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«اعتباريات عالمه طباطبائی»مبنای
طرحی فلسفی برای فرهنگ


علیاصغر مصلح
چکيده

«ادراکات اعتباری» عالمهطباطبائي در مسير بحثي معرفتشناسي به اندیشه درميآید،
اما موضوع ادراکات اعتباری را نباید به قلمرو معرفتشناسي محدود کرد .بهنظر
ميرسد که عالمهطباطبائي این بح را در پي درکي نو از انسان و جهان و با تنفس در
فضای فکری عالم معاصر مطرح کردهاند .برای کشف چنين دریافتي باید بهجای تمرکز
ذهن بر ادراکات اعتباری ،به قلمرو «اعتباریات» توجه کرد .اگر مقالة ششم کتاب اصول
فلسفه و روش رئاليسم را با توجه به سير افکاری که در غرب شروع شده و به تثمالت
فلسفي دربارة «فرهنگ» منجر شده ،مطالعه کنيم ،درستي این برداشت آشکارتر
ميشود .اگر به زمينة پيدایش اندیشة متفکراني چون "ویکو"" ،روسو" و "هردر"
دربارة تمدن و فرهنگ توجه کنيم و نحوة تقرب این متفکران به حوزة فرهنگ را دنبال
کنيم ،آنگاه بهتر ميتوان به سبب تقرب عالمهطباطبائي به پرسشهایي که ادراکات
اعتباری پاسخي برای آنهاست ،پي برد .اگر با این شيوه ،نظریه ادراکات اعتباری را
قرائت کنيم و به شباهتهای دریافتها و در عينحال زمينههای تاریخي متفاوت توجه
داشته باشيم ،امکان آغاز گفتگویي جدید در مورد «فرهنگ و مقومات آن» ،بين تفکر
اسالمي و تفکرات برخاسته از فرهنگ اروپایي فراهم ميشود .برداشت اصلي این مقاله
آن است که بح اعتباریات با توجه به لوازم و نتایج آن ،ميتواند بهعنوان نظریهای
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بدیل در کنار سایر نظریات فلسفي دربارة فرهنگ مطرح شود .به بيان دیگر نظریة
اعتباریات عالمه ميتواند مبنایي برای پاسخ به پرسشهای به اندیشه درآمده در حوزة
«فلسفه فرهنگ» باشد.
واژگانکليدی :عالمه طباطبائي ،ادراکات اعتباری ،اعتباریات ،فرهنگ ،فلسفة
فرهنگ.
***
مقدمه
برای آغاز شدن تثمالت فلسفي دربارة «فرهنگ» ،باید زمينههایي فراهم ميشد .تحوالت بزرگ قـرن
هجدهم و به خصوص توجه فلسفي به تاریخ ،مهمترین زمينههای تثمالت فلسفي دربارة فرهنگ بود کـه
بعد «فلسفة فرهنگ »1ناميده شد .در عوالم ماقبل مدرن و پيش از آشنایي ملموس فرهنگها با تکثـرات
فکری -فرهنگي ،متفکران هر فرهنگ به اقتضاء سنت های فکری و فلسفي درون فرهنگشان ،اصـول و
مبانيي اقامه ميکردند که جهتگيری غالب در آنها ،اثبات دریافتهـا و اعتقـادات قـوم بـود .امـا پـس از
آشنایي عميق متفکران هر قوم با اندیشههای دیگران ،الاقل این اندیشه به ذهن آنها خطور ميکـرد کـه
بکوشند که اسباب تکثر فکر و فرهنگها را دریابند و برخي به ایـن دریافـت مـيرسـيدند کـه انسـان را
موجودی ببينند که به صورتهای مختلـف و متفـاوتي مـيتوانـد بـه درک از خـویش و جهـان برسـد و
رفتارهای مختلفي از خود بروز دهد .در عالم تفکر معاصر ایران ،عالمهطباطبائي(ره) شخصـيتي بـينظيـر
است که ضمن تضلع بر فلسفه و علوم اسالمي ،با مسثلة تکثر ادراکات و فرهنگها بهطـور جـدی روبـرو
شده و سعي در عرضة طرحي فلسفي برای پاسخدادن به آن داشته است .بح ادراکات اعتباری ایشان را
هم با این جهتگيری بهتر ميتوان فهميد.
کار مرحوم عالمه در این بح گستردن مباني فلسفة اسالمي بهمنظور فهـم عـالم مـدرن و معاصـر و
مناسبات حاکم بر آن است .قرار گـرفتن بحـ ادراکـات اعتبـاری در ادامـه بحـ «پيـدایش کثـرت در
ادراکات» ،نشاندهندة مواجهه آن متفکر با یکي از بزرگترین مسائل دورة مدرن ،یعني درک اسباب تکثـر
در فرهنگها ،ارزشها و هنجارهای غالب در تاریخ و عالم انساني است.
عالمهطباطبائي تشنه آشنایي با عوالم متفاوت بود .گسترة عالم انساني را بسـيار وسـيعتـر و متنـوعتـر
از دیگر استادان و محققاني که در سنتهای فلسفي و عرفـاني و کالمـي رشـد کـرده بودنـد ،مـيدیـد.
به همين جهت باید بر مبنای سنتي که بدان تعلق خـاطر داشـت ،زمينـة گشـودهشـدن و درک دیگـران
را فراهم ميکرد .عالمهطباطبائي بـيش از هـر متفکـر معاصـر دیگـر قـدرت التـزام بـه هویـت خـویش
و در عينحال خروج از اعتقادات و التزامات خود داشت و مي توانسـت بـا دیگـران همراهـي کنـد تـا بـه
مناطق فکری مشـترک برسـد .تـوان عالمـه بـرای تفکـر در منـاطق مشـترک فکـر بـي نظيـر اسـت.
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تجربة عالمهطباطبائي باع مي شد که وی دست به ابداع و ابتکار بزند .برخالف نظر مرحوم "مطهری"
که ميگوید عيب کار عالمه در نظریة اعتبـا ری آن اسـت کـه ایـن نظریـه در آثـار قـدما سـابقه نـدارد،
این را ميتوان مزیت کار عالمهطباطبائي دانست" 8.مطهری" دغدغة جـاودانگي اخـالق و دیـن داشـت
که البتـه دغدغـة کالمـي مهمـي اسـت ،امـا عالمـه دغدغـه تنـوع و تکثـر اخـالق و دیـن و فرهنـگ
دارد که دغدغة فلسفي است .اگر این دغدغه پاسخي بيابد ،دغدغة جاودانگي هـم صـورت دیگـری پيـدا
ميکند.
اهميت نظریة عالمه ،بردن بح به منطقهای است که کف تفکر است و با این مبنا مـيتـوان بـا هـر
متفکر دگراندیشي وارد گفتگو شد .آغاز بح از اعتباریات ،آغازکردن از کف انسان و از جـایي اسـت کـه
فرهنگ شروع ميشود .با توجه به زمينه های پيدایش تفکر فلسفي دربارة فرهنگ کـه از قـرن هجـدهم
آغاز شد ،مي توان بح اعتباریات عالمه را هم آغازی برای ورود به فلسفه فرهنگ دانسـت .بـرای آغـاز
چنين بحثي باید بپذیریم که «قلمرو اعتباریات» همان «قلمرو فرهنگ» است .اگـر ایـن اصـل پذیرفتـه
شود ،راه برای اجزاء بح هموار ميشود .به همينجهت مهمترین بخش بح  ،توجه به قلمرویـي اسـت
که در سنت تفکر اروپایي« ،فرهنگ» ناميده ميشود.
انسان از کجا آغاز میشود؟
یکي از پرسشهای مهمي که در نظامهای متافيزیکي ماقبل مدرن اغلب مورد تثمل قـرار نمـيگيـرد،
آغاز انسان است .در اینگونه نظامهای فکری اغلب با تعریفي عقلي -مفهومي از انسان ،به ایـن پرسـش
مقدر پاسخ داده مي شود .مشهورترین تعریف از انسان همان است که به "ارسطو" نسـبت داده شـده کـه
انسان را حيوان ناطق دانسته است .جدای از همة شرح و تفسيرهایي که دربارة ایـن تعریـف شـده ،ایـن
تعریف منطقي و متافيزیکي است؛ یعني همة خصوصيات انسان به خصوصيتي کلي و فراگيـر بازگردانـده
شده است .آیا انسان با درک کلي و نطق آغاز ميشودط اصل اینگونه کوشش را چقـدر تثیيـد مـيکنـيمط
یعني آیا انسان را مي توان بر اساس مفاهيم کلي به طور کامل توصيف کرد .به بيان منطقيان آیا اینتعریف
حد جامع و مانع انسان استط اصال آیا مي توان انسان را تعریف منطقي و تحدید کردط تعریـف منطقـي و
مفهومي با فرف استقرار انسان و بروز آثار فکری و عملي او صورت ميگيرد .آیـا انسـان بـا نطـق آغـاز
مي شودط پرسش متافيزیکي با فرف وجود ذات و طبيعت و نفساالمری یـا حقيقتـي مطـرح مـيشـود و
متفکر ميخواهد به این ذات و حقيقت برسد .بهنظر ميرسد که وجـود ذات و حقيقـت ،خـود مهـمتـرین
پرسشي است که متافيزیک از آن نميپرسد.
سنتهای فلسفي پدید آمده در فرهنگ های مختلف هر کدام به نحوی به حقيقت و ذات بـرای امـور،
ازجمله انسان و جهان قایل بودهاند .در این سنتها متفکر با فرف امکان رسيدن به حقيقت آغاز ميکنـد
و معموال حقيقت را مطابق با اقتضائات فرهنگ ،تعلقات و التزامات زندگي خود تعریف و توصيف ميکنـد.
