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Abstract 

Allameh Tabatabai has used various interpretations to define credit 

perceptions, but none of them are suitable. This article, after 

examining the proposed definitions and measuring them, based on the 

characteristics of a desirable definition, attempts to provide an 

alternative definition. A definition that is in maximum agreement with 

his views without objection and ambiguity. The definition of Etebari 

perceptions consists of two central elements: the general element and 

a divider. The general element is mental imagination. After numerous 

reviews of the various divisors used in the definition of credit 

perceptions, "Being made by mental acts" was selected as the best of 

the four obtained options. So, the summary of the alternative 

definition is: Etebari concepts are concepts whose essence is 

determined by mental actions. These voluntary actions create 

imagination by using feelings. The sum of these concepts and their 

relations create the Nafs-al-Amr to which the Etebari propositions 

correspond to it 
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 لیبد فیشده و عرضه تعرارائه فی: سنجش تعاراعتباری ادراکات

 ، ایرانتهرن ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،استاد فلسفه   یاشتر یکلباس نیحس
  

 

 

 ، ایرانتهران ،یدانشگاه علامه طباطبائ فلسفه، یدکتر یدانشجو   یکوشک یمهد
  

 چکیده
ها تمامی یک از آناند؛ اما هیچعلامه طباطبائی از تعابیر گوناگونی برای تعریف ادراکات اعتباری بهره برده

تر بودن معر ِّف نسبت شدهتر و شناختههای یک تعریف مطلوب، مانند جامع بودن، مانع بودن، روشنشاخص
غیره را دارا نیستند. لذا این نوشتار درصدد است تعریفی از ادراکات اعتباری ارائه کند که به معر َّف و 

الامكان ضمن رعایت الزامات فوق و انطباق حداکثری با این نظریه اعتباریات، چیستی و حدود این حتی
ی از این نظریه هرچه بیشتر گیرنمای منعكس نماید تا زمینه فهم دقیق و بهرهای تماممثابه آیینهادراکات را به

ها صورت پذیرفت. تعریف مفاهیم اعتباری فراهم گردد. ابتدا در تعریف پیشنهادی تفكیک مفاهیم و گزاره
تصورات »شود و همان از دو عنصر محوری تشكیل شده است: اولی امر عامی است که مَّقسم واقع می

حقیقی )شامل مفاهیم ماهوی و معقولات ثانی( است. دیگری فصلی است که مفاهیم اعتباری را از « ذهنی
کند. فصل مذکور با بررسی تفصیلی، از میان چهار وصفِّ پرکاربرد و محوری مفاهیم اعتباری متمایز می

ساخته افعال »و « حاصل اعطای حدود اشیاء بودن»، «عدم تحقق مستقل از ذهن»، «تعلق به حوزه عمل»شامل 
بر رابطه اراده انسان و دواعی باطنی او با ادراکات اعتباری برای  انتخاب شد. درنهایت« ذهنی بودن

ها و فهم بهتر آن نظریه تأکید شده است. خلاصه تعریف حاصل: مفاهیم جلوگیری از برخی سوءبرداشت
زنند. این افعال ارادی با ها را رقم میاعتباری، مفاهیمی هستند که افعال ذهنی، چیستی )ماهیت( آن

آورند. مجموع این ها را پدید میز احساسات و دواعی باطنی در تصورات تصرف کرده و آنگیری ابهره
 کنند.های اعتباری از آن حكایت میدهند که گزارهالامری را تشكیل میها، نفسمفاهیم و روابط آن

عقل  میالامر، مفاهنفس ،یعلامه طباطبائ ات،یاعتبار هینظر ،یادراکات اعتبار فیتعر :هاواژهکلید

 .یافعال ذهن ،یارزش یهاگزاره ،یعمل
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 ضرورت و طرح مسئله -1

ادراکات »مند از طور مجزا و نظام، به«اعتباریات»نخستین بار علامه طباطبائی با طرح نظریه 

، ۸: ج ۸۸۱۱)طباطبائی، «افكاری که ساخته خود انسان است»یا به تعبیر خود ایشان « اعتباری

شناسانه است، اما به لحاظ اینكه ای معرفتاین نظریه نظریهکنند. اساساً ( بحث می22

گیرند، در تبیین مسائل های انسانی قرار میادراکات اعتباری مبدأ افعال و کنش

علوم انسانی »استفاده هستند. با طرح گفتمان های اجتماعی قابلشناسانه و پدیدهانسان

این علوم، توجه به این نظریه در مطالعات  و فقدان منابع فلسفی بالفعل برای تغذیه« اسلامی

ها و های مضاف، افزایش پیدا کرده است؛ اما برداشتعلوم رفتاری و اجتماعی و نیز فلسفه

نقدهای نادرست نسبت به این نظریه، درنتیجه عدم تنقیح لازم از سویی و اجمال بیان علامه 

الذکر شده است. باوجود فوقهای از سویی دیگر، مانع ورود مؤثر این نظریه در حوزه

توان روشنی میبرخی مناقشات پیرامون این نظریه، ایده اصلی آن به جد قابل دفاع است؛ به

هایی متمایز از شوند که ویژگیهایی توسط آدمی برساخته میدریافت مفاهیم و گزاره

ایفا حال در دستگاه ادراکی و عملی او نقشی کلیدی ادراکات حقیقی دارند و درعین

 کنند.می

های این نظریه، تنقیح و بسط آن ضروری بدین ترتیب، با توجه به جایگاه و قابلیت

است. گام نخست برای این کار، داشتنِّ تعریفی مناسب از ادراکات اعتباری است. علامه 

طباطبائی در آثار خود به اشكال گوناگون و با تعابیری متنوع ادراکات اعتباری را تعریف 

های یک تعریف جامع و مطلوب را ندارند. واضح است که یک ویژگید که هیچانکرده

اند که تعریفی از همه لحاظ جامع ارائه کنند که عصاره نظریه ایشان ایشان درصدد نبوده

اند؛ اما ورود به جزئیات سازی برای آغاز بحث بودهباشد، بلكه به دنبال فتح باب و زمینه

وسعت، در نبود یک تعریف مناسب که حدود و چیستی موضوع یک نظریه با این ابعاد و 

نماید. لذا درستی مشخص کند، فهم مخاطب از نظریه را دچار مشكل میآن را از ابتدا به

مسئله اصلی این مقاله ارائه تعریفی بدیل و نسبتًا جامع از ادراکات اعتباری، با استفاده از 

خوبی تبیین موضوع موردبحث در این نظریه را بهنظریه اعتباریات است تا چیستی و ذاتیات 
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کرده و ایرادات و ابهامات موجود در تعاریف علامه را نداشته باشد. درواقع با توجه به 

رود، تعریف پیشنهادی در این مقاله کارکردهایی که از یک تعریف مناسب انتظار می

اطب از این نظریه نمای ادراکات اعتباری، برای کمک به درک صحیح مخعصاره تمام

رسد این پژوهش در نوع خود اولین باشد؛ زیرا تاکنون پژوهشی خواهد بود. به نظر می

شایسته در مورد تعریف ادراکات اعتباری صورت نگرفته است و هر یک از پژوهشگران 

اند. یكی از تعاریف موجود یا برداشتی از آن را مبنا قرار داده و مبحث خود را پیش برده

 قلمرو معادل را اعتباریات مثال مصلح در خوانش خود از نظریه اعتباریات، قلمرونوانع)به

 .(۸۸32فرهنگ در نظر گرفته است( )مصلح، 

در این مجال پس از مروری مختصر بر پیشینه و مبانی نظریه اعتباریات، هشت تعریف 

رصدد است با برگزیده از ادراکات اعتباری، فهرست شده است. در این تعاریف علامه د

بیان وجوه ممیزِّ اعتباریات، ادراکات ذهنی را به دو دسته حقیقی و اعتباری تقسیم کند. از 

عنوان وجوه ممیز میان نقاط اشتراک و افتراق این تعاریف، چهار تعبیر محوری که به

و  اند، احصاء شده است. با استفاده از این تعابیر و بررسیکاربرده شدهادراکات اعتباری به

ها تلاش خواهد شد تا تعریفی مناسب از اعتباریات که حداکثر قرابت را با دیدگاه نقد آن

علامه داشته باشد، حاصل شود. لازم به تذکر است که این نوشتار مدعی نیست تمامی لوازم 

ها و انتقادات را موردبررسی قرار داده بحث از اعتباریات علامه را احصاء کرده و تحلیل

ه تنها اهم تعاریف موردبررسی قرارگرفته و کوشش شده تعریفی بدیل برای آن است؛ بلك

 عرضه شود.

