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اعتباريات اجتماعی و نتايج معرفتی آن؛
بازخوانی ديدگاه عالمهطباطبائی
قاسم پورحسن
چکيده

نظریة «اعتباریات» ،یک ابداع نظری و ابتکاری معرفتشناسانه اسـت کـه بـا رویکـرد
روانشناسي  -معرفتشناختي تدوین شدهاست .عالمه طباطبائي اعتباریات را افکار عملي
و اجتماعي انسان بر ميشمارد که آدمي به کمک عوامل احساسي ميکوشد تا ميـان دو
جهان حقيقي ،وساطت بر قرار سازد .عالمـه طباطبـائي بـهمثابـه طرحـي بـدیع ،نظریـة
اعتبارات را تدوین کـرد .ادراکـات اعتبـاری در افتراقـي از ادراکـات حقيقـي ،بخشـي از
نظام معرفتي است که تـا پـيش از عالمـه در فلسفةاسـالمي پيشـينهای نـدارد .گرچـه
فيلسوفان اسالمي از اعتباریات بالمعنياالعـم (معقـوالت ثانيـه) سـخن گفتـهانـد ،امـا
اعتباریات بالمعنياالخص (یا اعتباریات اجتمـاعي) از ابتکـارات بـدیع عالمـه طباطبـائي
محسوب مي شود.
اعتباریات که در آثار مختلف عالمه بهویژه در الميـزان ،اصـول فلسـفه ،برهـان ،رسـالة
اعتباریات مطرح شد ،عمدتا ناظر به ساحات اجتماعي و عملي اسـت ،امـا در عـينحـال
بخش مهمي از معرفتشناسي است .عالمه در مقالههای سوم تا پنجم اصول فلسـفه از
ادراکات حقيقي و در مقالـة ششـم از ادراکـات اعتبـاری سـخن بـه ميـان آورده اسـت.
اعتباریات نه همچون ادراکات حقيقي رابطه توالدی و استنتاجي دارند و نـه برهـانيانـد.
اساس طرح اعتباریات ،نظریه «انسانشناسي» عالمهطباطيایي است .ایـن نظریـه هـم
ميتواند به شناخت صحيح از انسان ،نيازها و پرسشها و نيز غایات و اهـداف او کمـک
کند و هم اسباب شکلگيری نظامات جمعي و زندگي اجتمـاعي ،بنيـانهـای حقـوق و
اخالق جمعي را شرح دهد .نتایج معرفتي اعتباریات را هم مـيتـوان در مسـثلة ملـک و
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حکومت اجتماعي مالحظه کرد که قدرت سياسي را امری انساني بر ميشمارد و هم در
کشمکشهای امروزین علوم انساني دید .اعتباریات ،قلمروی روشن از درک مناسـبات و
روابط اجتماعي انسان ،نيازهای اساسي آدمي ،اهداف و اغراف او در حرکت استکمالي و
باألخره چارچوبي نيرومند از نظریهپردازی در علومانساني ،اخالق و قدرت سياسي عرضه
ميکند .در نوشتار حاضر در صددیم تا وجوه ابداعات عالمه در اعتباریات را بررسي کرده
و نتایج و پيامدهای معرفتي آن را مورد توجه قرار دهيم.
واژگانکليدی :عالمه طباطبائي ،ادراکات اعتبـاری ،حقيقـي ،نظـام معرفتـي ،ملـک،
علومانساني.
***
مقدمه
از زمانيکه عالمه طباطبائي نظریة ادراکات اعتباری را در آغاز دهة سـي طـرح کـرد ،تـاکنون خوانشـي
مطلوب و شرحي سزاوار پيـدا نکـرد .برخـي آن را واکنشـي در مقابـل جریـانهـای چـپ دهـة بيسـت و
دهة سي تلقي و تصور کردند .عالمه کوشيد تا با تفکيک دو نوع ادراکات ،نشان دهد که تمـامي ادراکـات
آدمي از یک سنخ نبوده و هر کدام واجد خصلتهای ویژهای است .تغيير و دگرگوني در ادراکـات حقيقـي
که دائمي و ضروریاند با توجه به امکان دستيابي به معرفت یقيني راه پيدا نميکند؛ بلکـه تغييـر ویژگـي
خاص ادراکات اعتباری است .گروهي دیگر بر این تلقي شدند که عالمه درصدد طرح اعتباریات به معنـي
عام و وسيع آن است .این نوع از اعتباریات که با فارابي در الحروف آغاز شده (و البته برخي بـه نادرسـت
آن را به سهروردی نسبت دادهاند) ،تثثير نيرومندی در مفاهيمسازی سنت فلسفةاسالمي داشـته و عالمـه
پس از طرح ادراکات حقيقي در سه مقالة سوم و چهارم و پنجم ميکوشد تا آن را در مقالة ششـم تبيـين
نماید.
حقيقت آن است که طرح اعتباریات ازسوی عالمه ،یک ابداع تئوریک و ابتکاری معرفتشناسانه اسـت
که با رویکرد روانشناسي -معرفتشناختي تدوین شدهاست .این دیدگاه آنچنان تثثير ژرف بـر حـوزههـای
انسانشناسي ،جامعهشناسي ،حقوق ،علم اخالق ،قـدرت سياسـي و نظـام حکـومتي و بـاألخره مـاجرای
بيفرجام علوم انساني در ایران خواهد داشت که بسياری از تلقيها و بنيادها را در معرف دگرگـوني قـرار
ميدهد .بدون فهم صحيح مفاهيم ،رویکرد و روش بح و پایههای اساسي آن و نيز تقسيمات بيبـدیلي
که عالمه عرضه ميکند ،نميتوان از اهميت و جایگاه این بح آگاهي پيدا کرد .بدین منظور بایـد روش
دقيق و صحيح علمي را در این تحقيق به درستي رعایت کرد تا نتایج مورد انتظار را روشمندانه اسـتخراج
نمود.
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ايضاح مفهومی اعتباريات
سه تلقي اشتباه در باب اعتباریات صورت پذیرفته است :تلقی اول بر ذهني بـودن محـض اعتباریـات
تثکيد دارد .طبق این دیدگاه ،اعتباریات صرفا مفاهيمي نـاواقع و تهـي لحـاظ مـيشـوند کـه نسـبتي بـا
واقعيات خارجي و عيني ندارند .در تلقی دوم اعتباریات را مساوق معقول ثاني (اعم از منطقي یا فلسـفي)
اخــذ کــرده و آن را در ذیــل اعتباریــات بــالمعنياالعــم قــرار دادنــد .تلقــی ســوم آن اســت کــه
اعتباریات مفروضات و انتزاعات ذهني است ،اما نسبتي با واقـع دارد لـيکن ایـن نسـبت حقيقـي نبـوده و
بيشتر جنبه فرضي و اعتباری دارد .این نسبت نميتواند سبب مؤثریـت و مـدخليت اعتباریـات در حقـایق
عيني گردد.
هيچکدام از سه تلقي مزبور توجه شایستهای به دغدغـة اصـلي عالمـه طباطبـائي در طـرح اعتباریـات
نداشتند .عالمه تثکيد دارد که اعتباریات گرچه فرف ذهنياند ،اما روی حقيقتي استوار هستند .این معاني
در عينحال که غيرواقعي هستند ،ولي آثار واقعيـه دارنـد ،پـس ایـن معـاني هيچگـاه لغـو نخواهـد بـود
(طباطبائي ،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،بيتا ،aصص.)826-822
عالمه اعتباریات را همان افکار آدمي اما افکار عملي و اجتماعي انسان بر ميشـمارد ،یعنـي آدمـي بـه
کمک عوامل احساسي مي کوشد تا ميان دو جهان حقيقي وساطت بر قرار سازد« ،نياز به علم» متعلق بـه
جهان حقيقي است« .حصول علم» جهان دوم حقيقي است .صرف این نياز زیستي و طبيعي کافي نيست
که آدمي آن را حاصل کند .تا انسان «باید و ضرورت» و نيز «خواستن و ارزش نهادن» آن را اعتبار نکند،
در پي کسب دانش نخواهد رفت .پس «باید ،خواستن و ارزش» اعتباریاتي است کـه مـودی بـه عمـل و
کنش آدميشده و او را وا مي دارد تا دانش را بهدست آورد .از اینرو آدمي حد چيزی را به چيـز دیگـری
اعطا مي کند تا آثار مترتب بر آن را که نسبت نيرومندی با عوامل احساس دروني دارد ،انتظار داشته باشـد
(همان ،ص .)826عالمه اعتباریات را افکاری بر ميشمارد که منشـث اراده و عمـل در انسـان مـيشـود و
ارزش و اهميت آنها به مرحلة کنش آدمي باز ميگردد .البته این افکار ،واسطة بيبـدیل در دسـتيابي بـه
اغراف و اهداف حيات ميباشند:
«ادراکهای اعتباری ،ادراک هایي هستند که بخواهيم بهکارش برده و آنها را واسـطه و
وسيلة بهدست آوردن کمال و مزایای زندگي خود قرار دهيم .هيچ فعلي از افعال ،خـالي
از این ادراکات نيست (طباطبائي ،ترجمه و تفسير الميزان ،ج 1368 ،3و ج ،8ص.)168
چنين به نظر ميرسد که اعتباریات را باید جـزء اسـتعارات بـدانيم .اسـتعاره نـوعي تمثيـل اسـت و در
ذیل تشبيهات قرار ميگيرد .حال اینکه استعاره از شئون الفاظ باشد یـا معـاني ،اخـتالفنظـر وجـود دارد.
اگر از شئون الفاظ باشد بدین معني است که تنها لفظي را بهجای لفظي دیگـر بـه دليـل مشـابهت بـين
دو چيز بهکار بردیم ،اما اگر همچون برخي ادبا نظيـر "سـکاکي" ،اسـتعاره را از شـئوون معـاني بـدانيم؛
در آن صورت صرفا با جایگزیني الفـاظ روبـرو نيسـتيم؛ بلکـه اسـتعاره عملـي نفسـاني و ذهنـي خواهـد
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بود .عالمه تصریح مي کند که اعتباریات ساخته ذهن هستند ،اما ذهن یکباره و بدون توجـه بـه واقعيـات
و حقایق هيچگاه نميتواند از جانب خود مفهومي را بسازد پـس اعتباریـات بایـد مبتنـيبـر خـارج باشـند
و با حقایق خارجي نسبتي داشته باشند ،روند شـکلگيری اعتباریـات داللـت بـر ایـن دارد کـه بـا لحـاظ
واقع و نگریستن در حقایق است که ذهـن مـيتوانـد معـاني و مفـاهيمي را شـکل دهـد ،مفـاهيمي کـه
بدون آن حيات عملي و اجتماعي انسان ناممکن خواهد بود (طباطبائي ،انسان از آغاز تـا انجـام،1360 ،
صص.)83-88
حقيقت آن است که سازوکار کنش آدمي ،طبق آراء عالمه بر اعتبار استوار است .اینگونـه نيسـت کـه
تنها زندگي اجتماعي انسان بدون اعتباریات ناممکن باشد؛ بلکه هر شخصي در حرکت به سوی کمـال و
برآوردن نيازهای بنيادین چارهای جز روی آوردن به ادراکات اعتباری ندارد .بدون اعتباریات ،هـيچ عمـل
مختارانـهای از انســان سـر نخواهــد زد (طباطبــائي ،اصـول فلســفه و روش رئاليســم ،1366 ،ج.)121 ،8
اعتباریات از آنجایيکه با سير کمالي انسان در پيوند است موجب ميشود که آدمي از طبع اوليه بـهسـوی
طبع ثانویه خود حرکت کند .پس اعتباریات بسان یک واسطه خواهد بود ،واسطهای که آدمـي بـر حسـب
ساختمان وجودیش برای رسيدن به حيات اجتماعي ،ناگزیر از آن است (طباطبـائي ،الميـزان ،1368 ،ج،8
ص .)102عالمه در مجموعه رسائل سبعه تعریف خوبي از اعتباریات بهدست مـيدهـد .وی مـينویسـد:
«اعتبار بدان معني است که حد یا حکم چيزی را به چيز دیگری ببخشيم و امر دوم را همچون امر اول از
حي معنا دانسته و بهکار بگيریم .این اعتبارسازی با وهم و ذهن آدمي انجام مـيشـود .اعتبـار ميـان دو
جهان حقيقي است .جهان حقيقي نخست همان نياز زیستي است مانند نياز به آب و جهـان حقيقـي دوم
یک اثر حقيقي است مانند نوشيدن آب .بدون وساطت اعتبار ممکن نيست که نوشيدن آب صورت پذیرد.
