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  چکیده

 جدیدي است که از سوي مفـسر کبیـر و           ۀاش نظری  ادراکات اعتباري، در ساختار کلی     ۀنظری

. باحث فلسفی قـدم نهـاده اسـت        م ۀی در عرص  یحکیم مسلمان مرحوم عالمه محمد حسین طباطبا      

نـین منازعـاتی   شناسی فلسفی قدیم و همچ در مباحثی از علم منطق  و انسان        هاي مطرح شده  آموزه

هـایی  زمینه داده است، برخی پیش     علوم بالغی، کالم و علم اصول فقه رخ        ۀکه در عرص  

این نظریه به مـا     . نظریه هستند برخی دیگر مواد خامی براي آن         ذهن آن مرحوم و    کنندهحساس

این . نمایندآموزد که آدمیان در تعامل با محیط به ساختن ابزارهایی از جنس اندیشه اقدام می              می

هـاي مـرتبط   ها که در هرگونه اقدام عملی فردي و اجتماعی حضور دارند، اشیاء و انسان   اندیشه

ـیچ     می هاییبا ما را موصوف به عناوین و اوصاف و نسبت          . کـدام واقعیـت ندارنـد     نمایند که ه

بازشناسـی و  . هـا هـستند  قوانین اخالقی، حقوقی، اقتصادي، سیاسی همه از ایـن نـوع اندیـشه          

 صحیح تفکر و تحقیق در آنهـا عـالوه بـر            ةهاي حقیقی و شناخت نحو    یص آنها از اندیشه   تشخ

، به ما خواهد آموخـت کـه در تـصمیمات فـردي و اجتمـاعی چگونـه                  افزودن بصیرت علمی  

  .بیندیشیم و از چه خطاهایی بپرهیزیم

 و تأثیر   ادراکات اعتباري از منظر عالمه طباطبائی     «نوشتار حاضر برگرفته از طرح پژوهشی       

  .باشد  می-انجام یافته در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب-» آن در علم اصول فقه

  . ادارکات اعتباري، ادراکات حقیقی، مراحل فعل ارادي، فاعل علمی: هاي کلیديواژه

                                                
31/2/88:          تأیید نهایی7/11/87:  تاریخ وصول  

 واحد تهران جنوب-مربی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسالمی   
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  مقدمه

هاي مفسر کبیر و فیلسوف معاصـر عالمـه محمـد            ادراکات اعتباري از نوآوري    ۀنظری

دهد که آدمیان در هنگام برقرار نمودن ارتباط        این نظریه توضیح می   . ی است بایاطبحسین ط 

اساس نمایند که آنها بر   هاي خاصی عمل می   عملی با محیط خارج از خود با تکیه به اندیشه         

کـه ایـشان آنهـا را       هـا     این اندیشه . گردندهاي بیرونی تنظیم می   نیاز درونی خود و واقعیت    

. هرگونه رفتار فردي و اجتمـاعی آدمـی حـضور دارنـد            نهند، در  ی م ادراکات اعتباري نام  

کـه توضـیح   ) یعنی ادراکات حقیقی(ادراکات اعتباري از جنس اکتشافات علمی و فلسفی    

باشـند،    مـی خارجی بوده و در نتیجه یا راست و صادق و یـا غلـط و کـاذب     هاي    واقعیت

هـان کـشف نمـوده، بـه دسـت          جواقعی که از    هاي    نیستند و بلکه ذهن با مفاهیم و نسبت       

توانند نوع ارتبـاط    میبخشیده کهها   خیال، بر اساس نیاز آدمی، صورت جدیدي به آن        خالقیت قوة 

 کـه بـه انـسان و واقعیـات      در عـین حـال    ها    این اندیشه . انسان را با جهان خارج مشخص نمایند      

  . کنند  نمینها حکایتاالمري میان آشوند، از هیچ نسبتی واقعی و نفس  میپیرامون او مربوط

جعلی و پنـداري بـر سـاخته       هاي    اعتباري که از نسبت   هاي    با وجود تفاوت بنیادي اندیشه    

االمري حکایت دارنـد، بایـد اعتـراف        هاي واقعی و نفس   حقیقی که از نسبت   هاي    اند با اندیشه  شده

 خیـزي بسیار حاصـل  اي هاعتباري به دلیل اوصافی که در ذیل خواهد آمد زمین هاي    نمود که اندیشه  

حقیقی یکی به حساب آیند و به دنبـال آن چـه خطاهـا و چـه بـسیار                   هاي    اند تا با اندیشه   یافته

  :اوصاف نامبرده بدین قرارند. انداستداللهاي نابجایی که از آن سر برآورده

  . از جنس اندیشه بودن-1

  .دهند  میرا پوششکه هر گونه فعالیت آدمی اي  ه حضور گسترده اعتباریات به انداز-2

  .ها تطبیق داده شدن آنها بر واقعیت-3

  . برساخته شدن آنها از مفاهیمی که هر یک به تنهایی مصداقی در جهان خارج دارند-4

  . حملی و شرطیهاي   اندیشیده شدن و اظهار آنها در قالب جمله-5

 عوام  –ها  شابهتم حقیقی نیز وجود دارند و اینهاي  کاست در اندیشه و کم این اوصاف بی

  .  خلط پندار و واقعیت در غلطانده است خواص را نیز در ورطۀ-ي خود دارندکه جا
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وظایف فلسفه تـشخیص موجـودات      ترین    از نظر مرحوم عالمه طباطبایی یکی از اصلی       

ایـن مهـم تنهـا بـا        . واقعی و حقیقی از موجودات پنداري یعنی اعتباریات و وهمیات اسـت           

 از ایـن رو ایـشان در  . آیـد   مـی کات اعتباري و ادراکات حقیقـی حاصـل  شناخت دقیق ادرا 

در این مقال به معرفـی  . گشایند  میاعتباريهاي  مباحث فلسفی باب مستقلی در معرفی اندیشه      

  . آنها خواهیم پرداختهاي  ادراکات اعتباري، نقش آنها در زندگی، اقسام، دامنه و ویژگی

   بحث پیشینۀ

مهمی را که در پیدایش نظریه اعتباریـات بـه صـورت ایجـاد              اي  ه  زمینهتوان پیش  می

. س زد اند، تا حدودي حد    قدمات و مبانی نظریه دخالت داشته     مسئله و یا در اختیار نهادن م      

ـ        فرضالبته این حدس بر اساس پیش       خـود بـدانها     ۀهایی است که مرحوم عالمـه در نظری

  . اندشان به کار بردهز نظریهاستناد جسته و یا در جهت تأیید و تقویت اضالعی ا

 عقـل عملـی و عقـل نظـري و          ةبه گمان نگارنده مبحث حکمت عملی و نظري و قو         

به منزلـه منبعـی بـراي       ( شناسی فلسفه ارادي در مباحث انسان   هاي    مراحل و مبادي فعالیت   

بـه  ( منازعات کالمی در مبحث حسن و قبح افعـال الهـی           ،)هاي نظریه فرضبرخی از پیش  

مرحوم عالمه محمد حسین غـروي      هاي     دیدگاه ،)پردازکنندة ذهن نظریه  امل حساس منزله ع 

، مبحـث  )نیافتـه و خـام  ۀ اضـالعی سـازمان   به منزل ( در علم اصول فقه   ) کمپانی(اصفهانی  

قضایایی که هدف از آنها ایجاد یک بـاور تـصدیقی نیـست بلکـه ایجـاد                 (قضایاي مخیله   

به (در علم منطق ) انگیزدمیه را نسبت به چیزي برتخیالتی است که رغبت  یا نفرت شنوند       

دانشمندان علـم بالغـت در توضـیح    هاي  و نظریه) ها فرضۀ منبعی براي برخی از پیش     منزل

، در پیـدایش  )هایی از نظریهبه منزله منبعی براي تبیین قسمت( مجازهاي عقلی و استعارات 

ـ          یاهاي    تأثیر زمینه . اند  اعتباریات نقش داشته   نظریۀ  ۀد شـده بـدان معنـان نیـست کـه نظری

نـسبتاً  هـاي     تلفیقی است که به نوعی با حک و اصـالح نظریـه           اي    هادراکات اعتباري نظری  

موضـوع  هاي  قبلی در زمینههاي  تر از نظریهتر به وجود آمده و توضیح و تفسیر کامل       ناقص

مـک تبیـین    از مباحـث بـه ک     اي    هبلکه همان گونه که گذشـت پـار       . نماید  می خاصی ارایه 

آن نظریـه و بعـضی      هـاي     فـرض هایی از نظریه و برخی دیگر نقاط اتکـاء و پـیش           قسمت
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ـ     مه و بخشی از آنها اضالعی سازمان       ذهن مرحوم عال   کنندة حساس  ۀنیافته و خام براي نظری

ونگی و میزان دخالـت آنهـا در        یاد شده و چگ   هاي    زمینهتوضیح پیش . اند ادراکات اعتباري 

 ادراکات اعتباري برآمـده     به هر روي نظریۀ   . طلبد  می  مجال و مقال دیگري     اعتباریات نظریۀ

هایی منسجم و هماهنگ با نظام و صورتی معقول و منطقی است که ما را بـا نـوعی       از داده 

تعامل انـسانی بـا محـیط و        ) مکانیسم(از فعالیت دستگاه اندیشه آشنا ساخته و ساز و کار           

ند اخالق، حقوق، قوانین فرهنگی، سیاسی، اجتماعی،       عملی مان هاي    چگونگی ساختن دانش  

 ادراکات از این رو نظریۀ. دهد  میهنجارها و آداب و رسوم اقوام و ملل را براي ما توضیح           

سابقه است همانگونه مرحوم عالمـه بـه ایـن نکتـه            ۀ کامالً بی  اعتباري در کلیت خود نظری    

  . اند تصریح نموده

 سـعی و تـالش       علوم حقیقی نهایـت    ۀدان پیش در زمین   توان انکار کرد که دانشمن    نمی«

 ولی در خصوص اعتباریات     – حق تعالی جزاي خیر به ایشان دهد         –اند  خود را به کار گرفته    

  .)123  رسائل شعبه،1362طباطبایی، ( »ایم بحث مستقلی را از ایشان به ارث نبرده

 به نظاره بنـشینیم و      تريه امروزي  ادراکات اعتباري را با نگا     در این نوشتار برآنیم که نظریۀ     

مرحـوم بـراي   باشد که به فضل الهی غبار از چراغی که آن          .  یمیگذار آن را رصد نما    نتایج تأثیر 

  . اند، برگیریمافروختهین مباحث علوم انسانی بر بخشی از مهمتراندیشه ورزان، در عرصۀ

  اصطالح شناسی 

 اعتباري کاربردهـاي متفـاوتی       واژة می اسال ۀر این نکته الزم است که در فلسف       تذک* 