تعریف بیانی است که هدف آن شناسانیدن معنایی محصل از موضوع یا مفهوم به 

های اصلی تعریف، جامعیت تعریف نسبت به مصادیق، مانع غیر مخاطب است. ویژگی

)عباسی، تر بودن معر ِّف نسبت به معر َّف است.دهشتر و شناختهبودن، دور نداشتن و روشن

( در نقد و بررسی تعاریف مذکور نیز همین موارد مدنظر خواهد بود، اما علاوه 405: ۸۸۱2

علامه –ها، ازآنجاکه این تعاریف ذیل چهارچوب فكری اندیشمندی خاص بر این

ط یافته است، لازم است ای فلسفی بر مبنای آن شرح و بسشده و نیز نظریهمطرح -طباطبائی
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عنوان خصوص در مورد ادراکات حقیقی بهها با سایر نظرات فلسفی ایشان )بهخوانی آنهم

الامكان نقطه مقابل اعتباریات( موردتوجه قرار گیرد و برای رفع تعارضات و ابهامات، حتی

سبت به سایر های ایشان عدول نشود. نهایتاً تعریفی ناز اصل نظریه علامه و سایر دیدگاه

تعاریف برتری دارد که ضمن تقویت نظریه اعتباریات و فراهم آوردن زمینه بسط و 

 گویی به انتقادات داشته باشد.کارگیری آن، توانایی بیشتری در پاسخبه

 پیشینه و بنیادهای نظریه اعتباریات -2

کنند که بیان می الإعتباریات رسالةعنوان مبدع نظریه اعتباریات، در مقدمه علامه طباطبائی به

ای که ایشان در باب اعتباریات دارند، کلامی از گذشتگان به ایشان نرسیده نظیر نظریه

اصول فلسفه و ( همچنین شهید مطهری نیز در مقدمه کتاب ۸50د: -تا)طباطبائی، بی است.
، ۸: ج ۸۸۳5ری، کند. )طباطبائی و مطهسابقه بودن این نظریه اشاره میبه بی روش رئالیسم

شک علامه در ابداع این نظریه تحت تأثیر استاد خود یعنی شیخ محمدحسین ( اما بی۸4

، نهایة الدرایة فی شرح الكفایةغروی اصفهانی )کمپانی( است. مرحوم کمپانی در کتاب 

را به آرای محموده یا همان قضایای « حسن و قبح»، «ظن و حقیقت احكام عقلی»ذیل بحث 

سینا و خواجه نصیر در زمینه قضایای گرداند. ایشان با اشاره به آرای ابنازمیمشهوره ب

کند. مشهوره، نظر آخوند خراسانی را در قریب به عقلانی بودن حسن و قبح، نقد می

 (۸۸۳-۸۸۸، 2: ج ۸۸۳5)الغروی الاصفهانی، 

 توان منشأ نخستینپس خلط میان مسائل حقیقی و اعتباری در اصول فقه را می

های نظریه اعتباریات نزد علامه طباطبائی دانست و هدف ایشان از طرح این نظریه بارقه

ایجاد تمایز میان ادراکات حقیقی و اعتباری است. از این منظر، در نگاه علامه اعتباریات 

ها حاکم است، ازجمله اینكه نحوه ها و قواعد متفاوتی بر آناند که ویژگیادراکاتی

کلی متفاوت از حقایق است. اعتباریات ها به، استدلال و ارزیابی آنپیدایش، کارکرد

حاصل فعل و تصرف قوای آن در ادراکات هستند برخلاف حقایق که از خارج به ذهن 

( به لحاظ کارکرد، اعتباریات حاکی از امور ۸5۳-۸5۳د: -تا)طباطبائی، بیآیند.می

( 4۸، ۱: ج ۸۸۳۸)طباطبائی،  شان برحسب وضع و اعتبار است.خارجی، حكایتگری
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، 2: ج ۸۸۳5غیرازاین، ادراکات اعتباری مبدأ افعال انسان هستند )طباطبائی و مطهری، 

آورند.هایی اعتباری بسیاری مانند زبان، پول، خانواده و غیره را به وجود می( و پدیده۸۳۱

رند و ( اعتباریات تعریف حقیقی ندا222-220، 2: ج ۸۸۳5)طباطبائی و مطهری، 

( ارزیابی این 243ه: -تاها معتبر است. )طباطبائی، بیجای برهان در آنهای جدلی بهاستدلال

( پس ۸۳۱، 2: ج ۸۸۳5)طباطبائی و مطهری، ادراکات بر اساس لغو یا مفید بودن است.

کند در علوم گونه که در فقه و اصول اشكال ایجاد میخلط این دو گونه از ادراکات، همان

گردد، بنابراین تفكیک این دو قسم از فه هم منجر به ایجاد مسائل و نتایج غلط میو فلس

 (۸۸3، 2: ج ۸۸۳5ادراکات بسیار اهمیت دارد. )طباطبائی و مطهری، 

عنوان نمونه و مصداق ادراکات ها را بهمرحوم علامه طیف وسیعی از مفاهیم و گزاره

ب و بد، حلال و حرام و مباح، رئیس و کند. مفاهیمی مانند باید، خواعتباری ذکر می

ریاست، ملک و مالک، ازدواج، خانواده، تربیت، پول و واحدهای پولی و اوراق بهادار، 

ها و تر، عدل، ظلم، آزادی، اقسام مبادلهخوردن و خوردنی و خورنده، آسان و آسان

وجیت و دوستی ها، حقوق متعادله اجتماعی، امرونهی، کیفر و پاداش، مدح و ذم، زارتباط

های و همسایگی و پدری و فرزندی و خویشاوندی، اقسام دلالت الفاظ و... همچنین گزاره

)طباطبائی زند.را مثال می« من استاین جامه از آن»و « این سیب را باید خورد»انشائی مانند 

شائی های انهای اعتباری محدود به گزاره( و البته گزاره2۸۸-۸۱4، 2: ج ۸۸۳5و مطهری، 

( و حاکی ۸03د: -تاکاررفته )طباطبائی، بیای که مفاهیم اعتباری در آن بهنیستند، هر گزاره

های مرحوم علامه، بیانگر الامر اعتباری است، ازنظر علامه گزاره اعتباری است. مثالاز نفس

این مسئله است که ذهن ایشان در هنگام شرح و بسط نظریه اعتباریات عمدتاً معطوف به 

وجه نافی جامعیت این هیچمباحث اصولی بوده است، ولی باید توجه داشت که این امر به

های علمی و عملی حیات بشری نخواهد بود نظریه و شمول و گسترش آن بر تمامی حوزه

و مشخصاً علوم موسوم به –ها و مفاهیم علوم که خواهد آمد طیف وسیعی از گزارهو چنان

 توان از سنخ اعتباری دانست.یرا م -انسانی و اجتماعی
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 تعاریف علامه طباطبائی از ادراکات اعتباری -3

شده است، تر ادراکات اعتباری که توسط علامه طباطبائی ارائهحال برخی تعاریف شاخص

 شود.در ادامه مرور می

شده، رساله رسد اولین اثر علامه که در آن نظریه اعتباریات مطرحبه نظر می :3-1

در این رساله علامه قمری نگاشته شده است.  ۸۸5۱باشد که در نجف در سال  الاعتبارات

پس از تبیین ضرورت وجود ادراکات اعتباری برای انجام افعال انسان، ادراکات اعتباری را 

 کند:گونه معرفی میاین

ء آخر بتصر ف ء أو حكمه لشیهو إعطاء حد  الشی: فتبین من جمیع ذلک أن  الاعتبار
 (۸5۳-۸5۳: د-تاطباطبائی، بی...)و فعله الوهم 

بر این اساس ادراکات اعتباری حاصل فعل و تصرفات او در ادراکات هستند. در 

عنوان یک فعل ذهنی توصیف شده است که در آن حد یا حكم چیزی اینجا اعتبار کردن به

 شود.به چیز دیگری داده می

ق.( آمده که صور ذهنی به دو  ۸۸۳۸به سال )نگاشته شده  الانسان فی الدنیادر رساله  :3-2

 شوند:دسته کلیِّ حقیقی و اعتباری تقسیم می

المعانی آلتی نوقعها علی الأمور الخارجیة لكن ها بحیث لو أغمضنا و قطعنا : و ثانیهما... 

