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چکیده
ادراکات حقیقی محصول انعکاس جهان خارج در افـق ذهنانـد؛ درحالیکـه ادراکـات اعتبـاری
محصول تطبیق مفهوم بر مصـداق غیرحقیقـی خودنـد؛ بـههمیندلیل ،ادرا دانسـتن اعتباریـات
ازاساس همراه با نوعی تسامح است .ادراکات اعتباری هی گونه رابطۀ نفساالمری ندارند .روابـط
ادراکات اعتباری یا میان ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی ،تابع جعل و قرارداد است؛ ازایـنرو
مراحل فکر در بهدست آوردن ادرا اعتباری با مراحل فکـر در بهدسـت آوردن ادرا حقیقـی و
روش استنتاج در ادراکات اعتباری با روش استنتاج در ادراکات حقیقی متفـاوت اسـت .هی گـاه
نمیتوان ادرا اعتباری را تولیدشدۀ ادرا حقیقی یا ادرا اعتبـاری دیگـر دانسـت .اگرچـه در
برخی اشکال استداللی ،ادراکات اعتباری با یکدیگر رابطۀ استنتاجی دارند ،این رابطه غیر از رابطه
تولیدی ادراکات است .جنس استدالل در استداللهای اعتباری جدلی اسـت .ایـن جـدلی بـودن
منحصر به ماده استدالل نیست ،بلکه صورت استدالل نیز جدلی است .همین مسئله باعث میشود
در استداللهای اعتباری بتوان از استداللهایی نتیجه گرفت که عقیماند؛ چـون صـورت اسـتدالل
همهون ماده استدالل در اعتباریات ،اعتباری و تابع اعتبار معتبران است.
کلیدواژهها :حقیقت ،اعتبار ،رابطۀ تولیدی ،صورت و ماده استدالل
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مسئله
فلسفۀ اسالمی از موجود بماهو موجود ،بحث کلی میکنـد (ابنسـینا۱۰۵۰ ،الـف:
 .) ۱۵موجود بماهو موجود در فلسفۀ اسالمی به واجب و ممکن ،علت و معلول ،واحد
و کثیر و  ...تقسیم میشود (همان) .تقسیم هستی به حقیقی و اعتباری میتواند یکی از
مباحث جدید فلسفۀ اسالمی باشد (ابنسینا۱۰۵۰ ،ب )۵۹:هستی حقیقی تابع جعـل و
قرارداد نیست ،برخالف هستی اعتباری .در فلسفۀ اسـالمی بـهتبع تقسـیم هسـتی بـه
حقیقی و اعتباری ،ادراکات انسان بـه ادراکـات حقیقـی و ادراکـات اعتبـاری تقسـیم
میشود .ادراکات حقیقی از هستی حقیقی حکایت میکننـد؛ همهـون انسـان ،وجـود
خارجی ،ضرورت ،امکان ،علت  ...و ادراکات اعتباری ،متن هستی اعتباری را تشکیل
میدهند؛ همهون ُحسن و قُبح ،باید و نباید ،ملکیت و زوجیت . ...
علم منطق در دو بخش منطق صوری و منطق مادی به شر و بسط قواعد سـلو
فکری میپردازد (همان .)۱۱:منطق صوری برای سـلو فکـری و اسـتدالل در علـوم
مختلف ،سه روش را مطر میکند :تمثیل ،استقرا و قیاس که بر اهمیت روش قیاسـی
تأکید میکند (طوسی)۱۱۷/۱ :۱۵۵۷؛ زیرا روش تمثیلی و استقرایی ناگزیر از اتکـا بـه
روش قیاسی هستند .منطق مادی برای سلو فکری ،پـنج صـناعت تعریـف میکنـد:
برهان ،جدل ،خطابه ،شعر و مغالطه (سبزواری .۵۱۱/۱ :۱۵۱۷مطهری بیتا.)۱۱۵/۷ :
هر استدالل جنبۀ صوری و مادی دارد .صـورت اسـتدالل در کنـار مـادۀ اسـتدالل،
روش خاصی بهدست میآید؛ برای مثال ،اگر صورت استدالل قیاسی ،قیـاس اسـتدالل
منتج و مادۀ استدالل یقینی باشد ،استدالل برهانی است؛ اگر صـورت اسـتدالل قیاسـی
نباشد و مادۀ استدالل قضایای جزئی باشند ،استدالل استقرایی است.
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وجود ادراکات اعتباری در افق فکر انسانی ،پیدایش علومی که از ادراکات اعتباری
بحث میکنند و روشمند بودن علوم ،مستلزم آن است که به حرکت فکـری در حـوزۀ
ادراکات اعتباری نیز توجه کنیم تا از خلط روشهای حوزۀ ادراکات حقیقی با ادراکات
اعتباری جلوگیری کنیم .باتوجهبه این نکته ابتدا مسائل این نوشتار را روشن و سـپس

به آنها پاسخ میدهیم.
پرسش اصلی این نوشتار این است :آیا سلو فکری در ادراکات اعتباری همهون
ادراکات حقیقی است آیا فکر انسانی همان روشهای حوزۀ ادراکات حقیقی را برای
ادراکات اعتباری بهکار میگیرد و همانگونه استدالل میکنـد پرسـشهای جزئیتـر
عبارتاند از :استداللهای اعتباری در چه فروضی منتجاند آیـا صـورت اسـتدالل در
استداللهایی که موادشان اعتباری است ،همهون مواد استدالل میتواند اعتباری باشد
استداللهای اعتباری از چه سنخ اسـتداللهاییانـد آیـا معیـاری بـرای پـذیرفتن یـا
نپذیرفتن مواد و صور استداللهای اعتباری وجود دارد
 .1ادراکات حقیقی
ادراکات حقیقی ،اعم از تصور یا تصدیق ،با جعل و قرارداد بهوجود نیامدهاند ،بلکه
بیواسطه یا باواسطه با جهان خارج مرتبطاند .این ارتبـاط بهگونـهای اسـت کـه ایـن
ادراکات از جهان خارج انتزاع میشوند و بر جهان خـارج انطبـاق مییابنـد (مصـبا
۱۱۱/۱ :۱۵۱۱و .)۱۵۱ادراکات حقیقی صوری مرآتیاند که هی حیثیتی غیر از حیثیت
حکایت از محکی خود ندارند و ذاتا از مصـداق و یـا منشـأ خـارجی خـود حکایـت
میکنند .این حکایت بهگونهای است که هنگام در ادراکات حقیقی ،همـان واقعیـت