در سنت فلسفه غربي از اوائل دوره جدید به صورتهای مختلفي عدمکفایت این روش و برداشت مطـرح
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شده است و کوشش شده به «چشم انداز» و «جا»ی متفکری که درصدد بيان حقيقت اسـت ،توجـه داده
شود .این توجه تازه در قرن بيستم و با "نيچه" مورد توجه جدی و صریح قرار گرفت و در متفکران بعدی
در هر کدام بهگونهای انعکاس یافت .اگر متفکر پس از پيدایش این التفات باز دغدغه حقيقت داشت ،ابتدا
باید آغاز تفکر خود را بهخوبي بيان کند .او باید بتواند منطقـهالفـرا و ناحيـة مشـترکي نشـان دهـد کـه
متفکران مختلف با نسبت و ربط های مختلـف فرهنگـي بتواننـد در آنجـا گفتگـو کننـد و سـپس مسـير
اندیسيدن خود را نشان دهد .با این مقدمه بهنظر ميرسد که طرح ادراکات اعتباری ،مـيتوانـد کوششـي
برای آغاز کردن از ناحية مشترک و نقطة صفر تفکر باشد .متفکری که با تصور انسـان در طبيعـت آغـاز
ميکند ،در واقع ،با تصور عدم فکر و فرهنگهای متکثر و متنوع آغاز کرده است .انسان با طبيعـت آغـاز
ميشود و در اصل موجودی طبيعي است .تازه در مراحلي دیگر فکر ،کنش ،ارزش ،اعتقاد ،هویت و اخالق
پدید ميآید.
طرح ادراکات اعتباری کوشش برای بردن تفکر تا نقطة صـفر انسـان اسـت .انسـان بایـد تصـور کنـد
که بدون تعلقات و تقيدات کنوني چگونه آغاز شده ،چگونه فرهنگها و اعتقادات و ارزشهای متکثر پدید
آمده است .تفاوت ادراکات حقيقي و ادراکات اعتباری را بهگونة دیگری هم مـيتـوان فهميـد .فـرف در
همه قائالن به ادراکات حقيقي ثبات آنهاست .بهنظر ميرسد متفکری که به ادراکات حقيقي قائل است در
واقع دریافت و درک خود را اصالت مي بخشد و داشته و پنداشته خود را ثابت و اصيل ميداند .ایـن گونـه
کوشش البته طبيعي مي نماید .هر انساني هویت و داشته خود را باالترین و برترین مـيدانـد .اگـر چنـين
نبود کسي دلبستة هویت خویش نبود .کوشـش بـرای اثبـات حقـایق ثابـت و ازلـي از سـویي کوششـي
عقلي برای اثبات امور نفساألمری است؛ اما از سویدیگر کوشش انسـان بـرای اثبـات هویـت و داشـته
و دریافت خویش است .متفکری که نقطة شـروع تفکـر را تثمـل در انسـان طبيعـي ،قـوا ،جهـازات او و
نحوة پيدایش ادراکات اعتباری قرار داده است یا به حقایق ثابـت قایـل نيسـت و یـا ضـمن قایـل بـودن
به حقایق ثابت ،توان فاصله گرفتن از تعلقات و دریافتها و داشـتههـای خـویش را دارد .ایـن متفکـر بـا
سير در انسان در بسيطترین و سـادهتـرین صـورتهـای آن ،بـهگونـة دیگـری ثبـات و اصـالت حقـایق
خود دریافته را ثابت مي کند .شروع از ادراکات اعتباری ،شروع کردن از انسان ،در حالت صـورت نيافتـه و
بسيط است.
بازخوانی نظرية ادراکات اعتباری از وجهی ديگر
از دو وجه مي توان به نظریة ادراکات اعتباری عالمهطباطبائي پرداخت :از یـک وجـه؛ ایـن موضـوعي
اصال و اساسا در حوزة معرفتشناسي است و باید به آن بهعنوان نظریهای جدید در ایـن حـوزه پرداخـت.
اما از وجهي دیگر موضوعي مربوط به انسان ،فرهنگ و مبنایي بـرای توجـه یـافتن بـه قلمـرو فرهنـگ
است که البته وجه ادراکي هم دارد .بر اساس برداشت دوم؛ درست است کـه ابتـدا بـا دو دسـته ادراکـات
روبرو هستيم ،ولي این دو دسته ادراکات مربوط به دو قلمرو مختلف از زندگي هستند .یعنـي در اصـل بـا
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دو قلمرو امور حقيقي و امور اعتباری روبرو هستيم .بر اساس این برداشـت ،در مرحلـة بعـد بایـد ببينـيم
که این دو قلمرو به کدام تقسيم بندی در فلسفه های مدرن نزدیک است .از آنجـایي کـه در بحـ هـای
فلسفي دربارة فرهنگ ،همة بح ها با پذیرش تقابل «طبيعت» و «فرهنگ» آغاز ميشود .در اینجـا هـم
نزدیکترین شباهتي که به ذهن متبادر ميشود ،آن است که قلمرو اعتباريات را همان قلمـرو فرهنـگ
و قلمرو حقايق را طبيعت بدانيم .روشن است که مراد از طبيعت تنها طبيعت بيرونـي و عـالم حيوانـات
و نباتات نيست .انسان هـم در ابتـدا و در اصـل موجـودی طبيعـي اسـت و قـوا ،جهـاز طبيعـي و غرایـز
وی مهمترین نمود طبيعت در زندگي انسان است .اما از سویدیگر انسان همـواره بـر اسـاس طبيعـت و
براساس آنچه که خود آفریده زندگي ميکند .با تعریفي که در فلسفة فرهنگ رواج یافته ،به تعبير هـردر،3
فرهنگ همان آفریدة ثانوی انسان است که با آن زندگي مـيکنـد و نيازهـای خـود را بـرآورده مـيکنـد
(نک :مصلح ،1301 ،ص .)16
این گونه بازخواني نظریة اعتباریات عالمهطباطبائي ،بهنظر ميرسد که در کليتاش نامربوط نباشد .اگر
کليت این برداشت و مقایسه را بپذیریم ،در مرحلة بعد باید بهطور دقيقتر عالم حقایق را با طبيعت و عـالم
اعتباریات را با فرهنگ مقایسه کنيم .از رهگذر چنين مقایسهای به شرط مالیمت این خوانش با متن ،باید
با تثمل دقيقتر در امور اعتباری ،اساس پيدایش و قوام اعتباریات را که همان فرهنگ است ،بررسي کنيم.
از طرفدیگر باید نحوة برآمدن امور حقيقي از طبيعت را بررسي کرد .آیا ميتوان امور ثابـت و حقيقـي را
همان خصوصيات ثابت در نهاد آدمي دانستط اگر چنين است این ثابتات چيست و در انسان فرهنگها و
تاریخهای مختلف چگونه به ظهور رسيده است .در مرحلة بعد ميتوان نسبت طبيعت و فرهنگ ،به تعبيـر
دیگر نسبت امور حقيقي و امور اعتباری را بهگونهای دقيقتر بررسي کرد .اخالق ،اسـاطير ،هنـر ،فلسـفه،
دین ،نهادهای اجتماعي و اقتصادی چگونه پدید آمده و گسترش یافته است .سپس ميتوان بر همين مبنا
به نسبت فرهنگ ها با یکدیگر پرداخت .اگر مبنای نظریه اعتباریات مجال دهد ،با توجـه بـه خصوصـيت
تاریخيبودن امور اعتباری و فرهنگ ،ميتوان از قواعد حاکم بر تطور فرهنگ پرسيد و به مبانيای بـرای
نقد آنها اندیشيد.
باید توجه داشت که در سنت فلسفةاسالمي مهم ترین شثن انسان علـم ،عقـل و ادراکـات اوسـت .بـه
همين جهت همة خصوصيات و عوارف انسان به علم و ادراک ،بهخصوص عقل بـاز مـيگـردد .یکـي از
تبعات این دریافت آن است که عمل آدمي نيز در ذیل علم و ادراک قرار ميگيرد .عمل انسان بـا جهـت
یافتن اراده ،آن هم تحت هدایت علم ،تحقق پيدا ميکند .بر همين اساس ادراکات اعتباری حاصـل یـک
سلسله احتياجات وجودی مربوط به ساختمان ویژة انسان است .به بياندیگر انسـان سـاختمان و سـاختار
وجودی خاصي دارد و در عينحال احتياجاتي که باید برآورده شود .احساساتي در انسان نهادهشده و انسان
باید در خارج عمل کند .پس با تثثير احساسات و با انگيزة برآوردن نيازهـا ،انسـان فعاليـت خـود را آغـاز
ميکند .علوم و ادراکات اعتباری حاصل این فرآیند است.
این ادراکات به دو دسته «اعتباریات عمومي ثابت» که احساسات عمومي الزمـه نوعي ت نـوع و تـابع
ساختمان طبيعي انسان است و «اعتباریات خصوصي تغييرپذیر» که همان احساسات خصوصي قابل تغيير
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و تبدیل است ،تقسيم ميشود .از وجهي دیگراعتباریات به دو دستة «پيش از اجتماع» و «پس از اجتماع»
تقسيم ميشود .بهنظر مي رسد که این بح را بتوان اینطور هم تقریر کرد که اعتباریات پيش از اجتمـاع،
همان اعتباریات عمومي و ثابت باشند و ریشه در ساختار وجود آدمي دارند و اعتباریـات پـس از اجتمـاع،
اعتباریات خصوصي باشند که متعلق آنها آفریدههای آدمي است و تغيير ميکنند( .عالمـه ،1368 ،صـص
 )120-122پس اعتباریاتي که پس از شروع زندگي جمعي پدید آمده ،متحولاند و دگرگون ميشوند ولي
اعتباریاتي که ناشي از ساختمان وجود انسان است و حتي پيش از پيدایش زندگي جمعي بودهاند ،ثابتانـد
و دگرگوني نميپذیرند .نکتة مهمي که برای پيگرفتن این بح باید مـورد تثمـل بيشـتری قـرار گيـرد،
معنای اجتماع است .منظور عالمه از اجتماع ميتواند انسان در «هيئتجمعي» باشد .منظور ایشان معنای
مدرن اجتماع آنگونه که در علم جامعهشناسي مـورد بحـ قـرار مـيگيـرد ،نيسـت .بـه تعبيـری کـه در
فلسفههای غربي مثال در "هگل" یا "مارکس" سرا داریم ،بایـد معنـای فلسـفي آن مـورد نظـر باشـد.