فهذه المعانی ... النظر عن التعق ل و التصو ر لم یكن لها فی الخارج تحق ق و لا لها وقوع 
طباطبائی، ... )تتحق ق بإعطاء الذهن حد  الأمور الحقیقیة لما لیس لها و وضعها فیما لیست فیه 

 (5۳-54: الف-تابی

در این تعریف، بر اساس نحوه تحقق و ثبوت، میان معانی حقیقی و اعتباری تمایز 

ان تحقق ندارند؛ به ای هستند که ورای اندیشه انسایجاد شده است. تصورات اعتباری معانی

عبارتی نحوه تحقق و ثبوتشان، ذهنی است؛ برخلاف ادراکات حقیقی که هویت و ثبوتی 

 نفسه مطابق با موجودات خارجی هستند.مستقل از ذهن دارند و فی
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 ۸۸۳5تا  ۸۸4۸ش. یا  ۸۸24تا  ۸۸۸5های )نگاشته شده در خلال سال الولایةدر رساله  :3-3

 ق. در دوره اقامت در تبریز( نگاشته شده نیز تعریفی مشابه تعریف قبل ارائه شده است:

إن  الموجودات تنقسم باعتبار إلی قسمین، فإن  کل  معنی عقلناه، إم ا أن یكون له : نقول
واء کان هناک عاقل أو لم یكن، کالجواهر الخارجیة مطابق فی الخارج موجود فی نفسه، س

من الجماد و النبات و الحیوان و أمثالها؛ و إم ا أن یكون مطابقه موجودا فی الخارج بحسب ما 
 و یسم ی القسم الأو ل بالحقیقة و القسم الثانی... نعقله، غیر موجود لو لا التعق ل، کالملک 

 (204: الف-تاطباطبائی، بی)بالاعتبار 

نفسه با آن بر اساس این تعریف، مطابق خارجی یک ادراک یا دارای مطابقت فی

شود یا دارای مطابقت پنداری است که است که در این صورت آن ادراک حقیقی می

 شود.ادراک اعتباری می

ق.( مجددًا علامه در تعریف اعتباریات  ۸۸۳۳)نگاشته شده در سال  الكفایهدر حاشیه  :3-0

گیری این ادراکات تمرکز دارد و فعل اعتبار کردن را اعطای حد یا بر فرآیند و نحوه شكل

کند. این نحوه پیدایش به سبب استفاده از این ادراکات حكم چیزی به چیز دیگر معرفی می

 ها بین نقص و کمال فاعل است:آنعنوان مبادی عمل و واسطه بودن به

ء، أو حكمه لآخر حیث کانت التصدیقات المنتسبة لكن الاعتبار و هو إعطاء حد شی... 
ج : ج-تاطباطبائی، بی...)إلیه تصدیقات و علوما متوسطة بین کمال الحیوان الفاعل بالإرادة 

۸ ،۸۸) 

های )نگاشته شده میان سال اصول فلسفه و روش رئالیسمعلامه در مقاله ششم کتاب  :3-5

عنوان یک عمل ق.( نیز از اعتبار کردن به ۸۸۳2تا  ۸۸۳0ش؛ و حدوداً  ۸۸۸2تا  ۸۸۸0

 کند:فكری یاد می

توان تحدید کرده و گفت عمل نامبرده این این عمل فكری را طبق نتایج گذشته می

رتیب آثاری که منظور تاست که با عوامل احساسی حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم، به
 .(۸۳۸، 2ج : ۸۸۳5طباطبائی و مطهری، ) «ارتباط با عوامل احساسی خود دارند
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 کند که:همچنین در پایان مقاله، در خلاصه آن، بیان می

، 2ج : ۸۸۳5طباطبائی و مطهری، )معرف اعتبار، دادن حد چیزی است به چیز دیگر 

2۸۳) 

-۸۸۳۸های )نگاشته شده در بازه زمانی سال المیزاندر مجلد هشتم مجموعه تفسیر  :3-9

دهد. در این تعریف، ق.(، علامه مجدداً علوم اعتباری را مقابل علوم حقیقی قرار می ۸۸32

اند و دارای ثبوت و تطابق وضعی ادراکات اعتباری در ظرف حیات و برای عمل وضع شده

 و اعتباری هستند:

تصدیقات الوضعیة الاعتباریة آلتی نضعها للعمل فی العلوم العملیة و ال: و القسم الثانی... 
ظرف حیاتنا و الاستناد إلیها فی مستوی الاجتماع الإنسانی فنستند إلیها فی إرادتنا و نعلل بها 

أفعالنا الاختیاریة و لیست مما یطابق الخارج بالذات کالقسم الأول و إن کنا نوقعها علی 
لكن ذلک إنما هو بحسب الوضع لا بحسب الحقیقة الخارج إیقاعا بحسب الوضع و الاعتبار 

 (4۸، ۱ج : ۸۸۳۸طباطبائی، ...)و الواقعیة 

هجری( نیز برای اعتباری و حقیقی چهار معنی  ۸۸۱3در رساله العلم )نگاشته سال : 3-7

 متقابل ذکر شده که معنای چهارم آن، در این مقاله مورد بحث است:

ل النظری الی الاذعان بتحقق ه کالانسان الموجود و الرابع الحقیقی بمعنی ما یضط ر العق
ملكه لقواه النفسانیة و نحو هما و یقابله الاعتباری بمعنی ما یختلقه العقل العملی لحاجة 

الانسان الیه فی حیاته الاجتماعیة کعناوین الریاسة و المرؤسیة و المالكیة و الزوجیة الاجتماعیة 
ها تحق قا و لا اثرا لكن  العقل العملی یفرضها موجودة و فآنها معان لایری العقل النظری ل

 (۱۸: ۸۸۳۸طباطبائی، .«)یرت ب علیها آثارا

در اینجا ادراکات اعتباری، ادراکات ساخته شده برای نیازهای زندگی اجتماعی 

 گردد.ها وجود فرض شده و آثار مترتب میهستند که توسط عقل عملی برای آن

ق.( در تقسیم علم حصولی به حقیقی  ۸۸34)نگاشته شده در  الحكمةنهایة در کتاب : 3-1

و اعتباری، پس از بحث از اصطلاح اعتباری به معنای معقولات ثانی، سه معنای دیگر نیز 
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 ها بر اعتبارات عملی دلالت دارد:بیان شده است که سومین آن

ظرف العمل و مال الثالث المعنی التصوری أو التصدیقی الذی لا تحقق له فیما وراء 

الاعتبار بهذا المعنی إلی استعارة المفاهیم النفس الأمریة الحقیقیة، بحدودها لأنواع الأعمال 
-تاطباطبائی، بی«)آلتی هی حرکات مختلفة و متعلقاتها، للحصول علی غایات حیویة مطلوبة

 (243-24۱: ه
اعتباریات در اینجا عبارتند از معانی تصوری و تصدیقی که تنها در ظرف عمل  

 ها به استعارة حدود حقیقی برای اعمال است.تحقق دارند و بازگشت آن

 گونه و ساختار تعاریف -0

در اینجا اشاره به چند نكته در مورد گونه و ساختار تعاریف اعتباریات ضروری است. 

( در theoretical definitionمثابه یک تعریف نظری )را باید به نخست اینكه کل این نظریه

کوشد تا معنایی را مشخص کند. موضوع نظریه ای که سراسر آن مینظر گرفت؛ نظریه

اعتباریات، ادراکات اعتباری است و در سراسر این نظریه برای شناساندن این ادراکات 

شدن به معنای مذکور باید این نظریه را شود؛ بنابراین برای هرچه بیشتر نزدیک تلاش می

توان از سنخ تعاریف مثابه یک کلیت منسجم مدنظر گرفت. همچنین تعاریف فوق را میبه

( دانست. در این تعاریف تصریحی، stipulative definitionتصریحی یا تعریف تعیینی )

گیرد.شود و تحدید موضوع صورت میشده برای اولین بار تعریف میمفهوم جعل

 (۸3-۸5: ۸۸۱۸)نظرنژاد، 

توان از سنخ تعاریف مفهومی مبتنی بر تقسیم دانست. در همچنین تعاریف فوق را می

شود. البته های عام و خاص برای تعریف یک چیز استفاده میاین تعاریف معمولاً از ویژگی

نس و ، مفهومی ماهوی نیست و لذا ویژگی عام و خاص هم در اینجا ج«ادراک اعتباری»

فصل به معنای خاص آن نخواهد بود. ادراک، یا همان مقسم تقسیم به حقیقی و اعتباری، 

توان دریافت امر عامی است که در این تعاریف استفاده شده است. از تعاریف مذکور می

کل  معنی »که منظور از ادراک، همه معانی تصوری و تصدیقی موجود در ذهن است؛ 

( )لازم 204الف: -تا)طباطبائی، بیشود.هنی که به آن اندیشیده مییعنی هر معنای ذ« عقلناه
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توان معادل به ذکر است که در فلسفه و علوم حقیقی، معانی ذهنی را به لحاظ مصادیق می