همين مثال را ميتوان دربارة مالکيت و ریاست آورد .ریاست ،اعتباری است اما اثر حقيقي به نـام فرمـان
دادن دارد ،همانطور که مالکيت بهرغم اعتباری بودن اثر حقيقي به نام سلطه و تصـرف دارد (طباطبـائي،
مجموعه رسائل سبعه ،1882 ،صص.)380-386
عالمه ادراکات اعتباری را تصدیقاتي بر ميشمارد که ميتواند صادق یا کاذب باشد ،اگر اعتباری بـا
اهداف و اغراف مورد نظر سازگار باشد و بتواند ما را به مقاصد برساند ،صادق یا صـحيح و در غيـر ایـن
صورت کاذب است .این صدق و کذب البته به معنای مطابقت با واقع نيست؛ بلکه به معنـای «لغویـت و
عدم لغویت» است ،1بنابراین ،اعتباریات بدون معيار و مقياس نيستند .عالمه دو معيـار دربـارة اعتباریـات
ذکر ميکند:الف) لغویت و عدم لغویت؛ ب) جدلي بودن استدالل در اعتباریات.
طبق معيار نخست ،اعتباریات براساس نياز انسان برای دستيابي به اغراف و غایاتي ساخته مـيشـوند.
هر چيزی که ما را بهتر به اهدافمان برساند ،اعتبار ميکنيم .اعتباریات متناسب بـا اهـداف را پـذیرفتن و
ناسازگار با آن را لغو ميدانيم .از آنجایيکه اعتباریات از مشهوراتند و در اعتباریات ميکوشيم تا بـا توجـه
به هدف و غایت ،استدالل نمایيم ،بنابراین هر امری را که سازگار با اهدافمان باشد ،ارزشمند دانسته و در
غير این صورت آن را رها ميکنيم .جدل نيز با توجه به هدف شکل ميگيرد ،بنـابراین مبتنـيبـر تسـالم
است .اعتباریات بر تسالم بر اغراف استوار است.
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عالمه سه ساحت را برای آدمي لحاظ ميکند:
الف) آگاهي و ادراک؛
ب)استخدام و تسخير اشياء و امور؛
ج) اعتبارسازی
انسان به کمک ساختن اعتباریات است که ميتواند دست به استخدام اشياء برای اغـراف خـود بزنـد.
ادراکات اعتباری ساخته شدة انسان است نه اینکه در خارج وجود داشـته باشـد ،امـا سـبب تصـرف او در
جهان و زندگي ميشود .به کمک اعتباریات است که انسان ميتواند رابطة استخدام و تسخيری بـا امـور
داشته و برای حرکت استکمالي خود آنها را بهکار بندد (طباطبائي ،اصول فلسفه و روش رئاليسـم،1366 ،
ج .)881 ،8اعتباریات هم مولود نياز فرد و هم اجتماع بشری است .این مفاهيم بر حقایق و جهـان خـارج
مبتني بوده و دارای آثار واقعياند .از آنجایيکـه نيازهـا و احساسـات درونـي انسـانهـا ،موجـب سـاختن
اعتباریات ميشود ،با تغيير آنها اعتباریات نيز دگرگون ميشوند .تغيير شرایط ،زمان ،تحـوالت محيطـي و
نيازها موجب تغيير در اعتباریات مي شوند.
گونهشناسی اعتباريات
عالمه بح اعتباریات را در آثـار مختلـف خـود همچـون اصـول فلسـفه و روش رئاليسـم (مقالـه ،)6
االعتباریات ،تفسيرالميزان ،نهایةالحکمة ،رساله انسان فـيالـدنيا ،حاشـيه بـر کفایـة و مجموعـه رسـائل
سبعه مورد توجه قرار داد .گاهي تنها به تقسـيم اعتباریـات بـه اعتباریـات قبـلاالجتمـاع و بعـداالجتماع
ميپردازد و اقسام هر یکي را برشمرده و شرح ميدهـد .گـاهي اعتباریـات را بـه دو نـوع اعـم و اخـص
تقســيم کــرده و قســم دوم را اعتباریــات اجتمــاعي مــيدانــد و بــاألخره گــاهي آن را بــه عمــومي و
غيرعمومي دسـتهبنـدی نمـوده و دسـتة اول را ثابـت و دسـته دوم را متغيـر تلقـي مـيکنـد .در اصـول
فلسفه تقسيمبندی جامعي ذکر ميشود که در گونهشناسي اعتباریات این تقسيمبندی از اهميـت ویـژهای
برخوردار است.
ابتدا عالمه اعتباریات را دو دسته ميکند:
الف) اعتباریات بالمعنياالعم که همان معقوالت ثانيه است؛
ب) اعتباریات بالمعنياالخص که مقسم ادراکات اعتباری ميباشد.
عالمه تصـریح دارد نبایـد ميـان ایـن دو خلـط کـرد .دسـتة اول همـان اسـت کـه از ابتـدا از جانـب
فالسفة اسالمي در باب مفاهيم ماهوی و غيرماهوی طرح شد ،اما قسم دوم ،به این اثر اختصاص داشته و
سابقهای ميان متفکران ندارد .عالمه این دسته را مبنای بح از اعتباریات ميداند.
در مرحلة دوم اعتباریات بالمعنياالخص را که گاهي از آن تعبير به اعتباریـات عملـي مـيکنـد ،در دو
قسم عمومي (ثابت) و فردی (متغير) جای مينهد .خود اعتباریات عمومي در طبقـهبنـدی بـه دو طبقـه و
گونة پيش از اجتماع و بعد از اجتماع تقسيم ميشوند« .ضرورت و وجوب»« ،حسن و قبح»« ،اسـتخدام و
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اجتماع»« ،پيروی از علم» و «اصل سادهترین» از اقسام طبقـة نخسـت مـيباشـد کـه اصـل اسـتخدام
و اجتماع مهمترین قسم تلقي ميشود .مالکيت و ملـک (بـه ضـم مـيم) ،کـالم -سـخن ،ریاسـت و امـر
و نهي از اقسام بعد از اجتماع است و عالمه بيشترین نوآوری را در ذیل ملک و ریاسـت طـرح مـيکنـد.
(طباطبائي ،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،مقالة ششـم ،بـيتـا ،صـص )338-333پـيش از آنکـه اقسـام
اعتباریات را مورد بررسي قرار دهيم باید به چند نکتة اساسي در خصوص اعتباریات عملي توجه کنيم.
نکتة اول:
به باور عالمه محور بح ها و مناقشات در اعتباریات تنها متوجه اعتباریات بعداالجتماع نيسـت؛ بلکـه
اعتباریات ثابت قبلاالجتماع نيز مورد توجه و نيز نـزاع فکـری اسـت .بـه طـورکلـي اعتباریـات عملـي،
اعتباریات جمعي است و حاصل تفکر و حتي پذیرش جمعي ميباشد .گرچه این اعتبارات غيرحقيقـيانـد،
اما در پيوند با ضرورتهای طبيعي و اجتماعي حيات بشری است( .طباطبـائي ،1360 ،انسـان از آغـاز تـا
انجام ،ص)83
نکتة دوم:
ضرورت زندگي اجتماعي ،آدمي را سوق داد تا اعتباریات را شکل دهد .حيات فردی و جمعـي بـه بـاور
عالمه بدون این اعتباریات ممکن نخواهد بود .آدمي همواره در جستجوی کمال و بالندگي اسـت .الزمـة
حرکت استکمالي که همان سير از طبع اوليه به طبع و کمال ثانویه است ،بهرهبردن از اعتباریـات عملـي
به عنوان وسائط ميباشد .فعل ارادی و تحقق آن بدون اعتباریات ممکن نيست .ادراکات اعتبـاری ،منشـث
اراده و عمل در انسان ميباشد .ارزش اعتباریات نيز به مقام کنش و فعل مربوط بوده و برای دستيابي بـه
اغراف و اهداف حياتي زندگي بشری ،ساخته ميشوند (طباطبـائي ،ترجمـه تفسـير الميـزان ،ج،1368 ،8
ص.)168
نکتة سوم:
عالمه ،ترقي و کمال و پيشرفت جامعه را بر اساس کثرت و پيچيدهتر بودن اعتباریات ارزیابي ميکنـد.
جامعة ساده و بدوی نياز چنداني به اعتباریات ندارد ،اما جامعة پيشرفته بر طبق اعتباریات ،شکل گرفتـه و
عمل ميکند .الزمة مدنيت ،وجود استخدام متقابل است .استخدام متقابل بدون قـانون و روابـط عادالنـه
ميسر نيست .هر سه امر از اعتباریات اجتماعي است .به باور عالمـه ،عـدالت و قـانون ،قـرارداد مشـترک
اجتماعي است که هم از انحراف و فروپاشي اجتماع جلوگيری ميکند و هم موجب ترقي و پيشرفت و نيز
بقاء و استمرار ميگردد (طباطبائي ،الميزان في تفسيرالقرآن ،بيتا ،ج ،18صـص .)331-336بـاور عالمـه
این است که فطرت و جهاز طبيعي آدمي به نحوی است که وی را بـه سـوی کمـال و پيشـرفت ،سـوق
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ميدهد .اما این سير بدون اعتبارسازی ممکن نخواهد بود .به هر ميزاني که جامعـه بشـری رشـد کنـد و
کمال یابد و تمدن پيچيدهتر شود نيازهای آدمي نيز دچار تطور و تحول شده و افزونتر ميگردد .این امـر
به اعتباریات پيچيدهتر و کاملتری نياز دارد .به تعبير عالمه ،انسان بدون اعتبـار ماننـد مـاهي بـدون آب
است (طباطبائي ،انسان از آغاز تا انجام ،1361 ،ص.)86
نکتة چهارم:
بيان کردیم که اعتباریات دارای ویژگي پر اهميتي به نام متغير بودن هستند .اعتباریات مولود احسـاس
دروني انسان و قوای فعاله او است و بر نيازها و اقتضائات استوار است .شـرایط اجتمـاعي و نگـرشهـا و
نيازها تغيير ميیابند ،از اینرو متناسب با اهداف فردی و جمعي ،دچار تحول ميشوند .با توجـه بـه معيـار
لغویت و عدملغویت ،اعتباریاتي که متناسب با اغراف (با توجه به عقل جمعي) باشند ،مطلـوب و در غيـر
این صورت بيهوده خواهد بود .بنابراین اعتباریات در پيوند با کارآمدی ،ترقي و پيشرفت و تحـول و تطـور
نيازها و نگرشها است .همين مسثله به ما گوشزد مي کند که تغيير اعتباریات مبتني بر شـرایط اجتمـاعي
است (طباطبائي ،ترجمة تفسيرالميزان ،ج ،1368 ،3ص .)83اعتباریات برای وصـول بـه هـدف و غایـت،
فرف ميشوند .همين امر موجب ميشود که قائل به مقياس برای آنها باشيم .این مقياس عقالني همان
لغویت و عدملغویت اعتبار است .با توجه به نکات مزبور ميکوشيم تا گونههای اعتباریات را بررسي کنيم.