اجتماع وجود دارد و مراد فيلسوفي که از اجتماع بح ميکنـد ،وجـود و ماهيـت اجتمـاع اسـت و وی از
وجهي یا خصوصيتي از این وجود سخن ميگوید.
شاید بتوان بهگونه ای دیگر هم این معنا را به اندیشه درآورد .اگر اسـاس اعتباریـات را انسـان بـدانيم،
انسان مي تواند در هيئت فردی و یا هيئت جمعي به اندیشه درآید .انسان در هيئـت فـردی و بـا نظـر بـه
صرف ساختار وجودش ،دارای اعتباریاتي است که بهنظر عالمه ثابت و دگرگونيناپذیرند .اما انسـاني کـه
وارد هيئت جمعي شد دارای اعتباریات دیگری است که نسبتي با امور متغيـر بيرونـي دارد ،ازایـنرو ایـن
دسته از اعتباریات متغير و دگرگوني پذیرند .عالمه در اشاره به اعتباریات ثابت از مفاهيمي چـون وجـوب،
حسن و قبح ،انتخاب اخف و اسهل ،اصل استخدام و اجتماع ،اعتبـار حسـن عـدالت و قـبح ظلـم ،اصـل
متابعت علم ،اعتبار ظن اطميناني ،اعتبار اختصاص ،اعتبار فایـده و غایـت در عمـل ،تغييـر اعتبـارات نـام
مي برد .برای تثمل در این مفاهيم باید توجه داشته باشيم که این مفاهيم ازسویي وجهـي معرفتـي دارنـد.
یعني اساس معرفتهایي در حوزة شناخت هستند ،اما از سویدیگر نقش اصلي آنها پيدایش قلمـرو امـور
اعتباریات ،یعني قلمرو فرهنگ و به تعبير خود عالمه قلمرو زندگي اجتماعي است .پـس بـا ایـن وصـف
اعتباریات ثابت قبل از اجتماع ،بنيان پيدایش فرهنگ و اجتماعاند .بر این بنيان فرهنگ و اجتماع و اجـزاء
آنها از جمله اخالق شکل ميگيرد .عالمهطباطبـائي در اشـاره بـه اعتباریـات متغيـر پـس از اجتمـاع بـه
مفاهيمي چون اصل ملک ،کالم ،ریاست و مرئوسيت ،اعتبـار امرونهـي و جـزاء و مـزد اشـاره مـي ننـد.
ميتوان نظریه عالمه را اینگونه جمع کرد که اساس پيدایش فرهنگ و جامعه در خود انسان (اعتباریـات
ثابت) نهاده است .بر اساس اعتباریات نهاده در ساختمان وجود آدمي (در طبيعت انسان) ،اعتباریاتي پدیـد
ميآید که دگرگونشونده هستند .این اعتباریات تحت تثثير عوامل مختلفي هستند که عالمه از جملـه بـه
محيط جغرافيایي ،اشتغاالت انسان ،مرحلة تکامل مادی و معنوی انسان ،توارث ،تربيـت ،تلقـين و عـادت
اشاره ميکنند.
بح نسبت ادراکات حقيقـي و ادراکـات اعتبـاری از سـویي بحثـي معرفتـي و از سـویدیگـر بحثـي
دربارة نسبت طبيعت و وجوه ثابت انسان است؛ به بياندیگر نسبت قلمرو ثابتات وجـود طبيعـي آدمـي بـا
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قلمرو فرهنگ و آفریده های او .انسان سـاختاری وجـودی دارد و همـين سـاختار بـه او تـوان و اسـتعداد
رفع نيازهایش را داده است .عالمهطباطبائي بهعنوان یک حکـيم ،حکمـت الهـي را در همـين سـاختمان
وجودی انسان مي بيند .انسان نيازمنـد آفریـده شـده ،امـا قـدرت و جهـازات رفـع نيازهـایش در درون او
تعبيـه شـده اســت (همـان ،صـص .)161-163ایــن دریافـت عالمــه بسـيار شـبيه دریافــت هـردر و تــا
حدی رمانتيکهای قرن نوزدهم آلمان از انسان است .براساس این دریافـت ،در نقشـة آفـرینش هسـتي،
آفریننده ،در قلمرو انسان به وسيلة خود انسان طرح را بـه پـيش بـرد .پـس گـویي کـه طبيعـت و یـا بـه
بيان الهي ،خداوند از طریق خود انسان و با مشارکت انسان در آفرینش ،مقصود خود را به پيش مـيبـرد.
این تفسير از نظریة عالمه را اینگونه ميتوان خالصه کرد :انسان موجودی محتاج اسـت .امـا سـاختمان
وجود او طـوری طراحـي شـده کـه مـي توانـد بـر اسـاس قـوا و جهـازاتي کـه در وی تعبيـهشـده و بـه
سائق احساساتش ،نيازهای خود را رفع کند .ادراکات اعتباری نمود و ظهور چنين کوششـي اسـت ،یعنـي
اعتباریات قلمرو آفریده های انسان برای رفع نيازهایش است .با فعاليت انسان در عرصة واقعيت و جهـان
خارج عرصه عالم اعتباریات (فرهنگ) پدید ميآید و بدینطریق غایت خلقـت و طبيعـت هـم بـه انجـام
ميرسد.
مرحوم مطهری دربارة طبيعت چنين نوشته است« :طبيعت در ذات خودش اغراضي دارد کـه بـهسـوی
آنها حرکت و تکاپو ميکند .در جمادات ،در نباتات و در حيوانات در حدی کـه کارهـای غریـزی را انجـام
مي دهند و در انسان در حوزة طبيعت انسان و نه در حوزة کارهای ارادی و اختياری ،این طبيعت است که
بهسوی مقصد خودش حرکت ميکند ... .انسان دو دستگاه دارد ،یک دستگاه طبيعت و یک دسـتگاه اراده
و اندیشه و این دستگاه اراده و اندیشه در استخدام دستگاه طبيعي او است و ميخواهد هدفهای طبيعـت
را تثمين کند و تثمين کردنش به این شکل است که آن هدف و آن غایت بـه صـورت یـک نيـاز در روح
انسان منعکس ميشود ،مثال ميل به غذا در او پيدا ميشود» (مطهـری ،1366 ،ص .)326ایـن بحـ در
فلسفة مدرن بسيار مهم است و بهخصوص در مباح انسان شناسي و فرهنگ انعکاس داشته است .نگـاه
عالمهطباطبائي به طبيعت ،همانطور که مرحوم مطهری هم شرح دادهاند ،مي تواند مبنایي برای ورود بـه
چنين بحثي باشد.
مروری کوتاه در مقالة ششم
عالمهطباطبائي بعد از تمهيد مقدمه ای ،اصل نظریة خود دربارة اعتباریات را چنين معرفي ميکنند« :با
تثمل در اطراف بيان گذشته باید اذعان نمود به اینکه ممکـن اسـت انسـان یـا هـر موجـود زنـدة دیگـر
(به اندازه شعور غریزی خود) در اثر احساسات دروني خویش که مولـود یـک سلسـله احتياجـات وجـودی
مربوط به ساختمان ویژهاش مـي باشـد یـک رشـته ادراکـات و افکـاری بسـازد کـه بسـتگي خـاص بـه
احساسات مزبور داشته و به عنوان نتيجه و غایت ،احتياجات نامبرده را رفع نمایـد و بـا بقـا ،زوال و تبـدل
عوامل احساسي و یا نتـایج مطلوبـه ،زایـل و متبـدل شـود( ».عالمـه ،1368 ،ص 161و )168براسـاس
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این عبارات عالمه برای انسان و دیگر موجودات زنده به توان و استعدادی قایلاند که ميتوانند بـر پایـة
امور ،احوال دروني و بنا به نيازها و به تناسب ساختار وجودی ،افکار و ادراکـاتي بسـازند .ایـنگونـه امـور
و ادراکات تا وقتي بقا و دوام دارند که نياز بدانها برقرار باشد و پـس از رفـع نيـاز چـهبسـا زایـل شـوند.
این بح هر چند در ابتدا در قالب بحثي شـناختشناسـي آغـاز مـيشـود ،امـا مـيتوانـد مبنـایي بـرای
توضيح چگونگي پيـدایش و بسـط فرهنـگ و تمـدن باشـد .عالمـه بحـ خـود را از موضـوعي سـاده
دربارة زبان آغاز ميکنند ،اما بح به سمت قلمرویي پيش ميرود که عمده ادراکات و رفتار آدمي مربوط
بدان است.