 .111روابط ادراکات حقیقی

برای در روابط ادراکات حقیقی باید به روابط موجودات در جهان خارج و وجه
ِ
حقایق جهان خـارج روابطـی دارنـد؛ بـرای
حکایتگری ادراکات حقیقی توجه کنیم.
مثال ،برخی علت برخی دیگرند؛ حرارت آهن علت انبساط آهن است؛ ازسویدیگـر،
ادراکات حقیقی نیز هی حیثیتی جز حیثیت حکایت از جهان خـارج ندارنـد؛ زیـرا از
جهان خارج انتزاع میشوند و بر جهان خارج انطباق مییابند؛ بنـابراین روابـط جهـان
خارج و حکایتگری ادراکات حقیقی باعث ایجاد رابطۀ ادراکات حقیقی میشود؛ پـس
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خارجی در شده است ،با این تفاوت که واقعیـت خـارجی آثـار مختصـی دارد کـه
ادرا ِ واقعیت خارجی آنها را ندارد (طباطبایی بیتا الف.)۵۹ :
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اگر در جهان خارج دو حقیقت ارتباط داشته باشند ،دو مفهوم حاکی از آندو حقیقـت
نیز بـا یکـدیگر ارتبـاط پیـدا خواهنـد کـرد (طباطبـایی .)۱۱۱-۱۱۱/۱ :۱۵۱۰ارتبـاط
موجودات خارجی زمینهساز ارتباط مفاهیم خواهد بـود .ارتبـاط مفـاهیم بـا یکـدیگر
زمینهساز انتقال از ادراکی به ادرا دیگر اسـت؛ بـهعبارتدیگر زمینهسـاز حرکـت از
معلومات به معلوم کردن مجهوالت است؛ برای مثال ،برای کسی واحد یـا کثیـر بـودن
عالام هستی ،حقیقت مجهول است؛ یعنی نمیداند جهان هستی واحد یکپارچه اسـت
یا از اجزای متعدد و متکثری بدون هرگونه وحدتی ساخته شده است .او به «وحـدت
عالام» جهل دارد .برای معلوم کردن ایـن مجهـول سـراغ معلومـات خـود مـیرود .بـا
جستوجوی در معلومات خود مییابد که خداوند واحد متعال ،مبدأ عالام اسـت و از
علت واحد ،جز معلول واحد صادر نمیشود .سپس نتیجه میگیرد عالام صادرشـده از
مبدأ واحد ،همهون مبدأ خودش واحد است؛ پس از دو معلوم به معلوم کردن مجهول
میرسد .اگر در جهان خارج و نفساالمرریال وحدت علت (مبدأ) و وحـدت معلـول
(آنهه از مبدأ صادر شده است) رابطه نداشتند ،هرگز از معلومی همهون وحدت مبـدأ
به معلوم شدن مجهولی همهون وحدت عالم نمیرسیدیم؛ بنابراین انتقال از ادراکی به
ادرا دیگر ،ناشی از روابط حقایق خارجی است.
 .112رابطۀ تولیدی ادراکات حقیقی

توضیح دادیم که رابطۀ ادراکات حقیقی ،ناشی از روابطی است که در نفساالمـر و
جهان خارج وجود دارد .حمل ،سلب ،اتصال ،انفصال ،تالزم ،تضایف ،تساوی ،تباین،
اســتنتاج و  ...نمونــههایی از روابطــی هســتند کــه بــین ادراکــات برقــرار میشــود و
درعینحال ،این روابط ناشی از روابط موجودات خارجی است.
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در این نوشتار وقتی میگوییم رابطۀ تولیدی ،مقصود رابطهای است که دو ویژگـی
دارد )۱ :محصول استنتاج از مقدمات باشد؛ یعنی در فرایند استداللی قرار گیرد که با آن
از مقدمات به نتیجهای میرسیم؛  )۱این انتقال از مقدمات به نتیجه ،محصـول روابطـی
نفساالمری موضوع و محمول هریک از مقدمات و مقدمات با یکدیگر باشد.