  . نماییم تا اشتراك لفظ رهزنی نکند  میدر ذیل به آنها اشاره. دارد

مفـاهیمی کـه حقیقـت و       ): معقوالت ثانیه (   اعتباري به معناي مفاهیم غیر ماهوي       -1

اینهـا تنهـا    . شـوند   مـی  نمایند مفاهیم ماهوي یا حقیقـی نامیـده         می چیستی  چیزي را بیان    

از همین جهـت    . توانند از وجود خارجی یا ذهنی برخوردار شوند         می  هستند که  ییها  قالب

مفـاهیم  . باشـد   هویـت و شـأن آن مفـاهیم مـاهوي نمـی     موجودیت خارجی یا ذهنی عین  

ماهوي، مفاهیمی هستند که هویت و حیثیت آنها یا عین موجودیت خارجی است ماننـد        غیر

سـت  و یا عـین موجودیـت ذهنـی ا   ) لسفیمعقوالت ثانیه ف.. (.وجود، وحدت و وجوب و  

و یا مفاهیمی هـستند کـه از چیـزي      ) معقوالت ثانیه منطقی  ... (مانند کلیت، جنس، فصل و    
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مفاهیم . تواند از موجودیت برخوردار باشد مانند مفهوم عدم        کنند که اساسا نمی     می حکایت

.خوانند  میغیرماهوي را اعتباري
1  

ن اصطالح اصالت به معناي عینیت و خارجیت در         در ای «:  اعتباري در مقابل اصیل    -2

ایـن اصـطالح    . گیـرد مقابل اعتباریت به معناي عدم عینیت و محصول ذهن بودن قرار می           

.»گیرد  میهمانی است که در مبحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت مورد توجه قرار
2  

ـ :  اعتباري به معناي هویتی که باید آن را در موجودات دیگر یافـت             -3  ودات را موج

اول موجوداتی که براي خود چیزي هستند و هویتی         . توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد       می

اگر سقفی کـه بـاالي      . یابند  می دارند و دوم موجوداتی که در پرتو موجودات دیگر هویت         

سر ما قرار دارد، در نظر بگیریم ما و سقف هر کدام براي خود موجودیتی و هویت خاصی                  

 باال بودن سقف یا پائینی ما، چیزهایی نیستند که در کنار ما و سقف قرار                داریم ولی صفت  

. گردند  می گرفته باشند و بلکه آنها در نسبت خاصی که میان ما و سقف برقرار شده پدیدار               

موجودات حقیقی و موجـودات گـروه دوم کـه از جـنس صـفت                موجودات گروه اول را   

.نامند  میهستند، اعتباري
3  

در اصطالحات فلسفی جدیـد اصـالت بـه         «: ه معناي نتیجه و فرع بودن     ري ب  اعتبا -4

 معناي تقدم و اصل و اساس بودن و اعتباریت بـه معنـاي فـرع و نتیجـه بـودن اسـتعمال                     

یجـه ترکیبـات آن و یـا        گویند آیا ماده اساس است و روح خاصیت و نت           می مثالً. گردد می

  .)378، تا بی،ريمطه( اساس است و ماده نتیجه اوست؟ روح به منزلۀ

هایی کـه نقـش خبـر و گـزارش از           اندیشه: ابزاريهاي     اعتباري به معناي اندیشه    -5

هـاي    آنها را ادراکات حقیقـی و اندیـشه       ) خواه صادق یا کاذب باشند    (را داشته   ها    واقعیت

 شوند، ادراکـات اعتبـاري      می ابزاري که به هنگام انجام کارهاي ارادي، در پندار ما پدیدار          

.شود  می ادراکات اعتباري دقیقاً معناي پنجم قصدۀ اعتباري در نظریاز واژة. نامند می
4  

   ادراکات اعتباريۀتوضیح  نظری

 ادراکـات   ةدر این بخش برآنیم که به اختصار به معرفی، مبانی، نقش و اقسام و گستر              

م از کتـاب   ششۀ رسائل سبعه و مقالۀمرحوم عالمه طباطبایی در دو نوشت    . اعتباري بپردازیم 
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هـاي     خـود و در نوشـته      ئالیسم به طور خاص بـه توضـیح نظریـۀ         اصول فلسفه و روش ر    

ـ  و بدا  ۀلحکما  ۀی، نها ۀی الکفا ۀشیتفسیر المیزان، حواشی اسفار، حا    (دیگرشان   بـه  ) لحکمـه ا  ۀی

  . نمایند  میبرخی از نتایج به دست آمده از آن نظریه اشاره یا استناد

 در فهـم نظریـۀ  . ت ایـشان اسـتوار اسـت    نخـس ۀنوشتتوضیحات کنونی بیشتر بر دو  

ها و مبـانی آن     گاه این نکات تکیه  . بایست نکات زیر را در نظر گرفت        می ادراکات اعتباري 

  . باشند  مینظریه

  موجودات به لحاظ برخورداري از تکامل و نـوع تکامـل بـه سـه گـروه تقـسیم                   -1

تواننـد داشـته باشـند        می نچه که گروه اول موجودات مجردي هستند که تمامی آ       . شوند می

نـد  ا  هتوانست  می این موجودات از ابتداي وجود هر کمالی که       . یک جا دارند  ) کماالت ثانیه (

. دهد  نمی  و از این رو در آنها تکامل رخ         شده است  ند و یا به آنها داده     ا  هداشته باشند، داشت  

 زمینه ها، بـه طـور    وگروه دوم، موجوداتی مادي هستند که در صورت فراهم شدن شرایط     

 هـاي اختیاري، حرکات و تغییراتی در آنها رخ داده و در نتیجه کماالت و دارایی          طبیعی و غیر  

گروه سـوم گروهـی     . عناصر اولیه و گیاهان در این گروه قرار دارند        . کنند  می جدیدي پیدا 

 گروه به   این. یابی به کماالتی هستند   اي طبیعت و هویتشان به دنبال دست      هستند که به اقتض   

و ها    بایست از واسطه    می رسند بلکه   نمی صرف قرار گرفتن در محیط مناسب به آن کماالت        

 هـا حیوانـات و انـسان    . هاي وجودي جدیدي برسـند    ابزارهایی استفاده نمایند تا به دارایی     

.اند اینگونه
5  

گروه دوم و سـوم بـه فراخـور    . گیرد  می حرکت صورت  گونه تکامل به واسطۀ    هر -2

 خاص و متفاوت از یکدیگر انجـام      هاي    شان حرکت هاي طبیعی و ساختمان جسمانی    اقتضا

فعالیـت هـر   «که در قلمرو اینگونه موجودات     آنها مشترك است   این نکته در همۀ   . دهند می

کدام به نفع هستی و بقاء خود است و از این رو موجودي که به سوي نـابودي یـا ضـرر                      

  .)343-344 تا، بی،باطباییط(» .خود قدمی بر دارد سراغ نداریم

از روي هـا   گروه سوم یعنی حیوانـات و انـسان  هاي   بخش قابل توجهی از فعالیت  -3

گیرد که بـه آن آگـاهی داشـته           می به چیزي تعلق  ها     آن شود و ارادة    می اراده و قصد انجام   
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او . هاي آدمی بر اساس شناختی اسـت کـه از جهـان دارنـد       گیري انتخاب و تصمیم  . باشند

تواند چیزي را که هنوز وجودش را درك نکرده بطلبد و از خطري که به آن پی نبـرده            مین

گیـري، متـضلع بـه اضـالع     از این رو به طور جبري حوزة اختیار و تـصمیم   . ریزداست بگ 

  .آگاهی و محبوس در قلمرو علم اوست

.خوانند  می ها را فاعل علمی   از همین جاست که حیوانات و انسان      
6

 ۀ مرحل  زیرا که در   

دارنـد و از ایـن رو بایـد بـه            نمیقبل و هنگام انجام یک عمل بدون آگاهی قدم از قدم بر           

بـرداري از آنهـا و       و همچنین به روش بهره     سازند  می نیازها و چیزهایی که آنها را برآورده      

.سازند، آگاهی یابند  مینوع نسبتی که با آنها برقرار
7  

ت است، له استکمال فعلی انسان و سایر حیوانا     علمی که مستقیماً و بالفاصله وسی      «-4

  .)345 همان،(» علم اعتباري است نه حقیقی

بیـرون  هاي    ها و همچنین حیوانات پس از آگاه شدن از نیازهاي خود و واقعیت            انسان

برقـرار نماینـد، در     هـا     بایست آن نوع ارتباطی را که قصد دارند با آن واقعیت            می از خود، 

روي از ایـن    «و  . ه قرار دهند تا بتوانند آن ارتباط را محقـق سـازند           آگاهی خود مورد توج   

 خود را که مظاهر احتیاج و استکمال هستند باید با علم و             ناچار انسان خواهش قواي فعالۀ    

 خارجی ارتباط داده و صورت آنها را به         زش دهد و سپس آن خواهش را با مادة        ادراك آمی 

گوناگون تماس دهد و همین   هاي     حرکت  آنها به وسیلۀ   باماده تطبیق نماید تا قواي خود را        

 باشـد ارتبـاط حاصـل       می که مورد تعلق فعالیت وي    اي    ه انسان با ماد   ة فعالۀ جاست که قو  

  .)345 همان،(» کند می

در مـورد  اي  هبایست مـدل و نقـش    میبه دیگر سخن در درون انسان و سایر حیوانات        

این نقـشه بـر   . اقعیت وجود داشته باشد، تصور شودتواند میان آنها و و   می نوع ارتباطی که  

در این مدل موجودات پیرامون مـا از منظـر نیازهایمـان بـه              . گردد  می اساس نیازها ترسیم  

مانند ( شوند به این صورت که در ذهن و خیال خود به آنها صفاتی              می خاص دیده اي    هگون

خـود ندارنـد و یـا       از پـیش    بخشیم کـه      می ..). رئیس، مأمور،   خوب و بد، مملوك، مالک،    

میـان آنهـا و     ..) .مانند وجوب، تخییر، حرمت و مجـاز و غیـر مجـاز و            (ارتباطات خاصی   

کنیم که آن ارتباطات بـه طـور واقعـی و نفـس االمـري میـان مـا و آن          می خودمان تخیل 
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انـد   هاي پنداري و تخیلی   ادراکات اعتباري همان تصاویر و نسبت     . وجود ندارند ها    واقعیت

 بـا چنـین     .دهنـد   می و موجودات جهان خارج نشان    ها    رابطه عملی ما را با نوع فعالیت      که  

شود و آنگاه اراده مطابق       می  نیاز، پیش روي اراده مشخص     ةآورندتصویري، مسیر عملی بر   

اجرایی را صـادر کـرده و بـه         هاي    که در آن تصویر نشان داده شده، فرمان       اي    ههمان رابط 