عنوان مصادیق ادراک علوم حصولی دانست. لذا در اینجا مفاهیم ماهوی و معقولات ثانی به

 مبنا مباحث آینده پیش رفته است.(شده و بر این حقیقی در نظر گرفته

 بررسی فصول ممیز تعاریف -5

بررسی هستند در عنوان فصول یا عناصر ممیز در تعاریف مذکور قابلتعابیری نیز که به

 بندی شده است که در ادامه موردبررسی قرار خواهند گرفت:چهار محور اصلی دسته

 تعلق به حوزه عمل .۸

 پنداری(عدم تحقق مستقل از ذهن )ثبوت  .2

 شده توسط افعال ذهنیساخته .۸

 حاصل اعطای حد شیئی به شیء دیگر .5

یک از این تعابیر این قابلیت را دارند تا در در ادامه بررسی خواهد شد که کدام

 ها را از ادراکات حقیقی متمایز کنند.تعریف ادراکات اعتباری به کار گرفته شوند تا آن

 تعلق به عقل عملی -5-1

مربوط به اعتباریات، تعابیر مختلفی وجود دارد که دال بر ارتباط ادراکات های در تعریف

اعتباری با عمل و قلمرو عقل عملی است. چنانكه در تعاریف فوق آمده است: ادراکات 

اعتباری مورد استناد اراده و افعال انسان هستند؛ واسطه تكامل برای فاعل بالأراده بوده و 

ها بهره ها نیازمند است و برای رسیدن به مقاصدش از آنآن انسان برای رفع نیازهایش به

اند و بنا بر فرضِّ عقل عملی موجودند و ورای جوید؛ این ادراکات برای عمل وضع شدهمی

 ظرف عمل تحقق ندارند.

عنوان مبدأ اند؛ یكی بهمرحوم علامه، اصطلاح عقل عملی را به دو معنا استعمال کرده

، ص 2: ج ۸۸۳۸)طباطبائی، ( و دیگری حاکم حسن و قبح.۸2۸ه: -تاافعال )طباطبائی، بی

توان با توجه به دیدگاه ایشان در مورد ( تفاوت این دو معنا را می3۱، ص ۸5؛ ج ۸5۱

وجوب عام و خاص )باید عمومی و خصوصی( تبیین کرد. بر این اساس مبدئیت تصور 
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باید عام( و مطلوبیت آن ضرورت آن است )واسطه حكم بهیک فعل برای خودش، به

( تصدیق به ۸33، 2: ج ۸۸۳5)طباطبائی و مطهری، واسطه حكم به حسن آن )باید خاص(.به

مطلوب بودن یک فعل و ضرورت بخشیدن به آن، دو فرآیند در طول یكدیگر هستند که 

 دهند.مبدأ علمی یک فعل را شكل می

نیاز به علم دارند. ازنظر علامه علمی  عنوان فاعل ارادی برای انجام افعالشانها بهانسان

که مستقیم و بلاواسطه وسیله استكمال انسان از طریق فعل است، علم حقیقی نیست بلكه 

علم اعتباری است. برای صدور یک فعل باید آن فعل برای فاعلش ضرورت داشته باشد. 

ه و فعل انجام چنین ضرورتی است که شوق و اراده در انسان به وجود آمدپس از وجود این

نفسه شود. ازآنجاکه انسان فاعلی ارادی و مختار است انجام هیچ فعلی برای او فیمی

ضرورت ندارد، لذا تصور هیچ فعلی تا زمانی که همراه با ضرورت )باید عمومی( نشود و 

شود. برای نمونه فرد در خود احساس ضرورت نكند، منجر به بروز اراده و صدور فعل نمی

من »رای رفع گرسنگی و سیر شدن )که کمال قوه غاذیه است( باید تصدیقی مانند انسان ب

را پدید بیاورد تا رابطه ضرورت بین او و غذا خوردن و سیری به « باید آن غذا را بخورم

ای جعلی است، زیرا ورای خواست فرد، هیچ ضرورتی برای وجود بیاید. این تصدیق، رابطه

، ۸33-۸۱۳، 2: ج ۸۸۳5)طباطبائی و مطهری، شود وجود ندارد.اینكه او غذا بخورد و سیر 

هایی را که برای تشخیص اعتباری بودن ادراکات رو علامه یكی از ضابطه( ازاین2۸5-2۸4

داند این است که آن ادراک به نحوی متعلق قوای فعاله گردیده و نسبت استفاده میقابل

( البته ۸35-۸3۸، 2: ج ۸۸۳5ری، )طباطبائی و مطهباید در آن قابل فرض باشد.

هایی با دیدگاه علامه در مورد وجود باید عمومی وجود دارد که در جای خود مخالفت

نبویان، ؛ ۳۱-۳5: ۸۸35مصباح یزدی، ؛ ۸04: ۸۸3۸بررسی است. )آملی لاریجانی، قابل

۸۸30) 

اما مقدم بر ضرورت بخشیدن به یک فعل، تصدیق حسن و مطلوب بودن آن است. 

عقل عملی مقدمات حكم خود مبنی بر اینكه انجام فعلی شایسته و مجاز است یا نه را از 

کند. فرد با تطبیق احساسات باطنی منبعث از قوای نفسانی و یا قوه ناطقه قدسیه دریافت می
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طلوب خود را تمیز داده و سپس آن فعل متعلق قوای فعاله صور احساسی بر افعال، فعل م

ها از اند که شرح آنگیرد. علامه مراحل و اجزائی را برای این فرآیند بیان کردهقرار می

همچنین برای اطلاع بیشتر ؛ ۸5۱، 2: ج ۸۸۳۸حوصله بحث حاضر خارج است. )طباطبائی، 

 (۸3۳-۸۱0، 2: ج ۸۸۳5نگاه کنید: طباطبائی و مطهری، 

حكم در اینجا به معنای حكایت از یک رابطه ضروری یا حكایت از مطلوب بودن 

واسطه نیست بلكه به معنای ضرورت بخشی و مطلوبیت دادن به یک امر است. در اینجا به

معنایی از عقل  -که جعل نسبت و رابطه است و نه حكایت از آن–این معنای خاص حكم 

این مسئله  المیزانشده که نسبت به پیشینیان علامه متفاوت است. در بخشی از عملی مطرح

گردد که معانی مرتبط با حوزه فعالیت عقل عملی را از امور شده و بیان میمورد تأکید واقع

عل عقل و قائم به آن است. لذا به همین معنا عقل اعتباری هستند که ثبوتشان ناشی از ف

عملی را دارای شأن حكم و قضا و عقل نظری را دارای شأن ادراک )اخذ و حكایت بدون 

حكم و قضا( است. با توجه به تعریفی که در اینجا از عقل عملی بر اساس دیدگاه علامه 

اشته باشد و نظریه اعتباریات بسا معنای اعتباریات در تعریف، تقدم بر عقل عملی دشد، چه

 (3۱، ۸5: ج ۸۸۳۸)طباطبائی، کننده معنای عقل عملی باشد.روشن

عنوان ادراکات متعلق به عقل عملی در نظر گرفته از سوی دیگر اگر اعتباریات به

آنگاه این تعریف اخص از  -یعنی ادراکاتی که واجد وجوب عام یا خاص هستند-شوند 

های اعتباری بر این اعتباری خواهد بود؛ زیرا بسیاری از مفاهیم و گزارهمصادیق ادراکات 

هایی مثل گنجند؛ مفاهیمی مانند خانواده، پول، ریاست و گزارهمبنا در عقل عملی نمی

تر برای عقل عملی در نظر گرفته شود حتی اگر معنایی وسیع«. علی رئیس کارخانه است»

بگیرد، این معنای جدید خود نیازمند تعریف بوده و  که همه مصادیق اعتباریات را دربر

تر از معنای اعتباریات نیست تا بتواند به لحاظ تصور بر آن تقدم داشته و در تعریف روشن

 آن به کار گرفته شود.

 ثبوت پنداری )عدم تحقق مستقل از ذهن( -5-2

مشابه  های دوم، سوم و ششم منقول از آثار علامه، تقریباًدر بخش تعاریف، تعریف
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یكدیگرند. این تعاریف، معانی ذهنی را مقسم قرار داده و به دو دسته اعتباری و حقیقی 

کند. علامه میان این دو قسم از ادراکات، برحسب اینكه تحقق مستقل از ذهن تقسیم می

دارند یا نه، تفاوت قائل شده است. بر این اساس، ادراکات حقیقی ادراکاتی هستند که بر 

نفسه بودن مصادیق یعنی فارغ از انطباق اند. فیشان منطبقنفسه خارجیمصادیق فی

ها و بسیاری قیود ها و یا حتی انتزاع مفاهیم از آنادراکات بر مصادیق، یا اندیشیدن به آن

ای تحقق و دیگر که مرتبط با نفس آدمی و افعال آن است، مصادیق حقایق دارای نحوه

دهند که منشأ الامری مستقل از ذهن را تشكیل مینفساند. این مصادیق خارجی، ثبوت

 ثبوت آن مفاهیم ذهنی هستند.