برا ی روشن شدن رابطه تولیدی باید فرایندی را توضیح دهیم که نیروی فکر بین
ادراکات طی می کند .کارکرد نیروی فکر ،حرکت میان معلومات است .نیـروی فکـر
برای حرکت میان معلومات مختلف ،فرایندهای خاصی را طی می کند .حرکت فکـر
گاهی در حوزۀ ادراکات حقیقی صورت و گاهی در حوزۀ ادراکات اعتبـاری اسـت.
حرکت فکر در ادراکات حقیقی نیز گاهی در حوزۀ ادراکات بدیهی و گاهی در حوزۀ
ادراکات نظری است؛ بنابراین فکر در سـه دسـته ادرا حرکـت می کنـد :ادراکـات
حقیقی بدیهی ،ادراکات حقیقی نظری و ادراکات اعتباری .در هریک از سـه دسـته،
فکر حرکت ویژهای میکند که با حرکتش در دستۀ دیگر متفاوت است .حرکت فکر
را در دو دستۀ ادراکات حقیقی هماکنون و حرکت فکـر را در ادراکـات اعتبـاری در
جای خود شر میدهیم.
حرکت فکر در ادراکات حقیقی بدیهی ،حرکت در معلومات بـرای معلـوم کـردن
مجهول نیست؛ زیرا تصدیق بدیهیات بینیاز از این حرکت است ،بلکه تنهـا کـار فکـر
التفات است .ممکن است ذهن به تصدیق بدیهی التفات نداشته باشد؛ دراینصـورت،
ذهن با التفات به قضیۀ بدیهی آن را تصدیق میکند؛ یعنی ذهن از معلومـات دیگـر بـه
قضیۀ بدیهی نمیرسد ،بلکه از قضیه بدیهی به قضیۀ بدیهی میرسد؛ یعنی از التفات به
محمول است و گاهی عالوهبرآن ،فرع تصور نسبت موضـوع و محمـول اسـت .ذهـن
برای کسب این تصور میتواند از معلومات سابق اسـتفاده کنـد تـا بتوانـد موضـوع و
محمولی را تصور کند که درست تصور نکرده اسـت؛ امـا در تصـدیق قضـیۀ بـدیهی
نیازمند مراجعه به معلومات دیگر نیست ،بلکه صرف التفات به قضـیۀ بـدیهی پـس از
تصور موضوع و محمول برای تصدیق کفایـت میکنـد (مظفـر .)۵۱/۱ :۱۵۹۵روشـن
است که حرکت فکر در ادراکات حقیقی بدیهی ،تولیدی نیست؛ زیرا ادراکات بـدیهی
از هی یک از ادراکات دیگر استنتاج نشدهاند.
حرکت فکر در ادراکات حقیقی نظری ،با رجوع به معلومات سـابق اسـت .ایـن
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قضیۀ بدیهی به تصدیق قضیه بدیهی میرسد .البته تصدیق فرع بـر تصـور موضـوع و
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حرکت ،فرایندی پنجمرحلهای است که از روبه رو شدن با مشکل یا مجهـول شـروع
می شود ،با شناخت نوع مشکل ،حرکت از مشکل به معلومات ،حرکت در معلومات
و تجزیه و تألیف آنها ادامه مییابد و ب ا حرکت بـه نتیجـه و معلـوم شـدن مجهـول
خاتمه مییابد (مظفر) ۵۵-۵۱/۱ :۱۵۹۵،؛ بـرای مثـال ،وقتـی نمـی دانیم زاویـۀ الـف
مساوی زاویۀ ب است یا نه ،سراغ معلومات خـود مـیرویم .مـی دانیم زاویـۀ الـف
مساوی زاو یۀ ج است و ج مساوی ب است .می دانیم دو چیز مساوی با یـک چیـز،
مساوی یکدیگرند؛ پس به سرعت تصدیق میکنیم زاویۀ الف مساوی زاویۀ ب است.
این حرکت از مشکل به معلومات و حرکت در معلومات ،تجزیـه و تـألیف آنهـا و
درنهایت حرکت از معلومات تألیفشده به مطلوب و معلوم کردن مجهول است .این
حرکت ،حرکت تولیدی فکر است.
اگر به این تبیین بهخوبی توجه کنیم ،معلوم خواهد شد رابطۀ تولیدی در ادراکـات
ِ
حقایق جهان خارج است؛ یعنی اگـر دو پدیـده رابطـۀ
حقیقی ،درواقع ناشی از روابط
واقعی و نفساالمری نداشته باشند و ادراکات حقیقی حکایتی از آن حقایق خـارجی و
روابطشان نکنند ،رابطۀ تولیدی امکانپذیر نخواهد بود.
 .113روش رابطۀ تولیدی در ادراکات حقیقی

روش رابطۀ تولیدی در ادراکات حقیقی ،ازحیث صوری سـه نـوع اسـت :تمثیـل،
استقرا و قیاس .روش تمثیلی و روش استقرایی متکی به قیاسی مخفیاند کـه آنهـا را
همراهی میکند؛ پس ایندو بدون روش قیاسی نمیتوانند رابطـه تولیـدی مقـدمات و
نتیجه را برقرار کنند؛ بنابراین بهلحاظ صوری ،فقط روش قیاسی میتواند رابطۀ تولیدی
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مقدمات و نتیجه را ایجاد کند (مظفر۵۵۱/۱ :۱۵۹۵،و.)۵۵۵
روش قیاسی بهلحاظ ماده نیز تقسیمات دیگری دارد :برهان ،جدل ،خطابه ،شعر و
مغالطه .همۀ انواع قیاس میتوانند رابطۀ تولیدی برقرار کنند؛ اما فقط قیاس برهانی
میتواند تولیدکنندۀ نتیجۀ یقینی باشد.