 خود  ۀ به کار انداختن قواي فعال     انسان به واسطۀ  «بدینسان  . گردد  می دنبال آن، فعالیت آغاز   

  )312همان، ( »نماید  مییک سلسله مفاهیم و افکار اعتباریه تهیه

   ادراکات اعتبارينکاتی دربارة

ـ    : ندا  ه ادراکات اعتباري ابزارهایی از جنس اندیش      -الف  چهـارم   ۀهمانگونه که در نکت

اند که بر اسـاس نیازهـا، میـان مـا و             دادي هاي فرضی و قرار   ها نسبت   مد این اندیشه  ه آ گفت

شوند تا مـسیر عملـی خاصـی را پـیش روي اراده        می ها و موجودات بیرونی نهاده    فعالیت

  . گشوده و به دنبال آن فرمان عملی صادر شود

از  شوند و   می هاي فرضی یاد شده از جنس تصدیق بوده و میان تصورات نهاده           نسبت

.که مصداق خارج از توهم ندارندهایی هستند   از جنس فکر و اندیشهاین رو آنها
8  

حقیقی ما  هاي    آگاهی: شوند  می اعتباري از مفاهیم حقیقی ساخته    هاي     مواد اندیشه  -ب

 مدرکـه بـا یـک واقعیـت     تا زمانی که قوة  و   االمري هستند  تصویري از امور واقعی و نفس     

 پس .)287-288 ،تا، بی مطهري(» از آن بسازد  ویري  تواند تص    نمی اتصال وجودي پیدا نکند   

به طریـق حـسی یـا شـهود         ( خود را با رویارویی با واقعیت        ۀهاي اولی ذهن آدمی شناخت  

پـردازد و از      مـی   خود به تجزیه و ترکیب آنها      ۀآورد و با قدرت خالق      می به دست ) درونی

اء آن  باري، ذهن اجـز    اعت یشۀدر ساختن یک اند   . سازد  می متنوعیهاي    آنها مفاهیم و نسبت   

اند برگرفته و بر اساس نیاز خود آنهـا را در ترکیـب جدیـدي               اندیشه را که مفاهیم حقیقی    

مثالً ما از خود و دست خود و این نسبت که دسـت در اختیـار و            . نماید  می فرض و اعتبار  

ـ         زیـرا کـه   ،انـد  آنهـا حقیقـی  ۀتحت کنترل بدن است، مفهومی در ذهن داریم کـه هـر س

حال در اعتبارسازي همان نسبت را میان خود و کتـاب یـا             . دهند  می هایی را نشان   واقعیت
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نماییم که به طور واقعی چنان نسبتی وجود ندارد و بلکه چنان نسبتی میـان                 می خانه فرض 

  . خود و خانه تنها در ظرف پندار وجود دارد

 میـان آن  پنداري، خود را مالک و خانه را مملوك و نسبت فرضـی  بر اساس آن فرض 

اعتباري براي خود مـصداقی حقیقـی       هاي    پس هر جزئی از اندیشه    . نامیم  می دو را مالکیت  

.که اعتباري است  داشته و تنها ترکیب خاص میان آن اجزاء است          
9

هر یـک از    « و بدینسان    

، اصـول فلـسفه و روش       تـا  بـی  طباطبـایی، (»  وهمی روي حقیقتی استوار است     این معانی 

  )288 رئالیسم،

و به تعبیري دیگر اعتبار     ) 347 همان،(» اعتبار یعنی دادن حد چیزي به چیز دیگر        «-ج

هنگامی کـه چیـزي     ) 397 ،1360 ،ريمطه(»  را مصداق چیز دیگر قرار دادن      چیزي« یعنی  

دهیم کـه در واقـع مـصداق آن           می قرار) شیر(را مصداق چیز دیگري     ) مانند مرد جنگجو  (

دهیم که آن را ندارد و یا صفتی را کـه             می  به چیزي  نیست و همچنین هنگامی که صفتی را      

یم و یا چیزي که علت یا شرط نیست آن را علت و             ستان  می واقعاً دارد، به طرز فرضی از او      

.ارد مشغول اعتبار کردن هستیم این موآوریم، در همۀ  میشرط به حساب
10  

 قبلـی آمـد     ۀکتدر ن . باشند  می  اول از جنس تصدیقات    ۀ ادراکات اعتباري در درج    -د

از آنجایی که مرحوم عالمه مفهوم اسـناد را         «. که اعتبار یعنی دادن حد چیزي به چیز دیگر        

بایـست از جـنس تـصدیقات         می دهد که آنها    می کنند، این نشان    می در تعریف اعتبار اخذ   

  .)92 ،1363سروش، (» نه از جنس تصوراتباشند 

ـ   باید در نظر داشت که پس از شکل         ات کـه در اصـل نـوعی تـصدیق         گیري اعتباری

 تعلـق   ۀمانند رابط .  توان بر اساس آنها، مفاهیم تصوري اعتباري را بر ساخت           می باشند، می

این خانه متعلـق  (کنیم   می دیگر فرضتباري میان خود و خانه و یا هر شیکه به صورت اع 

 از و پس از آن فرض مفهوم مالک و مملوك و مالکیت تصوراتی هـستند کـه  ) به من است  

  .آیند  میپس آن فرض

اصول فلسفه (بر اساس دیدگاه عالمه طباطبایی در مبحث پیدایش کثرت در ادراکات 

 ،رسائل سبعه( و همچنین مبحث الترکیب )216 – 213 پنجم صفحه  مقالۀ،و روش رئالیسم
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توان دو روش را در توضیح چگونگی ساخته شدن  می)93-88لترکیب صفحه ا ۀلرسا

  .ي حدس زدتصورات اعتبار

 ذهن می تواند به )این دست متعلق به من است(هاي حقیقی در نسبت: روش اول

ي ا هرا به گون) دست و من( و همچنین هر یک از طرفین ) ملکیت،تعلق(طور مستقل نسبت 

مالک (آلود  مفهومی وصف،جداگانه در نظر گرفته و به لحاظ نوع نقشی که با نسبت دارند

برداري از یی که ساختن اعتباریات نوعی الگواز آنجا.  انتزاع نماید را از آنها)و مملوك

هاي حقیقی به  ت که مفاهیم تصوري یا از آن نسبتتوان گف هاي حقیقی است مینسبت

بدین ترتیب . ندا ه انتزاع شدها، تنهایی و یا با لحاظ یکی از طرفین در کنار آن نسبت

آید و این مفاهیم که هر کدام منشاء دست میه مفاهیمی مانند ملکیت و مالک و مملوك ب

 که )مانند خانه و من(ند براي موضوعاتی ا ه داشت)دست و تعلق آن به من(انتزاعی واقعی 

 بدین سمت هم .گردند  اعتبار می، در آنها وجود ندارد)ملکیت(به طور واقعی چنان نسبتی 

هاي اعتباري  بودند در فرضنسبت و هم مفاهیم تصوري که در جایی از واقعیت برخوردار 

   .شوند و متناسب با اعتبار و اهداف آن عاریه گرفته می

یم، آن ا ه پنداري که نسبت را در آن اعتبار کردۀروش دوم این است که از همان صحن

توضیح آنکه بر اساس این پندار همان ارتباطی که به طور  .نماییممفاهیم را انتزاع می

 حال در این .کنیم فرض می» من«و » خانه« وجود داشت براي »من«و » دست«واقعی براي 

فرض با لحاظ این که خانه و منافع آن متعلق به من است مفهوم مملوك را از خانه و به 

انتزاع  »من« مفهوم مالک یا صاحب را از ،لحاظ این که من صاحب خانه و منافع آن هستم

با لحاظ این که ) نه فرض(اقعیت  همان گونه که در روش اول بر اساس و.نماییممی

 مفهوم مملوك را از دست و به لحاظ این که ،هایش در اختیار من است  تواناییو» دست«

 مفهوم مالک یا صاحب را ،هاي آن هستمدست و تواناییة  اختیار دارندمن صاحب و در

  .انتزاع نمودیم

 باید نسبت، به هر روي در هر دو روش آن چه که مسلم است این است که ابتدا

این نکته به تعبیر دیگري خواهد آمد . س مفاهیم تصوري از آن انتزاع شودجعل گردد و سپ
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 در ظرف پندار هویتی اعتباري ،که موضوعات اعتباري پس از فرض و اعتبار نسبت خاصی

 قبلی روش اول  به نکتۀنگارنده بر آن است که با توجه. یابند و در نتیجه تعریفی خاص می

   .رسدتر به نظر می بولقابل ق

حقیقی عباراتی هستند کـه     هاي    تعریف:  معانی اعتباري قابل تعریف حقیقی نیستند      -ه

را ) عرضـیات (هـاي مخـصوص یـک ماهیـت         و صفت ) ذاتیات(اصلی  هاي    میزان دارایی 

دهند و بدیهی است که این کار تنها با شـناخت ماهیـات و کـشف ذاتیـات و                     می توضیح

از این رو تعاریف حقیقی توصیفاتی هستند که به ماهیات          . خواهد بود عرضیات آنها ممکن    

همانگونه که گذشت اعتباریات روابـط فرضـی و پنـداري           . شوند  می عینی و واقعی مربوط   

نفـسه  از این رو به طور واقعی هویتی فـی         .هستند که واقعیتی خارج از ظرف پندار ندارند       

. که بتوان آنها را تعریف کرد      ندارند
11

 امور اعتباري اگر هم تعریفی ارائه شود مبتنی بـر            در 

مالکیت عبارت است از رابطه خاص میان دو چیز که جامعه یا فـرد              . فرضی اعتباري است  

 آن  ةآن را فرض کرده است و همچنین پول، سکه یا تکه کاغذي است کـه جامعـه دربـار                  

ـ                ی اسـت کـه     ارزش اقتصادي فرض نموده و یا جرم عبارت از کاري که در خـالف جهت

جامعه آن را معتبر و مقبول شمرده و همچنین است حق، جریمه، پاداش، ریاست، معاونت،               

التصرف، وکیل، خوب، بد، مجـرم، چـک،        ، کارفرما، مالک، مستأجر، ممنوع    کارگر، کارمند 

  . زوج و زوجه، طالق، شاکی، متهم و غیره

. شـود   مـی  رایهگیرد و سپس تعریف ا      می در اعتباریات نخست جعل و فرض صورت      

نمـاییم و بـر همـین        ولی در مفاهیم حقیقی نخست آن را کشف کرده و سپس تعریف مـی             

 گوییم که تعریف آب آن است که این چنین فـرض شـود بلکـه     نمیاساس در تعریف آب   

باید به هـوش بـود      . گوییم که آب چیزي است که چنین اوصافی واقعی در خارج دارد            می

..  .ون مالک، مستأجر، مجرم، صاحب حق و رئیس ومرئوس و         که تحمیل عناوین اعتباري چ    

