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چکيده

هر يك از عالمه طباطبائي و ياکوب اوکسـکول بـا اتکـا بـر واقعيـات زيسـتي و تکـويني
جانداران به نظريه پردازی در حوزۀ جهان ادراکي و انسان پرداخته انـد .نظريـۀ اعتباريـات
عالمه طباطبائي و نظريۀ اومولت اوکسکول از ايا حيـ در اهـداف واجـد همسـانيهـا و
قرابت هايي است که ،بستری را مهيا مي کند تا بتوان پـاره ای امکانـات و قابليـت هـای
نظری را در نظريۀ عالمـه بسـط و گسـترش داد .ادراکـات اعتبـاری ،تمهيـدات ذهنـي و
ابزارهايي ادراکي است که تحت تاثير نيازهای تکويني و احساسات برآمده از آنها سـاخته
مي شود .اومولت ه جهان است آن گونه که از سوی موجود زنده تحت تـاثير نيـاز هـای
جسمي برای او شکل مي گيرد .ايا شکل گيـری بـا سـازوکار تعريـف (باعتبـار) حاصـل
ميشود که در «چرخه کار کردی» و تعامل متقابل محيط و فرايند تعريف حاصل ميشود.
آنچه محوراست ،جسمانيت و نيازهاست.
توجه به واقعيت زيستي و نيازهای جسمي و تکويني ،توجه به تـاثير ابعـاد غيرمعرفتـي بـر
دستگاه ذها و معرفت و پيوند ميان جنبه مادی ،ادراکي و معنايي ،توجه به معيار کـارايي و
مفيد بودن به جای معيار صدق و کذب ،تاکيد بر وجوه سابجکتيو در اومولـت و اعتباريـات،
 .دانشيار فلسفه و کالم ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ايرانh.hoshangi@yahoo.com .
 .استاديار قرآن و حدي  ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ايرانapakatchi@gmail.com .
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ربط و پيوند با واقعيات ازطريق جسـمانيت در اوکسـکول و از جهـت خاسـتگاه تکـويني و
غايــت خــارجي در اعتباريــات عالمــه ،از وجــوه همســاني موجــود ميــان آن دو نظريــه
است.
اما وجوه اختالف عمده را بايد در باور به ادراکات اعتباری ثابت دانست که عالمه آن را بـر
اساس احساسات و نيازهای نوعي و ثابت ،توجيـه و تبيـيا مـي کنـد .ولـي در اوکسـکول
سازوکار دوسويۀ تاثيرپذيری از خارج و بازتعريف مدام ،جايي برای ثبات نمي گذارد .عـالوه
بر ايا ،در نظريۀ اوکسکول ،تفکيکي ميـان حقـايق و اعتباريـات آن گونـه کـه در نظريـۀ
عالمه مي توان يافت ،به چش نمي خورد.
واژگان کليدی:عالمه طباطبائي ،اعتباريات ،ادراکات عملـي ،اکسـکول ،امولـت ،چرخـۀ
کارکردی.


مقدمه
نظريۀ اعتباريات عالمه ،يك نظريۀ ابتکاری در حوزۀ ادراکات عملي است .ايشان با طرح تبييني خـاص از
نحوۀ شکل گيری دانش های عملي انسان ،تالش کرده است تا اصول رفتار انسان و جانـداران را در تعامـل
ميان واقع زيستي _رواني آنها با محيط طبيعي و اجتماعي توضيح دهد بديا سـان زمينـۀ خـوبي را بـرای
گشودن افق های نظری جديد در حوزه های گوناگون علوم انساني در دسترس قرار داده است .علوم جامعـه
شناسي ،اقتصاد و سياست در واقع از قواعد رفتار انساني در حوزه های گوناگون بح مـي کنـد .از منظـری
عامتر و با توجه به ظرفيت باالی ايا نظريه در تبييا احکام و قواعد سياسي ،اجتماعي ،اقتصادی ،هنجارها و
آداب و رسوم اجتماعي ،مي توان ايا نظريه را مبنايي جهت نظريه پـردازی در حـوزه فلسـفه هـای مضـاف
(فلسفه اخالق ،فلسفه حقوق ،فلسفه سياسي ،فلسفه فرهنگ) و همچنيا در فلسفه علوم انساني و اجتمـاعي
قرار داد .با توجه به حضور رويکرد پسيني و تجربي و باعنايت به وجه سوبجکتيو و کارکردی ادراکات بشـری
در ايا نظريه ،ه سخني آشکاری را مي توان ميان اعتباريات عالمه و نظريات جديد در حوزه های مختلف
تشخين داد و به مقايسه پرداخت.
در ايا نظريه ،ادراکات عملي و اعتباری همچون ابزارهايي ساخته و پرداخته ذها قلمداد مـي شـوند کـه
انسان و حيوان به سائق طبيعت و بر اساس نيازهای تکويني و معطوف به غايتي عيني ،آنها را اعتبار کـرده
است .آنها چنانکه خود عالمه تصريح مي کند «دروغهايي مفيد و موثر» (طباطبائي ،بـي تـا145 :و )143در
مسير زندگي و تمشيت امور انساني هستند و بسته به نيازهای ثابت يا متريـر زيسـتي يـا روانـي و محيطـي،
اعتبارات ه ثابت يا معروض تحول و تطوراند .چنانکه متناسب با نيازهای فردی ،منطقه ای ،قومي و نوعي،
اعتبارات ه تنوع مي يابند .اعتبارات در عيا ذهنيت و مجعوليت ،باواقع و عينيت ه ربـط و نسـبتي دارنـد.
عالمه ،اعتباری را به معنايي بر مطلق عل حصولي ه اطالق مي کند ،چون مبتني بـر يـك اعتبـار عقلـي

بازخوانی اعتباريات عالمه طباطبائی در پرتو نظريه اومولت
)(Reciting Allameh tabataba’I’s Contingents Based Upon Umvelt Theory

15

است که ايا معنا ه در سير مباح مي تواند مد نظر قرار گيرد.
نظريۀ اومولت ،1نظريۀ ياکوب فا اوکسکول1344-1854( 1م) است که محور آن بررسي جهان و محـيط
موجود زنده است .چنانکه آن در ذهنيت موجود زنده متصور ميشود و رنگ و صبره نيازهـای او را بـه خـود
مي گيرد .نظريۀ اومولت با توجه به تأثير عناصر سوبژکتيو در شکل گيری چنيا ذهنيتي از محيط ،به تعامـل
و تبادل ايا جهان ذهني (اومولت) با محيط عيني تأکيد دارد و در صدد واکاوی مکانيسـ ايـا تـأثير و تـأثر
متقابل است .اصل اساسي در شکل گيری اومولت و تعريف خاص از محيط ،سودمندی و مفيد بـودن بـرای
سوژه است .ارگانيس  ،در تحقق اومولت فعال است نه منفعل صرف ،و ايا تلقي سوبژکتيو از محيط مي تواند
فردی يا نوعي باشد.
ايا تحقيق در صدد است در پرتو مقايسه دو نظريه و توجه به خاسـتگاه زيسـت شـناختي ،نحـوه تعامـل
ذهنيت و عينيت در اعتبار سازی ،ساز و کار تحول پذيری اعتباريات ،نوع عقالنيـت حـاک و معيـار ارزيـابي
آنها ،ابعاد فردی و اجتماعي و ثبات و تحول ايا اعتبارات ،به بازخواني نظريۀ اعتباريات بپردازد.
 .5تقرير نظريۀ اعتباريات
 .5-5مبانی نظريه
ادراکات اعتباری را عالمه طباطبائي در شماری از رساله ها ،مکتوبات فلسفي و ديني خـود مطـرح کـرده
است .البته پيش از او و در قالب مباح پراکنده ای ،منطقيان و فيلسوفان در قضايای مخيله و مشهورات،
اصوليان (غروى اصفهانى  )71-13 :1783و عالمان بالغت در مبح مجـاز و اسـتعاره ،بـه ايـا مسـئله
پرداخته بودند .عالمه طباطبائي با اتکا به چنيا ميراثي در اصول فلسفه و روش رئاليس (مقاله شش ) ،در
رسالۀ االعتباريات و کتاب انسان در دنيا و اندکي در کتاب نهايۀ الحکمۀ ،نظريۀ ابداعي خود را به گونهای
نظام مند ارئه کرده است .او از ثمرات ايا نظريۀ فلسفي در الميزان ،در تفسير سورۀ انعـام ،سـورۀ اعـراف
ذيل آيات خلقت آدم و سجده نکردن شيطان و در جاهای مختلف ذيل بح از مصلحت و غايت در فعل
الهي ،نيز سود جسته است هر چند سرشت قرآني بح  ،نـاگزير صـبره ای کالمـي را بـه ايـا مباحـ
تحميل کرده است.