 .2ادراکات اعتباری
آیا روش استدالل در ادراکات اعتباری همهون ادراکات حقیقی است ابتـدا بایـد
ادراکات اعتباری را تعریف کنیم .تعریف ادراکات اعتباری فرع بر تعریف واژۀ اعتبـار
است .وقتی میگوییم ادراکات اعتباری ،هرگز بهمعنای چیزی نیست که درمقابل اصیل
بتوان آن را مجازا به جهان خارج استناد داد (طباطبایی ،بیتا الف )۱۷۹:یـا چیـزی کـه
بدون مصداق مستقل در جهان خارج است و فقط منشأ انتـزاع در جهـان خـارج دارد
(همان) ،بلکه مقصود فقط «دادن حد چیزی به چیزی دیگر» است؛ یعنی چیزی را کـه
واقعا مصداق مفهومی نیست ،مصداق آن مفهوم درنظر بگیریم (طباطبایی ،بیتا ج.۵۰۵:
طباطبایی۱۵۹۵ ،الف )۱۱۱:برای مثال« ،انسان شجاع» واقعا مصـداق «انسـان» اسـت و
مصداق «شیر» نیست؛ اما ما آن را مصداق «شیر» قرار میدهیم ،یا «انسان رئیس» یعنـی
انسانی که سر مجموعه است؛ اما انسان واقعا سر مجموعه نیست؛ زیرا مجموعه بـدنی
نیست که سر داشته باشد؛ اما ما انسان را در مجموعه بهدلیل ضرورتهایی مصداق سر
آن مجموعه قرار میدهیم .این جعل و قرارداد همان چیزی است کـه نـام آن را اعتبـار
میگذاریم و ادراکات اعتباری محصول این جعل و اعتبارند.
براساس تعریف ،اعتبار هرگز در حوزۀ مفهوم رخ نمیدهد؛ یعنی هی مفهـومی از
ارتباط با جهان خارج ساختهوپرداختۀ ذهن آدمی باشد ،بلکه هر مفهومی از مفـاهیم را
مدنظر قرار دهیم ،از مصداق واقعـی خـارجی بـه جهـان ذهنـی مـا وارد شـده اسـت
(طباطبایی۱۵۹۵ ،الف .۱۱۷:طباطبایی۱۱۵/۱ :۱۵۱۰پاورقی استاد مطهری)؛ بنابراین اگر
سخن از مفاهیم اعتباری یا ادراکات اعتباری بهمیان میآید ،باید بدانیم اعتبـاری بـودن
این مفاهیم بهمعنای تطبیق آنها بر مصداق غیرواقعـی خودشـان اسـت و ایـن تطبیـق
بهدلیل ضرورتهای نظام زندگی انسان است؛ پس هی مفهوم و تصور اعتباری وجود
ندارد و اگر اعتباری است ،در حوزۀ تصدیقات است؛ برای مثال ،اگر مفهوم شیر را بـر
مصداق واقعی خود تطبیق نکنیم ،بلکه آن را بر مصـداق غیرواقعـی خـود یعنـی زیـد
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مفاهیم اعتباری ،ساختهوپرداخته و مجعول نیستند .ازاساس امکان ندارد مفهومی بدون
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تطبیق کنیم و تصدیق کنیم «زید شیر است» ،این تصدیق و تطبیق ما اعتبـاری خواهـد
بود .در این گزاره ،زید ،که موضوع است ،اعتباری نیست بلکه حقیقتی از جهان خارج
است .شیر ،که محمول است ،اعتباری نیست ،بلکه حقیقتی از جهان خارج است؛ پـس
در موضوع و محمول اعتباری رخ نداده است .اعتبـار در دو متضـایف رخ داده اسـت؛
یکی در تطبیق مفهوم شیر بر زید و دیگری بر مصداق بودن زیـد بـرای مفهـوم شـیر.
ایندو متضایف ،محصول جعل و قراردادند؛ درواقع ،حد شیر را از جای خود برداشـته
و به زید اعطا کردهایم :همان اعطای حد شیء به شیء دیگر.
نتیجۀ دیگر این تعریف این است که ادراکات اعتباری برخالف ادراکـات حقیقـی،
واقعا ادرا نیستند .ادراکات حقیقی ،ادرا اند؛ چون نیروهـای ادراکـی مـا همهـون
حس ،خیال و عقل ،تصورات و تصدیقاتی را از حقایق جهان خارج بهدست میآورند
ِ
تصدیقات حاکی ،ادرا میگویند؛ امـا
که از آنها حکایت میکنند .به این تصورات و
ادراکات اعتباری اینچنین نیستند؛ زیـرا  )۱ایـن ادراکـات برگرفتـه از جهـان خـارج
نیستند؛ یعنی چیزی در جهان خارج وجـود نـدارد کـه ایـن ادراکـات بخواهنـد از آن
حکایت کنند؛  )۱چون از جهان خارج حکایت نمیکنند ،از جهان ذهنی نیـز حکایـت
نمیکنند ،زیرا ادراکات اعتباری بهاینمعنا نیستند که در جهـان ذهـن چیزهـایی خلـق
میشود و این ادراکات از چیزهای ساختهشده در ذهن حکایـت مـی کننـد .ادراکـات
اعتباری فعل نفساند ،یعنی فاعل اعتبار در افق ذهـن خـود ،مفهـومی را بـر مصـداق
غیرواقعی خود تطبیق میکند و از این تطبیق مقصود خاصی دارد .همین تطبیق مفهـوم
بر مصداق غیرواقعی خود ،اعتبار نامیده میشود؛ بهعبارتدیگر ،اعتبار فعل نفس است
و مشتمل بر هی حکایتی نیست؛ زیرا ورای ادرا اعتباری هی گونه واقعیتـی وجـود
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ندارد تا ادرا اعتباری بخواهد از آن حکایتی کند.
فعل اعتبار که نام آن ادرا اعتباری است ،فعل نفـس اسـت .نفـس ازطریـق قـوۀ
متخیله خود که غیر از قوۀ خیال اسـت و جـزء قـوای مـدر نیسـت ،بلکـه از قـوای
متصرفه است ،فعل اعتبار را انجـام میدهـد .کـار قـوۀ متخیلـه ،تجزیـه و ترکیـب یـا

جابهجایی مفاهیم و مصادیق است .قوه متخیله مفهومی را میگیرد کـه در قـوۀ خیـال
است و مصادیق حقیقی دارد ،بر مصداق غیرواقعی تطبیق میکند و اینگونه فعل اعتبار
را انجام میدهد(سروش.)۵۷۵-۵۰۷ :۱۵۹۷
 .211روابط ادراکات اعتباری

همانطورکه گفتیم ،هی تصور و مفهوم اعتباری وجود ندارد و اگر اعتباری هست،
در تصدیقات رخ میدهد؛ بنابراین ادراکات اعتباری تصدیقاتی هستند کـه موضـوع و
محمولشان واقعی است؛ اما رابطۀ موضوع و محمول هـی ارتبـاطی بـا جهـان خـارج
ندارد ،بلکه ساختهوپرداخته ماست .شهیدمطهری میگوید:
«در امور اعتباری رابطۀ بین دو طرف قضیه همواره فرضی و قراردادی است و اعتبارکننده این
فرض و اعتبار را برای وصول به هدف و مصلحت و غایتی نموده و هرگونه که بهتر او را به
هدف و مصلحت منظور وی برساند ،اعتبار میکند( ».طباطبایی ،۱۱۹/۱ :۱۵۱۰پاورقی استاد
مطهری)