عالمه در ذیل شاخههای اعتباریات ،پس از بيان اینکه تمامي اقسام را بایـد در ذیـل اعتباریـات بـالمعني
االخص یا اعتباریات عملي جستجو کرد ،مينویسد:
«و از راه دیگر در نوع انسان که روزگارهای دراز و سدههای متـراکم از تـاریخ پيـدایش
وی که به ما تاریک است گذشته و به واسطه تکاثر تـدریجي جهـات احتيـاج فـردی و
نوعي ،هر روز اعتباریات و افکاری تازهتر و پيچيدهتر بـه گذشـته افـزوده شـده اسـت...
اجتماع امروزه ما با معلومات اعتباری و اجتماعي بهتدریج و به مرور زمان روی هم چيده
شده است» (طباطبائي ،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،بيتا .)318 ،a
اعتباريات قبلاالجتماع
از دیدگاه عالمه اعتباریات با نخستين تقسيم به دو قسم ميشـوند .1 :اعتباریـات پـيش از اجتمـاع؛ .8
اعتباریات بعد از اجتماع .قسم نخست به شخص متکياند ،اما نوع دوم بر جمع استوار اسـت .وی سـپس
اقسام پنجگانه قسم اول را با عنوان «اعتباریات قبلاالجتماع» ذکر ميکند که ما به اختصار آنها را مـورد
توجه قرار ميدهيم:
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 .9وجوب/بايد
عالمه ضرورت را نخستين اعتبار آدمي در به کار انداختن قوای فعاله ميداند که ميان خـود و صـورت
احساسي وضع ميکند به نحوی که بدون این ضرورت هيچ فعلي تحقق نخواهد یافت:
«نخستين ادراک اعتباری از اعتباریات عملي که انسان ميتوانـد بسـازد همـان نسـبت
وجوب است و این اولين حلقة دامي است که انسان در ميان فعاليـت خـود بـا تحریـک
طبيعت گرفتار آن ميشود .اعتبار وجوب ،اعتباری عمومي است کـه هـيچ فعلـي از وی
استغناء ندارد» (همان ،صص.)316-318
تفسير درست بيان عالمه این است که ميان جهان طبيعي و جهان آدمي تفـاوتي اساسـي وجـود دارد.
جهان طبيعي ،قلمرو امکان است که هيچگاه مؤدی به کنش نمي شود ،اما جهان آدمـي تـوأم بـا ادراک،
آگاهي ،استخدام و اعتبار است .عالمه با بح ضرورت بهخوبي به تشریح جهان آدمي و کيفيت کنشگری
آدمي ميپردازد .کنشهای آدمي برخاسته از عنصر آگاهي و ادراک است که خود مشتمل بـر ميـل ،اراده،
گرایش و انتخابگری است .همواره انسان ميان دو جهان حقيقي که یکي نياز طبيعي و زیسـتي اوسـت و
دیگری مرتفع شدن این نياز است ،وسائطي را که منشث در ميل و اختيار و آگاهي او دارد ،وضع مـيکنـد.
این هر دو جهان حقيقي در قلمرو «امکان» قرار دارند .بدون اعتبار «باید و ضرورت» هيچ کنشي صورت
نميپذیرد .همة رفتارهای انسان مبتنيبر ضرورت و وجوب اعتباری است ،اما ایـن الـزام اعتبـاری بـرای
مرتفع شدن نيازهای اساسي طبيعي مي باشد .این الزام ،سه ویژگي اساسي دارد :آگاهانه بـودن؛ اختيـاری
بودن؛ غایتمدار بودن.
اعتباریات گرچه الزامهای ذهنياند و خصلت عيني ندارند ،ولي ریشه در ادراکات حقيقي انسـان دارنـد.
همين امر نشان از ربط اعتباریات با حقایق دارد .اما نکتة مهم این است که عالمه باور دارد که به واسطة
اصل ضرورت/باید ،هيچ کنشي از انسان بدون اعتباریات تحقق نميیابد (طباطبائي ،تفسيرالميزان،1368 ،
ج ،8ص.)163
 .2اصل حسن و قبح
عالمه این اصل را ناشي از اصل ضرورت دانسته و آن را نوعي مالئمت و سازگاری و عدم مالئمت بـا
قوة مدرکه تلقي ميکند .آدمي افعال خود را به سبب اینکه سازگار با قوه فعاله است ،خوب قلمداد مي کند
و ترک آن را ناسازگار مي یابد .اما وجه تمایز رأی عالمه با دیگران در این است که خـوبي و بـدی را در
نسبت با ما (اعم از وجه ادراکي یا حي کنشي) دانسته و تصریح مي کند که خوبي و بدی مطلق نداریم و
نباید به آنها واقعيت مستقل و مطلق داد ،بنابراین این امور اعتبار انسانها در مناسـبات زنـدگي و جمعـي
است .امکان دارد فعلي ذاتا قبيح و زشت باشد ،اما فاعل و کنشگر آن را حسن و خوب برشـمارد .بـر ایـن
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اساس باید گفت که انسان بر مبنای سازگاری وجودی خویش ،از حسن و قبح دریافت خاصي دارد .بـدین
نحو که ممکن است به سبب اعتباریات اجتماعي ،حسن و قبح وی در معـرف دگرگـوني قـرار بگيـرد و
چيزی را که ذاتا حسن است قبيح تلقي کند و بالعکس .بنابراین اصل حسن و قبح و حتي اعتباریات عـام،
متثثر از اعتباریـات اجتمـاعي مـيباشـد .چيـزی را کـه در دورهای زشـت مـيدانسـتند حـال زیبـا تلقـي
ميکنند .بنابراین صدور فعل از انسان بدون اعتبار حسن بودن آن فعل ،ممکـن نيسـت همـانطور کـه بـا
اعتبار قبيح بودن امری ازسوی اعتبارکننده است که مؤدی به ترک آن ميشود (طباطبائي ،اصول فلسـفه
و روش رئاليسم ،1386،ج ،6ص.)838
عالمه معتقد است که اصل حسن و قبح را انسان به اضطرار اعتبار مي کند ،بدین معني که بسـياری از
امور را چون خوب مي دانيم دوست داریم و امور دیگر را چون بد ميدانـيم ،دشـمن داریـم .وی تصـریح
مي کند که از این بيان نتيجه گرفته مي شـود کـه خـوب و بـد یـا «حسـن و قـبح در افعـال» دو صـفت
اعتباریاند که در هر فعلي خواه فردی و خواه اجتماعي ،معتبرند .عالمه حسن را مانند وجوب بر دو قسـم
ميداند:
الف) حسني که صفت فعل است في نفسه؛ ب) حسني که صفت الزم فعل صادر است.
با این بيان ميتوان گفت کـه فعلـي بـه حسـب طبـع بـد و قبـيح بـوده و بـاز از فاعـل صـادر شـود،
ولي صدورش ناچار با اعتقاد حسن صورت خواهد گرفـت (طباطبـائي ،اصـول فلسـفه و روش رئاليسـم،
بيتا ،aصص.)312-316
 .3انتخاب اخف و اسهل
قوای فعاله در صورت مواجهشدن با دو فعلي که از جهت نوع مشابه اما از جهت صـرف قـوه و انـرژی
مختلف باشند بهنحوی که یکي دشوار و پررنج و دیگری آسان باشدة ناچار قوة فعاله بهسوی آسان تمایل
پيدا ميکند .تثثير این اصل را هم در سایر اعتباریات فردی و جمعي و هم بـر عـادات و رسـوم و زبـان و
لغات ميتوان دید.
 .4اصل استخدام و اجتماع
این اصل بنيادیترین اعتبار اجتماعي است که اساس تمام اعتباریات را فراهم مـيسـازد .عالمـه سـه
نتيجة پراهميت از این اصل ارائه ميکند:
الف) انسان مدنيالطبع به معنای ضرورت زندگي جمعي (و نه فطرتا) است؛
ب) اساس استبداد و استثمار استخدام یک طرفه است؛
ج) تمام نظام عادالنه اجتماعي و اهتمام به قانونگذاری منشث در استخدام متقابل دارد.
این سه پيامد را باید بهدرستي بررسي و تحليل کرد.
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الف) مدنیالطبع بودن انسان
دو تفســير از مــدنيالطبــع بــودن انســان در اندیشــة سياســي مســلمانان وجــود دارد :یکــي آن را بــه
معني سرشتي و فطری ميداند کـه آدمـي حسـب ذات اجتمـاعي اسـت و ایـن دیـدگاه بيشـتر در ميـان
فيلسوفان مدني ظهور کرد؛ رویکرد دوم آن را به اضطرار و عادت تفسير مـيکنـد کـه تـا پـيش از "ابـن
خلدون" که آن را در کتاب العبر ذکر کرد ،کسي بدان توجه جدی نداشت .عالمه تفسير دوم را برگزیـده
و تبيين ميکند.
از نظر عالمه رویآوردن انسان به اجتماع اضطراری است .اضطرار (به معني دقيـق گـذار از اسـتخدام
یک طرفه است) بشر را مجبور کرد که به زندگي جمعي و سپس قوانين اجتمـاعي روی بيـاورد .بـه بـاور
عالمه در صورتي که اضطرار نبود هيچگاه آدمي اختيار و آزادی خود را محدود نميکرد .اضطرار انسان را
واداشت که به مدنيت و زندگي اجتماعي و سپس قوانين و عدالت اجتماعي روی بياورد .عالمه در الميزان
تصریح مي کند بدون زندگي اجتماعي ،عدالت و تعاون اجتماعي سسـت مـيشـد و هـيچ حقـي مراعـات
نميگردید و آدميان بر اساس اصل استخدام یک طرفه به ظلم و تعدی دستزده و همه روزه شاهد رنج و
بهره کشي ميبودیم (طباطبائي ،ترجمه الميزان ،1368 ،ج ،8ص.)166
گرچه عالمه انسان را موجودی اجتماعي تلقي ميکند (طباطبائي ،الميزان في تفسيرالقرآن ،بيتـا ،ج،8
ص )08و تصریح دارد که آدمي حسب الزامات طبيعي دارای جهازاتي است که وی را به زندگي اجتماعي
سوق ميدهد (طباطبائي ،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،بي تا ،aج ،8ص ،)108امـا بـاور دارد کـه حيـات
جمعي اقتضاء طبيعت اوليه انسان نيست .اگر اضطرار نبود انسان به تعبير عالمه زیر بـار قـوانين و قواعـد
اجتماعي نميرفت .اقتضاء طبيعت اولية انسان آن است که دست به استخدام و بهرهکشي و سـلطه بزنـد.