اما ادراکات اعتباری، برخلاف ادراکات حقیقی که منطبق بر واقع و دارای ثبوت 

اند و شوند، سوای تعقل و ورای عالم ذهن فاقد هرگونه تحققخارجی در نظر گرفته می

د. پیدایش این ادراکات حاصل آفرینش قوای ذهنی بوده و ارتباط حقیقی با عالم واقع ندارن

توان برای ثبوت مفاهیم اعتباری، ترتیب میاینها کاملاً وابسته به ذهن است. بهثبوت آن

الامری پنداری )و نه وهمی( در عنوان نفسالامر حقیقی و خارجی، بهظرفی مجزا از نفس

های اعتباری حاکی از آن گیرد و گزارهینظر گرفت که ثبوت مفاهیم اعتباری را در برم

 (204و  54الف: -تاطباطبائی، بی؛ 4۸-45، ۱: ج ۸۸۳۸هستند. )طباطبائی، 

، فصل و «ثبوت پنداری»یا به تعبیر دیگر « تحقق خارجی نداشتن»اما باید دید که آیا 

رسد تواند باشد؟ به نظر میمیکارگیری در تعریف ادراکات اعتباری ممیز مناسبی برای به

این تعابیر ابهاماتی دارند. نخست اینكه منظور از تحقق خارجی یا ذهنی یک مفهوم در 

اند، اینجا وجود خارجی یا ذهنی داشتن آن نیست؛ زیرا مفاهیم همگی دارای وجود ذهنی

کرد. به نظر توان میان مفاهیم حقیقی و اعتباری تمایز برقرار پس به لحاظ نحوه وجود نمی

ها؛ یعنی مفاهیم از آن رسد متعلق ثبوت، چیستی و ماهیت مفاهیم باشد و نه وجود آنمی

گیرند متصف به ثبوت ذهنی یا حیث که در فرآیند ادراک مورد التفات و توجه قرار می

در خارج یا ذهن « ثبوت مفاهیم»توان پرسید در اینجا اند. در این صورت میخارجی گشته

 عناست؟به چه م
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با توجه به بیانات علامه برای رسیدن به معنایی محصل از ثبوت مفاهیم، از دو منظر 

توان رابطه مفاهیم با عالم خارج را موردبررسی قرار داد. از یک نظر نحوه ثبوت مفاهیم می

توان به چگونگی مطابقت با خارج برگرداند و دیگر اینكه آن را با منشأ انتزاع را می

تن یا نداشتن مرتبط دانست. بررسی این موضوع، نیازمند تمهید برخی مقدمات خارجی داش

 در مورد معقولات اولی و ثانوی است.

که حقایق ازنظر مصادیق مساوی با علوم حصولی در نظر گرفته شوند، در درصورتی

توان حقایق را به معقولات اولیه )مفاهیم ماهوی( و معقولات ثانوی تقسیم یک تقسیم می

گونه که در ذهن حضور دارند عیناً در خارج هم تحقق دارند با این رد. ماهیات همانک

ها مترتب نیست.ها مترتب است در ذهن بر آنتفاوت که آثاری که در خارج بر آن

( این بیان که بر اساس آن مفاهیم ماهوی با مصادیق خارجی خود 24۳ه: -تا)طباطبائی، بی

ت ماهوی دارد. در سه تعریف موردبحث در این قسمت، مطابقت دارند رویكردی اصال

 توان گفت بیشتر چنین نگاهی حاکم است.می

تر و مبتنی بر اصالت وجود، ماهیات را ظهورات وجود خارجی علامه با بیانی دقیق

شان تبع وجود خارجیها به( که ثبوت آن۸4ه: -تا)طباطبائی، بیداند،برای ذهن می

وان گفت که مفاهیم ماهوی در ذهن با وجود ذهنی تقرر دارند و تمفروض است. پس می

واسطه وجودی دیگر که منشأ ماهیت آن است، ثبوت و تحقق دارند. در عالم خارج به

چیستی مفاهیم ماهوی نشأت گرفته از آن وجود خارجی و وابسته به آن است. پس تحقق 

ن به بودن وجودی خارجی که توامستقل از ذهن داشتن را با قرائتی اصالت وجودی می

 منشأ انتزاع مفهوم است، تعبیر کرد.

آیند. این طور مستقیم از خارج به دست نمیمعقولات ثانی مفاهیمی هستند که به

اند؛ دسته اول مفاهیم منطقی که با استفاده از مفاهیم ماهوی )معقولات مفاهیم دو دسته

ارند و دلالت بر صفات و احكام مفاهیم شوند و در حوزه منطق کاربرد داولی( ایجاد می

کند. دسته دیگر مفاهیم فلسفی هستند که از احكام )حكم قضایا از موجود در ذهن می

آیند و شامل وجود و عدم و احكام و اوصاف ها( به دست میحیث وجود ذهنی بودن آن
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ها از آنواسطه ثبوت مصادیقی که شوند. علامه معتقد است معقولات ثانی بهها میآن

کنند، دارای نحوی از ثبوت هستند. این مفاهیم اگرچه مأخوذ از این مصادیق حكایت می

ها ذاتی نیست، ولی بنا بر ادعا از لوازم عقلی وجود و ماهیات هستند نبوده و حملشان بر آن

 24۳و  ۸4ه: -تاطباطبائی، بی؛ 20ب: -تااند. )طباطبائی، بیها دارای تقرر و ثبوتتبع آنو به

 (24۳و 

کننده ثبوت مفاهیم بر اساس آنچه گفته شد، به دست آوردن معانی سلبی که توصیف

عدم مطابقت با »اعتباری باشد، ناممكن است؛ یعنی اینكه از ثبوت پنداری اعتباریات به 

معقولات ثانی تعبیر شود. درواقع با این اوصاف « نداشتن منشأ انتزاع خارجی»و یا « خارج

نفسه دارند و منطبق بر مصادیقشان هستند، بر مصادیق انطباق که ماهیات مصداق فیچنانآن

ها را داند و حكایتگری آننفسه میندارند. علامه طباطبائی معقولات ثانی را فاقد مطابقت فی

ه حتی ( تا جایی ک۸۸4و  43، 2: ج ۸۸۳5)طباطبائی و مطهری، داند.از خارج بالعرض می

جز برخورداری از منشأ انتزاع، معقولات ثانی را فاقد هرگونه مابازاء علامه مصباح یزدی به

 (2۱4و  20۸، 2: ج ۸۸۱۸)مصباح یزدی، داند.عینی می

توان از سوی دیگر به آن معنا که مفاهیم ماهوی دارای منشأ انتزاع دانسته شد نمی

ها کاملاً متفاوت زیرا منشأ و نحوه پیدایش آن معقولات ثانی را دارای منشأ انتزاع دانست؛

دانند. صراحت معقولات ثانی را مانند اعتباریات ساخته ذهن میاست. علامه طباطبائی به

و نگاه استقلالی یا فرض  -که اموری ذهنی هستند-معقولات ثانی با مقایسه مفاهیم و احكام 

فاهیم ماهوی با تجرید و تعمیم آیند، ولی مها، پدید میو تقدیر بر اساس نسبت آن

طباطبائی و ؛ ۸54، ۸تا: ج گردند. )صدرالدین شیرازی، بیانطباعات حسی حاصل می

 (۳4و  4۱و  4۳، 2: ج ۸۸۳5مطهری، 

برای مطابقت « بحسب الوضع و الاعتبار»پرواضح است که تعابیر ایجابی مانند قید 

اعتباریات با خارج که در تعریف ششم آمده است، مناسب تعریف نیست و دور ایجاد 

تبع آن، کند. از سوی دیگر به برخی مفاهیم اعتباری فاقد کارکرد حكایتگری و بهمی

ها ممكن شاخصه مطابقت به هر شكل برای تعریف آنویژگی مطابقت هستند و استفاده از 
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نیست، لذا بهترین راه برای رسیدن به تعبیر ایجابی برای ایجاد تمایز بین ادراکات، پرداختن 

 گیری از دیدگاه علامه است.شدن اعتباریات با بهرهبه چگونگی ساخته

 ساخته افعال ذهنی -5-3

کرات بر اساس نحوه داند. ایشان بهمیعلامه اعتباریات را حاصل افعال ذهن و قوای آن 

پیدایش این ادراکات، از تعابیر خلق، جعل، ساختن، اعتبار کردن، عمل فكری و نظایر آن 

سازی رسد دلیل استفاده از این تعابیر برجستهاند. به نظر میها استفاده کردهبرای تعریف آن

ایجاد اعتباریات باشد؛ اما در نقش کنشگر و فعال ذهن و تأثیر اراده و انتخاب آدمی در 

کنند. از این مقابل، در مورد ادراکات حقیقی صحبت از انتزاع و اخذ و یافتن و امثالهم می

آورند؛ یكی توان گفت که اساساً دو نوع فعل کاملاً متفاوت، ادراکات را پدید مینظر می

ه فعل و محصولاتشان چه اخذ و انتزاع و دیگری خلق و اعتبار. لذا باید دید که این دو گون

توان این دو را مقایسه تفاوتی با یكدیگر دارند و وجه تمایزشان چیست؟ از سه جهت می

کرد: اول، ازنظر فرآیند ساخت، دوم، مبادی و اسباب و سوم، ساختار و ترکیب ادراک 

 حاصل.