عالمه ویژگيهای موجودات زنده را توصيف ميکنند .این موجودات بـرای حفـظ و دوام خـویش بایـد
کوشش های خاصي از خود بروز دهند .از درختان تا حيوانات و انسان هر کدام به نسبتي که دارای شـعور
بيشتری هستند ،کوشش بيشتر و پيچيدهتری از خود نشان ميدهند .این کوششها از طبيعـت انسـان بـر
ميخيزد .گویي عالمه ميخواهد بر اساس ساده ترین صورت حيات آدمي ،آنچه را که از انسان برای حفظ
و بقای خویش سر ميزند بيان کند...« .یک فرد انسان عينا وضعيت ذاتي یـک موجـود طبيعـي را ماننـد
درخت دارد و هر فرد انساني هر که و هر وقت و هرکجا باشد ،اعم از شاه و گدا ،مرد و زن ،اعم از عاقـل
و دیوانه ،اعم از بياباني و شهری ،اعم از دانشمند و نادان یک واحد طبيعي است که در دایرة هستي خـود
یک سلسله خواص و آثار طبيعي را از قبيل تغذیه و تنميه و توليد مثل به حسب طبيعـت و تکـوین جبـرا
انجام ميدهد و چندی بدینسان زندگي خود را ادامه داده و سپس از ميانرفتـه و آثـار وی نيـز از ميـان
مي روند .این یک جنبه وجود موجود زنده (مثال انسان) است( »...همان) در اینجا عالمـه از وجـه طبيعـي
انسان سخن ميگوید .به تعبير دیگر گویي که به کف انسان اشاره ميشود؛ یعني انسان فار از تعينات و
تشخصاتي که بعد پيدا مي کند ،این وجه طبيعي اوست .عالمه در ادامـه وجـه فرهنگـي انسـان را شـرح
ميدهند:
«گاهي که به صحنة ممتد زندگي خود تماشا ميکنيم و از طریـق دیگـر و جنبـة دیگـر زنـدگي خـود
را مورد بررسي قرار ميدهيم ،مي بينيم دمي که کودک خردساليم در برابر دیـدگان پـر از احساسـات نغـز
و تازه ما همان مهر و عطوفت مادر بوده و فکری به جز نازیدن و یازیدن به کنار مادر و مکيـدن پسـتان
و خوردن شير و خوابيدن و التذاذ از راه چشم و گوش و دهـان نـداریم( »....همـان ،ص )160ایـن وجـه
دوم انسان با اولين احساسهای سادة انساني و اولين همجواریها با انساني دیگر آغاز ميشـود .فرهنـگ
امری است که از طریق پيشينيان به فـرد انسـان منتقـل مـيشـود .فرهنـگ امـری جمعـي و اکتسـابي
است .عالمه با تفصيل برخي از این اکتسابات انساني را بـا قلمـي شـاعرانه شـرح مـيدهنـد .انسـان بـا
همين اکتسابات و با فرهنگ است که در کنار دیگـران تعـين و تشـخص پيـدا مـيکنـد .عالمـه تثکيـد
ميکند که به رغم افتادگي آدمي در عالم احساسات و اندیشـههـا و پنـدارها ،طبيعـت و سـازمان طبيعـي
هم کار خود ميکند .یعني همواره انسان ميانه دو وجه طبيعـي و فرهنگـي خـود سـير مـيکنـد و ادامـة
حيات ميدهد.
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با این وصف عالمه انسان را دارای دو وجه طبيعي و اعتبـاری (بـه بيـان دقيـقتـر فرهنگـي) معرفـي
کرد .انسان بنا به وجه طبيعي موجودی طبيعي با ساختاری از پيش تعيين شده است که نيازهای بسـياری
دارد و برای رفع نيازها و برای حفظ و دوام خویش باید بکوشد .اما از سویدیگر بنا به وجه فرهنگـياش،
با تولد یافتن ،به ناگزیر رنگ محيط و شرایط و تربيت و خصوصيات احساسي ،ادراکي و رفتـاری خاصـي
به خود مي گيرد .این وجه با تربيت در یک فرهنگ خاص آغاز مـيشـود .بعـد از طـرح چنـين تفکيکـي
عالمه مي پرسند که کـدام یـک از ایـن دو وجـه تـابع و کـدام متبـوع اسـتط کـدام مسـتقل و دیگـری
طفيلي استط عالمه در پاسخ اجمالي مينویسند« :کاوش علمي؛ بلکـه معلومـات بسـيط ابتـدایي انسـان
به این پرسش پاسخ مي دهد که سـازمان طبيعـت و تکـوین ،متبـوع و سـازمان اندیشـه و پنـدار تـابع و
طفيلي او مي باشد( ».همان ،ص )128پس با این بيان طبيعت اصـل اسـت و فرهنـگ و امـور اعتبـاری
فرع .عالمه از این هم فراتـر مـيرونـد و مـينویسـند« :پـس همـان طبيعـت انسـاني اسـت مـثال کـه
این اندیشهها را برای دریافت خواص و آثار خود بهوجود آورده و از راه آنهـا بـه هـدف و مقصـد طبيعـي
و تکویني خود مي رسد( ».همان) بر این اساس طبيعـت ،تکـوین مقصـود و مقصـدی دارد کـه پيـدایش
فکر و فرهنگ و سـایر مقـوالت از ایـن دسـت راهـي بـرای رسـيدن بـه مقصـود اسـت .انسـان دارای
طبيعتــي اســت و بــه اقتضــاء آن خــواص و آثــاری از او بــروز مــيکنــد .بــين طبيعــت انســاني و آثــار و
خواص طبيعـي ،ادراکـات و افکـاری وسـاطت مـيکننـد .مهـمتـرین فـراز بحـ بيـان چگـونگي ایـن
ادراکات و افکار است .این ادراکات همان اعتباریات است کـه طبيعـت بـا آنهـا خواسـت خـود را محقـق
ميسازد.
عالمه در ادامه نحوة عمل طبيعت برای رسيدن به مقصود را توضيح ميدهند .طبيعت در انسان قـوای
فعالهای قرار داده که احساساتي را در ما ایجاد ميکنند .عالمه از توليد مثل و شير دادن مثـال مـيآورنـد
و اینکه انسان در ضمن پرداختن به این امور دارای احساسات و ادراکاتي متناسب با ایـن امـور و مقاصـد
است .انسان برای رسيدن به مقاصدی که در طبيعت اوست ،دارای احساساتي چون خواستن و نخواسـتن،
دوست داشتن و دشمن داشتن یا خوش آمدن و بد آمدن مـيشـود .در همـين جهـت اسـت کـه انسـان
دارای صورتهای ادراکي مي شود .انسان بـا قـوای فعالـه اسـت کـه بـه صـورتهـای ادراکـي و اولـين
صورتهای شناخت ميرسد .مفهوم کليدی «باید» در همينجا پيدا ميشود .بهنظر عالمه «باید» به قـوة
فعاله برميگردد« .مفهوم «باید» همان نسبتي است که ميان قوة فعاله و ميـان اثـر وی موجـود اسـت».
(همان ،ص)108
سپس عالمه نمونة دیگری از ادراکات اعتباری را شرح ميدهند کـه از امـری طبيعـي پدیـد مـيآیـد.
خوردن فعلي طبيعي است که با گرسنگي ظاهر ميشود .اما خـود ایـن پدیـده طـي فرآینـدی بـهنحـوی
ادراک تبدیل مي شود .انسان در ادراک خوردن خود را خواهان و آنچه را که ميخواهد بهعنـوان خواسـته
درک مي کند که همراه با احساسي دروني است .انسان سيری را بهعنوان یـک خواسـته تصـور مـيکنـد
و ميخواهد که این خواسته را بهوجود آورد .در اینجا «باید» بهعنوان نسبتي ميـان قـوة فعالـه و حرکـت
او وساطت ميکند که برای رفع گرسنگي انجام ميشود .ایـن ادراک اعتبـاری اسـت .انسـان درمـيیابـد
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که برای رفع گرسنگي باید غذا تهيه کند ،دست دراز کند ،بگيـرد ،ببلعـد ،بجـود ...همـة ایـنهـا و درک
نسبت ضرورت و وجوب و درک این امر که تنها با این امور است که سـيری حاصـل مـيشـود ،از زمـرة
امور اعتباری است و بدون اینها انسان نمـي توانـد گرسـنگي خـود را برطـرف کنـد و بـه سـيری برسـد.
امور اعتباری همه از همـين سـنخ هسـتند .انسـان تصـورات ،مفـاهيم ،ارزشهـا و باورهـایي مـيسـازد
تا به مقصودی که از طبيعت است برسد .عالمه پس از آوردن این مثالها یکبـار بحـ را کوتـاه مـرور
ميکنند:
 انسان با قوای فعاله خود سلسلهای از مفاهيم و افکار ميسازد؛
 متعلق ادراکات اعتباری قوای فعاله طبيعت است؛
اعتباریات دو قسمند:
 .1اعتباریات بالمعنياالعم که مقابل مهيات است؛
 .8اعتباریات بالمعنياالخص یا اعتباریات عملي که الزمة قوای فعالة انسان (یا دیگـر موجـودات زنـده)
است.
محل بح ما قسم دوم یعني اعتباریات عملي است که مولود احساسات مناسب با قوای فعالـه اسـت.
یعني به طبيعت و قوای برخاسته از آن در انسان بازميگردند .به همينجهت در بقا و زوال یا ثبات و تغيير
تابع احساسات دروني است .همين اعتباریات عملي دوگونه هستند:
 .1اعتباریات عمومي مربوط به احساسات عمومي انسان (یا یک نوع) و تابع ساختمان طبيعي آن نـوع؛
مانند اصل دوستي و دشمني یا اراده و کراهت؛
 .8اعتباریات خصوصي که مربوط به افراد نوع و یا گروهي از نوع است که قابل تغييـر و تبـدل اسـت،
مانند زشتي و زیبایيهای خصوصي.