آدمي بر اساس اصل استخدام است که ورود به حيات و زندگي جمعي مي کند ،از این رو طبيعت انسـان را
مستقيما به اجتماع رهنمون نميسازد؛ بلکه او را بهسوی استخدام مـيبـرد (طباطبـائي ،الميـزان،1368 ،
ص .)166وی در ذیل نتيجة معرفتي اعتباریات از خصلتهای سـهگانـة آدمـي یعنـي تفکـر ،اسـتخدام و
تسخير و تسلط؛ و باألخره اعتباریات یا ادراکات عملي سخن به ميان آورده و تصریح دارد که تمامي علوم
اعتباری در پيوند با رویکرد تسخير و سلطه بر اجتماع اسـت .ایـن اسـتخدام و تسـخير ناشـي از اضـطرار
طبيعي انسان ميباشد .همين امر وی را بـه مـدنيت و مناسـبات صـحيح اجتمـاعي رهنمـون مـيسـازد.
نتيجهگيری عالمه این است که این اضطرار طبيعي موجب مي شود ،آدمي به قوانين و عدالت در اجتمـاع
روی آورده و دست به تشریع بزند .در پرتو قانونگذاری و عدالت اجتماعي ،جامعة صالح شکل ميگيرد که
منشث در بعثت انبياء و دعوت و مبارزه آنها دارد (طباطبائي ،الميزان في تفسيرالقرآن ،بيتـا ،bج ،8ص.)03
آدمي بهواسطة عدالت و قانون ،واجد شکوفایي و کمال ميگردد .بالندگي و کمال یابي در کنار نياز طبيعي
در انسان ،سبب روی آوردن او به مدنيت و حيات اجتماعي مي شود که تثثيرات ژرف اخالقـي و روحـي و
معنوی نيز خواهد داشت (همان ،صص.)06 -08
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ب) استخدام يکطرفه و استبداد
تبيين صحيح این مسثله نيازمند جستجوی دقيـق در آراء انسـانشناسـي عالمـه طباطبـائي اسـت کـه
ریشهاش در انسانشناسي قرآني است .عالمه با توجه به بنيادهای انسان شناسي قرآني ميکوشد تا ضمن
تبيين حقيقت انسان ،ویژگيهای پيچيده او ،حرکت استکمالي و مسثله اختيار ،رویکردی بدیع از انسـان و
اعتباریات بهویژه اصل استخدام بهدست دهد .از سویي عالمه ،انسان را واجد فطرت کمالجویي ميدانـد
که در آیة  36سورة روم بدان تصریح شده است .عالمه در تفسيرالميزان در شرح این آیه بيـان مـي دارد
که قرآن ،انسان را دارای فطرتي خاص بر ميشمارد که وی را به سنت خاص حيات و مسيری ویـژه کـه
مؤدی به غایتي معين است ،رهنمون ميسـازد (طباطبـائي ،تفسـير الميـزان ،1368 ،ج .)862 ،16هـدف
بنيادین این زندگي چيزی جز دستيابي به کمال نيست ،اما این حرکـت اسـتکمالي بـدون اختيـار و آزادی
ميسر نيست .انسان بهواسطة برخورداری از عقل و نيز اختيار ميکوشد تا دست به تسخير و تسـلط بزنـد
(همان ،ج ،16ص .)326استخدام یکطرفه ناشي از ميل او به تصرف و به اسـتخدام در آوردن همـة امـور
ميباشد .انسان ميکوشد تا طبيعت و اجتماع و انسانهای دیگر را از طریـق سـلطه ،بـرای دسـتيابي بـه
اغراف خود ،استخدام نماید .این سلطه و استخدام موجب بهرهکشي و اسـتثمار خواهـد شـد کـه عالمـه
استخدام یکطرفه را نه تنها مذموم تلقي مي کند؛ بلکه ریشه بتپرستي و شرک ميداند کـه سـبب بعثـت
انبياء گردید (طباطبائي ،الميزان ،بيتا ،bج ،8ص.)08
استخدام یکطرفه تنها موجب بهرهکشي و سلطه نمي شود؛ بلکـه بـه دنبـال آن آشـفتگي و ناهنجـاری
اجتماعي و حتي فروپاشي مناسبات را در پي خواهد داشت .عالمه گـاهي از آن تعبيـر بـه مکـر ،حيلـه و
قدرت و سيطره ميکند .بهواسطة استخدام ،غالب به بهرهکشي و استثمار مغلوب ميپردازد و ضـعيف نيـز
با خدعه و مکر واکنش نشان ميدهد ،اما هر دو کنش با آشفتگي اجتماعي نسبت داشته و مانع مـدنيت و
تشریع ميشود .نکتة مهم در تعبير عالمه این است که استبدا ،استبداد است خواه از جانب ظالم باشد یـا
مظلوم .چاره این نيست که مغلوب جایگزین ظالم و غالـب شـود؛ بلکـه تنهـا راه عـالج ،روی آوردن بـه
مدنيت ،قانونگذاری و روابط عادالنه است که مانع استبداد و سلطه خواهد شد .مدنيت و روابط عادالنه ،با
مقتضيات حيات جمعي و زندگي و اجتماع صالح سازگاری دارد (همان ،ج ،16ص .)108استخدام یکطرفه
به باور عالمه هم سبب شکلگيری ریاست مطلقه یا استبداد و غلبه مي شود و هم موجبات بـتپرسـتي را
فراهم خواهد ساخت .تحليل عالمه این است که استخدام در اندیشة بشر دگرگوني را سبب مي شـود بـه
اینکه شخص غالب و مسلط را بهمثابه خدا جلوه داده و رابطه خدایگان و بندگان را شکل ميدهد .همـين
امر به ریاست مطلقه و استبداد مؤدی شده و زمينة بتپرستي را در اجتماعات اوليه انسـاني فـراهم نمـود
(همان ،ج ،03ص .)8به باور عالمه بعثت انبياء و دعوت انسانها به توحيد ،همان مبارزه با بـتپرسـتي و
استخدام و غلبه بوده و سبب توجه به روابط عادالنه اجتمـاعي و اسـتخدام متقابـل گردیـد .پيـامبران در
دعوت به توحيد ،با رابطة خدایگان و بنده و مظاهر استبداد مبارزه کرده و توجه به بنياد عدالت اجتماعي و
قانونگذاری را موجب شدند (همان ،ج ،18ص.)803
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ج) نظام قانونگذاری و روابط عادالنه
عالمه اضطرار را عامل اصلي روی آوردن انسان به قانون و زنـدگي اجتمـاعي و گسسـت از اسـتخدام
یکطرفه و غلبه و اهتمام به استخدام متقابل و روابط عادالنه برشمرد .وی اعتبارکنندگان اصلي را عقالیي
تلقي مي کند که واجد فطرت مشترک بوده و حسب طبـع و فطـرت مشترکشـان در پـي خيـر و منفعـت
ميباشند و ميکوشند تا از طریق اعتبارات از شرور و ضرر جلوگيری نمایند .قانون و روابـط جمعـي بنـابر
این دیدگاه بر آمده از نيازهای بنيادین زندگي اجتماعي انسان بوده و اعتبارات بر مبنای آن نيازهـا شـکل
ميگيرد (طباطبائي ،مجموعه رسائل سبعه ،1882 ،ص.)381
عالمه در اصول فلسفه چهار مسثله را در ذیل اصل استخدام و اجتماع و تبيين علـل رویآوردن آدمـي
به قانونگذاری و روابط عادالنه طرح ميکند:
 .1روش استخدام مستقيما و بالواسطه مقتضای طبيعت بوده و طبيعت ابتدا انسان را بهسوی استخدام
هدایت ميکند و انسان نيز استخدام را اعتبار ميکند؛
 .8اندیشة اجتماع و روی آوردن به قانونگذاری فـرع بـر اسـتخدام بـوده و در اثـر پيـدایش توافـق دو
استخدام از دو طرف متقابل مي باشد نه اینکه طبيعت انسان را مستقيما به چنين اندیشه و نظامي رهبری
کند؛
 .3انسان ابتدا و همواره از همه ،سود خود را ميخواهد (اعتبار استخدام) و برای سود خود ،سود همـه را
ميخواهد (اعتبار اجتماع) و برای سود همه عدل اجتماعي را ميخواهد (اعتبار حسن عدالت و قبح ظلـم).
به عبارتدیگر فرد انسان به طور ویژه ،حب ذات را داشته و خود را دوست دارد و همنـوع خـود را همـان
خود ميبيند و از این راه احساس انس در درون وی پدید آمده و نزدیکشدن و گرایش به همنوعان خـود
را ميخواهد و به اجتماع فعليت ميدهد (تقارب و اجتماع)؛
 .8نباید از کلمه استخدام سوءاستفاده کرد و تفسير ناروا نمود .ما نمـيخـواهيم بگـویيم انسـان بـالطبع
روش استثمار و اختصاص را دارد و نيز نميخواهيم بگویيم چون انسان بالطبع مدني و اجتماعي است تني
چند در پس پرده فریبنده انترناسيوناليسم به نام رفع تضادهای داخلي ،افکار انساني را کشـته و یـک گلـه
انسان بيفکر بياراده بار آورند که کوچکترین دخالتي در خوب و بد و باید و نباید جهـان نداشـته باشـند؛
بلکه ما ميگویيم طبيعت ،آدمي را ابتدا بهسوی اعتبار استخدام و سپس اعتبار اجتماع رهبـری مـي کنـد
(طباطبائي ،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،بيتا ،aصص.)388-310
از آنجایيکه استخدام منجر به بهرهکشي ،سيطره و غلبه ميشود ،انسان پي برد که برای جلـوگيری از
هرجومرج و آشفتگي باید اجتماع را اعتبار کند و اجتماع مدني شکل دهد .پـس از اعتبـار اجتمـاع در پـي
تشکيل و دوام آن شد ،بنابراین به نظام قانونگذاری روی آورد و کوشيد تا حـق و عـدالت را اسـاس ایـن
نظام قرار دهد .توجه به حق ،مؤدی به مناسبات و روابط عادالنه گردید و بدینسـان اجتمـاع بـر عـدالت
اجتماعي استوار شد (طباطبائي ،ترجمه تفسيرالميزان ،1368 ،ج ،8ص.)166
بهروشني تفاوت دو اعتبار استخدام و محذورات آن و اجتماع و نتایج آن را نشان دادم و بيان کردم کـه
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به سبب محذورات استخدام ،اصل اجتماع را اعتبار کرده و برای دوام آن دست به قانونگذاری و توجه بـه
مبنای عدالت کردیم .حال ميخواهم مسثله اضطرار را کمـي شـرح دهـم .آیـا رویگردانـي از اسـتخدام و
اهتمام به اجتماع ،امری ارادی و طبيعي استط توجه به مدنيت موجب کاهش سلطه ،اختيار و آزادی بشـر
و سودجویي و نفع ميشود .با این وصف چرا انسان باید از خصلت طبيعياش کـه حـب ذات و نفـع خـود
است دست بکشد و به اعتبار اجتماع روی آوردط عالمه اصطالح «اضطرار» را طرح ميکند .تفسيری کـه
عالمه از االنساني مدنيبالطبع بر مبنای اصل اضطرار ميکند ،تفاوت اساسي با تفسـير فيلسـوفان مـدني
بهویژه اسالمي دارد .فالسفه و متفکران مدني ،تفسيری سرشتي و فطری از بالطبع داشته و اعتقاد دارنـد
که فطرت و طبيعت انسان بهگونهای است که هم در قوام وجودی خود و هم در نيل به کمـاالت اعلـي،
8
نيازمند حيات جمعي است.