  . کاهد  میافزاید و نه چیزي از آنها  میبر واقعیات خارجی، به طور واقعی نه صفتی به آنها

حقیقتاً تمام زندگی فردي و اجتمـاعی       .  خروار ۀمفاهیم نامبرده در باال مشتی بود نمون      

هـاي    حقیقـی از چهـره    هـاي     شخیص چهـره  ت. گیرد  می ما در پرتو مفاهیم اعتباري صورت     

.طلبد اي می هاعتباري کار آسانی هم نیست و توجه و تمرین ذهنی ویژ
12  
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ـ نها،  1362 ،طباطبائی(» شود  نمی در اعتباریات برهان جاري    «-و  در  .)259 ،ۀالحکمـ ۀی

ند که قابل اعتمادترین اطالعاتی که با ابزارهاي مشترك شناخت آدمـی            ا  همنطق به ما آموخت   

.شوند  میآیند، یقینیات خوانده  میبه دست
13  

هایی را که از اینگونه استدالل. دهند  میها و مناسبات میان آنها خبر     یقینیات از واقعیت  

.نامند  میشوند، برهان  میمواد اطالعاتی تشکیل
14  

ها به کمک ابزارهاي شناخت، با جهان خارج و مناسبات جاري در آن روبـه               ما انسان 

هـاي    است که ذهـن بـه آنهـا صـورت         اي    ه ماد محصول این مواجهه به منزلۀ    . مویش  می رو

معتبر منطقی کـه بـه تـصورات و         هاي    سپس ذهن با چینش   . بخشد  می تصوري و تصدیقی  

  . یازد  میدهد، به کشفیات تازه دست  میتصدیقات اولیه خود

سـتدالل  که ما را بـه تـصدیق جدیـدتري برسـاند، ا         اي    هپیوند میان تصدیقات به گون    

بستگی به صحت و استحکام صورت و ها   میزان صحت واستحکام استدالل   . شود  می خوانده

و ) قـوانین منطـق   (استحکام صورت به انطباق آن بر قوانین ذهن         . داردها    آن) محتوا (دةما

  .استواري ماده بستگی به انطباق آن با جهان خارج دارد

 است که کـامالً مطـابق بـا واقعیـت           هاي برهانی دستیابی به دانشی    هدف در استدالل  

ها و مناسبات میـان آنهـا از سـویی و چیـنش و              ها، ذهن با کشف واقعیت    در برهان . است

از . نمایـد   می ترکیب صحیح آنها از سوي دیگر، نتایج و کشفیات غیرقابل تردیدي را تولید            

به یـاد داریـم     . اند واقعی در جهان خارج   هاي    این رو مقدمات برهان همیشه نمایشگر رابطه      

 واقعی میان ۀگونه رابطکه مناسبات و روابط در اعتباریات همه فرضی بوده و حاکی از هیچ      

هانی قـرار    یک استدالل بر   توانند مقدمۀ   نمی گاه اعتباریات بنابراین هیچ . طرفین خود نیستند  

ـ         نمی تر با هیچ یک از اعتباریات     به عبارتی ساده  . گیرند ارج توان چیزي در مورد جهـان خ

تواند تنها بـا اتکـاء بـه          نمی یعنی ذهن . عکس روند مذکور نیز ناشدنی است     . کشف نمود 

اطالعـات  . اعتباري را اثبات یا نفی نمایداي  هکشفیاتی که از جهان خارج نموده است رابط   

توانند مالک بـودن یـا     نمیعلمی و فلسفی از اشخاص هر اندازه هم دقیق و گسترده باشند، 

. عاون فرماندار و استاندار و مجرم بودن بعضی از اشخاص را اثبـات کنـد              یس بودن و م   ئر
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شمرند   می ریاست صفتی واقعی براي شخصی نیست بلکه رئیس کسی است که اورا رئیس            

.)الزم را نداشته باشد   هاي    هر چند توانایی  (
15

 اخالق در تفکرات غربـی،       در مباحث فلسفۀ   

برخی از فیلـسوفان معتقدنـد      . طرح شده است  این مسئله تحت عنوان رابطه هست و باید م        

ـ ) ادراکـات حقیقـی  (ها توان از مقدمات مشتمل بر هست  گاه نمی که هیچ  تکلیفـی  اي  هنتیج

 زیرا چنان استنتاجی مـستلزم سـرپیچی از قـوانین مربـوط بـه صـورت                 .گرفت) اعتباري(

.استدالل است 
16

یی به لحـاظ    ها در نگرش مرحوم عالمه طباطبایی ممنوعیت چنان استنتاج        

تی اعتبـاري را اثبـات      توانند نسب   نمی  زیرا سخنان حقیقی   .باشد  می ماده و محتواي استدالل   

.نمایند
17

  

اق هـر قـانون کلـی بـر         انطب: کنند  نمی اعتباریات از قوانین حاکم بر حقایق پیروي      . ز

  زیـرا  .استدالل قیاسی نشانگر چنین انطباقی اسـت      . اش انطباقی قهري است   مصادیق واقعی 

 میرد به ناچـار بایـد پـذیرفت کـه رضـا             می اگر بپذیریم که رضا انسان است و هر انسانی        

میرنـد   ها مـی     انسان ۀتوان پذیرفت که رضا انسان است و در عین حال که هم             نمی .میرد می

 زیرا چنین چیزي مستلزم این است کـه ذهـن هـردو طـرف نقـیض را        .میرد  نمی ولی رضا 

تواند کلیت یک قانون را بپذیرد ولی مـصداق آن قـانون را              می ن بنابراین ذهن . صادق بداند 

پس وقتی عنوانی بر چیزي صدق نمود تمامی احکام کلی مربـوط بـه              . مشمول قانون نداند  

 بر آن عنوان نیز صدق خواهـد  - البته در صورت صدق آن احکام به طور کلی  -آن عنوان   

ـ  الوجـود و در    ممکـن  به عنوان مثال اگر الف معلول باشد پس محتاج و         . کرد از   بعـد  ۀرتب

تواند   نمیگاه خودش گیرد و در حدوث و بقاء محتاج علت خود است و هیچ             می علت قرار 

روشن است کـه تمـامی آن احکـام در          . علت خودش باشد و یا علت خود را ایجاد نماید         

الوجـود اسـت، هـر      هر معلولی نیازمند علت است، هر معلولی ممکن       (ذیل قوانین خاصی    

کنـد و الـف در        می در مورد الف صدق   ..) .لولی در حدوث و بقاء محتاج علت است و        مع

از سویی دیگر اگر چیزي مصداق عنوانی بود ولی از          . شود  می چارچوب آن قوانین فهمیده   

 حکمی که در آن قانون مطرح شده بود پیروي نکرد در ایـن صـورت آن قـانون را باطـل                    

این . ابطال نماید» سبزندها    برگ ۀهم« این سخن را که      تواند  می یافتن یک برگ زرد   . کند می

 مصادیق از قوانین پیروي کننـد   ،شود که در فرض صحت قوانین       می مناسبات منطقی باعث  
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مناسبات نامبرده در جایی اسـت کـه        .  مصادیق کذب قانونی را برمال سازند      ،و در مواردي  

هـایی کـه     نمونه. خبرها نیست در اعتباریات این    . یک چیز مصداق حقیقی یک عنوان باشد      

تواننـد باعـث      نمـی  دهیم به هیچ وجـه      می هاي اعتباري را بر آنها صدق     مفاهیم و یا نسبت   

 مثالً اگرهمه رانندگان پشت چراغ قرمز توقف کننـد        . اثبات یا ابطال اعتبار مورد نظر شوند      

راننـدگان  توان نتیجه گرفت که باید پشت چراغ قرمز توقف کرد و یـا اگـر برخـی از             نمی

گـوییم کـه آن       می گوییم که قانون توقف پشت چراغ قرمز باطل شد بلکه           نمی توقف نکنند 

.قانون تخلف کردند   رانندگان از 
18

ـ               ۀ و همچنین اگر یک اسکناس هزار تومـانی بـه دو نیم

  ولـی آیـا  .شود  می مساوي نصف شود، اوصاف حقیقی آن یعنی وزن و حجم آن نیز نصف            

پانصد  شود و مثالً    می نیز نصف ) که امري اعتباري است   (صادي آن   توان گفت ارزش اقت    می

.مه تابع اعتبار اجتماعی است    تومان ارزش دارد؟ خیر، ارزش آن نی      
19

 از سویی دیگر تغییـر      

گذاري اگر مطابق اعتبارات کاالیی به    مثالً در قیمت   .شود  نمی اعتبار نیز باعث تغییر واقعیت    

.شود  نمید این باعث تغییر ماهیت آن کاالدو برابر قیمت قبلی تغییر نمای
20

  

در مورد علت و معلول اعتباري و شرط و مشروط اعتباري و عرض و موضوع اعتباري                «

قانون مربـوط بـه علیـت و        (قواعد   توان به هیچ یک از آن اصول و         نمی و کل و جز اعتباري    

مـرجح  س و ترجح بال   بر نف  زیرا در اعتباریات تقدم شی       .استناد جست » ..).شرط و مشروط و   

شود کـه عـدم تمیـز و تفکیـک       میمحال نیست از این جا روشن.. .و تقدم معلول بر علت و   

هایی کـه   آور است و استدالل   العاده خطرناك و زیان   ز لحاظ منطقی فوق   اعتباریات از حقایق ا   

 مرحـوم ) 293,292 ،تـا  بی،مطهري (ت باال نشود فاقد ارزش منطقی است     در آنها رعایت نکا   

آویز ح یا سایر مفاهیم اعتباري را دست      هاي متکلمین را که غالباً حسن و قب       مطهري استدالل 

  و معاد نتیجه بگیرند و همچنین بسیاري از   أاند که ازاین راه در باب مبد      قرار داده و خواسته   

انـد و  عتباریـات را در حقـایق جـاري سـاخته      هاي مادیین که احکام و خـواص ا       استدالل

اعتباریـات بـه اصـول و     دانشمندان علم اصول فقه که در  هاي    اري از استدالل  همچنین بسی 

نمایـد، از مـوارد همـان خطـاي منطقـی             می قواعدي که از مختصات حقایق است، استناد      

.شمارند میبر
21  
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اگر کسی به افتادن جسم بر روي زمین نگاه کند          : دهند  می  اعتباریات به عمل معنا    -ح

 ولی هنگامی که از قـانون بـاخبر         .کند  می ر نباشد، تنها به آن نگاه     ولی از قانون جاذبه باخب    

 یعنـی از فهـم ظـاهري حـسی پـا را فراتـر      . نمایـد   میفهمد و تبیین  میباشد آن حادثه را 