منظور از «اعتباری» در عنوان نظريه ،به معنای اخن است که ناظر به ادراکات عملي و گـزاره هـای
انشايي در مقابل ادراکات حقيقي و ناظر به واقع ميباشد .بديا ترتيب ايا نظريه را مي توان نقطه عطفي
در تعييا سرنوشت حکمت عملي در برابر حکمت نظری به تعبير سنتي دانسـت .تمييـز نهـادن ميـان دو
قس حکمت به صورت اجمالي با ارسطو آغاز شد و در سنت فلسفه اسالمي تا ابا سينا بسط يافت .از آن
پس تا حد بسياری حکمت عملي از مرکز توجه و نظريه پردازی خارج شد تا زمانيکـه عالمـه طباطبـائي
دوباره ايا مبح را در مرکز توجه خود قرار داد .با نظريۀ عالمه به نظر مي رسد فرق ايا دو قس دانش
نظری و عملي که خود متفرع بر تمايز دو نوع عقل عملي و نظری است تا آن حد شـدت مـي يابـد کـه
ديگر مقس واحدی نمي توان برای آنها قائل شد.
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علوم انساني و اجتماعي به مفهوم جديد آن مانند :عل سياست ،اقتصاد ،حقـوق و جامعـه شناسـي ،بـه
لحاظ سنتي ذيل حکمت عملي يا به تعبير فارابي علوم مدني منـدرج مـي شـود پـس تأمـل در ماهيـت
مفاهي و احکام حکمت عملي ،خودگونه ای تقرب جستا به فلسفۀ بومي علوم انساني است.
 .3_5چيستی اعتباريات
ادراکات يا حقيقي و کاشف از واقعيت و ناظر به هستي ،نيستي وچگونگي واقعيات است و يا اعتباری و
مرتبط به افعال ارادی است .گونۀ اول توصيفي و خبری وگونۀ دوم تجويزی و انشـايي اسـت .حکمـت و
دانش های نظری شکل مضبوط ادراکات حقيقي و حکمت عملي بر آمده از احکام اعتباری است.
عالمه در بيان ماهيت ايا دسته از ادراکات از سه بيان استفاده کرده است:
از سنخ و جنس استعاره و مجازبودن ،وهمي و دروغ بودن (مطابقت با واقع نداشتا) ولي کار آيي و اثـر
داشتا ،و نهايتا جابجايي وچيزی را چيز ديگری محسوب و تلقي کردن .مثال در گزارۀ «زيد رئيس است»
(بادراک اعتباری) مانند «زيد شير است» (ب تشبيه ومجاز ) (طباطبـائي ،بـي تـا )155-147 :بـه اعتبـار
مناسبتي ( شجاعت و در باال و فرمانده بدن بودن رأس ) آن مفهوم و گزاره شکل گرفته است ،حال آنکه
در واقع و نفس االمر ،زيد سر يا شير نيست .بلکه ايا تعبيرات ،واجد اثرات تهييجي و اجتمـاعي اسـت و
آثار مفيدی بر آنها مترتب است .نهايتا در آنها حد و حک چيزی «شير»و«راس»را به چيـز ديگـر داده
اي يعني جابجايي رخ داده است و زيد را رأس و شير محسوب کردهاي  .برايا اساس عالمـه در تعريـف
دقيق و فلسفي ادراکات اعتباری مي گويد:
معنای تصوری يا تصديقي که صرفا در ظرف و بستر عمل تحقق دارد و بازگشت اعتبار
به عاريت گرفتا مفاهي حقيقي و به کار بردن آنها در گونه هـای افعـالي اسـت بـرای
وصول و دستيابي به اهداف حياتي مطلوبي مانند رياست (طباطبائي ،بي تا.)113 :
 .9-5ساز و کار زيست شناختی تکون اعتباريات
نظريۀ اعتباريات ،ناظر به انسان و عموم حيوانات است (طباطبائي .)117 :1757 ،هر چند عالمه مکـررا
موجودات زنده را مشمول ايا نظريه مـي دانـد( ،طباطبـائي،بي تـا )185-158 :ولـي بـه قـرايا روشـا
(مثال نك :همان  )153 :مقصود صرفا حيوانات و انسان است .او اساسا يك راه وصـول بـه ريشـه هـای
اصلي اعتباريات را «بررسي اجتماعات جانوران زنده» دانسته (همان )188 :و بديا ترتيب پيوستگي نظريۀ
خود را با بيولوژی آشکار کرده است.
انسان و ساير حيوانات طبق ايا نظريه ،جهت رفع نيازهای حياتي خود ،بـه وضـع و فـرض اعتبـاراتي
روی مي آورند تا آن ها را در ايا مسير يـاری برسـاند .همـان گونـه کـه جـانور شناسـان و در محـدودۀ
وسيع تری زيست شناسان به ايا نکته پي برده اند که در موجودات زنده منطبق بـا ترييـرات محيطـي و
تحول در نيازها ،ترييرات متناسبي در اعضا و جهاز وجودی آنها رخ مي دهد .ايا نظريه بر آن است کـه
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ايا انطباق با محيط در جهت رفع کاستي ها ،صرفا در حوزۀ بدن رخ نمي دهد ،بلکـه شـئون نفسـاني از
قبيل عواطف ،تمايالت و احساسات و از همه مه تر ادراکات ذها نيز در ايا خصوص دخيل و فعالانـد.
بديا ترتيب ،در کنار فعاليت اندامهای طبيعي حيواني مانند دستگاه تنفس ،ترذيه ،توليـد مثـل و دسـتگاه
شعور ،ادارک ،تمايل و احساس او نيز همچون ابزارهايي در کار مي آيند تا غايـتهـای حيـوان و انسـان
تحقق يابد .چگونگي دخيل بودن و يا واسطه قرار گرفتا ادراکات در رفع نيازهای وجودی ،موضوع بح
ايا مقاله است.
نظريۀ اعتباريات ،انسان و حيوان را به عنوان موجوداتي که جامع خصوصيات ذيـل انـد مـد نظـر قـرار
ميدهد :آنها از طرفي واجد نيازها و اقتضائات تکويني و طبيعي ،احساسات و تمايالت برآمده از نيازهـا و
کاستي ها هستند و از سوی ديگر واقعياتي در محيط طبيعي و اجتماعي ،معطوف به رفع آن نيازها تحقق
دارد و ادراکات و تجويزاتي ناظر به رفع آنها انشا مي شود و نهايتا فعل و عمـل از سـر آن ادراک صـادر
مي شود .عالمه در ايا باره مي گويد« :انسان يا هر موجود زنده ديگر (به اندازه شعور غريزی خود) در اثر
احساسات دروني خويش که مولود يك سلسله احتياجات وجودی مربوط به ساختمان ويـژه اوسـت ،يـك
رشته ادراکات و افکار را مي سازد که بستگي خاصي به همان احساسات دارد و به عنوان غايت ،احتياجات
نامبرده را رفع نمايد» (طباطبائي ،بي تا .)153 :به موازات نيازهای طبيعي همچون نياز به غذا ،آب ،توليـد
مثل ،ميل و گرايش به رفع گرسنگي و تشنگي و جنس مخالف ه در حيوان تعبيه شده است که حيـوان
را به طور غريزی به سوی رفع نياز سوق مي دهد و به سبب وجود آن ميل ،رفع نياز ،توأم بـا لـذت مـي
شود .مضاف بر نيازها و اميال ،ذها و ادراکات ه بديا ترتيب در دستگاه وجودی انسان و حيوان ،دخيل
هستند .به ايا صورت که متعاقب غذا ،سيری ،انديشۀ سير شدن و اعتبار «بايد سير بشوم» ه پديد مـي
آيد و در پي ايا مرحله است که فعل ارادی حادت مي شود .تعبير عالمه طباطبـائي در ايـا بـاره چنـيا
است که « :ميان طبيعت انساني مثال از يك طرف ،و آثار طبيعي وی از طرف ديگر ،يك سلسله ادراکـات
و اف کار موجود  ،ميانجي است که طبيعت ،با ساختا آنها و به دستياری آنها آثار خود را در خارج بروز مـي
دهد» (طباطبائي ،بي تا.)131 :
بررسي حيات جانوران بر ايا نکته صحه مي گذارد که دامنۀ فعاليت ،غايات و کماالت مـورد نظـر هـر
موجود به موازات و در تناظر با قوا و دستگاههای طبيعي او شـکل مـي گيـرد .تصـور زاييـدن ،صـرفا در
پستانداران صورت مي بندد و انديشۀ لزوم سيری يا نزديکي جنسي ه به صرافت وجود دستگاه گـوارش
و تناسل تحقق مي پذيرد .بديا ترتيب ادراک و صور علمي انسان و حيوان (در حد و طـراز خـود) تحـت
تأثير قوای فعاله ،نيازها و استکماالت آنها شکل مي گيرند و رنگ و صبرۀ آن نيازها را به خود مي گيرد.