به همينسبب است که خير افضل و کمال نهایي را در اجتماع مدني که موافق طبيعت و سرشت انسان
است ،جستجو ميکردند .ابنخلدون در «العبر و دیوان المبتدا و الخبر» همين نکته را متذکر شده و گویـد
مراد از بالطبع نه حسب فطرت بلکه حسب عادت باید تفسير ميشد.
عالمه طباطبائي رویکرد اضطرار را طرح مي کند و در جلـد دوم تفسـيرالميزان و مقالـة ششـم اصـول
فلسفه تصریح دارد که رویآوردن انسان بـه قـانون و روابـط متعـادل و کنـارزدن سـيطره و اسـتخدام و
اهتمام به اعتبار اجتماع حکمي است که اضطرار ،انسان را واداشت تا آن را بپذیرد .اگر اضـطرار در ميـان
نميآمد انسان هيچگاه مایل نبود کـه اراده و آزادی و غلبـه و تصـرف و اختصـاص خـود را واگـذار کنـد
یا از آن بکاهد .اضطرار انسان را وادار کرده که اصل اجتمـاع را اعتبـار کنـد ،بـه زنـدگي اجتمـاعي روی
آورد ،مــدنيت را شــکل داده و نظــام قانونگــذاری را تــدوین کنــد و بــه عــدالت اجتمــاعي اهتمــام ورزد.
(طباطبائي ،تفسيرالميزان ،1368 ،ج ،8ص .)166انسان به سبب توجه به نفع ،حسب طبيعـت مـيخواهـد
آزادی نامحدود داشته ،از دیگران بهرهکشي کرده و تنها نفع خود را بجوید و بهواسطة استخدام بر سایرین
غلبه کرده و تصرف نماید .این هم وضعيت طبيعت آدمي است و هم موافـق اقتضـائات اوليـه اسـت ،امـا
استثمار ،زور ،سيطره و بهرهکشي منجر به هرجومرج و آشفتگي اجتماعي شده و همه منافع او تبـدیل بـه
مضرات ميگشت ،از این رو به ناچار و اضطرارا بـه قـانون و مـدنيت روی آورد و بـرای دوام آن ،عـدالت
اجتماعي را شکل داد.
گونههای اعتباريات بعداالجتماع
اعتباریات بعداالجتماع ،اعتباریات اجتماعي به معنای خاص ميباشند .وجود این اعتباریـات وابسـته بـه
اجتماع است و بر اساس اهداف اجتماعي پدید آمده و تثثيرات و هویات واقعي داشته و موجب پدیدآمـدن
هویتهای دیگر اجتماعي مي شوند .اصل ملک ،کالم -سخن ،ریاست و مرئوسيت ،امر و نهي و تسـاوی
طرفين اعتباریات بعداالجتماع هستند .در تحليل اینگونه اعتباریات ميتوان نتایج معرفتي ذیل را بهدسـت
داد:
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 .1مهمترین این گونـههـا ،اصـل ملـک یـا اختصـاص اسـت و پـس از آن اصـل ریاسـت قـرار دارد.
به تعبير عالمه انسان در مقام فعل ،اعتبار اختصاص را شکل ميدهـد .اصـل مالکيـت یکـي از فروعـات
اختصـاص مطلـق مــيباشـد .تمـامي حقــوق اعتبـاری و زوجيــت نيـز از شـعب اصــل اختصـاص اســت
(طباطبائي ،بيتا ،aاصول فلسفه و روش رئاليسم ،ص )333اصل اختصاص بعدها به صورت ملک تکميل
شده و دارای اثر خاصي است که جواز همه گونه تصرفات ميباشد .اینگونه اختصاصات «حقـوق» ناميـده
ميشوند .انسان اختصاص حق را به معنای «ملک فائده» ناميده و ملک را اختصاص یعنـي اعتبـار کـرده
است.
 .8اعتبار ملک قابليت تبدیل ،تبادل و تثثيرگذاری دارد .هویتهای اعتباری مانند معامالت ،اجاره ،پول،
نقل و انتقال ،مقياس طال و نقره و اسکناس و چک و اوراق بهادار و غيره بهواسـطة ایـن ویژگـي اصـل
ملک شکل گرفتهاند (همان .)838 ،به بيان عالمه زماني که انسان در مادهای عمل مي کند آن ماده را به
خود اختصاص ميدهد که ما به آن ملکيت اعتباری گویيم ،این ملکيـت سـبب تصـرف مـيشـود .اصـل
ملکيت دگرگوني بنيادیني را در جامعه سبب شد که اصل ریاست به عنوان یکي از مهمتـرین اصـلهـا و
اعتباریات بعداالجتماع از آن منشث یافت.
عالمه در رسالة نسان از آغـاز تـا انجـام از تبـدیل در اصـل ملـک سـخن گفتـه و معتقـد اسـت کـه
این تبدالت ،موجـب تنـوع و تغييـر در رفتارهـای انسـان مـيشـود .تعـدی ،ظلـم و مناسـبات عادالنـه،
نياز به قوانين را پيش کشيده و قوانين موجـب اعتـدال جامعـه مـيشـود .حفـظ ایـن قـوانين و پشـتوانه
برای آن ،اعتبار ریاست و مرئوس و قانون را شکل مي دهد (طباطبائي ،انسـان از آغـاز تـا انجـام،1361 ،
ص.)86
 .3اعتباریات بعداالجتماع ،دو سنخ متفاوتاند .یا اعتباریات دائمي و ثابتاند و تنها در وجوه و مصـادیق
تغيير ميیابند ،مانند اصل مالکيت ،اصل ریاست ،اصل کالم -سخن کـه دائمـا در جوامـع بشـری وجـود
دارند ،اما وجوه و اشکال آن تغيير ميیابند و یا اعتباریاتي متغيرند کـه حسـب شـرایط و اعتبـار دگرگـون
ميشوند مانند هنجارهای اجتماعي ،سبکهای جامعه و مناسبات جمعي .بهعالوه هـر جامعـه اعتباریـات
خاص خود را دارد ،بنابراین اعتباریات با توجه به نيازها ،اهداف ،اقتضائات و باورهـای جامعـه تغييـر پيـدا
ميکند (طباطبائي ،ترجمه تفسير الميزان ،1368 ،ج ،2صص)68-63
 .8با توجه به بحثي که دربارة استخدام و منجر شدن آن به بتپرستي و ضـرورت بعثـت انبيـاء بـرای
مقابله با آن و اینکه دعوت به توحيد در واقع دعوت به مدنيت و روابط عادالنه اجتماعي اسـت ،در اینجـا
نيز عالمه نقش دین در توجه دادن جوامع به اعتدال و عدالت اجتماعي را مهم برشمرده و معتقد است که
عدالت ،صالح ،اخالق فضيلت محورانه و سعادت و نيکبختي از ثمرات بعثت انبياء است که جوامع مترقي
بشر مرهون آنهاست (همان ،ج ،8ص.)886
 .8عالمه اعتباریات را قابل انتقال از جامعهای به جامعةدیگر از نسلي به نسل دیگر و از قلمرو تفکـری
به قلمرو تفکر دیگر ميداند .این خصلت دربارة کشمکش کنوني علوم انساني بسيار پراهميـت بـوده و بـر
اساس خوانش صحيح از اعتباریات اجتماعي ميتوانيم رویکرد تـازهای را در علـومانسـاني طـرح کنـيم و
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اهتمام خود را متوجه «پارادایم انتقادی» نمایيم که آن را محصول عقل جمعي بشر برای اهداف و غایات
حيات جمعي تلقي ميکند.
اعتباريات و مسأله قدرت سياسی
پيشتر دیدیم که در پي اعتبار نفـع شخصـي بـهواسـطة اصـل اسـتخدام بـهاضـطرار اصـل اجتمـاع را
اعتبار کرده ،مدنيت را شـکل داده و بـه نظـام قانونگـذاری و روابـط عادالنـه متقابـل روی آوردیـم .بـر
این اساس اجتماع یک اعتبـارجمعي بـرای زنـدگي اجتمـاعي اسـت .عالمـه هـم حقـوق و قـانون ،هـم
عدالت و روابط عادالنه و هـم حکومـت و قـدرت سياسـي را در درون اعتباریـات جمعـي و عملـي قـرار
ميدهد.
توجه عالمه به قدرت سياسي منشث در تقسيمبندیهای او از استخدام یکطرفه و استخدام متقابل دارد.