پس عالمه به اعتباریاتي قائل اند که در نوع انسان مشترک است .بقای نوع به اینگونـه امـور اعتبـاری
است .مثال اصل زندگي اجتماعي یا خوب و بـد بـودن امـور انسـاني از اعتباریـات عمـومي اسـت ،ولـي
سبک زندگي اجتماعي و یا تعيين مصداق خوب و بد ،ميتواند متفاوت باشد .عالمه در ادامـه بـه پرسـش
مهم نحوة پيدایش و بسط اعتباریات اشاره ميکنند و دشواری بيان این امور را توضيح ميدهنـد .ایشـان
با این بيان اذعان ميکنند که انسان در طول زمان همواره بين خود (قوای فعاله) و افعال و حرکات خـود،
سلسله ادراکات و علومي را واسطه قرار داده است .این وساطت البته از سر نـاگزیری بـوده اسـت .انسـان
بدون وساطت امور اعتباری نمي توانسته نيازهای خود را رفع کند .این توجه و توضـيح مـيتوانـد درسـت
اشاره به خصوصيت فرهنگي بودن انسان و تاریخي بودن انسان و فرهنگ باشد .تاریخ چيزی جز آفرینش
و بسط فرهنگ نيست؛ همان که با تعبير وسایط ميان انسـان و افعـال او از آن یـاد شـده اسـت .سـپس
عالمه دشواری توضيح اعتباریات را که مي توانيم آن را اجـزاء و مقومـات فرهنـگ بنـاميم ،مـورد اشـاره
قرار ميدهند و بطور کوتاه برخي از آنها را معرفي ميکنند .ایشان ابتـدا نحـوة تـثثير ایـن ادراکـات را در
انجام فعل انسان مورد اشاره قرار ميدهند .انسـان بـا توجـه بـه وجـه طبيعـياش دارای قـوای فعالـهای
است .این قوای فعاله منشث فعاليتهای طبيعي و تکویني انسان است .اما این فعاليتهای انسان بر اساس
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ادراکات اعتبـاری صـورت مـي گيـرد .یعنـي انسـان احساسـات ادراکـي خـود را واسـطه قـرار مـيدهـد.
مثال احساسهایي چون دوستي و دشمني ،یا خواستن و نخواسـتن واسـطه مـيشـوند تـا انسـان متعل ق
فعل خود را تعيين کند .عالمه در تحکيم این تحليل خود به مطالعاتي که در مـورد افـراد انسـان صـورت
گرفته اشاره ميکنند.
از نظر عالمه تاریخ نيز این نظریه و مبنا را تثیيد ميکند .وضع آغاز تـاریخ را نمـيدانـيم ،ولـي انسـان
در طول تاریخ احتياجات متنوع و بسياری داشته و به تناسب همين نيازها اعتباریات تازهتر و پيچيدهتـری
ساخته و آفریده است .تعيين ریشه اصلي این اعتبارات دشوار است ،اما امر مسلم آن اسـت کـه آفـرینش
اعتباریات بهمرور زمان صورت گرفته و تنوع و تکثر پيـدا کـرده اسـت (همـان ،ص .)861نکتـة دیگـری
که مقصود این نوشته یعني اعتباریات را بيان مـيکنـد و تثیيـدی بـرای «فرهنـگ» دانسـتن آن اسـت،
کوشش عالمه برای رفتن به سرچشمه های اعتباریات (فرهنگ) است .عالمه هم مانند متفکرانـي چـون
روسو و هردر به این نتيجه رسيده اند که بـرای بررسـي ژرف فرهنـگ بایـد بـه ریشـههـا رجـوع کـرد و
صورتهای بسيط فرهنگ را مورد مطالعه قرار داد .برای رفتن به ریشـههـا از چنـد دهـه قبـل مطالعـات
انسانشناسان و روانشناسان بهخصوص روانکاوان به کمک آمده است .جالـب توجـه اسـت کـه مرحـوم
عالمه هم چنين نيازی را تشخيص دادهاند...« .بـا کنجکـاوی در اجتمـاع و افکـار اجتمـاعي غيرمترقيـه
که اجتماعات و افکاری نسبتا ساده دارند....و همچنين در فعاليتهای فکـری و عملـي نـوزادان خودمـان
باریـک شــده و ریشــههــای ســادة افکــار اجتمــاعي یــا فطــری را تحصــيل نمــایيم( ».همــان ،ص)868
این عبارتها نشاندهندة آن است که عالمه درصدد درک و فهم صورتهای بسـيط و سـادة فرهنـگ و
تمدن است و مطالعات محققان حوزههای دیگر ،بهخصوص مردمشناسي ،انسانشناسي و روانشناسـي را
راهگشا ميدانند.
علوم حقيقی و علوم اعتباری
نکته ای که در ذیل این عنوان قابل طرح است ،تفاوت علوم اعتبـاری بـا علـوم حقيقـي اسـت .علـوم
اعتباری حاصل نسبت انسان با خارج است .آیا علوم حقيقي هم این چنين هستندط بهنظر ميرسد اسـاس
پيدایش علم چه حقيقي و چه اعتباری ،نسبت داشتن با خارج باشد .اما علوم اعتباری بهطور کلي وابسته و
منوط به خارج است و به نحوی پيوند با عمل انسان دارد ،ولي علوم حقيقي هر چند در شکلگيری منـوط
به نسبت داشتن با خارج باشند ،ولي اساس آن علم حضوری انسان به خویشـتن اسـت .یعنـي از آنجاکـه
بدون ابتدا کردن از حس ،علمي پدید نميآید (من فقد حسا فقد فقد علما) باید انسان مراتب اوليه علـم را
احراز کند تا به مراتب باالتر به خصوص مراتب علوم عقلي برسد .پس بنا به موضع مختار عالمه ،علـوم و
ادراکات حقيقي متعلق و مبنا و مبداء دیگری دارند .هر چند در شروع پيـدایش ،ایـن ادراکـات و ادراکـات
اعتباری از منطقه مشترکي بر ميخيزند.
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دو دسته اعتباريات
عالمه در یک تقسيم بندی اوليه اعتباریـات را بـه دو دسـتة اعتباریـات پـيش از اجتمـاع و اعتباریـات
بعد از اجتماع تقسيم ميکنند .این تفکيک باز ميتواند دليلي برای نظر فلسفي عالمه دربارة فرهنگ تلقي
شود .فرهنگ امری است که در زندگي اجتماعي پدید ميآید و بسط پيـدا مـيکنـد ،امـا از ایـن مالزمـه
نباید یکساني فرهنـگ و اجتمـاع و متـرادف بـودن«اجتمـاعي بـودن» بـا «فرهنگـي بـودن» را نتيجـه
گرفت .امور اعتباری و فرهنگ اعم از امور اجتماعي است .به همينجهت عالمـه کـه اسـاس اعتباریـات
را قوای فعاله طبيعي مي دانند به اعتباریاتي پيش از اجتماع قائلانـد« .یـک دسـته از ادراکـات اعتبـاری،
بيفرف "اجتماع" صورتپذیر نيست مانند افکار مربوط به اجتماع و تربيت اطفال و نظایر آنها( »..همان)
به بيان دقيقتر اینها «اعتباریاتي هستند که انسان در هر تماس که با فعل ميگيرد از اعتبار آنها گزیـری
ندارد ،یعني اصل ارتباط طبيعت انساني با ماده در فعل ،آنهـا را بـهوجـود مـيآورد .از ایـنرو هيچگـاه از
ميان نرفته و تغييری در ذات آنها پيدا نميشود( ».همان ،ص )813در ادامـه عالمـه برخـي از اعتباریـات
پيش از اجتماع را مورد بح قرار ميدهند .عالمهطباطبائي اعتباریات را منحصر بـه اصـول پـنجگانـهای
نميدانند که در مقاله شمرده اند .چه بسا اعتباریات دیگری هم بتوان یافت .مثال ایشـان بـه «اختصـاص،
فایده و غایت در عمل» اشاره ميکننـد .اصـل مالکيـت و دارایـي یکـي از شـعبههـای اصـل اختصـاص
است.
به نظر عالمهطباطبائي اعتباریات عمـومي همـواره در بنيـان اعتباریـات منشـث تثثيرنـد ،امـا در اقـوام
مختلف و جوامع بشری به صورت های مختلفي ظهور و بروز خواهند داشت .حتي از این فراتر ميگوینـد:
«تغيير اعتباریات خود یکي از اعتباریات عمومي است( ».همـان ،ص )818پـس عالمـه بـا اصـل تطـور
دائمي در قلمرو اعتباریات موافقاند .به بياندیگر اصل تاریخ و یـا زمـانيبـودن فرهنـگ و تطـور دایمـي
آن را ميپذیرند .اما بعد بـه طـور کوتـاه و اشـارتي برخـي اسـباب پيـدایش تکثـر در حـوزة اعتباریـات را
مي شمارند؛ مثال به اختالف اقاليم و تفـاوت شـرایط سـرزمينهـای مختلـف اشـاره مـيکننـد .اخـتالف
دو منطقه از نظر سرما و گرما در احتياجات مردمي که در آنجـا زنـدگي مـيکننـد و در نتيجـه در نحـوة
کوشش آنها و همين طور در احساسات دروني ،افکار و اخالق اجتماعي و در نتيجـه در ادراکـات اعتبـاری
(فرهنگ) آنها تثثير دارد .ایشان مثال ملموسي ميزنند« :در منطقة استوایي در اغلـب اجـزاء سـال بـرای
انسان یک لنگ که به ميان ببندد الزم و زیاده بـر آن خـرق عـادت و شـگفتآور بـوده و قبـيح شـمرده
مي شود و در منطقة قطبي درست به عکس است .اختالفات فاحشي که در افکار اجتماعي و آداب و رسوم
سکنة منطقههای مختلف زمين مشهود است ،بخش مهمي از آنهـا از همـينجـا سرچشـمه مـي گيـرد».