نوعي از از ادراکات ما (ب ادراکات اعتباری) وسيلۀ استکمال فعلي انسان و حيوان هستند .به تعبير عالمه،
خواست و تمايل قوه فعاله که مظاهر نياز و استکمال هستند ،در فاعل ادراکي بايد با عل بياميزد (آگـاهي
به نيازها ،عوامل اجابت کننده آنها ،روش بهره برداری و وصول به غايت استکمالي) (طباطبائي ،بـي تـا:
 )131-131يعني قوۀ ادراکي ما متناسب با نوع ارتباط ميان قوای فعاله ،واقعيت و البته از منظر نيازهـای
انساني است که ادراکات اعتباری را پديد مي آورند .ضابط کلي در اعتباری بودن يك مفهوم و فکـر ايـا
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است که به وجهي متعلق قوای فعاله گردد (همان .)185 :
 .4-5لوازم و پيامدها
توجه به ايا امکان که انسان يا هر موجود زندۀ ديگر به اندازۀ شعور غريزی خـود و در اثـر احساسـات
درون خويش که مولد يك سلسله احتياجات وجودی مربوط به ساختمان تکويني اش اسـت ،يـك رشـته
ادراکات و انديشه هايي بسازد که بستگي به احساسات ياد شده داشته باشد و بهعنـوان نتيجـه و غايـت،
احتياجات را رفع نمايد ،پيامدهايي به دنبال دارد که به پاره ای از آنها اشاره ميشود:
 .5_4_5بنا به ايا تحليل از ساز و کار تحقق اعتباريات ،آنها ابزارهايي از سنخ معرفت ،برای وصول
به غاياتهايمان هستند .ميل ما وقتي به چيزی تعلق گرفت ،مثال ميل به غذا ،ذها و عقـل مسـاعدت و
دخالت مي کند و «ما بايد سير شوم» را انشا مي کند .پس انسان ،در کنار ابزارهای مادی مانند چکش و
سوزن ،ابزارهای فکری را ه جهت وصول به مقاصد خود ابداع مي کند .ايا کار بـا اعتبـار «وجـوب» و
متعاقب آن اعتبار «خوبي» و «حسا» صورت ميگيرد که البته «خوبي» نقش توجيـه و تصـويب متعلـق
فعل را ايفا مي کند .همه اياها مي تواند شواهدی باشد بر اينکه نوع نيازها ،عالئـق و تمـايالت موجـود
زنده (عناصر سوبژکتيو) ،بر دستک بخشي از ادراکات انساني تأثير تعيياکننده دارند.
 .3_4_5بديا ترتيب ،ساحت طبيعت و تکويا ،گونه ای صـفت مقـوم و مقـدم بـر سـاحت ادراک و
انديشه دارد« :سازمان طبيعت و تکويا متبوع ،و سازمان انديشه تابع و طفيلي او مي باشد» (طباطبائي ف
بي تا .)13 :از منظری وسيع تر ،نظام طبيعي انسان و حيوان (نيازهای تکويني و طبيعي) ،اصل قـرار مـي
گيرد و امور نفساني (دواعي و تمايالتي و انديشه) تابع و فرع هستند .بديا قرار ،انسان يا حيوان در افعال
ارادی خود در درجۀ اول درصدد رفع نيازهای طبيعي است که البتـه همـراه بـا ارضـاء احسـاس و تمايـل
برانگيخته شده از آن نياز و به تبع احساس لذت (مطهری ،بي تا  )153 :است .پس آنچه اصوال در سطح
شعور حيوان و بلکه انسان هنگام انجام فعل حضور دارد ،همان مقدمات غير معرفتي (رفع نياز و احسـاس
لذت) است که ناخودآگاه معطوف به وصول طبيعت به غايت خويش است.
 .9_4_5از لوازم ايا گونه تلقي از کارکرد اعتباريات اينکه ،اراده فـاعلي انسـان يـا حيـوان برآمـده از
کشش های طبيعي است .در سنت فلسفي اسالمي ارادۀ مسبوق به عل و معلول آن است .مراحل صـدور
فعل با تصور آن و تصديق به فايدۀ آغاز و با شوق و تأکد شوق (باراده) به انجام خود ميرسد (تقدم علـ
بر اراده) ،ولي در ديدگاه عالمه ،ترتيب صدور فعل به ايا نحـو اسـت :نيـاز و اقتضـاء تکـويني ،تمايـل و
احساس مالئ و مناسب با آن ،تصور تأميا آن نياز ،اعتبار يك وجوب و بايد که در قالب «اذعان» نمـود
مييابد و نهايتا انجام فعل (تقدم احساس و طبيعت بر اراده) (طباطبائي.)158-158 :1757،
 .4_4_5از آنجا که اصل تکويا اعتبارات عملي ،مولود احساسات سازگار و متناسب با قـوای طبيعـي
انسان است ،ثبات و تريير آنها و وحدت و کثرتشان ه بر مدار آن احساسات است (طباطبـائي ،بـي تـا:
 .)155به تبع نوعي يا فردی بودن ،و محدود به منطقه و زمان خاص بودن ،احساسـات برآمـده از نيازهـا،
ادراکات اعتباری ه ثابت و مترير ،عمومي و خصوصي ،فراگير و همگاني يا خاص و منطقهای و دائمي يا
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موقت مي شوند .عل اعتباری ميانجي و واسطه ميان دو امر حقيقي اسـت .طبيعـت و تکـويا و کمـال و
غايتي که طبيعت ناظر به آن است و به تبع ثبات يا تحول نياز طبيعي ،ثبات و تحول مييابد ،همان گونه
که به تبع تعدد کمال و غايت و تعدد وسايل و وسائط وصـول بـه غايـت ايـا ادراکـات تکثـر مـييابنـد
(طباطبائي.)118 :1757 ،
اساسا تريير و تحول پذيری ادراکات اعتباری ،ريشه در ماهيت آنها دارد .چنانکه گذشت ايا ادراکـات
به لحاظ سرشت خود اعطاء حد يا حک يك شيء به شيء ديگر هستند .ايا عمل ،ناگزير توسط عاملي و
به ايجاب هدفي صورت مي گيرد و ممکا است ايا عامل ايجابي ،دائمي يا غيردائمـي و متريـر باشـد و
پيرو تريير آن ،اعتبار ه تريير يابد مانند ترييری که در اصل نياز به مسکا و تنـوع ،سـاخت مسـکا در
طول زمان يا در زيست بومهای گوناگون شاهدي (همان ،ص.)173
تريير ديگری در اعتباريات ه قابل تأمل است که به حسب اختالف ديدگاهي رخ مي دهـد کـه خـود
معلول عواملي چون اختالف عادات است .چون عادتهای گوناگون موجب جاگير شدن و تثبيـت قضـايا و
اخالق متناسب با آن عادات در ذها و ضمير ما ميشود و البته خلقيات متفاوت ه به نوبـه خـود ،منشـأ
تفاوت ادراکاتي مي شود.