 نوع فرآیند ساخت -5-3-1

شوند. واسطه یک سری افعال در ذهن ایجاد میادراکات چه حقیقی و چه اعتباری به

یابند. پس تفاوت ها تعین میازاین افعال هیچ تحققی نداشته و توسط آناعتباریات پیش

ای هستند که گونهفرآیندها در اینجاست که افعال ذهنی دخیل در پیدایش اعتباریات، به

ها است. علامه در جلد چهاردهم ها وابسته به آنحاصل از آنچیستی و ماهیت ادراکات 

داند، زیرا می« حكم و قضاوت»فعل عقل عملی که متعلق آن اعتباریات است را  المیزان

ازنظر وی تحقق و ثبوت اعتباریات بعینه فعل عقل و قائم به آن است؛ اما در مقابل تصورات 

بوت و تحقق مستقل از ذهن دانسته، لذا فرآیند و تصدیقات حقیقی و غیر اعتباری را واجد ث

( بنابراین به 3۱، ۸5: ج ۸۸۳۸)طباطبائی، داند.می« اخذ و حكایت»ها را از سنخ ادراک آن

این معنا انتزاع در مقابل اعتبار قرار دارد. البته به شرطی که نحوه پیدایش تمامی ادراکات 
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اخذ و حكایت قرار بگیرند؛ یعنی باوجوداینكه ای تبیین کرد که ذیل گونهحقیقی را بتوان به

ها ارائه اند، تبیینی از فرآیند ساخت آنها دخیلیک سری از افعال ذهنی در پیدایش آن

ها شود که در آن، چیستی ادراکات حقیقی مستقل از این فرآیند بوده و تابع منشأ انتزاع آن

 باشد.

عمیم انطباعات حسی هستند.مفاهیم ماهوی حاصل اجرای فرآیندهای تجرید و ت

ها را مستقل توان ثبوت آن( پس تنها با این فرض می۸4، 2: ج ۸۸۳5)طباطبائی و مطهری، 

ها از ذهن دانست که تعمیم و تجرید فرآیندهایی باشند که قابلیت حكایتگری و انطباق آن

ه همین شكل واقع را تحت تأثیر قرار ندهد. نسبت به معقولات ثانی نیز شرایط بنسبت به

است. بنا بر نقل شهید مطهری علامه طباطبائی نخستین شخصی هستند که نحوه پیدایش 

به روابط و « نگاه استقلالی»اند. ایشان معقولات ثانی را حاصل معقولات ثانیه را شرح داده

از احكام که نوعی فعل « گیریمفهوم»آمده از مقایسه مفاهیم ذهنی و دستهای بهنسبت

( اگر آنچه نگاه ۳4و  4۱و  4۳، 2: ج ۸۸۳5)طباطبائی و مطهری، دانند.ستند، میذهنی ه

شده به معنای منفعل شدن ذهن از افعال خود و ایجاد گیری خواندهاستقلالی و یا مفهوم

 صور ذهنی بر اساس این افعال باشد، مصداق اخذ و حكایت خواهد بود و الا نه.

 مبادی و اسباب -5-3-2

اعتباریات و معقولات ثانی را غیرانتزاعی و به معنایی هر دو  حواشی اسفارامه در از سویی عل

کند که ایجاد معقولات ثانیه و داند و بیان میرا ساختگی و فاقد ثبوت خارجی می

اعتباریات بر اساس فرض و تقدیر است. وی برای تمایز قائل شدن میان این دو گونة 

عقلی پدیدآورندة آن مفاهیم را به دو دسته تقسیم ادراک، اسباب و عوامل محرک فرض 

ناپذیر از ادراک عقلی و در اعتباریات کنند که در معقولات ثانی ثابت و دائم و جداییمی

وضوح ( در این بیانات نیز به۸54، ۸تا: ج )صدرالدین شیرازی، بیجزئی و مقطعی است.

ل دخیل در پیدایش ادراکات ملاک دائمی یا مقطعی بودن و کلی یا جزئی بودن عوام

 )بخصوص در مورد معقولات ثانی( مشخص نبوده و مبهم است.

اند، اما از ایشان صراحتًا به جزئیات افعال ذهنی پدیدآورنده اعتباریات نپرداخته
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اند که از صور توان برداشت کرد که این افعال سازوکارهایی ارادی و اختیاریکلامشان می

وسیلة ترکیب و جعل نسبت و ها بهاستفاده کرده و با تصرف در آن عنوان مادهادراکی به

منزله عوامل کنند. دواعی و احساسات درونی نیز بهحكم، اعتباریات را ایجاد می

کنند. شاید یكی از اسباب افعال دهنده، در سامان دادن به این ادراکات نقش ایفا میجهت

ها شد، همین احساسات و مقطعی بودن آنذهنیِّ منشأ اعتباریات که صحبت از جزئی و 

ها از دواعی باطنی باشند. بعضاً دخالت این دواعی در پیدایش اعتباریات، وجه تمایز آن

شود. یاد می« ادراکات وابسته به احساسات»ها با عنوان حقایق دانسته شده، لذا از آن

ها تبعیت خواهند کرد. آنجهت که اعتباریات زادة احساسات هستند، از ثبات و تغییر ازاین

 کنند:لذا علامه اعتباریات را به دو دسته تقسیم می

اعتباریات عمومی ثابت که برآمده از احساسات عمومیِّ ناشی از ساختمان طبیعی  .۸

 بشر و لازمه نوعیت است؛ مانند متابعت علم، اعتبار اجتماع و اختصاص

زیبایی و اشكال گوناگون تغییر مانند مصادیق زشتی و اعتباریات خصوصی قابل .2

 (۸34و  ۸۳۳-۸4۱، 2: ج ۸۸۳5اجتماع )طباطبائی و مطهری، 

برای درک بهتر نحوه اثرگذاری دواعی بر ادراکات اشاره به چند نكته ضروری 

است. نخست اینكه دواعی و احساسات مستقیم با هر فعل و اعتبار مرتبط نیستند. اغلب 

شوند و افعال از عنوان کمال در نظر گرفته میبهشده و غایاتی بر اساس دواعی برگزیده

کنند. دیگر اینكه افراد نسبت به دریافت و درک این دواعی منفعل هستند ها تبعیت میآن

کارگیری این دواعی، اراده و اختیارشان دخیل است و در اما در موردتوجه قرار دادن و به

د. لذا عنصری که اعتباریات را شونکشاکش دواعی متعارض قطعاً مجبور به انتخاب می

کند، قدرت اراده و اختیار اوست نه دواعی و احساسات که اموری وابسته و تابع ذهن می

شده توسط افعال ذهنی توان گفت ادراکات اعتباری ادراکات ساختهانفعالی هستند. لذا می

نفس آدمی با  ها وابسته به افعالی است کهشده به این معنا که چیستی آنهستند. ساخته

 دهد.انتخاب و اراده خود و بهره جستن از دعوت دواعی باطنی انجام می
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 ساختار ادراکات -5-3-3

ها نظر از فرآیندی که در پیدایش آنقطع-چیستی ادراکات حقیقی به لحاظ ساختار و ماده 

حاصل انفعال ذهن نسبت به خارج آن است. پس اگر حقایق صرفاً صور  -شودطی می

)مانند انواع احكام « اجزای فعلی»و « صور انفعالی»الی باشند، اعتباریات ترکیبی از انفع

ها و نیز ترکیب و وحدت بخشیدن به تصورات و ها و جعل نسبتبخشیشامل ضرورت

کند تا اعتباریات پدید بیایند و ماده و متعلق این غیره( است. ذهن در ادراکات تصرف می

فعلی که به وجود آورنده ادراک اعتباری است، جدا از  افعال ذهنی تصورات هستند.