یعنی این ارتباط ،ارتباطی نیست که در نفس االمر تحقق داشـته باشـد یـا در
جهان خارج نشانه ا ی از آن یافت شود یا از جها ن خـارج و نفس االمـر حکایـت
کند ،بلکه ارتباطی است که از جهان خارج گسیخته شده است؛ بنابراین ادراکات
حقیقت اشاره می کنند:
«این معانی وهمی در ظرف توهم مطابق دارند ،اگرچه در ظرف خارج مطابق ندارند؛ یعنی در
ظرف تخیل و توهم ،مثال انسان مصداق شیر یا ماه است ،اگرچه در ظرف خارج چنین
نیست؛ یعنی در پندار ،حد شیر یا ماه به انسان داده شده ،اگرچه در خارج از آن یک موجود
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اعتباری تصدیقاتی هستند که شأن حکایتگری ندارند .عالمه طباطبـایی بـه ایـن

دیگری است( ».طباطبایی ۱۵۹۵الف)۱۱۷:

ِ
ارتباط ساختگی به رابطـۀ موضـوع و محمـول یـا رابطـهای درون تصـدیقات
این
اعتباری منحصر نیست  ،بلکه روابط تصـدیقات اعتبـاری در بیـرون خـود یـا روابـط
تصدیقات اعتباری با حقیقی نیز ساختگی و غیرواقعی اسـت؛ بنـابراین در اعتباریـات
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هرگونه ارتباطی ساختگی و غیرواقعـی اسـت؛ خـواه ارتبـاط موضـوع و محمـول در
تصدیقی اعتباری باشد و خواه ارتباط دو تصدیق اعتباری باشد یا دو تصدیق که یکـی
از آنها اعتباری است؛ بنابراین میتوان گفت همۀ روابط تصـدیقات اعتبـاری دارنـد،
ساختگی است.
ساختگی بودن روابط اعتباریات هرگز بـهایـنمعنـا نیسـت کـه در آنهـا میتـوان
بههرشکلی تفکر ،استدالل یا استنتاج کرد و نوعی از هرجومرج علمی را پذیرفت ،بلکه
فکر در اعتباریات ،مراحل خاصی را طی میکند و استدالل شرایط ویژهای دارد کـه در
ادامه به آنها اشاره میکنیم.
 .212مراحل فکر در ادراکات اعتباری

سلو فکری از مفهومی اعتباری بـه مفهـومی دیگـر یـا از تصـدیق اعتبـاری بـه
تصدیقی دیگر ،با سلو فکری در ادراکات حقیقی متفاوت است و مراحـل مختصـی
دارد .سلو فکری در ادراکات حقیقی از روبهرویی با مجهول شروع میشود ،با تجزیه
و تألیف معلومات ادامه و با معلوم کـردن خاتمـه مییابـد .ادراکـات حقیقـی بـهدلیل
حکایتگری ذاتیشان از جهان خارج ،انعکاسـی از جهـان خارجانـد و همـین ویژگـی
زمینهساز حرکت فکر در ادراکات حقیقی برای کشف حقایق جهان خارج میشود.
ادراکات اعتباری ساختگیاند .جعل و اعتبار آنها تابع غرض و غـایتی اسـت کـه
سازندۀ آنها دنبال میکند .غرض و غایت سازنده گاهی از نیاز و ضرورتی اجتماعی و
گاهی از عاطفه ،تمایل و نیاز شخصی متأثر است .ساختگی بودن ادراکـات اعتبـاری و
غایتمند بودن ساختن آنها ،زمینهساز سلو خاصی برای فکـر در ادراکـات اعتبـاری
است .حرکت در ادراکات اعتباری را در دو مرحله باید توضیح دهیم )۱ :حرکت فکـر
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برای جعل و اعتبار ادراکـات اعتبـاری؛  )۱حرکـت فکـر در ادراکـات بـرای اسـتنتاج
ادراکات اعتباری یا استنتاج از ادراکات اعتباری.
حرکت فکر در مرحلۀ اول ،برای کشف مجهول و معلـوم کـردن آن یـا حرکتـی در
روابط نفساالمری معلومات نیست ،بلکه برای کشف نیاز و برطرف کـردن آن اسـت.