 .1_4_5ادراکات اعتباری را به لحاظ قابليت ضبط و ربط يافتا ،ميتـوان بـه اعتباريـات فـردی کـه
برآمده از احساسات ،تمايالت و تخيالت شخصي است و موارد اجتماعي حاصـل از اعتبـار جمـع عقـال و
اجتماع انساني ،تقسي کرد .اعتبارات فردی آنجا که داير مدار رغبتهـا و ترجيحـات شخصـي ،موقـت و
مترير فردی باشند به دليل فقدان ضابطۀ عمومي قابل بررسي عملي نخواهند بود چنانکه در استعاره هـ
هر کس به دلخواه خود محبوب را به امری تشبيه ميکند .اما در ميان اعتبارات فردی ه  ،آنهـايي کـه
برآمده از نيازهای عمومي هستند (مانند وجوب و حسا بهره گيری از امور مفيد برای جس و روان) ،قابل
بررسي روشمند و مضبوط علمي خواهند بود همچنانکه اعتباريات اجتماعي ه بر اسـاس ضـوابط قابـل
بررسي و معطوف به هدف حف نظام اجتماعي ساماندهي ميشوند (طباطبائي.)158-158 :1757،
 .7_4_5تقسي بندی اعتباريات ،گاه از آن جهت که تابع احساسـات و تمـايالت اسـت و گـاهي بـه
جهت فردی يا اجتماعي بودن آنها صورت ميگيرد .اعتباريـات ،گـاهي برخاسـته از احساسـات عمـومي
الزمۀ نوع بشرند (اعتبار لزوم ترذی و استخدام ديگران در جهت رفع نيازهای خود) و گاهي نشأت گرفتـه
از احساسات شخصي و متريرند .اما تقسي ديگر که عالمه طباطبائي آن را محور کـار قـرار داده ،تقسـي
اعتباريات به «قبل از اجتماع» و «پس از اجتماع» است که در بياني ضمني ،ثبات و تحول ناپذيری را بـه
بخشي از اعتباريات قبل از اجتماع اسناد داده اسـت (طباطبـائي ،بـي تـا .)183-188 :از جملـه اعتبـارات
اجتماعي که بر اساس نيازهای اجتماعي (نيازهای فرهنگي ،سياسـي ،اقتصـادی و )...شـکل گرفتـه انـد،
عبارتند از :اعتبار استخدام ،اجتماع ،عدالت اجتماعي ،مالکيت ،رياست و مرئوسيت و مبادله که به ترتيب بر
اساس حب النفس و سود طلبي انسان ،در گرو سود ديگران بودن بهره انسان ،لزوم رعايت سود همگـان،
نياز به رفع موانع جهت دخل و تصرف در يك شيء ونياز به تصرف در ملك غير پديد آمده اند.
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 .3تقرير نظريۀ اومولت
ياکوب فون اوکسکول 7دانشمند آلماني تبار بالتيك 4با وجود آنکه بيشتريا تـأثير را بـر علـوم انسـاني
گذاشت ،اما خاستگاهش زيست شناسي و علوم طبيعي بود و ديدگاههای او بـه عنـوان پلـي ميـان جنبـه
مادی و معنايي زيست ،و نقطۀ وصلي ميان علوم طبيعـي و انسـاني ،توانسـت تـأثير مهمـي در برداشـتا
شکاف ميان ايا دو حوزه دانش برجای نهد .وی خود با طرح نظريه اومولت 5در راستای عبور از مرزهای
علوم طبيعي آن روز ،به سوی علوم انساني گام برداشت افکار او در نسل های بعدی بر شماری فيلسوفان
چون هايدگر 5تأثير نهاد و در اواسط سدۀ 18م ،نام وی در فضای فلسفه ،دائما تکرار مي شد .از جمله بايد
به دائرۀ المعارف فلسفه ويراستۀ پل ادواردز اشاره کرد که ويراست اول آن در سال 1353م انتشار يافت و
در آن مدخلي به اوکسکول اختصاص داده شده بـود (نـك :گـوج ،در م)خـذ) .در دهـۀ اخيـر نيـز بايـد از
تحقيقاتي مانند کتاب بوچانان ياد کرد که نام اوکسکول را به عنوان انديشمندی تأثيرگذار در شکل گيری
جريان فلسفي پديدار شناسي و به خصوص تأثير او بر هايدگر ،مرلوپونتي 3و دلـوز 8مطـرح سـاخته اسـت
(بوچانان .) 73 :1888 ،فراتر از فلسفه ،در حوزۀ نشانه شناسي نيز همواره اوکسکول به عنوان يـك نشـانه
شناس مطرح بود و در روند شکل گيری مکاتبي در آلمان و بالتيك اثرگذار بود.
3
او بر ايا باور بود که موجودات زنده ،در يك دنيايي زنـدگي مـي کننـد کـه درواقـع دريافـت آنـان از
دنيااست و ايا دنيای سوبژکتيو ،نزد اوکسکول اومولت ناميده مي شد در تعامل دائمي ،با رفت و برگشتي
پرتکرار که ميان موجود زنده با دنيای سوبژکتيو پيرامون يا اومولت وجود داشت ،موجود زنده بـه صـورت
پيدرپي دريافتهايي از محيط داشت و به طور مستمر به تعريف 18و بازتعريف محيط مي پرداخت و ايـا
چرخهای بود که اومولت را از يك تصوير ايستا از دنيای پيرامون به يك دريافت مستمر و چرخهای مبدل
مي ساخت و يك دنيای پويا ،با دريافت ها و تعريف های پويا را فراه مي ساخت که با تکـرار تصـحيح
مي شد و تصحيح آن نه انطباق بيشتر با واقع بلکه هماهنگي بيشتر با نيازهـا و بيشـتر شـدن کارآمـدی
رابطه با دنيای پيرامون بود.
 .5-3ارگانيسم يا حيثيت نوعی موجود زنده
اوکسکول به عنوان يك زيست شناس ،به طور خاص موضوع مطالعه خود را بر رابطۀ ميان هر موجود
زنده با دنيای پيرامون خود متمرکز کرده و ايا رابطه را در دو سوی تأثير از محيط و تأثير بر محيط دنبال
کرده است در پي هميا رويکرد است که وی مفهومي به عنوان «اومولت» را برای آن دنيـای پيرامـون
ساخته است .اومولت واژه ای آلماني و در اصل به معنای «محيط» است ،اما در نظريۀ اوکسکول ،معنايي
ويژه از آن اراده شده است که به کلي با معنای محيط طبيعي تفـاوت دارد و از همـيا رو ،در ترجمـه بـه
زبان های ديگر ،ايا اصطالح با همان شکل آلماني خود حف شده است .در نظريۀ اوکسکول ،برای يك
موجود زنده آنچه در پيرامون ش قرار داشت ،نه تنها مي توانست موضوع شناخت او باشد ،بلکه بـه همـان
اندازه مي توانست در او تأثير نهد و نقش فاعلي داشته باشد .در مجموع ،عزيمت نظريه از جانورشناسي به
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انسان شناسي است و به هميا سبب ،به جايگاه جس  ،محدوديتهای زيستي و نيازهـای زيسـتي انسـان،
بيش از انديشمندان فيلسوف توجه شده است.
اوکسکول ،در سراسر مباح خود چه دربارۀ عموم موجودات زنده و چه در سخا از انسان ،همـواره در
باره ارگانيس  11سخا گفته است که آن را به «موجود زنده» برگردانده اي اما الزم است گفته شود حتي
آنگاه که سخا از جانداران غير انساني در ميان است ،رويکرد وی جمع محور است و فرد محـور نيسـت.
زماني که او دربارۀ يك اومولت سخا مي گويد ،مضاف اليه ايا اومولت ،يك نوع از موجودات زنده و نـه
يك فرد است.
11
اوکســکول در کتــابي کــه در 1383م منتشــر کــرد ،بــا مطــرح کــردن اصــطالح «درونجهــان» از
دنيايي سخا به ميان آورد که موجودات متعلق به يك ردهء زيست شناختي يا به تعبير ديگر يك نـوع،17
برای خود مي سازند ،دنيايي که فقط در روابط دروني ميان موجودات متعلق بـه آن نـوع ،معنـادار اسـت.
در واقع ،درونجهان به عنوان فضای معناداری بيا اعضای يك نوع در تقابل با اومولت قـرار مـي گرفـت
کــه فضــای معنــاداری بيــرون از ن ـوع ،در پيرامــون آن و در رابطــۀ بــا «ديگــران» بــود .اوکســکول در
مواضع مختلف از کتاب به صراحت به نقش افراد هر نـوع در شـکل گيـری ايـا اومولـت و درونجهـان
اشاره دارد و آنچه را متعلق بـه نـوع اسـت ،برآمـده از مشـارکت افـراد در چرخـه کـارکردی مـيشـمارد
(.)85 :1383 ، Uexküll
چند سال بعد ،در کتاب سنگ بناهايي برای يك جهان بيني زيستي ،وی سخا را بـر انسـان متمرکـز
ميکند و يادآور مي شود که انسانها نيز يك نوع محسوب مي شوند و همان رابطه ميان افراد انساني بـا
نوع انسان وجود دارد (اوکسکول .)14 :1317 ،او در بسط نظريهاش نشان داد که چگونه اومولت بر اساس
سه مؤلفه فضا ،زمان و کيفيات محتوايي شکل مي گيرد (اوکسکول1 :1315 ،بب) ،چگونـه در تعامـل بـا
اموری در پيرامون خود به عنوان ابژه قرار مي گيرد (همان 83 ،بب) و بر اساس تعـاملش بـا آن ابـژه هـا
دنيايي برای خود ميسازد (همان 115 ،بب) و ايا دنيای ساخته شده در روابط ميان افـراد نـوع ،صـورت
يك دنيای نوعي مييابد .در رابطۀ ميان يك نوع زيستي با دنيای خود ،هـ شـناخت از پيرامـون نـوعي
است و ه نيازها و خواسته ها در پيوند با ايا پيرامون جنبه نوعي دارد (همان 175 ،بب).