محصولش که همان ادراک باشد، نیست، بلكه بخشی از ساختار آن است. ساختن ادراک 

ای تغییریافته و محصولی باقی اعتباری فعلی نیست که جایی آغاز شود و خاتمه یابد و ماده

شود. احكام عقل عملی درک می بماند؛ بلكه خود آن فعل عیناً بخشی از ادراکی است که

شود. با اندکی تأمل نمونه بارز یک فعل ذهنی است که )همراه متعلقاتش(، مُدرَّک واقع می

توان دریافت که اعطای حد و جعل نسبت و فرض ذوات و امثالهم نیز از همین سنخ می

اجزایِّ گونه بیان کرد که ادراکات اعتباری ساختاری مرکب از توان اینهستند. پس می

 فعلی و انفعالی دارد.

 محصول فرآیند اعطای حد یا حکم شیئی به شیء دیگر -5-0

کند که در استفاده می« اعتبار»علامه در تعریف ادراکات اعتباری بعضاً از تعریف فرآیند 

شود. آن اعتبار نوعی فعل ذهنی است که طی آن حد یا حكم شیئی به شیء دیگر داده می

اند؛ که اعطای حد این تعریف را برگرفته از تعریف استاد ایشان محقق اصفهانی دانسته

و اعطای حد معادل معنی تنزیل نزد ایشان است. )حسنی و موسوی،  معادل معنی اعتبار

رسد منظور علامه از حد و حكم، معنای مصطلح ( در اینجا به نظر می۸۸3و  ۸۸۱: ۸۸3۱

ها نیست. حد در معنای منطقی آن تعریفی است که با استفاده جنس و فصل برای منطقی آن

آورد. )طباطبائی، آن را فراهم میپذیرد و امكان تصور کردن یک ماهیت صورت می

شود اند مشخص میهایی که ایشان مطرح نموده( اما در اینجا با توجه به مثال220د: -تابی

که معنایی عام از حد مدنظر است که مختص به امور ماهوی نیست )طباطبائی و شیروانی، 
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ها نمونه این مثال گیرد.( و مطلق ذاتیات یک شیء یا مفهوم را دربر می۸4۸، ۸: ج ۸۸۱۳

مفهوم مالكیت است؛ ایشان در مورد اعتبار مالكیت معتقدند حد ِّ مالک حقیقی، قیام 

گردد. وجودی شیئی دیگر به آن است که به اشخاص )نسبت اموالشان(، اعطاء می

( حكم نیز در اینجا به معنای هر ویژگی یا محمول خارج از ۱۳و  ۱4: ۸۸۳۸)طباطبائی، 

تواند بر موضوعی دیگر حمل شود؛ مانند خندان یا متعجب ت که میذات یک شیء اس

 (۸54، ۸تا: ج )صدرالدین شیرازی، بیبودن انسان که قابلیت اعتبار برای اسب را هم دارد.

اما تعبیر اعطای حد و یا حكم تعبیر جامعی نیست؛ زیرا بسیاری از مصادیق اعتباریات 

شود، مثل احكام عقل عملی و نیز جعل ذات امل نمیاند، شرا که در آثار علامه مطرح شده

و وحدت بخشی به یک مجموعه مثل خانواده. خانواده قبل از واحد و مجموعه فرض شدن 

هیچ شیئیت و وحدتی ندارد که بخواهد حدی برای آن اعتبار شود. همچنین برخلاف 

دانند، مع میگونه موارد را مصداق اعطای حد واحد به یک مجتدیدگاه علامه که این

بخشی به اموری متكثر، نوعی فعل و حكم نفسانی است، نه حد یا حكم یک شیء وحدت

علاوه اینكه بسیاری از مصادیق جای دیگر منتقل شود. بهکه از جایی انتزاع شده و به

اند؛ مانند اینكه ریاست حاصل اعطای حد شده برای اعطای حد و حكم، دچار اشكالبیان

عنوان رئیس باشد. مفهوم ریاست بسیار آن به اعضای بدن، به یک فرد به رأس و یا نسبت

تر از آن است که با اعطای یک و یا حتی چند حد و یا حكم پدید آمده باشد. شاید پیچیده

ای بین رأس و بدن مدنظر بوده است، ولی بسیار واضح گذاری این واژه، چنین رابطهدر نام

و یا رئیس اثری از این نسبت نیست. در مورد مالكیت نیز است که در تصور مفهوم ریاست 

رسد بیش از آنكه مفهوم مالكیت اعتباری زادة مالكیتِّ طور است؛ حتی به نظر میهمین

تكوینی باشد، عكس آن صادق است؛ زیرا کودکان نیز بدون داشتن درکی از مفهوم دوم با 

مالكیت تكوینی وجود ندارد.  اولی آشنا هستند، پس ضرورتی برای مقدم دانستن تصور

 (۱۳و  ۱4: ۸۸۳۸)طباطبائی، 

 های ناصحیح نسبت به اعتباریات و تعریف آنبرخی دیدگاه -9

، مفاهیم ذهنی را به سه اصول فلسفه و روش رئالیسمشهید مطهری در شرح مقاله اول کتاب 
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خارج  کنند. حقایق مفاهیمی هستند که دردسته حقایق، اعتباریات و وهمیات تقسیم می

ات یعنی مصداق واقعی دارند. اعتباریات در خارج مصداق غیرواقعی دارند. وهمی

گونه مصداقی در خارج ندارند، مثل تصور غول، سیمرغ و شانس.ادراکاتی که هیچ

( یكی از ایرادات این تقسیم، مبهم بودن ملاک ۸4، ۸: ج ۸۸۳5)طباطبائی و مطهری، 

مصادیق، است که ذیل بحث از ثبوت پنداری از آن  مطابقت و حقیقی یا غیرحقیقی بودن

های اعتباری مثل عقود مصداق بحث شد. دیگر اینكه بسیاری از اعتباریات ازجمله پدیده

خارجی ندارند. حتی برخی از مفاهیم اعتباری شأن حكایتگری ندارند، چه برسد به اینكه 

همچنین «. باید»ه باشند؛ مثل مصداقی داشته باشند که بخواهد به نحوی با آن تطابق داشت

ها اند بعداً ممكن است برای آنبسیاری از امور ساخته ذهن که زمانی فاقد مصداق خارجی

ای مثل هواپیما مصادیقی فرض شده یا حتی ساخته شود؛ مثل تصور ذهنی از وسیلة پرنده

ارد. لذا شده و اکنون مصداق خارجی دکه روزی صرفاً یک طرح ذهنی بوده، بعدًا ساخته

های ذاتی مفاهیم صورت نگرفته و با مقاصد تقسیم بندی بر اساس ویژگیاین تقسیم

خوان نیست. مشابه شهید مطهری افراد دیگری نیز ادراکات به حقیقی و اعتباری هم

اند که غالبًا ادراکات را مبتنی بر نحوه مطابقت یا نوع مصداق، به سه دسته تقسیم نموده

 (۳0: ۸۸34ها نیز وارد است. )عاشوری و خسروپناه، دیدگاه آنهمین ایرادات به 

علامه مصباح یزدی اکثر مفاهیمی را که علامه طباطبائی اعتباری دانسته، از سنخ 

اند. داند که برای برخی مقاصد عملی عاریت گرفته شدهمعقولات ثانی یا مفاهیم ماهوی می

( برای قضاوت در 200-۸3۱: ۸۸35یزدی، مصباح ؛ 200-۸3۳، ۸: ج ۸۸۱۸)مصباح یزدی، 

هایی را برای تشخیص که ملاک یا ملاکمورد مصادیق اعتباریات، یک تعریف دقیق از آن

در اختیار بگذارد، ضروری است؛ اما نظر ایشان مستند به چنین تعریف دقیق و ملاکی 

 نیست.