حرکت فکر برای جعل و اعتبار ادراکات اعتباری را بهاختصار میتـوان شـش مرحلـه
دانست .مواجهه با نیازهایی که ضرورت زندگی فردی یا اجتمـاعی آنهـا را بـهوجود
میآورد ،آغاز حرکت فکر در ادراکات اعتباری است .در مرحلۀ بعد ،چـون رفـع نیـاز
فرع بر شناخت آن است ،فکر شروع به شناختن نوع نیازی میکند که اعتبارکننده با آن
روبهروست تا معلوم شود برای مثال ،این نیاز ،نیاز فردی است یا جمعی یا  . ...پس از
شناخت نوع نیاز ،فکر دنبال راهحلی است که این نیاز را میتواند برطـرف کنـد .بـرای
یافتن این راهحل در معلومات حقیقی خود جستوجو میکند .معلومات حقیقـی کـه
فکر در این مرحله سراغشان میرود ،درواقع تصوراتی است که از مصادیقی واقعی در
جهان خارج حکایت میکنند .البته جستجو در این تصورات هرگز برای کشف مجهول
نیست ،بلکه برای یافتن تصوری است که میتوان با آن اعتباری ساخت که برای رفـع
نیاز مفید است؛ برای مثال ،وقتی ضرورت و نیـاز اجتمـاعی اقتضـا میکنـد در جمـع
رهبری وجود داشته باشد ،فکر دنبال مفهومی حقیقی میرود که از رهبـری واقعـی در
جهان واقع و نفساالمر حکایت کند؛ برای نمونه ،حقیقتی به نام «رأس» را مییابد کـه
رهبری همۀ اعضـای بـدن را برعهـده دارد .در مرحلـۀ بعـد ،فکـر مـا ایـن مفهـوم را
بهجایاینکه برای مصداق واقعی خود بهکار ببرد ،بر مصداقی تطبیق میکند که مصداق
درنهایت فکر مفهومی اعتباری مثل «ریاست» را میسازد.
بعدازاینکه اعتباریات جعل و اعتبـار شـدند ،فکـر در ادراکـات اعتبـاری حرکـت
دیگری میکند که میتوان آن را حرکت فکر در ادراکات اعتباری برای استنتاج آنها یا
برای استنتاج از آنها دانست؛ بنابراین حرکت فکر در ادراکـات اعتبـاری بـه جعـل و
اعتبار آنها منحصر نیست ،بلکه بعدازاینکه این ادراکات مورد جعـل و اعتبـار شـدند،
فکر حرکت دیگری را در ادراکات پیمیگیرد .فکر همانطورکه با حرکت در ادراکات
حقیقی میتواند ادراکات حقیقی استنتاج کند یا از ادراکات حقیقی استنتاج کند و نتایج
جدیدی بهدست آورد ،در ادراکات اعتباری نیز میتواند آنها را استنتاج و یـا از آنهـا
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واقعی این مفهوم نیست؛ برای مثال ،مفهوم رأس را بر شخصی از جمع بـهکار میبـرد.
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استنتاج کند و نتایج جدیدی بهدست آورد.
مراحل فکر در این حوزه ،همان مراحل فکر در ادراکات حقیقی است :روبهرویی با
مشکل ،شناخت مشکل ،مراجعه به معلومات ،تجزیه و تألیف معلومـات و درنهایـت،
معلوم کردن مجهول و بهدست آوردن نتیجه .البته حرکت پنجمرحلهای فکر در ادراکات
اعتباری با حرکت پنجمرحلهای فکر در ادراکات حقیقی تفاوتی مبنـایی دارد .حرکـت
پنجمرحلهای در ادراکات اعتباری متکـی بـر روابـط نفساالمـری معلومـات نیسـت،
برخالف حرکت پنجمرحلهای در ادراکات حقیقی؛ یعنی روابط نفساالمری معلومات،
عامل حرکت فکر در ادراکات حقیقی است؛ اما ازآنجاکه ادراکات اعتباری و همهنـین
ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی روابـط نفساالمـری ندارنـد ،حرکـت در حـوزۀ
استنتاج در معلومات اعتباری ،متکی بر روابط نفساالمری نیست.
 .213رابطۀ تولیدی ادراکات اعتباری

نبود رابطۀ نفساالمری بین ادراکات اعتباری یا بین ادراکـات اعتبـاری و ادراکـات
حقیقی باعث میشود بهدست آوردن نتیجـۀ اعتبـاری از دسـتهای از معلومـات ،فقـط
استنتاج منطقی باشد ،نه رابطۀ تولیدی؛ زیرا رابطۀ تولیدی باید دو ویژگی داشته باشـد:
اول از مقدمات استنتاج شود و دوم این استنتاج محصول روابط نفساالمـری مقـدمات
باشد؛ درحـالیکـه ادراکـات اعتبـاری روابـط نفساالمـری ندارنـد؛ بنـابراین دربـارۀ
استداللهای حوزۀ ادراکات اعتباری فقط میتوان گفـت نـوعی اسـتنتاجاند؛ امـا ایـن
استنتاج محصول روابط نفساالمری نیست؛ پس تولیدی نیست.
ِ
ِ
فـرض
قابـل
برای روشن شدن رابطۀ استنتاجی ادراکات اعتباری ،ما صـورتهای
ِ
ِ
فـرض اسـتنتاج
قابـل
استنتاج ادراکات اعتباری از ادراکات حقیقی و یا صورت هـای
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ادراکات اعتباری از ادراکات اعتباری دیگر را ذکـر مـیکنـیم و امکـان اسـتنتاج را در
هریک روشن میکنیم تا معلوم شود استنتاج در ادراکات اعتباری در هر فرضی ممکن
نیست.
رابطۀ استنتاجی بین ادراکات اعتباری یا بین ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی به