وی در اثری که سال ها بعد در 1374م با عنوان «گذاری از ميان دنياهای جـانوران و دنيـای انسـان»
نگاشت ،کامال بر برداشت نوعي خود از اومولت تأکيد داشت و مبنای کتابش را بر آن نهـاده بـود کـه در
تقابل با اومولت های پرشمار رده های جانوری ،انسان دارای يك اومولت نوعي است .وی در موضعي بـه
ايا رويکرد زيست شناسان اشاره دارد که «هر فرد به مثابه سوژه ای» انگاشته ميشـود «کـه در دنيـای
خود زندگي مي کند و در آن دنيا خودش مرکز است» (اوکسـکول )13 :1374 ،و ويژگـي اوکسـکول آن
است که با وجود اهميت دادن به فرد زنده و دريافت ها و نيازهای آن ،ايا دنيا را از فرد زنده به نوع زنده
توسعه داده و انگارۀ اومولت را پديد آورده است.
مه تريا دستاورد اوکسکول در انتقال از رويکـرد سـنتي زيسـت شناسـان بـه نظريـۀ خـود يعنـي از
محوريت فرد به محوريت نوع ،آن است که ارتباط موجود زنده با جهان پيرامون را از سـطح يـك ارتبـاط
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فيزيکي به يك ارتباط معنايي ارتقا داده است ،که مبنای آن نوعي ارتباط هارمونيك بيا موجـودات زنـده
است که اجازه ميدهد با يکديگر رابطهای معنادار داشته باشند (اوکسکول .)51 ،47 :1381 ،اومولت ،کـه
برآيند ارتباط يك نوع با محيط آن است ،در واقع يك فضای معناداری است که در چنيا فضـايي ،بـرای
يك نوع از موجودات زنده شناخت ها و هنجارها پديد مي آيند .تا آنجا که دربارۀ نوع خرگوش سخا مـي
آيد ،معناداری روباه به مثابۀ دشما ،ه يك شناخت نوعي از روباه به خرگوش مـيدهـد و يـك الـزام را
پديد ميآورد که خرگوش بايد خود را از آسيب روباه دور دارد .به طبع چنيا فضای معناداری ،وقتي دربارۀ
نوع انسان مطرح ميشود ،طيف وسيعي از تصويرهای شناختي و الزامات هنجـاری را پديـد آورده اسـت.
هميا فضای معناداری است که به يك نوع زنده ميگويد چه اموری در پيرامون آن قرار دارد و ايـا کـه
چه بايدهايي برای آن وجود دارد بدون آنکه فاصلۀ قاطعي ميان ايا هست ها و بايد ها در يـك اومولـت
نوعي وجود داشته باشد.
 .3-3مفاهيم محوری اومولت 54و چرخۀ کارکردی
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ايا جمله در نوشتههای فلسفي از زبان اوکسکول بارها بازگو شـده اسـت کـه «همـه واقعيـت پديـدار
سوبژکتيو» است (مثال نك :گوچ ،)137 :1353 ،اما بايد توجه داشت که اوکسکول ايا سـخا را در يـك
بافت گفته است (اوکسکول )xv :1315 ،و خارج کردن آن از بافت ،ايا سوء تفاه را بـه وجـود مـيآورد
که وی همچنان درگير جداسازی سوژه از ابژه است .ايا جداسازی نه برای اوکسکول در مطالعـه زيسـت
شناسانهاش جذابيتي داشت و نه در عمل از سوی او پذيرفته شد.
مسئلۀ اصلي در مطالعات اوکسکول آن بود که دريابد چگونه موجودات زنده به صورت سوبژکتيو محيط
خود را درمييابند ،در حالي که در محيط زندگي با ديگر موجودات شريكاند ايا در حالي است که غالبـا
نزد زيست شناسان دنيای موجودات زنده ،فارغ از هر گونه ذهنيت و تماما عينيت تلقي شده است .چيـزی
که اوکسکول آن را به عنوان جهان های سوبژکتيو وابسته به فضا و مکان تعريف ،برای هر موجود زنـده
معرفي ميکرد ،از سوی او با واژۀ اومولت نامگذاری شد و ايا اصطالح مانند دازايـا 15اگزيستانسيسـتها،
هرگز به زبان های ديگر ترجمه نشد .واژۀ آلماني اومولت به صورت تحت اللفظي معادلي برای «محيط»
در زبان فارسي و  environmentدر انگليسي است ،اما خاص بودن اصطالح اوکسکول مانع از ترجمـه
مي شد .اوکسکول در مقابل اومولت ،مفهوم ديگری را تعريف کرد که ناظر به واقعيـت عينـي اسـت و از
سوی او دربرگيرنده 13ناميده شد که بهتريا تعبيـر از آن بـه فارسـي محـيط اسـت (بـه خصـوص نـك:
اوکسکول ،1315 ،فصل.)5
در برداشتي از فضای انديشه اوکسـکول در آثـارش ،تعريـف دقيـق اومولـت مـي توانـد چنـيا باشـد:
« بنيادهای زيست شناختي که برای مطالعه يك زينده غير انسـاني و انسـاني در مرکـز مطالعـه ارتبـاط و
داللت قرار دارد» اما با تعبير ساده تر مي توان آن را «جهان آن گونه که از سوی موجودات زنـده ديـده
18
مي شود» دانست.
نظريۀ اومولت که در لبۀ مرزهای زيست شناسي و علوم انساني جای گرفته بود ،توسـط اوکسـکول در

بازخوانی اعتباريات عالمه طباطبائی در پرتو نظريه اومولت
)(Reciting Allameh tabataba’I’s Contingents Based Upon Umvelt Theory

13

13

دو نوشتۀ وی به نام هـای «اومولـت و درونجهـانِ حيوانـات» (1383م) و «زيسـت شناسـي نظـری»
(1318-1318م) با تکيه بر زيست حيواني بسط داده شد و تنها در دهۀ 1378م بود که به حـوزۀ تـأمالت
در مطالعه انسان کشيده شد .اوکسکول ،در نوشته ای که همراه با با کريشات و با عنوان «گذاری از ميان
اومولت حيوانات و اومولت انسانها» در 1374م منتشر کرد مانند برخي پديدارشناسان بعـدی و بـه عنـوان
پيشتازی بر ايا دست مطالعات ،به دنبال تصويرسازی از «دنياهای ناديدني» بود .وی نظريۀ اومولت خود
را از فضای جانوری به فضای انساني کشانيد و آن را در عرصۀ دانش های انساني چون نشانه شناسـي و
مطالعات فرهنگي بومي سازی کرد اما به عنوان حاصلي طبيعي از ايا فرآيند ،بح خود را جـدی تـر از
گذشته به حوزه هايي از فلسفه ،چون فلسفۀ انسان و فلسفۀ ذها پيوند داد.
در بازگشت به اصل نظريه و عطف توجه به زيست انساني ،بايد گفت اومولت از نظـر اوکسـکول يـك
جهان خود مرکز برای هر موجود زنده يا ارگانيس  18ـ (از جمله انسان) ـ است و موجودات زنده مي توانند
اومولت های مختلف داشته باشند ،در حالي که محيط 11آنها مشترک باشـد .اومولـت ،دنيـای نشـانه ای
يك موجود زنده است و تمام جنبه های معنادار جهان برای يك موجود زنده مشـخن را در بـردارد .هـر
آنچه محسوس است که مي تواند به يك اومولت مربوط شود ،چنـان ترييـر شـکل مـي يابـد کـه دارای
معنايي سودمند باشد و گرنه به کلي ناديده گرفته مي شود .از نظر اوکسول ،هـر مؤلفـه از اومولـت يـك
معنای کارکردی برای موجود زنده دارد و يك موجود زنده ،فعاالنه از طريق کنش متقابل مکرر با جهـان
اومولت خود را خلق مي کند ،در حالي که بر محيط خود نيز تأثير مي گذارد به عبارت ديگر ،موجود زنده
به طور همزمان ه محيط را ه مشاهده مي کند و از آن پيام مي گيرد ،ه بر اساس اومولـت خـود بـر
محيط تأثير مـي گـذارد و آن را ترييـر مـي دهـد .ايـا رابطـه و کـنش دوسـويه را اوکسـکول «چرخـه
کارکردی» 11نام نهاده است.
