهند بود و حقيقت در اين رويكرد مابه

شوند اما در امور اجتماعى، ادراكات از نوع اعتباری است  تقسيم مى» عرضى«و » ذاتى«قسم 

ازاء بيرونى  به البته برخى از ادراكات، ما. ازاء بيرونى وجود ندارد به ادراكات اعتباری ماو در 

: هماننـد. اين حقايق يـا از طريـق عقـل، قابـل ادراك اسـت. دارد و حاكى از حقيقت است

هـا  وجـوب نمـاز و روزه كـه تخطـى از آن: هماننـد. يا از طريق شرع بيان شده است» عدل«

 . باشد جايز نمى

» خـدا«پندارد كـه  ای را مطلوب مى ، جامعه»عقالنيت وحيانى«عالمه طباطبايى، بر مبنای 

معنى كه خدا، خـالق عـالم اسـت و ايـن عـالم  دار است؛ بدين محور عالم است و عالم معنى

خـدا، رسـالت » ربوبيـت«معنـای عـالم در بـاور بـه . برای رسيدن به هدفى خلق شـده اسـت

، برپـايى قيامـت و رسـيدگى بـه »نـص«عنوان  قـرآن، بـهاز سوی خـدا، پـذيرش  9محمد

. ازاء بيرونـى دارد بـه در انديشـه عالمـه، حقيقـت، ما. ها، مندرج اسـت حساب و كتاب انسان
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بنـابراين . ها كشف حقايق است و ماهيت دين، عمل به حقـايق اسـت بنابراين، رسالت انسان

  ش را بــا حقيقــت هــر شخصــى كــه بــه ادراك حقيقــت رســيد، موظــف اســت رفتــار خــوي

  . منطبق نمايد

عبارت ديگر؛ در واقع مبنای تئوريك عالمه طباطبايى كه به سرتاسر انديشـه تفسـيری  به

» اعتبـاری«و » حقيقـى«وی سايه افكنده، همان بحث ادراك است كه وی آن را به دو گونه 

ل مفهوم ادراك حقيقـى در عرصـه اجتمـاعى، حـاكى از وجـود حقـايق قابـ. كند تقسيم مى

پس اگر اوالً حقـايقى در عـالم وجـود داشـته باشـد و ثانيـاً ايـن . ها است ادراك برای انسان

ــوان از ارزش حقــايق، قابــل ادراك باشــد، مى ــه ت عبارت ديگــر  هــا و هنجارهــای ثابــت و ب

عبارتى در انديشه عالمه، اعتباريات اجتماعى به دو  صحبت كرد؛ به» فرهنگى غيرنسبى و فرا«

عنوان نمونه؛ ازدواج زن و مـرد بـه شـكل نـاهمجنس  به. شود تباری تقسيم مىقسم ذاتى و اع

گرايـى، ذاتـاً  بنـابراين، همجنس. يك امر اعتباری از نوع حقيقى و مبتنـى بـر تكـوين اسـت

رعايـت مقـررات راننـدگى، هماننـد حركـت از سـمت راسـت يـك هنجـار . ناهنجار است

اعضـای . ررات وضـعى و قـراردادی دارداعتباری بوده و ذاتى نيسـت؛ بلكـه بسـتگى بـه مقـ

ساختن بيشترين منفعت، اين مقـررات را  توانند بنابر مصلحت عامه، جهت برآورده جامعه مى

هـا حركـت از سـمت  حتى در يك جامعه واحد، ممكن اسـت در برخـى جاده. تغيير بدهند

  .راست و در برخى ديگر حركت از سمت چپ به عنوان هنجار وضع گردد
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