پنج صورت قابل فرض است.صورت اول فرضی اسـت کـه هـر دو مقدمـه اسـتدالل
حقیقی باشند و نتیجه استدالل اعتباری باشد ،صـورت دوم فرضـی اسـت کـه هـر دو
مقدمه استدالل اعتباری باشند و نتیجه استدالل حقیقی باشد ،صورت سوم فرضی است
که یکی از دو مقدمه استدالل اعتباری باشند و نتیجه استدالل حقیقـی باشـد ،صـورت
چهارم فرضی است که یکی از دو مقدمـه اسـتدالل اعتبـاری باشـد و نتیجـه اسـتدالل
اعتباری باشد و درنهایت صورت پنجم فرضی است که دو مقدمـه اسـتدالل اعتبـاری
باشند و نتیجه استدالل هم اعتباری باشد .برای روشن شدن این پنج صورت بایـد هـر
یک را جداگانه بررسی کنیم.
صورت اول این است که هر دو مقدمه حقیقـی بـوده و درعینحـال نتیجـه امـری
اعتباری باشد .در این صورت امکان استنتاج وجود ندارد ،زیرا نتیجه باید تابع مقدمات
باشد .وقتیکه هی یک از مقدمات اعتباری نمیباشند ،نتیجهای که از آنها بدست میآید
اعتباری نخواهد بود .نتیجه امـری اسـت کـه در درون مقـدمات حضـور دارد ،وقتـی
مقدمات حقیقیاند و هی امر اعتباری ای درون آنها حضور ندارد چگونه مـیتواننـد
منتج امری اعتباری باشند.
صورت دوم این است که هردو مقدمه اعتباری باشند و نتیجه امری حقیقی باشـد.
کردیم .بههرحال نتیجه باید تابع مقدمات باشد ،زیرا نتیجه در مقـدمات بایـد حضـور
داشته باشد ،وقتی مقدمات اعتباری هستند و مشتمل بر هی گونه امر حقیقی نمیباشند،
نمیتوان از آنها نتیجهای حقیقی استنتاج کرد.
صورت سوم این است که یکی از دو مقدمه استدالل اعتباری باشـد و درعینحـال
نتیجه استدالل حقیقی باشد .این صورت هم همهون صورت قبل مستحیل اسـت،زیرا
نتیجه تابع اخس مقدمتین است ،وقتی یکی از دو مقدمه استدالل اعتباری است ،نتیجـه
استدالل هم باید اعتباری باشد و نمیتواند حقیقی باشد.
صورت چهارم این است که یکی از مقدمات اعتباری باشد و دیگر مقدمه حقیقـی
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در این فرض هم امکان استنتاج وجود ندارد ،به همان دلیلی که در صورت سابق ذکـر
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باشد و البته نتیجهای کـه اسـتنتاج میگـردد اعتبـاری باشـد ،در ایـن صـورت رابطـه
استنتاجی امکانپذیر خواهد ،مثال از ضمیمه شدن مقدمه حقیقـیای مثـل «زیـد عـالم
است» به یک مقدمه اعتباری مثل «هـر عـالمی الزماالکـرام اسـت» میتـوان نتیجـهای
اعتباری استنتاج کرد که «زید الزم االکرام است» .بنابراین در جایی که یکی از مقدمات
اعتباری است ،قیاس میتواند نتیجهای اعتباری بدست دهد.
صورت پنجم این است که هر دو مقدمه امری اعتباری باشند و نتیجه هم نیز امری
اعتباری باشد .درواقع در این مورد مسئله این است که آیـا یـک اعتبـار  -دو مقدمـه -
میتواند از دل خود اعتباری دیگر را نتیجه دهد ،حتی اگر فاعل اعتبار ،نتیجه را اعتبـار
نکرده باشد .این فرض در علم اصول فقه تحت عنوان اصل مثبـت مـورد بحـث قـرار
میگیرد ،در مسئله اصل مثبت بحث بر سر این است که اگر اعتباری صورت گرفت و
این اعتبار دارای لوازم اعتباری دیگر بود ،آیا میتوان لوازم اعتباری یک مسئله را مورد
اعتبار دانست ،حتی در صورتی که فاعل اعتبار فقط ملزوم را اعتبار کـرده اسـت و بـه
لوازم آن التفاتی نداشته است .بهعبارتدیگر امر اعتباری تابع جعل و سازندگی فاعـل
اعتبار است ،بنابراین امر اعتباری با قصد و جعل فاعل اعتبار پدیـد میآیـد ،حـال اگـر
فاعل اعتبار ،اعتباری را ایجاد کند و آن اعتبار مستلزم امر اعتبـاری دیگـری باشـد کـه
فاعل اعتبار آن را جعل نکرده است ،آیا میتوان از اعتبـار اول ،اعتبـار دوم را اسـتنتاج
کرد یعنی آیا می توان اعتبار یک امر را اعتبار لوازم آن امر محسـوب کـرد حتـی اگـر
فاعل اعتبار لوازم امر اعتباری اول را اعتبار و جعل نکرده باشد برای روشن شدن این
صورت مثالی را ذکر میکنیم ،پدری به فرزند خود میگوید تشنه هستم ،بر تو واجـب
است تشنگی من را برطرف کنی ،در اینجا وجوب برطـرف کـردن تشـنگی یـک امـر
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اعتباری است ،اگر فرزند بخواهد تشنگی پدر را برطرف کند باید برود آب بیاورد ،پس
آوردن آب هم باید واجب باشد ،درواقـع وجـوب آوردن آب از لـوازم وجـوب رفـع
تشنگی پدر است ،اما پدر هی گونه اعتباری در مورد وجوب آوردن آب ،انجـام نـداده
است و التفاتی هم به این نکته نداشته است که الزمه وجـوب رفـع تشـنگی ،وجـوب

آوردن آب است ،حال در اینجا آیا میتوان اعتبار دوم و یا همان وجـوب آوردن آب را
6

از وجوب رفع تشنگی استنتاج کرد یا نمیتوان
ِ
ِ
بودن قیاس ،قیاسی که از دو مقدمه اعتباری تشکیل شده باشد،
منطق منتج
به لحاظ
میتواند نتیجه دهد ،یعنی در این مورد نتیجه بهدست میآید ،اما اینکه نتیجـه اسـتنتاج
شده ،آیا مورد اعتبار فاعل اعتبار است ،محل تردید است ،بهبیاندیگر قیاسی کـه از دو
مقدمه اعتباری تشکیل شده است ،منتج است ،اما اینکه نتیجه اسـتنتاج شـده را بتـوان
بهعنوان یک اعتبار برعهده فاعل اعتبار گذاشت محل تردید است .تردید در این مسئله
ناشی از این است که ماهیت امور اعتباری قصدی و تابع جعل و اعتبـار فاعـل اعتبـار
است و مادامیکه هی گونه جعل و اعتباری قصد نشده است حتی اگر الزمه یک اعتبار
مورد نظر باشد ،تردید در اعتباری بودن امری معقول است ،اگرچه میتوان گفـت کـه
اگر فاعل اعتبار به نتیجه التفات پیدا میکرد و یا بهعبارتدیگر اگر به الزمـه اعتبـارات
خود التفات پیدا میکرد ،حتما این اعتبار صورت میگرفت ،زیرا ازیکسو هـر اعتبـار
تابع غرض است و ازسوی دیگر اعتبار نکردن امری که در حصول غرض نقـش دارد،
برخالف غرض است ،و ارتکاب امر خالف غرض کاری غیر عقالیی است کـه هـی
عاقلی انجام نخواهد داد ،اما در این صورت نیز بازهم چون امـر اعتبـاری تـابع اعتبـار
فاعل اعتبار گذاشت.
پس در این قسم اگرچه منطق استنتاج مقتضی این است کـه قیـاس متشـکل از دو
مقدمه اعتباری ،نتیجهای ارائه دهد ،اما بهدلیل خصوصیتی که امری اعتبـاری واجـد آن
است نمیتوان نتیجه استحصال شده را به فاعل اعتبار استناد داد و اعتبار آن را برعهـده
ـــــــــــــــــــــــــــ
 6این صورت را در علم اصول فقه تحت عنوان «حجیت اصل مثبت» بحث میکنند .حجیت اصل مثبت در دو موضع
از علم اصول فقه بحث میشود :یکی دربارۀ مثبتات امارات است که حجیت مثبتات امارات محل اختالف اصولیون است