 .9-3جسم در روابط انسان و اومولت
تمايز ذها و بدن که به عنوان يك مبنا از «فکر مي کن ِ» 17دکارت پررنگ شده بود ،برای اوکسکول
اساسا مطرح نبود و او که مطالعه خود را با حيوانات آغاز کرده بود ،در مطالعه رابطه ميان حيوان با محـيط
پيرامونش ،هرگز به دنبال آن نبود که ذها را از بدن حيوان جدا سازد .اوکسکول بـر پايـۀ سـنت زيسـت
شناسانه ،تنها به يك موجود زنده مي انديشيد و در همه نظرياتش ،سخا وی از رابطۀ ميان موجود زنـده
با محيط پيرامون بود ،بدون آنکه موجود زنده را به اجزايي مانند ذها و بدن تقسي کند .او در گام پسيا،
با تأکيد بر عموم موجود زنده ،انسان را نيز به عنوان يك موجود زنده معرفي مي کند و نظريۀ اومولـت را
از حيوان به انسان تعمي مي دهد .با ايا نقطۀ عزيمت ،غريب نيست که اوکسکول در مطالعۀ انسان ،ه
ساحت ذها را از جس جدا نمي سازد و بدون آنکه نيازی به نقد ثنويت جس و ذها داشته باشد ،عمـال
ايا ثنويت را نفي مي کند .نزد اوکسکول ،موجود زنده يك چيز است ،بدون آنکه جدايي و شکافي ميـان
دو ساحت آن در ميان باشد.
چنانکه اشاره شد ،يکي از مه تريا وجوه تفکر اوکسکول ،توجه وی بـه نقشـي اسـت کـه جسـ در
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محيط بازی مي کند و عامل پيوست ميان اومولت ها موجودات زنده ای است که در يك محيط طبيعي با
يکديگر شريك هستند .ايا جس است که اومولتها را از غرق شدن در ذهنيـت بـازمي دارد ،آنهـا را بـا
عينيت آشتي مي دهد و ابزاری کنترلي برای موجود زنده (در اينجا انسان) بـرای تنظـي روابـط خـود بـا
محيط پيرامون و ديگر موجودات زنده حاضر در محيط است .در هميا راستاست کـه اوکسـکول ،بـدن را
برای يك موجود زنده «به مثابۀ يك ابزار» مي بيند ،آنجا که مي نويسد« :ه جـانوران و هـ گياهـان،
خانه هايي برای زندگي خود مي سازند ،ايا خود در اينجا بدنهای آنهاست که با کمك آن بدنها آنها مي
توانند زندگي خود را پيش برند» (اوکسکول .)77 :1381 ،با وجود آنکـه اوکسـکول ،خـود در بـارۀ رابطـه
جس و «خود» فرای جس واضح سخا نگفته (برای توضيح ،نك :شـاروف ،)113 ،115 :1881 ،امـا بـه
نظر مي رسد مطرح ساختا سوژۀ تندار 11به جای سوژهء شناسا 14و مطرح کردن ابـژۀ تنـدار15يـا اشـياء
تندار( 15جهان تندار ) 13به عنوان بستری جسـماني بـرای ارتبـاط بـيا سـوژه هـا ،نظريـه ای اسـت کـه
مرلوپونتي فيلسوف پديدارشناس بر مبنای فه و تفسيری خاص از انديشه اوکسـکول ارائـه کـرده اسـت
(نك :مرلوپونتي.)183 ،133-138 :1335 ،
نزد اوکسکول ،اومولت از مؤلفه های 18متنوعي تشکيل شده است که هر مؤلفه برای يك موجود زنـده
معنای کارکردی 13دارد .آن مؤلفه ،ممکا است غذا يا آشيانه باشد ،يا به زبان ساده يك شـي کـه بـرای
منظور مشخن مورد استفادۀ آن موجود زنده باشد .هر چيزی که تحت تعريف يك اومولت قرار گيرد ،بـه
گونه ای تريير شکل داده مي شود که برای آن موجود زنده يك معنای مفيد داشـته باشـد ،در غيـر ايـا
صورت ،آن شيءِ به کل ناديده گرفته مي شود (اوکسکول .)71 :1381 ،از نظر اوکسکول ،مفيد بودن نـه
يك امر عيني ،که نوعي منطبق سازی اشياء ادراک شده با نيازهای زيستي موجود زنده است ،امـا نفـس
اينکه يك شيء از سوی موجود زنده ادراک شود ،خود نيز در گرو آن است که ربطي به زيسـت او داشـته
باشد و بتواند در زيستش معنايي ايفا کند (اوکسکول ،همان .)74 :پس بازه سخا از يك دريافـت يـك
سويه و بعد پااليشي انتخابگرانه از امور دريافت شده نيست ،بلکه سخا از چرخه کـارکردی ميـان ادراک
اشياء محيط و تعريف و تريير آنهاست و در هر دو سوی ايا چرخه ،نيازهـای موجـود زنـده و معنـاداری
برای آن است که محوريت دارد .اما آنچه مي تواند به ايا دور پايـان دهـد ،از انقطـاع رابطـه بـا عينيـت
جلوگيری کند و روابط ميان موجود زنده مورد بح  ،با ديگر موجودات زنده و غير زنده پيرامون را کنترل
کند ،جسمانيت و نيازها و معناداری های برخاسته از آن است.
بر ايا پايه ،اگر محور سخا از رابطۀ اومولت با ديگ ِر خـود فراتـر رود و بـه رابطـۀ ميـان اومولـت هـا
بيانجامد ،اصطکاک ها ميان موجودات زنـده از حيـ جسـمانيت آنهـا ،مهـ تـريا مبنـا در شناسـايي
موجودات زنده ای است که با وجود افتراق در اومولت ها ،در محيط طبيعي با يکديگر اشـتراک دارنـد .در
چرخۀ کارکردی ،هميا اشتراک است که در عرصۀ شناخت ،ذهنيت را در مواجهه با جهان پيرامون تعديل
مي کند و از افراط در خودمحوری بازمي دارد ،به همان اندازه که در عرصـه تأثيرگـذاری ،ايـا اشـتراک
موجب مي شود که موجود زنده سه خود را در تريير محيط در راستای نيازها و منافع خود ايفا کند.
در واقع ،آنچه در بح معناداری نزد اوکسکول ،اهميت محوری دارد ،مسئلۀ نيازهاست کـه در چرخـۀ
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کارکردی فرآيند تعريف و تريير بر مبنای آن نيازها صورت مي گيرد .از آنجـا کـه بخـش مهمـي از ايـا
نيازها ،برآمده از کارکردهای مربوط به حيطۀ جسمانيت است ،در بسط نظريۀ اوکسکول مي توان به آنجـا
راه جست که آنچه وی تعريف مي نامد و در اصطالح فرهنگ اسالمي اعتبـار ناميـده مـي شـود ،سـويۀ
مقابل ،در برابر ادراک در چرخۀ کارکردی است که بدن و نيازهای جسـماني و حيـواني انسـان در شـکل
گيری آن تأثير ويژه ای دارند.
گفتني است ،توره فون اوکسکول ،پسر ياکوب به عنوان يك پزشك نظريه پدرش را دنبـال کـرد و در
حوزۀ پزشکي روان تني آن را به کار گرفت .او که بنياد نظريـۀ خـود را بـر رابطـۀ تنگاتنـگ تـا و روان
گذاشته بود ،ديدگاه پدرش را به خصوص در دو حوزه بسط داد نخست اينکه تا ،با «حکمت» اداره مـي
شود و رفتارهای آن از مرزها و چارچوب هايي پيروی مي کند که برخاسته از نوعي خرد است (اوکسکول،
توره  155 :1357بب) و ديگر اينکه تا و دريافت ها و رفتارهای بدني انسان ،به شـدت متـأثر از تربيـت
اجتماعي است که انسان از محيط رشد خود دريافت مي کند .ه حسي که تـا نسـبت بـه کـنش هـای
پيرامون و حاالت درون خود دارد و ه واکنش هايي که نسبت به تحريکات از خود نشان مي دهد ،هرگز
دريافت ها و رفتارهای مکانيکي و برخاسته از صرف جسمانيت نيستند (همان 183 :بب).