گیرد و نها در ظرف قضیه صورت میآملی لاریجانی بر این عقیده است که اعتبار ت

تواند باشد، لذا توصیف مفاهیم با این وصف تسامحی است. وی در وصف مفهوم نمی

توجیه نظر خود به یک نوع مثال خاص استناد کرده و از توجه به بسیاری مصادیق مطرح 
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ر آن نه کند که داستناد می« احمد شیر است.»برای اعتباریات چشم پوشیده است. او به مثال 

( سابق بر این هم ۸۳و  ۸4: ۸۸3۸کدام اعتباری نیستند. )آملی لاریجانی، احمد و نه شیر هیچ

از دیدگاه علامه برداشت مشابهی توسط عبدالكریم سروش صورت گرفته بود. وی نیز 

اعتباریات را از جنس تصدیقات دانسته و وجود تصور اعتباری را نفی کرده بود. )سروش، 

ها در تعریف ( صراحت نداشتن علامه در تفكیک مفاهیم از گزاره۸54-۸5۳: ۸۸3۸

های اشتباه را فراهم کرده است. این مسئله لزوم ادراکات اعتباری، زمینه این برداشت

کند. زد میهای اعتباری از یكدیگر را در هنگام تعریف گوشتفكیک مفاهیم و گزاره

ها کنند، در اعتباریات هم گزارهر حكایت میالامها از نفسطور که در حقایق گزارههمان

الامر متشكل از مفاهیم اعتباری، احكام و الامر اعتباری هستند. این نفسحكایتگر نفس

کنند. الامر حقیقی مرتبط میهای جعلی است که مفاهیم را به یكدیگر و نیز به نفسنسبت

نوان نمونه محسن جوادی با استناد عاند. بهافراد دیگری نیز همین رویكرد را در پیش گرفته

به سخنان سروش و آملی لاریجانی، ایجاد مفاهیم اعتباری در ذهن را به معنای خلق تصور 

داند منزلة گسترش دایرة مصادیق یک مفهوم میداند بلكه عمل اعتبار را بهجدید نمی

 (.۸45-۸4۸: ۸۸۳4)جوادی، 

مورد اعتباریات را احصاء کرده های غلط رایج دیگری در پورحسن نیز برداشت

است؛ که از آن جمله یكی تأکید بر ذهنی محض بودن اعتباریات و دیگری منشأ و نسبت 

 (۸۸32حقیقی نداشتن اعتباریات با واقع است. )پورحسن،

 ارائه تعریف بدیل برای ادراکات اعتباری -7

ومانع بودن، معاین مقاله به دنبال تعریفی از ادراکات اعتباری است که علاوه بر جا

های اولیه لازم تر بودن معر ِّف نسبت به معر َّف و دوری نبودن و نیز سایر ملاکشدهشناخته

برای یک تعریف، شناخت صحیحی از ابعاد و چیستی این ادراکات به مخاطب ارائه کند. 

رود که تعریف بدیل تعاریف علامه، ضمن روشن کردن حدود موضوع، لذا انتظار می

های اصلی این ادراکات هم باشد. برای دستیابی به این اهداف اعمال یژگیبیانگر و

 رسد:اصلاحات کلی زیر در تعاریف ادراکات اعتباری ضروری به نظر می
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ای که باید در تعریف ادراکات اعتباری موردتوجه قرار گیرد، نخستین مسئله -۸

های ماهوی این دو قسم فاوتها در ساختار تعریف است. به دلیل تتفكیک مفاهیم و گزاره

توان تعریفی از اعتباریات ارائه داد که هر دو را شامل گردد. در باره نمیاز ادراکات، یک

اند، هرچند که نص تعاریف عمدتاً ناظر به مفاهیم است و نه تعاریفی که علامه مطرح نموده

که ارائه خواهد شد  ها؛ اما صراحتاً تفكیكی وجود ندارد. لذا در تعریف جایگزینیگزاره

ها بر شوند و سپس گزارهبرای خلط نشدن اقسام اعتباریات، ابتدا مفاهیم اعتباری تعریف می

 مبنای ارتباطشان با این مفاهیم تعریف خواهند شد.

هدف اصلی از طرح نظریه اعتباریات متمایز کردن دو دسته از ادراکات با منشأ و  -2

بر این اساس ساختار تعریف بدیل دو بخش خواهد های کاملاً متفاوت، است. ویژگی

است. منظور از ادراک در اینجا « ادراک»شود و آن داشت. یک امر عام که مَّقسَّم واقع می

کلیه معانی ذهنی اعم از تصدیقی و تصوری است. بخش دوم هم یک عنصر متمایزکننده 

نا بر آنچه گفته شد، از کننده ادراکات به اعتباری و حقیقی است. بخواهد بود که تقسیم

« ساختة افعال ذهنی بودن»عنوان فصل ممیز موردبررسی قرار گرفت، میان تعابیری که به

تر تشخیص داده شد. سایر تعابیر همگی کارگیری در تعریف مفاهیم اعتباری مناسببرای به

برای به شكلی در مورد تمام یا بخشی از مصادیق صادق هستند ولی یک یا چند شرط لازم 

تر بودن نسبت معرَّف را شدهتعریف مانند جامع بودن، مانع غیر بودن، وضوح و شناخته

گاه در تعاریف چیستی مفاهیم اعتباری، هیچ« ساختة افعال ذهنی بودنِّ»نداشتند. وصف 

شود، اما محوریت در تعریف پیشنهادی علامه محور نبوده و یک وصف جنبی محسوب می

هایی را که سایر تعابیر با آن تنها چالشاده از وصف مذکور نهبا آن خواهد بود. استف

های آن این است ترین مزیتاند را ندارد، بلكه مزایایی نیز دارد. یكی از مهممواجه

صورت ضمنی به رابطه عل ی ادراکات اعتباری و افعال ذهنی و مبادی آن اشاره دارد. پس به

آیندهای پیدایش، مبادی و عوامل اثرگذار و نیز توان از نحوه و فرراحتی میذیل آن به

ساختار و ماده این ادراکات، بحث کرد و این ادراکات را به لحاظ عل ی با امور اثرگذار بر 

شناسی برای تبیین عوامل غیرمعرفتی ها مرتبط نمود. این مسئله در مطالعات معرفتآن
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پردازی در حوزه علوم انسانی، ریهاثرگذار بر معرفت، زمینه را مساعد خواهد نمود. در نظ

 گونه است.بخصوص ساخت الگوهای تبیینی مرتبط با حوزة کنش انسانی، نیز همین

برای رساندن مخاطب به درکی درست از چیستی ادراکات اعتباری و عوامل  -۸

مرتبط با آن، لازم است دو عنصر در تعریف اعتباریات برجسته شوند؛ یكی قدرت انتخاب 

عنوان یک مجرا عمل دیگری دواعی باطنی او. افعال ذهنی موجد اعتباریات، بهانسان و 

دهند. کنند که عوامل غیرمعرفتی مانند دواعی را در چیستی ادراکات دخالت میمی

-های مختلف افراد نسبت به این عوامل غیرمعرفتی، اختلاف و تفاوت در ادراکات انتخاب

ها در ادراک و کنش زنند. تبیین تفاوترا رقم می -تبع آن تفاوت در اعمال آدمیو به

بشری، بدون توجه به عنصر اراده و توانایی انتخاب او ناممكن است. همچنین غفلت از 

در اندیشه علامه سبب این  -کنندة هدایت الهیعنوان دریافتبه–جایگاه نفس ناطقه قدسیه 

ور، دچار نسبیت مطلق است. برای شده که نظریه اعتباریات در تعیین حسن و قبح امبرداشت

های رسیدن به دریافت صحیح نسبت به بسیاری از مسائل دیگر نیز مانند تكوین پدیده

سازی و غیره، باید اعتباریات را در پرتو هدایتگری دواعی دریافتی نفس اجتماعی و تمدن

 ناطقه قدسیه و قدرت انتخاب انسان دید.

 این صورت خواهد بود:لذا تعریف حاصل از این پژوهش به 

مفهوم اعتباری، مفهومی ذهنی است که چیستی )ماهیت( آن را افعال ذهنی فرد معین 

ها افعالی در ذهن انجام کند. )در مقابلِّ مفاهیم حقیقی که اگرچه برای ایجاد آنمی

ها اثرگذار شود، ولی این افعال بنا بر فرض از سنخ اخذ و حكایت هستند و بر ماهیت آنمی

هایی ارادی و اختیاری هستند یستند.( با این تفسیر که افعال پدیدآورنده اعتباریات، کنشن

ها، اعتباریات را پدید که با بهره از احساسات و دواعی درونی یا غایات برآمده از آن

آورند. انواع فرآیندهای ترکیب و وحدت بخشی، جعل نسبت و ضرورت، جعل ذات و می

توان نوعی اعتبار ندی که پدیدآورندة چیستیِّ یک ادراک باشد را میغیره، یا هر نوع فرآی

کردن دانست. یک ادراک اعتباری، ساختاری مرکب از صور انفعالی و افعال ذهنی دارد؛ 

اما در مقابل آن، حقایق صور انفعالی صرف هستند. مجموع این مفاهیم و روابطشان، 
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ها و قضایای اعتباری از آن حكایت رهدهند که گزاالامری اعتباری را تشكیل مینفس
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