. گیـرد   مـی  و قوانین صـورت   ها     نظریه فهم در سایۀ  . رسد  می تري به فهم عمیق   گذارد و  می

آید مانند مثـالی کـه        می دسته  قی مربوط به واقع ب     قوانین حقی  ۀبینانه در سای  واقعهاي    فهم

 و تفـسیرهاي ارزشـی و اعتبـاري     هـا      قوانین اعتباري کارهاي آدمیان فهم     ۀسای در. گذشت

همین که عملی مطابق قانونی رخ دهد، آن را صحیح و درست و هرگاه این چنین                . یابند می

ق آداب و رسـوم و      ممکـن اسـت عملـی مطـاب       . شماریم  می نبود آن را خالف و ناصحیح     

آمیز به حساب بق آداب و رسومی دیگر بد و توهین      فرهنگ خاصی خوب و محترمانه و مطا      

کنند ولی حاکی     می و تفسیرهایی هستند که عمل را براي ما معنا        ها    ها فهم این قضاوت . آید

 عبور یک آمبوالنس و یک اتومبیل عادي از چراغ قرمز         . االمري نیستند  هیچ واقعیتی نفس   از

 یکـی درسـت و   :شوند  می ولی در نظر ما دو گونه تفسیر.به لحاظ واقعی هیچ فرقی ندارند 

در واقـع آن دو     . مجاز و مستحق تشویق و دیگري نادرست و غیرمجاز و مستحق مجازات           

.شوند  میعمل در ظرف اعتبار به آن اوصاف موصوف
22

   

شـود    مـی  عتبار فهمیده تذکر این نکته الزم است که تفسیر و فهم یک عمل در پرتو ا             

بـه  . را داراست ولی خود عمل در واقعیت خود حقیقتی از حقایق است و آثار واقعی خود           

عنوان مثال واجب بودن نماز و روزه اعتباري است ولی عمل نماز خواندن یا روزه گـرفتن         

را مانند تقرب به حق تعالی احساس آرامش         ایجاد عملی واقعی است که آثار حقیقی خود       

.گذارد که این آثار اعتباري نیستند  میبرجاي.. .منیت وو ا
23

  

در نکات قبلی آمد که دسـتگاه اندیـشه       : باشند  می  اعتباریات تابع نیازها و اهداف     -ط

کنـد تـا      می هایی در تخیل خود طراحی    دن نیازهاي طبیعت انسانی، اندیشه    براي برطرف کر  

شود و اگر     نمی اعتباري ساخته ،   نیازي نباشد  بنابراین اگر . راه را براي اراده و عمل بازنماید      

نیازي باشد و با اجراي اعتبارات قبلی برطرف نشود، آن اعتبارات لغو شده و اعتبار دیگري              

  . گیرد  میجاي آن را
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 و بـا تبـدیل عوامـل وجـود خـود            باشـند   مـی  پس این معانی یعنی اعتبارات قابـل تغییـر        «

.)286، 287 ، اصول فسفه و روش رئالیـسم، تا بی،ییطباطبا (»شود  میمتبدل) احساسات درونی (
24

 

 ،حدوث و بقاء، ثبات و تغییر، اصل و فرع بودن و وجود و عدم اعتباریات تابع حدوث و بقا                  

از ایـن رو آنهـا   . ثبات و تغیر، اصل و فرع بودن و وجـود و عـدم نیازهـاي زنـدگی اسـت              

  .به معناي کارآمدي و ناکارآمدي استابزاري اند که درستی یا نادرستی در آنها هاي  اندیشه

در ایجـاد یـک     . دهـد   مـی  نیاز محوري اعتباریات، راه نقد و ارزیابی آنها را نیز نشان          

هـا    یعنی روش (نیاز  هاي    بایست چشمی به نیاز داشت و چشمی دیگر به برآورنده           می اعتبار

و ..) .رات سنی و اقلیمی و   مانند تغیی (ازاین رو تغییر نیازها به هر دلیل که باشد          ) و امکانات 

تـر،  کوتاه تـر و کـم هزینـه       هاي    یابی به روش  دست(نیاز  هاي    همچنین تغییرات برآوردنده  

.عتبارات را به دنبـال خواهـد آورد       تغییرات ا ..) .یابی به فناوري جدید و    دست
25

 تغییـرات   

فـزودن  خواه به شکل جایگزینی و خواه به شـکل ا         ) اجتماعی فردي یا (اجرایی  هاي    قانون

  .  الحقه باشند براساس همین نیاز محوري قابل تفسیر استةماد وها  تبصره

آن دسـته از    : انـد  ادراکـات حقیقـی حکمـت نظـري        ادراکات اعتباري حکمت عملی و    . ي

یعنـی اعمـال و     (باشـند     مـی  شوند کـه تحـت کنتـرل اراده         می اطالعات که به موجوداتی مربوط    

 مت عملی و آن دسته از اطالعات کـه بـه موجـوداتی تعلـق        همان فلسفه یا حک   ) رفتارهاي ارادي 

حکمت نظري با آشناسازي نفـس       «.خوانند  می گیرند به اختیار ما نیستند فلسفه یا حکمت نظري         می

عملـی و رفتـاري     هـاي     گیـري با موجودات جهان و حکمت عملی با آشناسازي نفس با جهت          

 .)12 الـشفاء و المنطـق،     1363 ،سیناابن(» گردند  می ارتقاء درجه نفس   باعث به کمال رسیدن و    

 » عملـی شـناخت خیـر اسـت        غایت در فلسفۀ نظري شناخت حق و در فلسفۀ        «پس  

شـود کـه آنچـه در حکمـت           می  با توجه به بیانی که گذشت، روشن       .)14 ،1363همان،  (

گنجـد همـان     مـی گیرد، همان ادراکات اعتباري و آنچه در حکمـت نظـري        می عملی قرار 

.یقی است ادراکات حق 
26

  حکمـت  ، به نظر نگارنده فیلسوفان ما گرچه از طریق نقـش اراده           

شـناختی  اند ولی تفاوت ساختاري و به نـوعی معرفـت  عملی را از حکمت نظري جدا ساخته 

 هـاي اختار اندیشه  تحلیلی از س   ۀ ادراکات اعتباري با ارائ    ۀ نظری .اندمیان آن دو را تبیین ننموده     
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 میان حکمت عملی و حکمت نظـري را تبیـین نمـوده و از ایـن          تفاوت محتوایی  ،اعتباري

  .تري را براي آن دو معرفی می نمایدرهگذر وجه تمایز بنیادي

از نظـر حکمـا در هـر عمـل          : دارد  در هرعمل اختیاري حکمی اعتباري وجـود       -ك

: دارد  اثرگذار وجـود   ۀ انفعالی و یک مقدم     از جنس آگاهی و یک مقدمۀ      اختیاري دو مقدمه  

 آگـاهی از همـسویی اثـر آن کـار بـا        -2. خواهیم انجام دهـیم     می  آگاهی از کاري که    -1

پـس از ایـن چهـار       .  عزم و اراده   -4 هیجان و شوق نسبت به اثر نهایی عمل          -3تمایالت  

.شود  میمقدمه فعل نمایان
27

  

یعنی صدور یک عمل نه ضروري اسـت  . نسبت هر عمل با آدمی، نسبتی امکانی است 

ی و در صورتی که آدمی اراده کند عمل از او صادر شده و اگر نخواهـد عمـل                   و نه امتناع  

تواند   میدر قبل از این نکته آمد که انسان فاعل علمی است و تا نداند، نه              . شوند  نمی صادر

پس باید بدانـد تابتوانـد      . دهد و اراده بدون آگاهی کور است        می بخواهد و نه عملی انجام    

خواهد تحقق اثر فعل براي خود است و اثر فعـل جـز بـا                 می دمیآنچه را که آ   . اراده کند 

پس آدمی خواهان تحقق حتمی فعل و اثر آن بـراي خـود             . شود  نمی تحقق براي او حاصل   

از سویی در نظر آوریم که تحقق فعل نسبت به فاعل ارادي، امکانی اسـت و نفـس                  . است

 فعـل را در حـوزة     ) ورتوجوب یا ضـر   (ی  پس باید تحقق حتم   . خواهد  نمی این نسبت را  

این حکم اعتباري    آري تا .  اعتبار کردن دریابد تا بتواند فعل را محقق سازد         ۀسای آگاهی در 

بـه  » من باید آن عمل را انجام دهم      «تر  و به تعبیر رایج   » فالن عمل براي من ضروري است     «

.شـود   نمی مدد اعتبار درذهن شکل نگیرد هیچ عملی از آدمی صادر         
28

ین  نخـست  -1« پـس    

این . تواند بسازد همان نسبت وجوب است       می ادراك اعتباري از اعتباریات عملی که انسان      

  دامی است که انسان در میان فعالیـت خـود بـا تحریـک طبیعـت گرفتـار وي      ۀاولین حلق 

 اعتبار وجوب اعتباري است عمـومی کـه هـیچ فعلـی از وي اسـتغنا نـدارد                   -2. شود می

  )315 -316  و روش رئالیسم،، اصول فلسفهتا بی،طباطبایی(

صادقانه باید اقرار کرد که این نکته که در هر عمل اختیاري حکمـی اعتبـاري نهفتـه              

 و مالصـدرا مخفـی      سـینا اندیشی چون ابن  دید فیلسوفان باریک   است، حقیقتی است که از    

عمال را در سلسله مراحل انجام یافتن ا   اي    ه مفقود نظریۀ ادراکات اعتباري حلقۀ   . مانده است 
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ور شـدن   آن و شعلهةجوشش نیاز، تصور فعل و فاید    . نماید  می اختیاري شناسایی و معرفی   

امـا در   . شـوند   می اراده حقایقی بودند که با کمی توجه به درون به آسانی کشف            اشتیاق و 

حریـک نیـاز و     کنار آن مقدمات کشف فضایی از جنس اندیشه که به دسـت خیـال بـه ت                

هـا    ی که این گونه اندیشه    یاز آنجا .  کار آسانی نیست    ی نموده است،  دهاشتیاق، آن را سامان   

بایـست  شـوند مـی   یاز و اشتیاق به رفع آن ساخته می       اند و بر اساس درك ن     راهگشاي اراده 

  .ي چهارم مراحل انجام فعل ارادي در نظر گرفتآنها را قبل از اراده و در مرحله

اند که تنهـا در  ریات ابزارهایی از جنس اندیشهتبااع: سخن از اعتباریات، اعتباري نیست    . ل

بـه چـه چیزهـایی       شـوند؟   می این ابزارها چگونه و براي چه ساخته      . دارند ذهن و پندار وجود   

و پاسـخ  هـا   بستگی دارند؟ تغییرات و گسترش یا لغو آنها تابع چه چیزهایی است؟ این پرسـش    