بررسي این اقسام و نتایج آن از دستاوردهای مهم معرفتي اعتباریات در دیدگاه عالمه است .عالمه بيـان
داشت که طبيعت و جهاز طبيعي آدمي وی را به سود خود و غلبهوتصرف سوق ميدهد .این نوع استخدام
به ظلم ،تعدی و استبداد منجر خواهد شد .مقابله با ستم و اسـتبداد مـا را بـه اعتبـار اجتمـاعي و عـدالت
اجتماعي رهنمون کرد که به اضطرار آن را اعتبار کردیم .از اینرو باید ملک یـا قـدرت سياسـي را بـه دو
قسم ظالمانه و جائرانه تقسيم کرد .اما پيش از آن عالمه دست به یک تقسيمبندی دیگری زده و ملک و
حکومت را بهطور کلي در دو دستة حقيقي و اعتباری قرار داده و سپس ملک اعتباری را به ملک اعتباری
اجتماعي یا عقالیي و جمعي و ملک ظالمانه و استبدادی تقسيم کرد (طباطبائي ،تفسير البيان في الموافقة
بين الحدی و القرآن ،1323 ،ج ،8صص)103-101
با توجه به اهميت نتایج این دیدگاه ،آن را در چند مسثله بررسي خواهم کرد:
مسأله اول :عقل جمعی و حکومت
ميدانيم که عالمه پيوندی نيرومند ميان شکلگيری زندگي اجتماعي و قرارداد مشـترک جمعـي قائـل
ميشود .عقل جمعي انسانها را به سوی مدنيت ،عدالت و حکومت رهنمون ميکند .بدون حـاکم شـدن
عقل جمعي ،هرجومرج اجتماعي بروز ميکرد و زور و استبداد حاکم بود ،اما نفع جمعي که منشث در عقـل
دارد ،انسانها را به نظام جمعي ،قرارداد اجتماعي و حيات مبتنيبر روابط متعادل فرا خواند .این دو شـکل
از حکومت یعني حکومت استبدادی و جائرانه و حکومت اجتماعي و عادالنـه در مقابـل یکـدیگر بـوده و
رابطه خطي و روندی دارند .مبنای نوع اول ،نفع شخصي ،سيطره و عقل فردی یا سودجویي فردی است،
ولي بنياد نوع دوم بر روابط متقابل ،عقل جمعي و نفع اجتماعي است .عالمه قسم دوم از حکومت را هـم
مبتنيبر عدالت و مدنيت ميداند ،هم آن را قرارداد مشترک انسانها بر ميشمارد و هم از اعتبار عقالنـي
بودن آن دفاع به عمل ميآورد (همان ،ص.)108
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حکومت به باور عالمه متفرع بر زندگي اجتماعي و اعتبـار عـدالت اجتمـاعي اسـت .نخسـتين وظيفـه
حکومت ،تحقق عدالت ،رفع جور و ستم و شکل دادن نظامات عقالني برای دستيابي بـه سـعادت اسـت
(طباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن ،بيتا ،bج ،18ص .)336حکومت با اهتمام به مسثله حـق و احقـاق
حقوق انسانها از ظهور استبداد و ستم ممانعت کرده و در برابر سلطه و غلبه ایستادگي مـيکنـد .عالمـه
عدم تحقق حقوق و عدالت را به مثابه شکست بنيانهای حکومت عقالیي دانسته که موجبات فروپاشي و
آشفتگي زندگي اجتماعي را فراهم ميسازد .در صورتي که حکومت بتواند به احقـاق حقـوق اقـدام ورزد،
عدالت شکل گرفته و از آن پس مدنيت ظهور ميکند .تمدن انساني و ترقي و پيشـرفت جوامـع در پرتـو
عدالت ،حق و مدنيت خواهد بود (همان ،ج ،188 ،3ج ،8صص .)188-181این دیدگاه نزدیک بـه خطبـة
 816نهجالبالغه است که خطبة سياسي ،اخالقي و اجتمـاعي اسـت و آن را در صـفين ایـراد فرمـود .در
ابتدای خطبة اميرالمؤمنين پس از حمد و ثنای الهي ميفرماید« :خداوند برای من به جهت حکومت حقي
قرار داده و برای شما نيز همانند حق من ،حقي تعيين فرموده است» .سپس ميفرماید« :در ميان حقـوق
الهي ،بزرگترین حق ،حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است حقي که خداوند آن را عامل پایـداری
الفت و پيوند حاکم و مردم و عزتمندی دین قرار داد .هرگاه حق و حقوق در جامعه عـزت یابـد ،راههـای
دین پدیدار ،نشانههای عدالت برقرار و سنت پيامبر استوار مـيگـردد و در پرتـو آن جامعـه و حکومـت و
زندگي اصالح ميشود» (نهجالبالغه ،1308 ،خطبة .)816
عالمه طباطبائي با بهرهگيری از دیدگاه «امام علي (ع)» در خصوص اهميت جایگاه حق و حقوق،
عدالت اجتماعي و انسانها (بهویژه در نامة  83نهجالبالغه) تثکيد دارد که دوام و قوام زندگي اجتماعي بر
تحقق عدالت و روابط عادالنه است .عدالت ميتواند هم مؤدی به احقاق حق و هم زندگي عقالني گـردد
که مانع بروز استبداد ،سلطه و غلبه و از بينرفتن حقوق انسانها گردد .عالمه در الميزان مهمترین بنيـاد
حکومت را ابتناء بر عقل جمعي و قرارداد مشترک و برقراری عدالت اجتماعي برمي شمارد که در پرتو آن
هم زندگي جمعي مبتنيبر روابط متعادل و عادالنه شکل ميگيرد و هم سعادت انسانها تحقق مـيیابـد
(طباطبائي ،الميزان ،بيتا ،bج  ،18ص.)336
ارادة جمعي و استخدام متقابل
استخدام یکطرف
قرارداد مشترک
اراده شخصي و فردی
عقل جمعي
غلبه و تصرف
اعتبار اجتماع
حکومت استبدادی
زندگي اجتماعي
عدالت اجتماعي
حکومت انساني
عالمه ميپذیرد که دین نسبتي نيرومند با حکومت در حکومتهای دیني دارد ،اما ملـک و حکومـت را
از احکام تثسيس اسالم نميداند .عالمه حکومت را از احکام امضایي اسالم برشمرده و بنيانهـای عقـل
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جمعي و قرارداد مشترک انسانها را پذیرفته و البته تحوالتي در آن صـورت داده اسـت .عالمـه در جلـد
چهارم الميزان بيان ميدارد که حکومت یا ملک اجتماعي ،اعتباری بشری اسـت .دیـن و بعثـت انبيـاء در
مبارزه با بتپرستي نقشي مهم در اصالح جامعه در گذار از وضع اسـتبدادی بـه روابـط عادالنـه داشـت.
دعوت انبياء به مبارزه با ستم و حکومتهای جائرانه ،سهم شـایاني در تقویـت ملـک اجتمـاعي و روابـط
متقابل جمعي داشت .دین با دعوت به توحيد و مبارزه با جور و استبداد ،ملک و استخدام فردی و یکطرفه
را مذمت کرده و با آن به مخالفت برخاست و اعالن کرد که حکومت حق شخصي و فردی نيسـت .ایـن
دعوت ،بنيادهای حکومت اجتماعي و استخدام متقابـل را نيرومنـد سـاخته و بـه عقـل جمعـي و قـرارداد
مشترک ،اعتبار بخشيد .عالمه معتقد است دین اسالم و آیات قرآن کریم ،ملک اجتماعي را تقریر کرده و
از آن دفاع به عمل آوردند (همان ،ج ،8صص.)188-188
مسألة سوم :شالودههای قدرت سياسی و اعتباريات اجتماعی
عقل ،دین ،قرارداد مشترک و عدالت اجتماعي ،پایههای اصلي ملک اجتماعي در تفکر عالمـه هسـتند.
به باور وی ملک یا قدرت سياسي پس از اعتبار ورزیدن اجتماعي انسان شـکل مـيگيـرد .عقـل ،چنـين
اعتباری را وضع ميکند ،دین آن را تقویت کرده یا در اصالح و تکامل آن مـيکوشـد ،قـرارداد مشـترک،
بقای آن را تضمين مي کند و عدالت موجب تداوم اجتماع شده و بدان نظام و ثبات مـي بخشـد .ملـک و
اجتماع نزد عالمه از حيات جمعي انسانها بر ميخيزد .انسانها با تحليل عقل آن را بر هرجومرج ترجيح
دادهاند .وظيفة دین و پيامبران ،هدایت و اصالح اجتماع و ملک است .تربيت جوامع و انسانها بـر عهـدة
دین ميباشد ،ازاین رو باید ميان این دو ،یعني تثسيس ملک یا قدرت سياسـي توسـط مـردم و هـدایت و
اصالح و تکميل و تربيت انسانها و اجتماع توسـط پيـامبران و دیـن ،تفکيـک قائـل شـد (همـان ،ج،3
صص.)188-188
پایة اصلي قدرت سياسي نزد عالمه ،عقل جمعي و زندگي انسانهاست .بشر بـه حکـم رفـع آشـفتگي
و نظام بخشيدن به حيات اجتماعي ،بـه زنـدگي جمعـي و سـپس ملـک روی آورد و بـرای آن احکـام و
ویژگيهایي تدوین کرد .قدرت سياسي به حکم عقل ،ضرورت اصـلي زنـدگي اجتمـاعي اسـت ،بنـابراین
اعتبار ملک به اعتبار اجتماع وابسته است .قدرت سياسي یا تابع ارادة شخصي است که به ملک جائرانه و
استبداد مؤدی مي شود و یا تابع رأی و حکم عقلي و اجتماعي است که به ملک اجتماعي منتهي ميگردد.
عقل ،ملک اجتماعي را برای نفع جمعي ،مصلحت عموم و پيشرفت اعتبار کرده و آن را بر سـایر اشـکال
قدرت سياسي ترجيح داده است .بنابراین ملک اجتماعي در وهلـه اول ،انسـاني اسـت و بـه همـيندليـل
پایههای اجتماعي و جمعي دارد و تدبير و نظام آن بر مبنای عقـل جمعـي و بـه تعبيـر عالمـه مشـورت
اجتماعي و شورا خواهد بود (همان ،ج ،12ص .)63عالمه دو مسثلة ملک اجتماعي و نسبت آن با شزیعت
و نيز جایگاه عقل و مشورت جمعي را بهخوبي و با دغدغهای خاص مورد بررسي و توجه قـرار مـيدهـد.
نخست آنکه عالمه از ملک اجتماعي یا انساني سخن گفته و هيچجا ازعبارت ملک دیني تعبيـری نـدارد.
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حتي عالمه در تفسير الميزان از اسالم نيز با عنوان دین اجتماعي یا دیني که صـبغه و شـاکله اجتمـاعي
دارد یاد ميکند (همان ،ج ،8ص .)188دیگر اینکه ملک اجتماعي را قابل تغيير بر اساس نيازهای انسـاني
و تحوالت حيات جمعي ميداند ،درحاليکه آموزههای دیني ثابت و غيرمتغيرند .مسثله سوم این اسـت کـه
بنياد ملک اجتماعي ،نه بر دین یا آموزههای شریعت بلکه بر استخدام متقابل و عقل جمعـي و اعتباریـات
انساني استوار است ،بنابراین قدرت سياسي ،سراسر بشری است و در چـارچوب روابـط متقابـل و قـرارداد
مشترک شکل ميگيرد .چهارم آنکه دین و بعثت انبياء نه برای تقویم و شکلدهي بلکه بـرای اصـالح و
تکامل ملک اجتماعي و تربيت انسانها است .دین به تعبير عالمه انسانها را به نظام عادالنـه ،روابـط و
مناسبات اجتماعي و زندگي جمعي دعوت مي کند ،اما خود ملک اجتمـاعي از شـئون اجتمـاعي و انسـاني
است (همان ،ج ،3ص.)182
با این تمهيدات باید تثکيد کرد که عالمه «ملک اجتماعي دیني» را مـيپـذیرد ،ولـي تعریفـي از ایـن
نسبت به دست ميدهد .اجتماع و سپس ملک را عقالني دانسته و خاسـتگاه آن را بشـر تلقـي مـي کنـد،
بنابراین ميگوید حکومت متعلق به انسان است ،اما دیني بودن ملک از آنروسـت کـه انسـانهـای ایـن
ملک ،دیندار یا مسلماناند و حاکم یا حاکمانش دینـدار بـوده و هـم در صـدد مقابلـه بـا ملـک فـردی و
استبدادی و جور و ظلماند و باألخره ميکوشند تا ضمن دفاع از دین ،آموزههای دیني را در جامعه محقـق
نمایند .به باور عالمه تحقق عدالت اجتماعي و تداوم آن با پشتوانه دین ميسرتر بوده و داعية اصلي دیـن
نيز مبارزه با استبداد و ستم و دفاع از عدالت و حقوق انساني است (همان ،ج ،0ص .)118عالمه بحثـي را
راجع به بيعت ،شورا و مشورت در ملک اجتماعي طرح مي کند که نوشته مستقلي را ميطلبـد ،ولـي بایـد
دانست که مراد وی از مشورت ،تنها اهل حل و عقد یا گروه و طبقهای خاص نيستند؛ بلکه بـا توجـه بـه
صبغه اجتماعي بودن قدرت سياسي ،شورا یعني مراجعه به آراء عموم شـهروندان یـا افـراد انسـاني در آن
حکومت است.