 .9مقايسۀ دو نظريه
هر دو نظريۀ عالمه طباطبـائ ي و اوکسـکول از يـك خاسـتگاه زيسـت شـناختي برآمـده انـد .نظريـۀ
اعتباريات ،در واقع تبييني خاص از چگونگي شکل گيری ادراکات عملي انسان در تعامل با واقع زيستي و
نيازهای تکويني و تمايالت طبيعي اوست و عالمه به صراحت يـك راه وصـول بـه ريشـه هـای اصـلي
اعتباريات را «بررسي اجتماعات جانوران» مي داند .اوکسکول که تحصيالتش ه در جانورشناسـي بـود،
به وضوح نقطۀ عزيمت نظريه پردازی خود را زيست شناسـي قـرار داد و موضـوع نظريـه « اومولـت» او
ارگانيس يا موجود زنده است .ايا عزيمت از واقع زيستي به طـور طبيعـي موجـب شـده اسـت واقعيـت
تکويني ،جسمي ،اقتضائات ،نيازها و محدوديت های زيستي ،جايگاه سرنوشت سازی را در دو نظريه احراز
کند و زمينه ساز زاويه و فاصله گرفتا از ديدگاه های معرفتي و عقل گرايانـه ای شـود کـه بـا اصـالت و
محوريت دادن به قوای ادراکي ،ساير ابعاد زيستي ،جسماني و احساسي را از دايرۀ توجه فلسفي خود خارج
کرده اند.
هر دو نظريه ،به تبع مشابهت ياد شده ،پيوندی ميان جنبۀ مادی وجسـمي و جنبـۀ معنـايي و ادراکـي
انسان ،و پلي ميان علوم طبيعي و زيسـتي از سـويي و علـوم انسـاني از سـوی ديگـر برقـرار کـرده انـد.
اعتباريات ،به عنوان ابزارهايي ساخته شده جهت رفع کاستي ها و نيازهای تکـويني بـه ارائـۀ نظريـه ای
مي انجامد که فراه آورنده يك فرازبان جهت نظريه پردازی راجع به علوم انساني است .ايا نظريـه بـه
خودی خود چارچوبي در فلسفه علوم انساني برای بيان چيستي ايا علـوم ،ارزش هـای معرفتـي ،منطـق
حاک بر ايا علوم ،وجه ثبات و تحول احکـام آن هـا و مـالک هـای ارزيـابي آنهـا اسـت .البتـه نظريـۀ
اوکسکول از ايا مميزه برخوردار نيست و به اصطالح نگاه درجه دوم به معرفت ندارد .به عالوه ،طبق ايا
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نظريه ،علوم انساني متشکل از مفاهي و گزاره های اعتباری هستند .بنا بر ايا ،نظريۀ اعتباريـات هـ در
مطالعات درجه دوم و ه درجه اول مي تواند مورد استفاده قرار گيرد .دراوکسکول ،به شيوۀ روشـا تـری
پيوند نظريه «اومولت» با يك منشأ زيست شناختي را با علوم انساني مي يابي  .کتاب او با عنوان «آموزه
جديد اومولت :پيوستاری ميان عل طبيعي و فرهنگ شناسي» ( )1373به خوبي گويای عزم اوکسکول در
پر کردن شکاف علوم طبيعي و انساني است.
در تلقي عالمه در ادراکات اعتباری با توجه به شأن ابزاری آن ها ،نوعي به اصطالح عقالنيت عملي و
پراگماتيستي ناظر به مؤثر و مفيد ،يا لرو و بي فايده بودن در حوزۀ تمشيت امور فردی و اجتماعي انسـان
حاک است« .صدق» و «کذب» به معنای مطابقت يا عدم مطابقت با واقع ،در آن حوزه مطـرح نيسـت و
مالک سنجش آن ها تالئ يا عدم تالئ با نياز های تکويني و اهـداف مترتـب بـر آنهاسـت .در نظريـۀ
اوکسکول ه  ،کار کرد و سودمندی ،جايگاه نخست را داراست .اساسا هر مؤلفه در اومولت يـك جانـدار
براساس شأن کار کردی خود به اومولت راه يافته است ،يا ابتدا چنان ترير شکل داده شده است تا معنايي
ناظر به سودمندی برای آن بيابد .در غير ايا صورت ،هرچند آن مؤلفه در محيط جاندار بـه لحـاظ عينـي
حضور دارد ،ناديده گرفته مـي شـود و در جهـان خـاص جانـدار وارد نمـي شـود ،يـا بـه تعبيـری ديگـر
بي معناست .نزد اوکسکول ه مفيد بودن البته کامال در نسبت بـه موجـود زنـده و تالئـ و انطبـاق بـا
نيازهای او تعريف مي شود و صرفا با مالک های عيني مشخن نمي شود .در ايا نقطه ،هـر دو متفکـر
در مفهوم خاص «اعتبار» به ه بسيار نزديك مي شوند.
مفاهي و احکام اعتباری و مؤلفه های اومولت ،در عيا «سوبژکتيو» بودن (درمورد اومولت) ،مجعوليت
و نداشتا صدق و کذب معرفت شناختي (در مورد اعتباريات) ،برخـوردار از گونـه ای منطـق ،معقوليـت و
قابليت برای مطالعه علمي هستند .قضايای اعتباری ،در عيا مرـايرت بـا گـزارههـای حقيقـي بـا منطـق
کارآمدی وسودمندی و اثرگذاری ،قابل ارزيابي و البته معنادار هستند .آنها مبنای انجـام و صـدور افعـال
بشری هستند که خود معطوف به تأميا غاياتي هستند و به لحاظ انطباق يا عـدم انطبـاق بـا آن اهـداف
قابل داوریاند .در ميان خود اعتباريات ،امکان برقراری رابطۀ استنتاجي و توليدی وجود دارد يـا از جهـت
خاستگاه (نيازها وکاستي های تکويني) و غايات با واقع و عينيت مرتبطاند .بديا ترتيب ،ه قابل مطالعۀ
علمي هستند وه مجموعۀ روشمند و مضبوطي از آن ها ،ميتواند تشکيل دهندۀ علمي از علـوم انسـاني
باشد .اوکسکول ه با وجود تأکيد بر اينکه «همه واقعيت پديـدار سـوبژکتيو اسـت» ،جسـ را همچـون
سرپلي در حوزۀ واقعيت و عينيت مي داند که اومولت را از فرو غلتيدن کامل در ذهنيت و فرديت باز مـي
دارد و عالوه بر فراه آوردن معياری برای ارتباط با محيط و ديگران ،وجه عيني اومولت را هـ تضـميا
ميکند .اگر بر ايا موضوع ،نوع -محور بودن اوکسکول ه افزوده شود که طبق آن اومولـت وجـه عـام
ونوعي (ونه فردی) مي يابد و حتي مي توان به روابط ميان اومولت ها ه پرداخـت ،قابليـت هـای الزم
برای بررسي علمي اومولت ها بديا سان فراه مي شود.
به نظر ميآيد ثبات و تحول ادراکات ،از نقاط افتـراق دو نظريـه باشـد .از آنجـا کـه عالمـه ،ادراکـات
اعتباری را دايرمدار نيازها و احساسات بر آمده از آن نياز ها قلمداد ميکند ،پس به تبـع ثابـت ،فطـری و
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دائمي بودن نياز و احساس بر آمده از آن ،ادراکات ه مي توانند ثابت و هميشگي باشند .چنانکـه عالمـه
برخي نيازهای تکويني قبل از اجتماع را که حاصل احساسات نوعي و عمومي هستند چنيا ميدانـد ،هـر
چند بر اساس تريير جاعل و اعتبار کننده ،تريير عادات و محيط و جز آن اغلب ايا اعتباريات هـ تحـول
پذير هستند .نزد اوکسکول ،ثبات و تحول را در آموزۀ چرخۀ کار کردی او بايد جستجو کرد .گذشـت ،کـه
رويکرد او در مطالعۀ اومول ت نوعي و جمعي اسـت يعنـي او رابطـۀ ميـان شـناخت ،نيـاز هـا ،احساسـات
وخواسته های نوعي موجود زنده با دنيای پيرامون را بررسي مي کند .اما از آنجا که ايا اومولت ،از طريق
مکانيس دو سويه و متقابل تأثير از خارج و تعريف و باز تعريف امـور بـر اسـاس نيازهـا از درون صـورت
مي گيرد ،مؤلفه های اومولت ،مدام دستخوش تحول و تطور هستند.