  واقعیتی ذهنـی، بـه نـام اعتبـار مربـوط            زیرا که به   .اندز جنس ادراکات حقیقی   مربوط به آنها ا   

آیند و همچنین آثار مربوط به آن کارهـا           می وجوده  اساس اعتباریات ب   کارهایی که بر  . شوند می

خالصه آن که اعتباریـات کـه خـود         . کنند  می حقیقتی از حقایق اند که از قوانین حقیقی پیروي        

و امکانـات محیطـی   هـا    هـا و روش   هـایی چـون نیاز    واقعیتی ذهنی و پنداري دارند، با واقعیت      

 آنها مباحثی حقیقی را آغاز کرد و بـا تحقیقـات            ةتوان دربار   می ن جاست که  یاز هم  اند و مرتبط

 آنها را رصد کرد و دریافـت کـه          قا تغییرات و گسترش و حذف و اضافۀ       علمی علت وجود و ب    

  . نار نهادندچرا مثالً ایرانیان فالن آداب و رسوم را پذیرفتند و برخی دیگر را ک

ـ     ۀدر واقع نظری   اعتبـاري اسـت کـه پیرامـون دسـتگاه          غیراي    ه اعتباریات خـود نظری

  . سازد  میو امور مربوط به آن ما را مطلع) و همچنین حیوانات(اعتبارسازي آدمیان 

توانیم با چشمی باز و فـارغ        ها می   امور مرتبط با آن     اعتباریات و  جانبۀبا شناخت همه  

ه و جریـان زنـدگی را در مـسیر          آلودي، آنها را بازسـازي نمـود      تعصبۀ  هرگونه دغدغ  از

.تري قرار دهیمصحیح
29  

  شاخه هاي اعتباریات

ۀ وجـودي   کاوانـه بـه اعتباریـات نگریـستیم و فلـسف          تاکنون از نگاه فلسفی و ذهـن      

 ثیرپذیر ازأگذار و تا آنها و امور تأثیرشناسانه و منطقی متناسب ب   اعتباریات و احکام معرفت   
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ر ایـن   د. ایـم کنون از بیرون به آنها نگاه کـرده       به تعبیري تا  . اعتباریات را از نظر گذراندیم    

  . شویم از نزدیک با اقسام آنها آشنا میرویم وقسمت به میان اعتباریات می

 طبیعی و تکـوینی     اعتباریه معلول اقتضاي قواي فعالۀ    چنانکه گذشت ساختن علوم     «

اي از آنها محدود و بـسته بـه          که فعالیت این قوا یا پاره      ن است باشد و پرروش  انسان می 

کار خواهـد  ه را ب   خود ۀ مثالً انسان قواي مدرکه و همچنین جهاز تغذی        .باشداجتماع نمی 

 فـرض دسته از ادراکات اعتباري بیآري یک. انداخت خواه تنها باشد و خواه در میان هزار       

ه اجتماع ازدواجی و تربیت اطفال و نظایر پذیر نیست مانند افکار مربوط باجتماع صورت

نخستین تقسیم بـه دو قـسم منقـسم         شود که اعتباریات با     آنها و از اینجا نتیجه گرفته می      

البته معلوم اسـت کـه      . اعتباریات بعد از اجتماع   . 2اعتباریات پیش از اجتماع     . 1 :شوندمی

فعالی که متعلق قسم دوم     افعالی که متعلق قسم اول هستند با هر شخص شخص قائمند و ا            

  ).315 ،تا بیهمان،(» د با نوع مجتمع قائمندباشنمی

 و دست یافتن به کمـاالت        حیات براي ادامۀ ) و همچنین حیوانات  (می  گفته شد که آد   

باشند، ناچارند با جهان خارج ارتباط برقرار کرده و         هاي وجودي که فاقد آنها می     و سرمایه 

. هاي اعتباري ممکن نیـست  این ارتباط بدون ساختن اندیشه ودر آن دخل و تصرف نمایند 

خواه از جنس اشیاء باشند، ماننـد       (اولین ارتباطاتی که  آدمیان با موجودات بیرون از خود           

و خواه از جنس انسان باشند مانند همسر، فرزند، شهروند، همکار و            .. .غذا، آب، درخت و   

 اعتباراتی است که آنها بـر تمـامی اعتباریـات    سازند براساسبرقرار می) یگر افراد جامعه  د

دهنده نسبت به اعتبـارات بعـدي ایفـا    ه و به نوعی نقشی زیربنایی و جهتبعدي تقدم داشت 

  . اندهاي اعتبارياالصول همۀ اندیشهاین اعتبارات به حق اصل. نمایندمی

یت  اهم و تغییر و گسترش و محدودیت و درجۀ       زوال   همانگونه که گذشت حدوث و    

ش نیـاز جدیـد، اعتبـار       پیـدای . هر اعتباري در گروه نیاز مرتبط با آن اعتباراست        ) اولویت(

به دنبال خواهد داشت و به همین صورت          و زوال آن بقا و زوال آن اعتبار را         جدیدي و بقا  

است گسترش و محدودیت و درجه اهمیت یک اعتبار که تابعی از نیازهاي مـرتبط بـا آن                  

ترین اعتبارات پیوندي با    ه ناچار باید اذعان نمود که اصلی      یرش این نکته ب   با پذ . اعتباراست
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هـایی کـه در     ترین نیازها و گرایش   حال از زاویۀ اصلی   . ترین نیازهاي وجودي دارند   اصلی

  .پردازیمترین اعتبارات می انسانی خود داریم به معرفی اصلیوجود

اي در داده هر چه را کـه بـه گونـه     ادامه   خواهم به وجود خویش   من متمایلم و می   . 1

 چنین تمـایلی بـه      .مه دست آور  تر موثر است، ب   بخشتر و لذت   هر چه مطلوب   حیات و بقا  

اي بخشیده شـده    ت تکوین الهی، به هر موجود زنده      بخش وجودي، به دس   بقا و گسترش لذت   

ه  ب توانیاین تمایل را نه م    . به ودیعت نهاده شده است    ) فطرت(است و در ساختار وجودیش      

این اصل حاکم بر وجود آدمی به مانند اصل اختیار بـه       . توان کنار نهاد  دست آورد و نه می    

از این رو این اصل حقیقتـی       . و همچنین حیوانات ایجاد شده است      هاطور جبري در انسان   

  . اي حقیقی استکنیم و بنابراین اندیشهاست که در خود کشف و شهود می

 تربخشتر و لذت   و گسترش مطلوب   توانند مرا به همان بقا    من می موجودات بیرون از    . 2

هاي گوناگون زندگی و    هاي حقیقی است که از طریق تجربه      اندیشه  این نکته نیز از    .برسانند

  .دست آمده استه علوم نظري ب

مثالً خـوردن،   (هاي خاصی   دستیابی به منافع موجودات بیرونی بدون انجام فعالیت       . 3

واقعیتی است  اي حقیقی و    این نیز اندیشه  . ممکن نخواهد بود   )....داشتن، بریدن آشامیدن، بر 

  . دست آمده استه هاي علمی بکه به نوعی از تجربه

صل، هر فعالیتی را که در جهت بقا و گسترش وجودي مطلوب و             با توجه به این سه ا     

تبـار  اع(شـمارم   ا براي خود ضـروري و واجـب مـی         بخش خود تشخیص دهم، آن ر     لذت

شمارم و بـه خـود        می و هر موجود بیرونی که نیاز مرا تامین کند در خدمت خود           ) وجوب

و از آنجایی که به دنبال گـسترش  ) اعتبار استخدام(دهم که از منافع آن بهره ببرم       اجازه می 

بخش خودم هستم و از هرگونه درد و رنجی گریزانم هر فعالیتی را              لذت وجودي مطلوب و  

اعتبـار  (شمارم    می الزم خود رساند همان را بر     می رنج و سختی مرا به هدفم     که با کمترین    

همچنین از آنجایی که به دنبـال        و) انتخاب اخف و اسهل    تر یا تر و سبک  انتخاب راه آسان  

هایی را انجام می دهم که در نظر   بخش خود هستم فعالیت   گسترش وجودي مطلوب و لذت    

رو هـر فعـالیتی را کـه بـر خـود ضـروري               ام و از این   هد آنها را سازگار با هدفم یافت      خو
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و ) اعتبـار حـسن و خـوبی      (اسـت    ام، فعالیتی است که معتقدم با مـن سـازگارتر         شمارده

 بنـابراین  .)اعتبار قـبح و بـدي  (ام، آنها را انجام نخواهم داد   هایی که ناسازگار یافته   فعالیت

شـمارم و    میودي من است، خوب     در جهت اهداف وج   هرکاري را با این باور که آن کار         

.شمارم  می هر کار خالف آن را بد     
30

 از سویی دیگر به دلیل ایـن کـه حیوانـات و آدمیـان           

 یابنـد  آنها ظاهر نشود آن را موجود نمـی  ادراکی علمی هستند و تا چیزي در حوزة      هاي    فاعل

بـه علـم بـه       از این رو همیـشه       .)خواه آن چیز نیاز وجودي درونی یا موجوي بیرونی باشد         (

گاه از اعتبـار  پس باید قضاوت کرد که انسان و هر موجود زنده هیچ          «واقعیت دست می یابند     

مستغنی نیست و به حکم اضـطرار غریـزي بـه علـم      ) مقابل ظن و شک و وهم     (دادن به علم    

   )325 همان،(»یعنی صورت علمی را همان واقعیت خارج خواهد گرفت. اعتبار خواهد داد

  ص اعتبار اختصا

وجـوب و  ( باال بردةاعتبارات عمومی منحصر در موارد نام  «عالمه طباطبایی برآنند که     

باشد و بلکه موارد دیگري نیز      نمی)  و انتخاب اخف و اسهل و علم       حسن و قبح و استخدام    

چنانکه اعتبار اختصاص و اعتبـار فایـده در         .  عمومیت داشته باشند   ۀتوان یافت که جنب   می

 زیرا اگر انسان را تنها و در حال انفراد فرض کنیم در هنگام              .عامه هستند عمل از اعتبارات    

استفاده از هر موجودي اگر با مانع و مزاحمی روبرو شود که بخواهد از اصـل فعالیـت یـا     

تکمیل فعالیت او جلوگیري نماید، به ناچار و خواهی نخواهی به مقام دفـاع برآمـده و بـا                   

خود تخصیص داده و تصرف خود را بر وي مستقر خواهد           فعالیت دفاعی آن موجود را به       

ساخت و در عین حال این وضع را یک نسبتی میان خود و آن موجود اندیـشیده و مفهـوم          

گر خواهد شد و این مفهوم همـان        در پندار وي جلوه   )  از آن من است    این ماده (اختصاص  

رایـی، رتبـه و     اختصاص مطلق است که اصل مالکیت یکی از شعب اوست و همچنـین دا             

همچنین لزوم فایـده    . از شعب اوست  .. . زناشویی و  ام و هرگونه حقوق قراردادي و علقۀ      مق