اعتباريات و روابط توليدی يا غيرتوليدی
ميدانيم مهمترین ویژگي ادراکات حقيقي ،استنتاج از یکدیگر است .معلومات تصدیقي واجـد نـوعي از
رابطه و پيوستگي هستند که به توالد و بارآوری مادی شباهت دارند .تصدیقات منفک از یکدیگر نبـوده و
همچون رشتهها و رجهای فرش ،ساختاری بافتاری دارند ،اما اعتباریات از این خصلت برخـوردار نيسـتند.
عالمه معتقد است این ادراکات و معاني چون زائيدة عوامل احساسـي هسـتند ،دیگـر ارتبـاط توليـدی بـا
ادراکات و علوم حقيقي ندارند .همانطور که یک تصدیق شعری را با برهان نميتوان اثبات کرد ،بنـابراین
تقسيمات معاني حقيقيه مانند تقسيم بـه بـدیهي و نظـری و یـا بـه ضـروری و ممتنـع و ممکـن دربـارة
اعتباریات صادق نخواهد بود .گرچه مي توان قائل به روابط توليدی ميان اعتباریات بود (طباطبائي ،اصول
فلسفه و روش رئالسيم ،بيتا ، ،aصص.)801 -820
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ارتباط توالدی به چه معناستط شاید بتوان دو ویژگي اساسي را در ارتباط توليدی لحاظ کرد:
الف) ساختار منسجم پدیدآوری تصدیقات و گزارهها؛
ب) ابتناء فکر بر معلومات پيشين
اگر فرایند شکل گيری گزارهها را نظاممند بدانيم ،باید قائل شویم کـه ایـن رونـد در درون شـبکهای از
باورها ،برهانورزیها و استنتاجها پدید ميآید .ذهن آدمي اتفاقي واجد معلومات نمـيشـود .گـزارههـا در
روند طبيعي شکلگيری به مصاف تصدیقات نوظهور ميرونـد و پـس از پـذیرش سـنخيت یـا سـنخيت
بخشي ،آنها را پذیرفته و بهتدریج ساختاری که شاکله بافتار را دارد ،پدید ميآورد .پس در ادراکات حقيقي
با شبکهای منسجم و نظاممند از گزارهها که بهواسطة سنخيت و بارآوری در هم بافتـه شـدهانـد ،مواجـه
هستيم .بهعالوه ذهن آدمي ميتواند از معلومات پيشين برای فهـم و پـذیرش مجهـوالت بهـره بـرده و
بدینسان ادراکات را گسترش دهد .این گسترش نه ابداعي است و نه بـدون نظـام خواهـد بـود .انسـان
بهواسطة تصرف و بهرهبردن از معلومات پيشين ذهن است که ميتواند توسعهای را در معلومـات سـامان
داده و واجد ادراک یا ادراکات جدید شود .سنخيت و پيوند معلومات قبلي با بعدی که از طریق عمل ذهني
و تفکر حاصل شده به توالـد و بـارآوری شـباهت دارد ،از ایـنرو مـدعي مـيشـویم کـه ميـان ادراکـات
حقيقي ،ارتباط توليدی برقرار است .این در حالي اسـت کـه ميـان اعتباریـات و ادراکـات حقيقـي چنـين
رابطهای را نميتوان شکل داد.
اعتباریات محصول احساسات آدمي برای دست یافتن به اغراضياند .این احساسات هم ميتوانند تغيير
یابند و هم فاقد ویژگي برهاني بوده و با خصلت دروني -رواني یا احساسي در تناسباند .به عبـارتدیگـر
گزارههای برهاني از ویژگيهایي همچون ضرورت ،کليت و نيز ذاتـي بـودن و بـاألخره اسـتنتاجي بـودن
برخوردارند ،در حاليکه به باور عالمه اعتباریات این ویژگي را ندارند (طباطبائي ،1326 ،ص .)118عالمـه
در نهایةالحکمه تصریح مي کند که ميان قضایایي که از ضرورت و کليت برخوردارند و قضایایي که فاقـد
آنها هستند ،نميتوان رابطه توليدی ایجاد کرد (طباطبائي ،نهایةالحکمه ،1328 ،ص)866
اعتباریات به دليل اینکه در معرف دگرگوني بوده و از احساسات متغيـر آدمـي سرچشـمه مـيگيرنـد،
نميتوانند واجد ذاتيت باشند .امر ذاتي همواره باید از ثبات برخوردار باشد .ادراکـات حقيقـي ایـن ویژگـي
را دارند ،اما اعتباریات به لحاظ خصلت دگرگـونيپـذیری ،ثبـاتي ندارنـد .ضـرورت هـم بـا یقـين و هـم
با تغييرناپذیری در پيونـد اسـت .اعتباریـات نـه از یقـين برخوردارنـد (یقـين چيـزی جـز ثبـات محمـول
برای موضوع نيست .در حقيقي این ثبات وجود دارد بخالف اعتباریات) و نـه در آنهـا محمـوالت نسـبت
به موضوع واجد ثبات و دوام هستند .ایـن مطلـب را عالمـه در «برهـان» مـيآورد (طباطبـائي ،برهـان،
 ،1326صص .)113-111هرچه واجد ذاتيت و ضرورت نباشد ،بي تردید کليـت نيـز نخواهـد داشـت .بـا
این توضيح روشن شد که دو تفاوت اساسي ميان ادراکات حقيقي و اعتباریات در خصوص رابطة توالـدی
وجود دارد:
الف) ميان ادراکات حقيقي رابطه توالدی است بخـالف اعتباریـات .ایـن ویژگـي سـبب مـي شـود کـه
اعتباریات را نتوان از گزارههای حقيقي استنتاج کرد ،گرچه عکس آن نيز صادق است .یعني به هـيچروی
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نميتواند مقدمات حقيقي شکل داد و از آن اعتباریات را نتيجه گرفت یا از مقـدمات اعتبـاری ،نتيجـهای
حقيقي بهدست آورد .از اینرو با دو قلمرو کامال متفاوت روبرو هستيم .تعبير عالمه در اسـتدالل بـه ایـن
مطلب این است که ادراکات حقيقي منشث در واقع دارند ،در حاليکه اعتباریـات خاسـتگاهشـان احساسـات
آدمياند .حقایق با برهان و یقين در پيوند هستند ،اما اعتباریات تابع احساس و نيازهای دروني اعتبارکننده
است ،ازاینرو دائما در حال دگرگوني است (طباطبائي ،اصول فلسفه ،بيتا)806 ،a
ب) هيچ یک از احکام ادراکات حقيقي ،بر اعتباریـات صـدق نخواهـد کـرد .مبنـای ادراکـات حقيقـي،
برهانورزی و استنتاج است از اینرو؛ امتناع تسلسل و دور ،ابتناء استنتاجيها بر بدیهيات ،تفاوت بدیهيات
اولي از ثانوی ،نقش کليدی اوليات در رسيدن به معرفت یقيني ،امتناع اجتماع و ارتفـاع نقيضـين ،امتنـاع
تقدم شئ بر نفس و نظایر آن روبرو هستيم ،در حاليکه محال نيست که در اعتباریات هـيچ کـدام از ایـن
احکام جاری نباشد .ميتواند در اعتباریات اجتماع مثلين یا ضدین یا نقيضين را دید و شاهد موضوع بدون
عرف یا تقدم معلول بر علت بود (طباطبائي ،اصول فلسفه و روش رئالسيم ،1368 ،ج 1و  ،8ص.)163
نتايج معرفتی اعتباريات در علومانسانی
دغدغههای کنوني متفکران ایراني در باب علومانساني گرچه به فرجام نرسيد و شاید گاهي بـه بيراهـه
ميرود ،اما در خور توجه است .بيشترین کشمکش در این حوزه نه بر سر روشها یـا رویکردهـا بلکـه در
باب پارادایمها و نسبت آن با مواضع معرفتشناسانه و پيوندش با ساحات هستيشناسي است .بهطور کلي
در علومانساني با چهار پارادایم اساسي مواجه هستيم:
الف) پارادایم متافيزیکي؛
ب) پارادایم اثباتگروانه؛
ج) پارادایم هرمنوتيکي؛
د) پارادایم انتقادی
با توجه به مناقشات صورت گرفته در دو پارادایم سوم و چهارم ميتوانيم رویکردی بـدیع از طرحـي در
علومانساني بر اساس نظریه اعتباریات عالمهطباطبائي ،عرضه نمایيم .سه پرسش اصلي در علـومانسـاني
نسبت به سایر پرسشها متمایز است:
 .1پرسش نخست :نسبت این علوم با نيازهای بنيادین انسان چيست و چـه تمـایزی بـا علـوم طبيعـي
داردط
 .8پرسش دوم :علوم طبيعي با معرفت علمي و قطعي مواجه است .علومانساني چگونه با علوم اعتباری
که برخاسته از احساسات طبيعي و دروني انسان ميباشد پيوند داردط
 .3پرسش سوم :با توجه به سه ویژگيای که عالمه دربارة اعتباریـات برشـمرد ،یعنـي فقـدان ذاتيـت،
کليت و ضرورت؛ چگونه ميتوان از این ویژگيها در پيریزی علومانساني سازگار بـا نيازهـای متنـوع بـا
توجه اهداف و اغراف مطلوب بهره بردط
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پارادایم هرمنوتيکي بر نقش کنشگران ،افق و زیست جهان آدمي ،سـنت و تـاریخ ،زبـان و زبانمنـدی،
گسترش جهان مفسر یا آدمي به مرزهای گذشته و مواری و ودایع و جذب آن جهـت امـروزین سـاختن
سنت ،تثکيد بر رابطه من -تو و اهتمام بر تاریخ مؤثر و آگاهي از تـاریخ اثـرات ،تعامـل بـين کنشـگران،
تجربه زیسته و حيات و زندگي آدمي و باألخره توجه به نيازهای متنوع و تغييرپذیر انسان پای ميفشـارد.
این رویکرد از تمایزاتي در ساحت هستيشناسي برخوردار است که مهمترین آن نقش انسان و اغراف او
در ظهور دادن پدیدارهای اجتماعي ،تعامل انسانها در زنـدگي جمعـي بـرای دسـت یـافتن بـه اهـداف،
گسست از استخدام یکطرفه و سود فردی و توجه به قوانين و نظامات مطلوب اجتماعي و منافع گروهي و
جمعي و تثکيد بر عقل جمعي در رفتارها ،قوانين و نظامـات مـيباشـد .آنچـه در ایـن دیـدگاه از اهميـت
اساسيتری برخوردار است .نقش کنشگران در شکلدهي روشها و علوم به منظور دسـتيابي بـه اهـداف
اجتماعي است.