(همان ،ص)818
بعد به تثثير محيط عمل در اختالف افکار و ادراکات ميپردازنـد؛ مـثال بـه تفـاوت باغبـان و بازرگـان
و کارگر اشاره مي کنند .اما کثرت اشتغال به امـوری ،باعـ انـس بـا برخـي افکـار ،اندیشـه ،احساسـات
و دور ماندن از دیگران ميشود .این موضوع آنقدر مهم است کـه گـاهي باعـ مـيشـود کـه فکـری را

31
«اعتباريات عالمه طباطبائی»مبنای طرحی فلسفی برای فرهنگ
)(Allameh Tabataba’i’s Contingents: A Basis for a Philosophical Design for Culture

منطقي و صحيح بدانيم و جز آن را رد کنيم .عالمه در این نظرات خود بسيار از موضـع خـاص فرهنـگ
خویش فاصله گرفته و کوشيدهاند نحوة پيدایش تکثر در فرهنگها را تبيين کنند .در ادامه باز بـهصـورت
دیگری عالمه بر خصوصيت انباشت اعتباریات تثکيد مي کننـد ،هـر چنـد ایـن انباشـت لزومـا در جهـت
تکامل نباشد.
از مجموع این نظریات آشکار ميشود که مرحوم عالمهطباطبائي ضمن اینکه در صدد توضـيح اسـباب
تکثرند ،ميخواهند ریشههای مشترک فرهنگها را هم توضيح دهند .اغلب متفکران دورةمـدرن کـه بـه
موضوع تکثر به خصوص تکثر فرهنگها پرداختهاند ،در عينحال دغدغه وحدت انسانيت را هم داشتهاند.
مهمترین نمونه این توجه در هردر دیده ميشود.
بنا به اصولي که قبال شمرده شد ،عالمـه فرهنـگ را گونـهای از گشـودهشـدن امکانـات وجـود خـود
آدمي ميبينند .یعني انسان با آفریدن فرهنگ و بسط آن به کمـال مـيرسـد« .انسـان بـا پيمـودن ایـن
سه مرحله ،خود را به حقایق یعني به خواص واقعي خود ارتباط داده و به عبارتدیگر علوم ساختة خـود را
توسيط نموده و با حقایق کمالي خـود اسـتکمال مـيورزد( ».همـان ،ص )888در مقالـه دو موضـوع اول
مورد بح قرار گرفت .عالمه ميخواهد بهطور اشارتي و مجمل موضوع سوم را در اینجا بيان کنـد .بایـد
توجه داشته باشيم که در دو موضوع اول اصل جهتگيری مشترک برای طرح مسئله اهميـت داشـت .امـا
در موضوع سوم مباني خاص عالمه برای ورود به حوزه فلسفه فرهنگ اهميت بيشتر دارد .در این بحـش
مي توان زمينه گفتگوی دیگری ميان ایشان و متفکراني که با مباني دیگـری وارد بحـ فلسـفي دربـارة
فرهنگ شده اند ،فراهم کرد؛ هر چند این دریغ را باید ابراز کرد که بحـ ایشـان بسـيار مجمـل و کوتـاه
است.
عالمهطباطبائي بر اساس مبـاني ای کـه در دیگـر آثـار بـه خصـوص در شـرح آراء "صـدرالمتثلهين"
بيان کرده اند ،معتقدند که همة موجودات در حال تغيير و انجام فعلـي هسـتند .براسـاس ایـن اصـل کـه
برآمده از نظریة حرکـت جـوهری اسـت « ،هـر موجـودی دارای فعـاليتي در دایـرة هسـتي خـود بـوده و
موجود غير فعال نداریم(».همان) این فعاليت ،ذاتي موجودات است .یعنـي اینطـور نيسـت کـه موجـودات
باشند و سپس فعلي از آنها سـرزند؛ بلکـه وجـود آنهـا عـين فعلـي اسـت کـه از آنهـا سـرميزنـد .ایـن
قاعده بهخصوص در مورد انسان و آنچه از او سرميزند اهميت دارد .امـا جهـت ایـن فعـل در درجـة اول
صيانت از خویش و کوشش در جهت نفع خود است .موجودات با حرکت ذاتياشان در واقع هستي خود را
تکميل مي کنند .گروهي از موجودات مانند انسان ایـن سـير را بـا علـم و آگـاهي پـيش مـيبرنـد .البتـه
این سخن به معنای آن نيست که همه حرکات طبيعي و ارادی انسـان بـا علـم و از راه علـم باشـد .هـر
چند برخي از اعمال البته لزوما باید بر مبنای علم باشد .عالمه اعمال را دو بخش مـيکننـد...« :در تثمـل
ابتدایي بي تردید فرقي واضح ميان فعاليت دستگاه داخلي تغذیه و تنميه و ميان سخن گفتن و نگاه کردن
و غذا خوردن ميیابيم ،زیرا در قسم اول اگرچه گاهي علم به وجود عمل پيدا ميکنـيم ولـي بـود و نبـود
علم ،کمترین تثثيری در عمل ندارد ،ولي در قسم دوم با از ميان رفتن علم ،وجود فعل از ميـان مـيرود».
(همان ،ص)888
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عالمه در این تفکيک در واقع بين عمل طبيعي و عمل طبيعي فرهنگي فرق ميگذارند .فعاليت داخلي
تغذیه و تنميه صرفا طبيعي است .دستگاه گوارش کار خود ميکند ،خواه بدان علم داشـته باشـيم و خـواه
نداشته باشيم .غذا خوردن و نگاه کردن در اساسش طبيعي است ،ولي صورت فرهنگي پيدا کـرده اسـت.
یعني انسان در اصل غذا خوردن فعلي طبيعي انجام مي دهد ،اما در کيفيت انتخاب غـذا یـا کيفيـت غـذا
خوردن فرهنگ و اعتباریات دخالت دارد .عمدة فعاليتهای انسان از سنخ دوم است .یعني بيشترین فعلـي
که از انسان سر مي زند ،دو منشث طبيعي و فرهنگي دارد .اساس آن طبيعت است ،اما بنا به علم و درک و
تجربه صورت خاصي پيدا کرده و بهخصوص تحت تثثير عوامل مختلف مثل اقليم و تاریخ ،تکثـر و تنـوع
پيدا کردهاست.
در ادامه عالمه نکتة دیگری را که قبال کوتاه مورد توجه داشتند ،اینجا بـهصـراحت بيـان مـيکننـد و
باب بسيار مهمي را برای تثمل در بارة اجزاء و عناصـر فرهنـگ مـيگشـایند .بـهنظـر ایشـان آن علمـي
که وسيلة استکمال عملي انسان را فراهم ميکند ،اعتباریـات اسـت« .علمـي کـه مسـتقيما و بالواسـطه
وسيلة استکمال فعلي انسان و سایر حيوانات است ،اعتبـاری اسـت و نـه علـم حقيقـي( ».همـان) بيـان
دقيقتر این مطلب آن است کـه « خـواهش قـوای فعالـه انسـان مظـاهر احتيـاج و اسـتکمال هسـتند»...
یعني طبيعت با تعبيه قوای فعاله در انسان ،راه استکمال را نشان داده است .اما بـرای رسـيدن بـه کمـال
باید علومي سـاخته و آفریـده شـود .ایـن علـوم همـان اعتباریـات هسـتند .بـه بيـاندیگـر کمـالي کـه
طبيعت از انسان مي طلبد ،جز با آفـرینش خاصـي از سـوی انسـان کـه همـان فرهنـگ اسـت ،حاصـل
نميشود.
اینجا نقطة اتصال دیگری هم هست .علوم اعتباری هر چند آفریدة خود آدمي است ،اما بيربط و بدون
وابستگي به علوم حقيقي نيست .انسان مي تواند علومي بنيادی در باره اصـل و اسـاس واقعيـت ،فـار از
زندگي و عمل خود ،داشته باشد .این علوم همان حقيقيات هستند .علوم حقيقي وابسته به آفرینش و عمل
انسان نيستند .شاید بتوان چنين تقریر کرد که طبيعت و انسان و همة موجودات ریشـههـا و بنيـانهـایي
دارند که هرچه در عالم تکوین سرميزند ،از آنجاست .این بنيانها و ریشهها همان حقایق هستند و علوم
حقيقي متعلق به این حقایقاند .در سنتي که عالمهطباطبائي مياندیشـند ،اسـاس فکـر و فلسـفه همـين
حقایقاند.
نکتهای دربارة ساختار مقالة ششم بسيار قابل تثمل است .در نوشتههایي که از عالمـهطباطبـائي مانـده
است ،نوشتة دیگری سرا نداریم که این اندازه خالصه و اشارتي باشد .عالوهبر آن برخي مطالب چند بار
تکرار شده و حداقل سهبار تمام مطالب جمعبندی شده است .این نکته ميتواند حکایـت از توجـه خـاص
عالمهطباطبائي به این مقاله داشته باشد .محتوای رساله بسيار بدیع است .عالمه این مطالب را اولـينبـار
بر مبنای سنتي فلسفي نوشته اند .طرح مسایل بدیع فلسفي از این جهت دشوار است که متفکر برای بيان
رسا و روان دریافتهایش مخاطب ميخواهد .بهنظر ميرسد عالمه در طرح دریافـتهـای خـود در ایـن
رساله هنوز مخاطبي نداشتهاند .اینگونه مسایل در حوزههای رسمي درس فلسفه که در حوزههای علميـه
آن زمان تشکيل ميشده است ،زمينة طرح و بح نداشته است .دليل این سخن ،نحـوة مواجهـه برخـي
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شاگردان استاد با همين نوشته است .مرحوم مطهری بهعنوان برجستهترین شاگرد عالمه که با گروههای
دانشگاهي و به خصوص استادان فلسفه غرب هم تماس داشتند ،این بحـ را چنـدان جـدی نگرفتنـد و
برخي از مطالب را از اصل نپذیرفتند .شاید به همين جهت بود که عالمهطباطبائي بعد از سـالهـا کـه از
نگارش مقاله گذشت و در حيات بودند ،این مطالب کوتاه و مجمل را بسط ندادند و حتي پاسخ مستقيم به
اشکاالت وارد شده ندادند.