یکی از اعتبارات عمومی است کـه از اصـل مفهـوم    ) باید کار آرمان داشته باشد  (در عمل   

  .)328 همان، (» اعتبار استنتاج می شود
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 انـسان بـا   نظـیم رابطـۀ  در واقع منطق حاکم بر تاعتبارات عمومی که ذکرش گذشت   

هاي اعتباري، حضوري   زند اندیشه آري در هر فعالیتی که از ما سر می        . محیط پیرامون است  

دهـیم هـر یـک از آن        رداشت که در هر عملی که انجـام مـی         نباید انتظا . نامحسوس دارند 

تـوان گفـت کـه        مـی  . خودآگاه ذهنمان حاضر شده و خودنمایی کننـد        اعتبارت در حوزة  

ـ     نمی ذهن وجود دارند ولی دیده      عمومی از این جهت که در      اعتبارات وانین شوند، مانند ق

اسـتداللی هـستند و تنهـا در         هاي بنیادي هرگونه نظریـه و     فلسفی می مانند که پیش فرض     

 خودآگاهی ذهـن   ۀهاي بنیادین مورد توجه قرار گرفته و در عرص        صورت مطرح شدن شک   

د،  هنگامی که براي برطـرف کـردن تـشنگی خـو            در  است کافی. سازندخود را نمایان می   

و نه  (نماییم از خود بپرسیم چرا در این لحظه این کار را            دست به سوي لیوان آبی دراز می      

) اعتبار خـوب (باید انجام دهم؟ آیا جز این است که آن عمل را سازگار          ) کارهاي دیگر را  

و آن را از آن     ) ل اسـتخدام  اص(به حساب آورده و خود را در استفاده از آن مجاز شمارده             

ش را بـه عنـوان      و در انتخاب روش سیراب شـدن، آن رو        ) اصل اختصاص (خود پنداشته   

ـ   ) اعتبار اخف و اسهل   (ام  روشی آسان برگزیده    مراحـل مـذکور یعنـی    ۀو از آنجا کـه هم

واقعیت داشـته بـه همـان       .. .تشخیص تشنگی و وجود لیوان آب و اثر آن در رفع عطش و            

را براي خود ضـروري     ) و نه کاري دیگر   (آن کار را    ) اعتبار علم (ام  درك کرده اي که   گونه

اعتبـارات عمـومی    «بنـابراین بایـد اعتـراف نمـود کـه           ). اعتبار وجوب و باید   (ام  شمارده

گیـرد  چون اعتباراتی هستند که انسان در هر تماس که با فعل می           ) اعتبارات قبل االجتماع  (

 یعنی اصل ارتباط طبیعت انـسانی بـا مـاده در فعـل، آنهـا را         -از اعتبار آنها گریزي ندارد    

».شـود  از این رو هیچگاه از میان نرفته و تغییري درذات آنهـا پیـدا نمـی         -آوردبوجود می 
 

  .)329 همان،(

نمـاییم قابـل    ط مـی  باید توجه داشت که موضوعاتی که آن اعتبارات را به آنها مـرتب            

یا کجـاوه   هاي طوالنی با چارپا     زمانی مسافرت «آري  . تغییرند ولی اصل آن اعتبارات ثابتند     

 اتومبیل و هواپیما، قاعدة     ولی با پیدایش وسایل تازه مانند     گرفت  و یا تخت روان انجام می     

 تازه را به جاي کهنه نشانیده و صفت لزوم و خـوبی را              لزوم انتخاب اخف و اسهل وسیلۀ     
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.  میان نرفت ولی جاي خود را عوض نمود        از آن گرفته و به این داده و البته اصل خوبی از           

می آدابـی،   در هر گوشه و کناري از اجتماع امروز صدها مثال براي اینگونه تغییرات رسـو              

»توان پیدا کردهاي اجتماعی، میاخالق، معامالتی، تماس
 

.)320همان،(
31

  

ـ       پیوسته زنده و سرگرم فعالیت بوده و تن        ،اصول اعتباریات « ا جابجـا   ها موارد و مـصادیق آنه

 بشري پیوسته به پیشرفت خود در استخدام و استفاده از ماده ادامه داده و سـرگرم                ۀشود و جامع  می

کنـد و    را عـوض مـی      زندگی دیروزي خود   ۀتوسعه و رفع تضییقات زندگی بوده و هر روز صحن         

یـان  از ایـن ب . رنـد  برخورد و فعل و انفعاالتی است که اصول اعتبـارات در همـدیگر دا     ۀاین الزم 

  .)330 همان،(» شود که تغییر اعتبارات خود یکی از اعتبارات عمومی استنتیجه گرفته می

  :دانندمرحوم عالمه طباطبایی تغییر اعتبارات را به موارد ذیل مرتبط می

هـا  آن عـادت  . گردنـد هاي خاصی می  شرایط اقلیمی و محیط زندگی باعث عادت      . 1

 و از این رو شرایط متفاوت محیط زندگی، آدمیان را           آورنداعتبارات خاصی را به دنبال می     

.دهدبه اعتبارات متفاوتی سوق می    
32

اختالفات فاحشی که از افکـار اجتمـاعی و آداب و            «

هاي مختلف زمین مـشهود اسـت بخـش مهمـی از آنهـا از همـین جـا        رسوم سکنه منطقه  

.)331 همان، (» .گیرندسرچشمه می
 

  

العـین  یق تلقین یا عادت و یا تربیت نصب       پیوسته از طر  هنگامی که اعتبارات خاصی     . 2

کنند و در این صورت خـواهی نخـواهی همـان            توجه نمی  گردد آدمیان به اعتبارات دیگر    

، منطقی و صحیح و خوب به نظر خواهند آمد و خالف        )یعنی همان اعتبارات خاص   (افکار  

در تثبیـت افکـار     ) تربیـت  اعتیاد،   ،تلقین(به خالف وي در این صورت توارث افکار         . وي

.اجتماعی و ادراکات اعتباري نقش مهمی بازي خواهند کرد
33

  

باعث تغییـر در    یابی به امکانات جدید     ش علم و دانش بشر و در نتیجه دست        گستر. 3

 چرا که آدمی گرایش دارد که از سازگار به سازگارتر و از آسان            .گردداعتبارات زندگی می  

.تر حرکت کندبه آسان
34

  

.شودبار باعث ایجاد اعتبارات جدید میگسترش یک اعت. 4
35

  

هنگامی که عملی به صورت اعتباري واجب گردید در صورتی که عملی دیگر بتواند              

مثل . گردندهمان اثر عمل قبلی را بر جاي گذارد، آن دو عمل به صورت نامعین واجب می               
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نمایـد کـه متقاضـی اصـل         متقاضیان اینگونه شـرط      ةاین که سازمانی جهت تکمیل پروند     

هاي تخییري در اصطالح فقـه  وجوب«. باید به همراه داشته باشدشناسنامه یا کارت ملی را     

»باشندلکیت مشاعی از این قبیل میو ما
 

  .)139 ،1362 همان،(

را ساقط نماید تواند اعتبارات دیگریک اعتبار می. 5
 

  .)140 ،همان(

 امر کند که در هفته جاري بـه دسـتورات مـن     مانند این که یک مدیر به زیردستان خود       

اول او معتبر و با اعتبار آن بقیۀ دسـتورات وي           که در این صورت همان دستور       . یدنمایعمل ن 

م عالمـه طباطبـایی در کتـاب اصـول     پوشیده نماند که مرحو. شونداز درجۀ اعتبار ساقط می 

یـرات  تغی«دارنـد کـه      اظهار مـی   کنند و فلسفه و روش رئالیسم تنها به سه مورد اول اکتفا می          

 هايکرد ولی نوع تغییرات به همان بخش      توان پیدا    نامبرده می  گانۀدیگري نیز به جز تغییرات سه     

 ولـی در    »)332 تا، اصول فلسفه و روش رئالیـسم،      همان، بی ( گردد نامبرده منتهی می   ۀگانسه

.نمایند  میافه اعتباریات از کتاب رسائل سبعه دو مورد آخر را نیز اضرسالۀ
36

  

  اعتباریات بعد از اجتماع

ها گفته آمد که این گروه از اعتبارات، اعتباراتی هستند که در اثر زندگی جمعی انسان              

بندي و شمردن آنها باالتر به این گروه آنقدر زیادند که شاید تمییز و طبقه       . آیندوجود می ه  ب

.از توانایی فکر بوده باشد
37

  

از این . شودیشان توسط همنوعانشان برآورده می   اي از نیازها  که پاره اند  آدمیان دریافته 

.نماینـد دگی در کنار یکدیگر را اعتبار مـی    رو و براساس اعتبار استخدام، زن     
38

ي آنهـا بـرا   

برداري از آنها به دو اعتبار نیازمندند اول فهماندن مقـصود و        ایجاد ارتباط با دیگران و بهره     

.د نیازهاي طرفین را برآورده سازد     دوم اعتباراتی که بتوان   
39

 براي فهماندن مقصود، زبـان و       

  .نمایندهاي زیر را اعتبار میبخشند و براي برآوردن نیاز دوم اصلسخن را اعتبار می

  : اصل مالکیت. 1

.  همـان اصـل اختـصاص اسـت        -گونه که قبالً بدان اشاره شد      این اصل همان   ریشۀ«

تصاص به عین چیـزي تعلـق گیـرد در اصـطالح آن را              هنگامی که این نسبت اعتباري اخ     
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علق گیـرد، در اصـطالح آن   بریم تاي که از چیزي میمالکیت و هنگامی که به فایده و بهره       

.نامندرا حق می  
 

مالک اتومبیل، خانه، کتـاب، وسـایل       ها    سان انسان و بدین ) 333-4همان،(

ایگی، حـق عبـور و    حـق همـس  ،شده و نسبت به شخص دیگري حق همسري       .. .زندگی و 

هاي عمومی، حق استفاده از مرور، حق دوستی، حق پدري و فرزندي، حق استفاده از مکان         

  .کنندپیدا می.. .ي و حق اعتراض وأملک استیجاري، حق ر

افتد که هریک از افراد اجتماع به موادي احتیـاج          در زندگی اجتماعی بسیار اتفاق می     

بـه  .  اسـت  ز این رو اضطراراً اعتبار تبدیل پـیش آمـده         ا. دارند که آنها مال دیگران هستند     

مالـک شخـصی و     (هـاي مـالکین     اي به لحاظ تفـاوت    واسطۀ اعتبار مبادله، تقسیمات تازه    

انسان (و تفاوت اعیان مملوکه     ) واجد مانند بچه  اکی، مالک واجد شرایط تصرف و غیر      اشتر