در نهايت بايد به تفاوت مهمي بيا دو نظريه اشاره کرد و آن تمايزگذاردن يا عـدم آن ميـان ادراکـات
حقيقي و اعتباری است .عالمه در نظريۀ اعتباريـات ،تنهـا احکـام انشـايي و هنجارهـا را مـد نظـر قـرار
داده است و با تأکيد بر اختالف ماهوی و محتوايي ايا دو دسته از ادراکات ،به منتفي بودن رابطۀ توليدی
و استنتاجي دو حيطه حکمت نظری و عملي ،يا علوم حقيقـي و اعتبـاری (علـوم طبيعـي و انسـاني ) بـه
لحاظ منطقي حک مي کنـد و بـر حساسـيت نسـبت بـه حفـ مرزهـا و عـدم خلـط اعتبـار و حقيقـت
انگشت تأکيد ميگذارد ،در حالي که اوکسکول به طور عام و بدون چنيا تمـايزی ،مباحـ را بـه پـيش
مي برد.
نتيجه گيری
با وجود اشتراک هايي که ميان دو نظريه ديده ميشود ،تفاوت هايي که ه در مباني و ه در اهـداف
بح نزد دو انديشمند وجود دارد ،موجب تفاوتهايي در پرداخت بح اعتباريـات شـده اسـت .از جملـه
رهيافتهايي که در نظريۀ اوکسکول ديده مي شود و نزد عالمه به وضـوح بـدان پرداختـه نشـده ،جنبـۀ
زايايي اعتباريات است .در نظريۀ اوکسکول که اعتبار در يك رابطه ،چرخـهای و تکـرار شـونده نگريسـته
ميشود ،دو گونه سازوکار برای روند اعتبار مطرح ميشود که هر دوی آن ها مي تواند بـه زايـايي منجـر
شود ،زايايي که به سبب ماهيت نظريۀ اوکسکول يك جنبه آن شناخت زايـي و جنبـه ديگـر آن سـاختا
دنيای بيرون است .نخستيا سازوکار ،رابطۀ ميان واقعيت خارجي و اومولـت اسـت کـه در قالـب چرخـۀ
کارکردی تعريف ميشود و برآيند تعامل ذها و عيا را منشأ يك زايايي دائمي معرفي ميکند دوامي که
نه از جنس تکرار مح  ،بلکه تکرار فزاينده است.
سازوکار دوم ،رابطۀ ميان خود اومولـتهاسـت کـه خـود گـام بعـدی رابطـۀ ميـان اومولـت و جهـان
خارج است .براساس نظريۀ اوکسکول ،اومولتهـای متعـدد مـيتواننـد در فضـای واقعـي واحـد حضـور
داشته باشند و رابطۀ بيا اومولتها نه از طريق گفتگوی مستقي آنها ،بلکه با واسطۀ فضای دربرگيرندۀ
واقعي ،تعريف ميشود ،توسعه مييابد و صيقل ميخورد .با وساطت واقعيات بيروني ،اومولت ها با يکديگر
تعامل مي کنند و حاصل ايا تعامل و تأثير متقابل آنها ،يك زايايي دائمي با همان ويژگي تکرار فزاينده
است.
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ايا تکرار فزاينده ،در معنای فلسفي آن ،در واقع چيزی جـز رشـد روز افـزون دامنـۀ اعتبارهـا و امـور
اعتباری نيست .عالمه طباطبائي ،بارها به ايا افزايش ،ريشهدار بودن و منشأهای آن در نيازهـای انسـان
اشاره کرده ،ولي باب خاصي در باره سازوکار آن نگشوده است .از آنجا که هر دو مبنای بح زايايي نـزد
اوکسکول ،قابل عرضه بر نظريۀ عالمه نيز هست ،مي توان از مباح اوکسکول برای توسـعۀ اعتباريـات
عالمه بهره جست .سازوکار نخست يعني تأثير متقابل ذها اعتبار کننـده و واقعيـت و سـازوکار دوم کـه
مبنای آن حاصل قهری پذيرفتا مبنای اول و پذيرفتا تعدد اومولت ها يا از منظری ديگر تعـدد اعتبارهـا
در فضای واحد است ،هر دو با مباني عالمه طباطبائي قابل پذيرش است.
آنچه امروز در حوزۀ طبقهبندی علوم به عنوان علوم انساني شناخته ميشود ،عمال مطالعۀ اموری است
که حاصل جنبۀ اعتباری زندگي انسان است و دقيقا در مواضعي که علوم انسـاني ماننـد روانشناسـي يـا
انسانشناسي به مرزهای واقعيت نزديك مي شوند ،روانشناسي تجربي و انسانشناسي طبيعي شکل مي
گيرد که عمال وارد حوزۀ علوم تجربي ميشود .شايد بيجا نباشد اگر گفته شـود علـوم انسـاني ،علـومي
هستند که موضوعات آنها بهطور عام ،اعتبارات انساني است .حال اگر چنيا تعريفي مبنا قرار گيرد ،مـي
توان گفت که علوم انساني به مطالعۀ روابطي ميپردازند که حاصـل يکـي از دو سـازوکار زايـايي اعتبـار
است موضوعات ايا علوم يا ناشي از تعامل ميان ذها انساني با واقعيت خارجي است يا برآمده از رابطـۀ
متقابل ميان دنياهای اعتباری است .بر ايا پايه ،ه جنبه واقع نمايي علوم انساني و ه روابط بينارشـته
ای در علوم انساني ،مي توانند با استفاده از يك نظريۀ جامع در خصـوص اعتباريـات مـورد تحليـل قـرار
گيرند.
با توجه به بازنگری هـای صـورت گرفتـه از اواسـط سـده 18م در خصـوص فلسـفۀ علـوم انسـاني و
سازوکار عل زايي آن ها ،و با عنايت به توجه خاصي که در جامعه علمي ايران نسبت به ايا موضـوع در
سال های اخير ديده مي شود ،به نظر مي رسد نظريۀ اعتباريات به صورت تکميل شده آن ،مـيتوانـد در
راستای پيشبرد علوم انساني و رشد دا نش بومي در آن حيطه ،به عنوان الگـويي کارآمـد و فراگيـر بسـيار
مؤثر باشد.
پینوشتها
1. Umwelt
2. Jacob von Uexküll
3. Jacob von Uexküll

 .4وی در 1854م در کبالس ( ) Keblasدر جمهـوری اسـتوني کنـوني ديـده بـه جهـان گشـود ،در
خانوادهای که از طبقه اشرافي بودند و از آلماني تبارهای بالتيك محسوب مي شدند .وی در دانشگاه تارتو
به تحصيل جانورشناسي پرداخت و در 1883م فارغ التحصيل شد در 1387م به آلمان رفت و در مؤسسه
فيزيولوژی در دانشگاه هيدلبرگ مشرول به کار شد .در سالهای بعد برای تحقيقـات ميـداني مسـافرتهای
متعددی به سرزمينهای مختلف ،از جمله آفريقای مرکزی انجام داد ،ولي مقر اصلي او دانشگاه هيـدلبرگ
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و بعد دانشگاه هامبورگ بود و اواخر عمرش را پس از بازنشستگي در کاپری ( )Capriايتاليا گذراند تا در
1344م همانجا درگذشت.
5. Martin Heidegger
6. Maurice Merleau-Ponty
7. Gilles Deleuze
)8. Perzeption (Perception
9. Definition
10. Organismus
11. Innenwelt
)12. Art, Gattung (Species
13. Funktionskreis/ Functional circle
14. Da Sein
15. Umgebung

 .15ايا تعريف برآمده از عنواني است که توشيکاتا و ياسويوکي برای اثر اوکسـکول در ترجمـه ژاپنـي
برگزيده اند:
Seibutsu kara mita sekai
17. Theoretische Biologie
18. Organism
19. Umgebung
20. Funktionskreis
21. Cogito ergo sum
22. Corps-sujet
23. Sujet connaissant
24. Corps-objet
25. Corps-choses
26. Corps-monde
27. Component
28. Functional
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