تفاوت مبانی عالمه با متفکران مدرن
با توجه به تقریر خاص عالمه از اعتباریات ،به وجود اختالفي اساسي ميان عالمهطباطبائي با متفکران
مدرن اروپایي ميرسيم .فلسفة مدرن با نحوی چشم پوشي از ادراکـات حقيقـي ،راه خـود را طـي کـرده
است .سوبژکتيویسم غالب بر فلسفه اروپایي اجازه پذیرش عرصه حقيقيات به معنایي که عالمهطباطبـائي
مطرح ميکنند ،نمي دهد .در کانت عرصة ادراکات حقيقي غير قابل دسترسي است .اگر هم انسـان بـدان
راه یابد ،نميتواند حکم معتبری در بارة آن صادر کند .در هگل هر چند فکر بـه سـمتي اسـت کـه ایـدة
مطلق و بنيان های اندیشه و واقعيت را درک کند ،اما این سير بسـيار سـوبژکتيو اسـت .در فلسـفة بعـد از
هگل ،نشانههای اندکي از تمایل به درک چنين قلمرویي دیده ميشود.
اهميت نظر عالمهطباطبائي در این سنت فلسفي آن است که ضمن تثکيد بر ادراکات حقيقي ،استکمال
انسان را منوط به ادراکات اعتباری کردهاند .انسان باید برای کمال یافتن ،عمل توأم با علمي داشته باشـد
که خود ساخته است .به بيان دیگر انسان تنها با فرهنگ به کمـاالت مـي رسـد .امـا چـون اعتباریـات و
فرهنگ باع تکثر ميشود ،پس راههای مختلف و متفاوتي برای نيل به کمال ،پـيش روی انسـان قـرار
ميگيرد .عالمه با اینگونه طرح مسثله ،بر تکثر راههایي که انسان برای کمالجـویي مـي جویـد ،صـحه
مي گذارند .به بيان دیگر انسان به محض وجود یافتن بـر اسـاس خصوصـيت ذاتـياش بایـد بـرای رفـع
نيازهایش بکو شد .این کوشش البته باع کمال او خواهد شد .انسان برای چنين کوششي بایـد بسـازد و
بيافریند .اینگونه ساختن و آفرینش نمي تواند آزاد از شرایط باشد .قلمرو اعتباریات و فرهنگ تحـتتـثثير
شرایط است و برای تعين یافتن باید محدود شود .این محدودیت باع تکثر مـيشـود .بنـابراین از تکثـر
صورت های دانستن و زیستن و باور داشتن و عمل کردن گریز و گزیری نيست؛ انسـان اسـت و طبيعـت
واحد ،اما فرهنگهای متفاوت.
جمعبندی و تحليل نظر عالمه
بر اساس تقریر عالمهطباطبائي از ادراکـات اعتبـاری و نسـبت ایـن ادراکـات بـا طبيعـت مـيتـوانيم
بگویيم که ایشان فيالجمله دو قلمرو طبيعت و امور اعتباری را از هم جدا ميکنند و ریشة امور اعتباری و
ادراکات متعلق به آن را در طبيعت مي بينند .یعني امـور اعتبـاری بـر اسـاس سـاختمان و قـوای طبيعـي
انسان شکل گرفته اند .با این تقریـر عالمـه ماننـد متفکرانـي کـه مرجـع بحـ هـای در بـاب فرهنـگ
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هستند ،ابتدا تصور انسان طبيعي کرده و نحوه پيدایش تمدن و فرهنـگ را توضـيح دادهانـد .همـانطـور
که مثال روسو و هردر چنين کردند 8.بر همين اساس انسـان موجـودی در اصـل طبيعـي اسـت کـه بنـا
به نيازهایي که برای ادامه زندگي دارد ،خود باید بکوشد و بيافرینـد .امـور اعتبـاری و ادراکـات اعتبـاری
حاصل همين کوشش است .پس انسان موجودی طبيعي است که بـدون وجـه فرهنگـي و بـدون تکيـه
بر اعتباریات نمي تواند ادامـه حيـات دهـد .انسـان موجـودی طبيعـي -فرهنگـي اسـت .وجهـي طبيعـي
دارد و وجهي فرهنگي-تمدني .انسان در پيدایش طبيعت نقشـي نداشـته اسـت .امـا قلمـرو اعتباریـات را
خود ساخته است .طبيعت بدون انسان هم وجود داشته؛ انسـان بـا همـة آثـارش از طبيعـت اسـت و بـاز
بدان باز ميگردد .از سوی دیگر قواعد و قوای طبيعت بر انسان هم حاکم اسـت و انسـان هرگـز از دایـرة
قوا و قواعد طبيعت خارج نميشود .حتي ریشه و اساس اعتباریات هم طبيعت است .یعني انسان براسـاس
نيازهایي که به طور طبيعي دارد و بر اسـاس قـوایي کـه طبيعـت در اختيـار او قـرار داده ،آفریننـدة امـور
اعتباری ميشود.
اما پرسشي که با این تقریر از ادراکات حقيقي و اعتباری بهوجود ميآید ،این است که خاستگاه ادراکات
و مفاهيم حقيقي کجاست .این پرسش را ميتوان به دو صورت مورد تثمل قرار داد و به دوگونه پاسخ داد.
یکي بر اساس روشي که از صورت اوليه تقریر به ذهن ميرسد؛ یعني همـان روش متعـارف در اسـتادان
فلسفةاسالمي و دیگری بر اساس روش مرسوم در حوزة «فلسفة فرهنگ» و «فلسـفة ميـان فرهنگـي».
همانطور که سير بح کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم نشان ميدهد ،اصل بح شناختشناسي
است و در ضمن بح از انحاء معرفت و نحوه پيدایش آنها به بح ادراکات اعتباری مـيرسـيم .در ایـن
بح اصل شناخت ،انحاء شناخت و مراتب آن و ميزان اعتبار این مراتب مورد بح قـرار گرفتـه اسـت.
یکي از مباح مورد تثکيد این کتاب شناخت عقلي و ادراکات یقيني و ثابت اسـت .بـه طوریکـه یکـي از
مباح مهم و مورد مناقشه به خصوص در این دو مقاله ،تفاوت ادراکات ثابت حقيقي بـا ادراکـات متغيـر
اعتباری است .اگر با این رویکرد بخواهيم به این پرسش پاسخ دهيم ،بر اساس اعتباری کـه بـرای عقـل
قائل ایم ،وجود اصول عقلي ثابت را دليل وجود مدرکات و امور ثابتي در عالم وجود ميدانيم .یعنـي اصـل
وجود ثابتات و امور حقيقي را بر اساس عقل و قول به وجود عقل در قوای ادراکي ثابت ميکنـيم و بـدان
پاسخ مي دهيم .در این گونه بح پایه بح قول به وجود عقل بهعنوان ميزان و مالک هر حکم اسـت.
البته در این تفکر از خود عقل پرسش نميشود.
اما گونة دیگر بح  ،آغازکردن از انسان بسيط و طبيعي است .یعني انسان را ابتدا در حالت بسيطي که
مهمترین مسثلهاش برآوردن نيازهای حياتي است در نظر ميگيریم و بعد تازه نحوه پيدایش و شکلگيری
ادراکات و قوای مختلف و مناسبات و نهادها و مهارتها و از جمله آیينها و اساطير و شعر و هنر و ارزشـها
و اخالق را بررسي مي کنيم .اگر با این شيوه وارد تفکر شویم ،باید توجه داشته باشيم که خود تفکر عقلي
و فلسفي هم در ضمن تطور و تکامل فرهنگ و قلمرو اعتباریات پدید آمـده اسـت .بـه همـين جهـت در
تاریخ برخي فرهنگها شاهدیم که اصال عنصر و جزیي با عنوان فلسفه با این خصوصـيات پدیـد نيامـده
است.
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اگر به سبک دوم وارد بح شویم و در صدد پاسخگویي برآیيم ،ميتوانيم قول به ادراکـات حقيقـي و
متعلق آن یعني امور حقيقي را هم یکي از امور اعتباری در فرهنگي خاص تفسير کنيم .ابتدا توجـه کنـيم
که طرح ادراکات و امور اعتباری برای تبيين چگونگي پيدایش کثرت در عالم انسـاني و ادراکـات اسـت.
ازجمله تبعات نظریة ادراکات اعتباری ،داشتن مبنایي برای توضيح تکثر در هيئـتفـردی و هيئـتجمعـي
است .از جمله تبعات کثرت فرهنگها ،پيدایش کثـرت در اندیشـههـا و ازجملـه کثـرت مبـاني نظـری و
فلسفههاست .این که متفکری چون عالمهطباطبائي به ادراکات حقيقي و ثابتي قائـل اسـت و بـه گونـه
خاصي این نظریه را شرح ميدهد ،خود نمود درک و دریافت برخاسته از یـک فرهنـگ در زمـاني خـاص
است .متفکران بسياری در فرهنگهای دیگر و یا در زمانهای دیگر به چنين اصولي الاقل با این تقریـر
قایل نيستند .چنان که مرحوم مطهری در شرح و پاورقيها بسياری متفکران و فالسفهای را شمردهاند که
به این گونه ادراکات قایل نيستند .پس در روش دوم پاسخ ،قول به وجـود ادراکـات حقيقـي را صـورتي از
درک و دریافت در درون یک فرهنگ ،یعني در قلمرو خاصي از اعتباریات پدید آمده در تـاریخ یـک قـوم
ميدانيم.