و غیـر قابـل نقـل و انتقـال و           برده، حیوان، گیاهان، جمادات و امالك قابل نقل و انتقـال            

له موضوعات اعتباري جدیـد      اعتبار یک سلس   أپیش آمده و منش   ..) .موجود و غیر موجود و    

ـ   و دامنه   اعتبـار روانـه   ۀداري گردیده که هریک در ذیل خود احکام گوناگونی را بـه عرص

ر اسـت،   از آنجایی که تبادل پایاپاي میان امالك همیشه مقدر نبوده و یـا دشـوا              . اندساخته

احتیاج به اعتبار پول پیش آمده که این اعتبـار نیـز یـک سلـسله اعتبـارات فرعـی ماننـد             

»به دنبال آورده است.. .اسکناس، چک، اوراق بهادار و
 

.)334-5 همان،(
40

  

  اصل ریاست و مرئوسیت و لوازم آنها. 2

ها، ه آن آدمی دریافته است در جمعی که هر یک خواسته هایی داشته که براي دستیابی ب              

بایـست  اند، مـی  ها را اعتبار نموده   جمع شدن کنار یکدیگر و همسو کردن نیروها و فعالیت         

آدمی به طور حقیقی چنـین کـاري را در          ) رأس(گونه که مغز    همان«. هماهنگی برقرار کرد  

از این رو با الگوگیري از چنان نسبت واقعـی، نـسبت          . دهدمجموعه اعضاء بدنی انجام می    

نماید و بـه رئـیس اختیـاراتی را      ماندهی و اطاعت و فرمانبرداري را اعتبار می       ریاست و فر  

گردد  اقسام تعارفات و کرنشها می      تکریم و  ده که به لحاظ آن اعتبارات شایستۀ      تفویض نمو 

.)237-8 همان، (» موظف به پیروي از رئیس می شوندو از سویی مرئوسین نیز اعتباراً
41
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. ة رئیس حرکت کننـد    بایست براساس اراد  عضا مجموعه می  مطابق اعتبار و قرارداد، ا    

 شخص رئیس به طور حقیقی و واقعی تنها بر اعضاء و جوارح خود رئیس تسلط            ولی ارادة 

 رئـیس تبعیـت نماینـد،    هاي مرئوسین از ارادةاز این رو براي این که فعالیت  . دتکوینی دار 

به فعالیت دیگـران مـرتبط سـازد و آن      رئیس را    اعتبار و قراردادي هستیم که ارادة     نیازمند  

اي اسـت کـه در ظـرف اعتبـار بـه            بنابراین امر و نهی، اراده    .  است همان اعتبار امر و نهی    

ر واقعـی فعالیـت دیگـران       بنابراین به طو  . فعالیت یا عدم فعالیت دیگران تعلق گرفته است       

یس تحقق یابد، نیازمند     رئیس نبوده و از این جهت براي این که اوامر و نواهی رئ             تابع ارادة 

تضمین هاي اجرایی هستیم یعنی به اعتبارات جدیدي نیـاز داریـم کـه ضـمانت اجرایـی                  

موتور محرك آدمیان براي انجام هر فعالیتی نیاز آنهاسـت          . دستورات رئیس را فراهم نماید    

 از این رو براي انجام دستورات رئیس حقوق و مزایا و پاداش و براي سرپیچی از آنها کسر         

.کنیمیا اخراج از مجموعه را اعتبار میحقوق و مزایا، تعلیق خدمت، توبیخ و 
42

  

 ریاست باعث کوچکی و بزرگی و چگونگی اعمال ریاست و           کوچکی و بزرگی دایرة   

در خانواده یا کارگاهی کوچک رئیس مستقیماً با مرئوسـین مـرتبط اسـت              . مسئولیت است 

از این رو احتیاج به جعـل  . جمهور آنگونه نیستند استاندار، وزیر، رئیس     ،ولی یک فرماندار  

 رئـیس  بـه مرئوسـین        ةهاي میانی است که از طریق آنها اراد       و معاونت ها    و اعتبار ریاست  

هـاي  نامههاي اجتماعی، بخشیابیم که تمامی منصباز همین جاست که در می   . منتقل شود 

همه و همه براساس اعتبارات و      .. .کلی و جزئی و نظام حقوق و مزایا، بازرسی، مجازات و          

انـد  ۀ سطوح، قراردادهاي عمومیقوانین اجتماعی در هم   . گیردقراردادهاي جمعی شکل می   

ـ     . گیرندشماري قرار می  که در ذیل آنها قراردادهاي خصوصی بی       ه تخلف از آنها اعتباري ب

مـا را بـه     آورد که براي جلوگیري از آن احتیاج به اعتباراتی اسـت کـه              نام جرم پدید می   

نیـروي  (و دسـتگیري متخلفـان از قـوانین         ) سیستم فـضایی  (سیس مراکز تشخیص جرم     أت

و ) جریمه نقدي، شالق، تبعید، زندان، اعـدام      (هاي گوناگون   و مرکز اعمال مجازات   ) پلیس

هاي فوق، قوانین اعتباري را وضع و جعـل نماینـد       تأسیس مراکزي که در هر یک از بخش       

 دیگـر   امـور مالیـاتی و   ةذاري، سازمان برنامه و بودجـه و ادار       مجلس، شوراي سیاست گ   (
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ایـن مفـاهیم اعتباریـه و       «یابیم که   خوانند و از همین بیان درمی     فرا می ) گذاريمراکز قانون 

کران بیـرون و انـدرون تمـام ادراکـات مـا را              مصنوعی انسانی که چون دریایی بی      افکار

ه و ریشه دوانیده است یک سـازمان ریاسـت و           فراگرفته و به همه جاي افکار ما نفوذ کرد        

الذکر و نیرویی به جز اصل استخدام سابقبیش نبوده   ) فرمانروایی و فرمانبرداري  (مرئوسیت  

  .)340 همان،( ندارد

  .اعتبارات در موارد غیر از ریاست. 3

مانند خریدار و فروشـنده و      ( ریاست و مرئوسیت میان افراد نباشد        در جایی که رابطۀ   

هاي اقسام مبادله . گیرندالطرفین مورد توجه قرار می    اعتبارات متساوي ..) .جر و  مستأ  و مالک

 بـرداري حق همسایگی، حقوق بهره  ( اجتماعی   تجاري و غیرتجاري و ارتباطات و حقوق متعادل       

  .از این گروه اعتبارات هستند..) .از امکانات اجتماعی و

  نتایج علمی 

هایی اشـاره داشـت کـه       قابل توجهی از اندیشه    ادراکات اعتباري به بخش      ۀنظری-1

هـا   این اندیـشه . سازند  میآدمیان براي ارتباط با جهان بیرون از خود، آنها را در پندار خود    

هاي گوناگونی هستند که آنها را بـر موجـودات بیرونـی            حاوي عناوین و اوصاف و نسبت     

تـشخیص  . صون خواهیم بود  با شناخت آنها از خطاي واقعی شمردن آنها م        . دهند  می تطبیق

.موجودات حقیقی از موجودات اعتباري پنداري یکی از اهداف فلسفه است
43

هـاي     مناسـبات منطقـی میـان اندیـشه        نظریۀ اعتباریات در زمینـۀ    هاي    روشنگري-2

هایی که بـه    هاي کالم و اصول فقه و دیگر دانش        دانش اعتباري بر بصیرت علمی در عرصۀ     

ۀ مهـم و    ماننـد مـسئل   (اي از منازعاتی    زوده و خط بطالنی بر پاره      اف ،نوعی با عمل مرتبطند   

 اوامر و نـواهی، شـرط       ، موضوع علم اصول فقه    ۀ حسن و قبح در علم کالم و مسئل        ۀدامنپر

خلـط میـان   ها  هایی که در آنرخ داده خواهد کشید و از استدالل      ها    آن که در ...) .خر و أمت

.دارداعتبار و حقیقت رخ داده است پرده برمی
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  آدمی آشـنا ۀهاي دستگاه اندیش اعتباریات ما را با بخش مهم و معقولی از فعالیت     ۀنظری -3

.آید  میشناسی به حسابدر خصوص مباحث انساناي  هاین رو کشف تاز  از.سازد می
44  

کاوانـه بـه قـضایاي ارزشـی و قـوانین         ۀ ادراکات اعتباري از نگـاهی ذهـن       نظری -4

توانـد در     مـی  تر آنها یـاري رسـانده و       رو ما را در شناخت دقیق      ازاین. نگرد  می اجتماعی

 هست و باید و همچنین مباحـث  ي علم و اخالق یا اخالق مانند مسئله رابطه    ۀمباحث فلسف 

ی تبیین رفتارهاي فردي و اجتماعی      علوم اجتماعی مانند مسئله چگونگ     فلسفۀ
45

 مورد بحث   

.دیگري استهاي  ي براي نظریهو بررسی قرار گیرد چه این که رقیب قدرتمند

 عملی ۀنتیج

دهد و قوانین     می  ادراکات اعتباري اصول اعتبارسازي دستگاه اندیشه را توضیح        ۀنظری

بنـابراین راه درسـت     . نهـد   مـی  مرتبط با آنها را در اختیار     هاي    اعتباریات و زمینه   حاکم بر 

 روش نقـد و بررسـی قـوانین    آموزد و از سویی  میسازي را به ما  نون قا ۀاندیشیدن در زمین  

.آموزد تا بتوانیم از قوانین و آداب و رسوم ناکارآمد خالصی یابیم  میاعتباري رابه ما

  گیري نهایی نتیجه

کاوانه از نوعی خاص از فعالیـت ذهـن   ۀ ادراکات اعتباري با ارایۀ پژوهشی ذهن    نظری

ان بـا موجـودات دیگـر       دهد این نوع فعالیت در هر گونه ارتباط عملی انـس          آدمی خبر می  

حضور داشته و محصول آن به وجود آمدن تصویر خاصی از موجودات جهان در ارتباط با          

 در این تصویر ذهن از مناسبات واقعی که از جهان کشف کـرده اسـت بهـره                  .انسان است 

جسته و با توجه به نیازهاي خویش مناسبات خاصـی را میـان خـود و موجـودات دیگـر                    

هـاي اساسـی     تفـاوت  .اندهاي اعتباري  این تصاویر مهان اندیشه    . نماید طراحی و اعتبار می   

 ،هـستند هـا     هاي حقیقی که گزارشی از واقعیـت      هاي عملی و اندیشه   میان این گونه اندیشه   

 سیر و سلوك منطقی در اعتباریات بر بـصیرت       ةو نحو ها    شنایی با این تفاوت   آ. وجود دارد 

فـزوده و  هاي بشري رخ داده اۀ برخی از دانش  در عرص اي از خطاهایی که     ما نسبت به پاره   

   .آموزدهاي عملی را به ما میمنطق صحیح تفکر در عرصۀ دانش
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