رویکرد انتقادی نيز به انسان ،اقتضائات و نيازهای متنـوع او ،اعتباریـات آدمـي و نقـش آن در زنـدگي
اجتماعي ،انسانيبودن حيات و قوانين ،بـالش و پـرورش تـوانش انسـاني و ضـرورت تغييـرات در حيـات
اجتماعي توجه جدی دارد .در این دیدگاه عبور از نفع و عمل فردی و اهتمام به منافع و مصلحت جمعي و
نقش کنشهای جمعي در روابط متعادل و عادالنه اجتماعي حائز اهميت است.
با توجه به نکات اجمالي فوق ميتوانيم نتایج مهمي را در حوزة علوم انساني بر اساس ادراکات اعتباری
عالمه طرح کنيم:
 .1مباني معرفتشناسي و هستيشناسي در علوم انساني تفاوت بنيادیني با سـایر علـوم بـهویـژه علـوم
طبيعي دارد .عدمالتفات به این تمایزات ممکن اسـت مـا را بـه خلـط مهلکـي بـه نـام «شـباهتسـازی
دستاوردها و نتایج» در دو علوم سوق دهد .خلطي که در ایران کمابيش وجود دارد .بسياری بـه نادرسـت
باور دارند که باید تالشهایي صورت پذیرد تا علوم انساني همانند سایر علوم به نتایجي ملموس و عيني و
حتي سودآور (با عنوان تجاریسازی علومانساني) دست یابد .گاهي از کارآمدی علوم انساني بهمثابه نتـایج
علومتجربي سخن به ميان ميآید.
 .8علوم انساني اساسا بشری و دستاورد عقل جمعي است .تـا زمـانيکـه نيازهـا و پرسـشهـای آدمـي
بهدرستي فهم نشود نميتوان تحليلي صحيح از کنشها و رفتارهای انسان در توجه به زندگي اجتماعي و
استخدام منابع و ابزارها برای دستيابي به اغراف خـاص بـه دسـت داد .انسـان نيازهـای متنـوع و البتـه
دگرگونپذیر دارد .از سوی دیگر نميتواند همه آنها را اشباع نماید ،بنابراین در دستيابي به اهداف خـاص
برخي از آنها را بر دیگری ترجيح ميدهد .این ترجيح را بنا بر حکم عقل جمعي صورت مـيدهـد .انسـان
فرا ميگيرد که حيات جمعي با نظامات و الزامات اجتماعي سازگار است از اینرو با تعدیل در نفع فـردی،
منافع جمعي را اساس حيات اجتماعي قرار ميدهد .این نظامات به تمامه اعتبارات بشـری اسـت ،گرچـه
دین ميتواند در اصالح یا تکميل آن نقش داشته باشد .سخنگفتن از بشری بودن علـوم انسـاني آنچنـان
اهميت دارد که فهم آن ميتواند بسياری از معضالت کنوني در این باب را حل نماید و فقـدان آگـاهي از
آن ،سبب انسداد افزونتر خواهد شد.
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 .3علــومانســاني منشــث یافتــه از نيازهــای تغييرپــذیر انســان اســت ،از ایــنرو فاقــد ذاتيــت ،کليــت و
ضرورت است .این فقدانها نه نقيصه بلکـه خصـلتي پراهميـت و بنيـادین اسـت .بـا توجـه بـه دیـدگاه
عالمه که اعتباریات اجتماعي را فاقد این سه اصل ميداند ،ميتوان از آن در ویژگي خاص علـوم انسـاني
بهره برد که مطابق با سنت ،فرهنگ ،زبان و تاریخ ،ودایع و مآثر و باألخره اغـراف و اهـداف ،دگرگـوني
ميیابد.
عالمه اعتباریات را تابع غایات و ارزشهـا دانسـته و ازسـویي ایـن غایـات را تحـتتـثثير نيازهـای او
ميداند .انسان به باور عالمه موجودی است که برای حرکت استکمالي خود ،دست به تصرف و اسـتخدام
ميزند .الزمة این تفکر و کنش ،نظامي از دانشهاست که هم با نيازها و هم با غایـات او سـازگار باشـد.
این علوم ،بيتردید علوم عملي یا اعتباریات اجتماعي است .اعتباریات هم واسطهای برای برقراری پيونـد
انسان با جهان عيني و واقعي است و هم ایـن اعتباریـات اعـم از اخالقـي ،حقـوقي ،اجتمـاعي یـا حتـي
فردی ،با نظام معرفتي و مابعدالطبيعي او نسبت دارد .به هر روی نيازهای انسـان متنـوع و در عـينحـال
دگرگونپذیر است .علوم اعتباری علومي هستند که هم با توجه به ایـن نيازهـا شـکل گرفتنـد و هـم در
دستيابي انسان به اغراف و اهداف مؤثرند .درک این مسئله ميتواند ما را به واقعگرایي در علـوم انسـاني
رهنمون کرده و از افراطها جلوگيری نماید.
 .8موضوع علومانسـاني ،انسـان و مناسـبات فـردی و جمعـي اوسـت .مـراد از انسـان همـان تفکـر و
اندیشهورزی است .تعاریف اساسي عالمه از انسان ،زندگي اجتماعي ،عقل جمعي ،استخدام ،اختصـاص و
اجتماع ،رابطه غلبه و تصرف یکسویه و روابط جمعي ،متعادل و عادالنه و باألخره نسـبت ميـان نيازهـای
انسان با غایات و اغراف او در سير استکمالي ،زمينههای اصلي نظریهپردازی دربارة علـوم انسـاني اسـت.
علوم انساني با عقل و تعقل انساني از یکسو و بـا زنـدگي اجتمـاعي و مناسـبات جمعـي از سـویدیگـر
روبروست .انسان چارهای جز اعتبار کردن اصولي که با زندگي و روابـط او در پيونـد اسـت ،نـدارد .علـوم
اعتباری بنيان نيازها و اهداف انسان در انجام رفتارها و کنشها در نيل بدان را شکل ميدهند .سه ساحت
بشریبودن علومانساني ،منطبق بودن این علوم با نيازها و پرسشها و اغراف و غایات و بـاألخره متغيـر
بودن علوم ،اساسيترین وجه در مطالعه نسبت ميان ادراکات اعتبـاری و علـوم انسـاني اسـت .اوال؛ ایـن
مطالعه ميتواند ما را در اتخاذ پارادایمي از پارادایمهای چهارگانه مدد رسانده و ميزان سـازگاری آن را بـا
دغدغههای ما درعلوم انساني سامان دهد .ثانيا؛ مدل و رویکرد پژوهش در علوم انساني حسب ایضاحهای
مفهومي و تمایزات اساسي را موجب ميشود .ثالثا؛ جایگاه عقل و تعقل بشری در شکل دهـي و انتقـال
بخشي علوم انساني را معين ميسازد و رابعا به ما کمک ميکند تا تغييراتي اساسي در علوم انساني حسب
خاستگاه معرفتي ،نيازهای انسان مسلمان و غایات و اهداف او صورت دهيم.

اعتباريات اجتماعی و نتايج معرفتی آن؛بازخوانی ديدگاه عالمهطباطبائی
)(Social Contingents and its Noetic Outcomes: A Recitation of . . .
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نتيجهگيری
عالمه طباطبائي نه در واکنش به جریانات فکری دهة بيست و سي و نه به منظور پاسخ بـه شـکاکيت
بلکه به مثابه طرحي بدیع ،نظریـه اعتبـارات را تـدوین کـرد .ادراکـات اعتبـاری در افتراقـي از ادراکـات
حقيقي ،بخشي از نظـام معرفتـي اسـت کـه تـا پـيش از عالمـه در فلسـفة اسـالمي پيشـينهای نـدارد.
گرچه فيلسوفان اسالمي از اعتباریات بالمعنياالعـم (معقـوالت ثانيـه) سـخن گفتـهانـد ،امـا اعتباریـات
بالمعنياالخص (یا اعتباریات اجتماعي) از ابتکارات بدیع عالمه طباطبائي محسـوب مـيشـود .اعتباریـات
که در آثار مختلف عالمـه بـهویـژه در الميـزان ،اصـول فلسـفه ،برهـان ،رسـاله اعتباریـات مطـرح شـد،
عمدتا ناظر به ساحات اجتماعي و عملي است اما در عينحـال بخـش مهمـي از معرفـتشناسـي اسـت.
عالمه در مقالههـای سـوم تـا پـنجم اصـول فلسـفه از ادراکـات حقيقـي و در مقالـه ششـم از ادراکـات
اعتباری سخن بهميان آورده است .اعتباریات نه همچون حقيقي رابطه توالـدی و اسـتنتاجي دارنـد و نـه
برهانياند.
اساس طرح اعتباریات ،نظریه انسان شناسي عالمهطباطبائي است .این نظریه هم ميتواند بـه شـناخت
صحيح از انسان ،نيازها و پرسشها و نيز غایات و اهداف او کمک کند و هم اسباب شکل گيری نظامات
جمعي و زندگي اجتماعي ،بنيانهای حقوق و اخالق جمعي را شرح دهد .نتایج معرفتي اعتباریـات را هـم
ميتوان در مسثله ملک و حکومت اجتماعي مالحظه کرد که قدرت سياسي را امری انساني برميشمارد و
هم در کشمکشهای امروزین علوم انساني دید .اعتباریات حسب تنـوع و تغييرپـذیری نيازهـای انسـاني،
متغيرند .آدمي از اعتباریات ،ضرورت کنش ها را وضع مي کند .بدون وجوب ،هيچ فعلـي از انسـان صـادر
نخواهد شد لذا اعتباریات واسطه و پلي ميان دو جهان حقيقي زیستي مي باشند .زندگي اجتمـاعي بـدون
اعتباریات بيمعنا است .انسانها دارای حرکت استکمالياند .این حرکت نيازمند اعتباریـاتي اسـت کـه بـا
توجه به نيازها و پيوند آن با اغراف ،شکل ميگيرد .جامعة ساده از اعتباریات اندکي برخوردار اسـت ،امـا
جوامع پيشرفته واجد اعتباریات به مراتب افزونترند .بدون اعتباریات زندگي جمعي و روابط متعادل ،متعامل
و عادالنه ممکن نيست .نظامات اخالقي و حقوقي و نيز سياسي برخاسته از این اعتباریات است .بـا درک
بشریبودن قدرت سياسي و بنيادهای علومانساني ،ميتوان از اعتباریات در فهم این حوزههـا و بنيـانهـا
بهره برد و معضلهای کنوني را بهتر تحليل کرد و نقش انسان را در آنها نيرومنـدتر سـاخت .اعتباریـات،
قلمروی روشن از درک مناسبات و روابط اجتماعي انسان ،نيازهای اساسي آدمي ،اهـداف و اغـراف او در
حرکت استکمالي و باألخره چارچوبي نيرومند از نظریهپردازی در علومانسـاني ،اخـالق و قـدرت سياسـي
عرضه ميکند.
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