اما باز با همين دو سبک ميتوان پاسخ را به گونة دیگری بسط داد .از نظر حکمـای اسـالمي از جملـه
مرحوم عالمه طباطبائي ،ميتوان طبيعت را به معنایي عامتر در نظر گرفت .طبيعـت در حکمـایي چـون"
ابن سينا" هم گاهي به معنایي که جهان به طور کلي مراد ميشود ،مورد بحـ قـرار مـيگيـرد .در ایـن
صورت ریشة ادراکات حقيقي طبيعت است .طبيعت دارای مبدأیي است و این مبداء قواعد و اصولي ثابـت
دارد .آنچه در انسان بهصورت قوا و غرایز و نيازها ظاهر ميشود ،تنها بخشـي و ظهـوری از طبيعـت بـه
معنای گسترده آن است .هر چه در عالم وجود دارد ،از ساده و کوچکترین آنها تا پيچيده و بزرگترین آنهـا
تحت همين قواعد و اصول قرار دارند .انسان با اینکه خود موجودی در درون طبيعـت و مسـخر قواعـد و
اصول حاکم بر طبيعت است ،اما موجودی خاص است که ميتواند به اصول و قواعد حاکم بر عالم وجـود
آگاه شود .انسان مي تواند اصول و مفاهيم ثابت هستي را درک کند .انسان موجود برخوردار از عقل اسـت
و با واسطة همين عقل مي تواند مدرکات ثابت را درک کند و حتي باالتر از آن با این مدرکات یگانه شود.
این موضوع در کتاب نظر متفکراناسالمي دربارة طبيعت شرح داده شده است .متفکران اسالمي طبيعـت
را دارای مبادی ثابتي ميدانند که انسان هم بهرغم تغيير در ادراکات و نفسش ميتوانـد بـا ایـن مبـادی
یگانه شود (نصر ،1366 ،ص.)300
اما نکتة دیگری که یکي از نيازهـای زمـان ماسـت ،تـوان متفکـر بـرای رفـتوبرگشـت در فرهنـگ
خویش و دیگران است؛ یعني اینکه متفکر بتواند ضمن ایستادن در «جا»ی فرهنگي خویش ،توان خروج
از آن و واقع شدن در ميانة فرهنگها و سرکشيدن در دیگر فرهنگهایي کـه موضـع و درک و دریافـت
متفاوتي نسبت به او دارند ،داشته باشد .این انتظار تنها بـرای درک دیگـران بـه قصـد نقـد آنهـا و دفـاع
از موضع خویش نيسـت؛ بلکـه برخـوردی همدالنـه بـرای درک نحـوة پيـدایش و شـکلگيـری درک و
دریافت دیگران است .بهنظر ميرسد که چنين رویکری هر چند در آثار عالمـه مطـرح نشـده اسـت ،امـا
اینگونه استعداد در فضای فکری که وی ترسيم کرده ،وجود دارد .اصل طـرح نظریـه در بـارة ادراکـات
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اعتباری ،نشاندهندة فاصله گرفتن عالمهطباطبائي از اصول و مبـاني نظـری شـکل گرفتـه در فرهنـگ
خاصي است که ایشان در آن رشد کرده اند .این تـوان بسـيار مهمـي بـرای متفکـر اسـت کـه بتوانـد در
چنين جایگاه ميانهای قرار گيرد .امـا پـس از ایـن سـير ،انتظـار مـي رود کـه متفکـر بـه درون فرهنـگ
خویش بازگردد و موضع خاص برخاسته از درون فرهنگي خویش را بيان کند .آنچه را که عالمـه دربـارة
ادراکات حقيقي و ثبات و شمول آن بيان کرده است ،ميتوان شرح و بيان دریافت خاص فرهنگي دانست
که خود عالمه بدان وابسته است.
نکتة دیگر در باره امور اعتباری و فرهنگ آن است که چگونه با این نظریه ،زمينة گفتگـو بـا دیگـران
فراهم ميشود و راه نقد فرهنگ گشوده مي شود .برای گشودن چنين راهي گام اول التفـات بـه «جـا»ی
خود در نسبت با دیگران است .بهنظر ميرسد با اینگونه تقریر از اعتباریات و بهخصوص تثکيد عالمه بـر
پيدایش کثرت در ادراکات گام اول برداشته شده است .گام بعد التفات خودآگاهانه بهجای خـویش اسـت.
یعني اینکه من هم بهعنوان یک متفکر به امور اعتباری خاصي که با آن تربيت شدهام و بدان خو گرفتهام
التفات پيدا کنم و بتوانم به داشتههای خویش و آنچه من را از دیگران متمایز ميکند ،بيندیشم .اینگونـه
التفات به نظر مي رسد نياز به تجاربي در ضمن زندگي دارد که در طول زمان ،زمينههای آن فراهم شـده
است .یعني خود این گونه درک و دریافت ،از سنخ ادراکات اعتباری است که تازه در زمـان و بـه اقتضـاء
شرایط جدیدی که در آن به سر ميبریم ،پدید آمده است.
نتيجهگيری
اگر استنباط این مقاله از اعتباریات عالمهطباطبائي را بپذیریم ،مي توانيم بگویيم کـه ایشـان در بنيـان
«فرهنگ» سير کرده و نحوة شکلگيری فرهنگ را مورد تثمـل قـرار دادهانـد .از تقریـر عالمـه در مقالـه
ششم کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم ،مي توان مبنایي فلسفي برای درک فرهنگ فراهم کرد .بر این
اساس فرهنگ صورت بسط یافتة وجود خاص انسان اسـت .انسـان در طـول زمـان و بنـا بـه نيازهـایش
ميکوشد و مي آفریند .در این کوشش وجود خود و توان و استعدادهای آن را به ظهور و فعليت ميرساند.
فرهنگ حاصل به فعليت رسيدن استعدادهای آدمي در طول زمان و به تناسب نيازهایي است که بهتدریج
آشکار شده است .با این تفسير فرهنگ قلمـرو آفریـده هـای آدمـي اسـت کـه تمـامي اجـزاء و مقومـات
آن تاریخياند .از نتایج اینگونه تفسير فرهنگ ،درک اسباب تنوع و تکثـر صـورتهـای زنـدگي و تکثـر
فرهنگهاست.
شاید از متفکر چنين نظریهای انتظار رود که به گونهای نسبيگرایي تمایل داشته باشد .اگر هـم چنـين
باشد ،باید توجه داشت که این نسبيگرایي سفسطه نيست؛ بلکه نشانه آن اسـت کـه متفکـر بـه تعلقـات
فرهنگي و تاریخي اش که مشمول حکم تکثر است ،وقوف یافته و از خود مطلقبيني فاصله گرفته اسـت.
تنها با کنار رفتن خود مطلقبيني است که اعتدال در تفکر ظاهر ميشود .عالمهطباطبـائي از ایـن حيـ
درکمال اعتدال است .پس از چنين دریافتي ،متفکر ميفهمد که جهان و انسان نميتوانـد بـدون ثابتـاتي
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باشد.اینگونه اندیشيدن نقص در تفکر نيست؛ بلکه نشانة کمال اعتدال و همهجانبهنگـری اسـت .متفکـر
به اصل تکثر و تنوع فرهنگها و قلمروهای زندگي انساني پي بـرده اسـت و در عـينحـال بـه انسـانيت
مياندیشد.فرهنگهـا و فکرهـا و فلسـفههـا بـه رغـم تنـوع و تکثرشـان بایـد اساسـي بـرای وحـدت و
یگانگي داشته باشند؛ یعني تکثر و تنوع کنوني نميتواند بدون ریشهای وحداني باشد .این دریافـت سـبب
پرسش از ثابتات برای ادراک ميشود .تفکر دربارة ثابتات که در همة فرهنگها سابقه دارد ،اینگونه قابل
فهمتر است.با این رویکرد تقابل ادراکات اعتباری و ادراکات حقيقي هم معنا و داللت درست خود را پيـدا
ميکند.
پینوشتها
 .1کتاب های دربارة فلسفة فرهنگ به زبان انگليسي هنوز اندک است ،اما در زبان آلماني دههـا کتـاب
در این باره نوشته شده است .یکي از آخرین کتاب ها که آن را ميتوان مدخل بسيار خوبي برای ورود بـه
این حوزه دانست ،کتاب "کنرزمن" است (نک .)Konersman:
 .8برخي از استادان فلسفة اسالمي معاصر بر این نظرند که ریشه اندیشة عالمهطباطبائي در آثار قـدما
وجود دارد و مرحوم عالمه ب راساس مباني فلسفي موجود در حکيمان سلف ،این نظریه را تقریر کردهاند.
برای توضيح این نظر مقالة سيدحميد طالبزاده را ببينيد( .نک :طالبزاده)
 .3دربــارة هــردر هنــوز منــابع انــدکي در فارســي و حتــي انگليســي وجــود دارد .عــالوهبــر دو
منبعي که از نگارنده در فهرست منابع آمده ،ميتوانيد بـه منبـع انگليسـي کـه در فهرسـت آمـده رجـوع
کنيد.
 .8نگارندة این مقاله در جای دیگری نحوة تغيير رویکرد انسان شناسـي در دورة مـدرن را توضـيح داده
است (نک :مصلح1301 ،ب).
 .8مرحوم عالمه طباطبائي در رساله الوالیه با التزام به مباني قوم ،نسبت ادراکات اعتبـاری و ادراکـات
حقيقي را بهگونهای دیگر شرح دادهاند که این تقریر بينظير است (نک :طباطبائي)1366 ،
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