و یکی دربارۀ مثبتات اصول عملیه است که اکثر اصولیون به عدم حجیت مثبتات اصول عملیه قائلاند.
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است و فاعل اعتبار ،هی اعتباری را انجام نداده است ،نمیتوان این اعتبـار را برعهـده
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او گذاشت ،بنابراین در این صورت میتوان گفت که قیاسی که دو مقدمهاش اعتبـاری
میباشند تولیدکننده نتیجه میباشند اما تولیدکننده اعتباری بودن نتیجه نمیباشند.
تا اینجا معلوم شد که اسـتنتاج منطقـی از اسـتداللی کـه دو مقدمـهاش حقیقـی و
نتیجهاش اعتباری است ،و از استداللی که دو مقدمهاش اعتباری و نتیجـهاش حقیقـی
است ،و یا از استداللی که یکی از دو مقدمـهاش اعتبـاری و نتیجـهاش حقیقـی اسـت
امکانپذیر نیست ،اما از استداللی که یکی از دو مقدمهاش اعتباری و نتیجهاش اعتباری
است و یا از استداللی که دو مقدمهاش اعتباری و نتیجهاش اعتبـاری اسـت ،اسـتنتاج
امکانپذیر است.
براساس بیان فوق استنتاج در برخی صور در حوزه ادراکـات اعتبـاری امکانپـذیر
است ،امام سوال این است که استنتاج در حوزههای ممکن برهـانی اسـت یـا جـدلی
پاسخ این سوال را در عنوان بعدی روشن خواهیم کرد.
 .214روش رابطه تولیدی در ادراکات اعتباری

همانطور که در مورد ادراکات حقیقی بیان گردید ،هر اسـتداللی دارای دو جهـت
است  ،یک جهت صوری و یک جهت مادی .استدالل در حوزه ادراکات اعتبـاری نیـز
دارای دو جهت صوری و مادی است .ما جهت صوری ایـن اسـتداللها را در بخـش
«الف» و جهت مادی این استداللها را در بخش «ب» توضیح میدهیم.
الف) روش استدالل کردن به لحاظ صورت یا تمثیلی است که حرکت از جزئی به
جزئی است و یا استقرایی است که حرکت از جزئی به کلی است و یا قیاسی است که
حرکت از کلی به کلی است  .هریک از تمثیل ،استقراء و یـا قیـاس بـرای منـتج بـودن
نیازمند به شرایطی میباشند ،که در کتب منطق مذکور است ،لکن در ادراکات اعتباری
001

ازآنجاکه ،امر اعتباری تابع اعتبار است و از نفساالمری برخوردار نمی باشد ،و از آنجا
که صورت استدالل در استداللهای اعتباری ،اعتباری بوده و تابع جعـل معتبِـر اسـت،
شرایط منتج بودن یک استدالل در استداللهای اعتباری نیز تابع اعتبار معتبِـر اسـت ،و
لذا اگر اینطور اعتبار گردد که یک استداللی که به لحاظ منطقـی عقـیم اسـت ،منـتج

باشد ،این اعتبار باعث میشود که استفاده از صورت عقیم هم در استداللهای اعتباری
مجــاز باشــد .خواجهنصــیرالدین طوســی در جــوهر النضــید در بیــان تفاوتهــای
استداللهای برهانی و جدلی به همین نکته اشاره میکند و میفرماید:
اما بهحسب صورت ،جدلی میتواند بهحسب شهرت ،قیاس و یا استقراء (را مورد استفاده
قرار دهد) ،و در فرض استفاده از قیاس ،قیاس منتج یا عقیم را اگر بهحسب شهرت منتج باشد
(مورد استفاده قرار دهد) مثل استنتاج از دو موجبه در شکل دوم ....بنابراین جدل اعم از برهان
است هم از جهت صورت و هم از جهت ماده( ....اما جدل بهحسب صورت استدالل از
برهان اعم است) زیرا برهان فقط میتواند از اشکال منتج قیاس استفاده کند درحالیکه جدل
میتواند از قیاس و استقراء و ( در فرض استفاده از قیاس) میتواند از اشکال عقیم قیاس (نیز)
استفاده کند( .طوسی)۱۵۱ :۱۵۵۱

البته این دیدگاه هرگز بهمعنای آن نیست که در این دسته از استدالالت نمیتوان از
روش تمثیلی و یا استقرایی و قیاسی استفاده کرد ،بلکه به ایـن معناسـت کـه صـورت
استدالل در این دسته از استدالالت الزم نیست همه شرایط انتاج را داشته باشـد بلکـه
میتوان بهواسطه اعتبار معتبران از استداللهای عقیم استفاده کرد
ب) همانطور که بیان شد ،استدالل در امـور اعتبـاری همهـون اسـتدالل در امـور
حقیقی دارای جهتی صوری و دارای جهتی مادی است .جهت مادی استدالل در مورد
استدالل مورد استفاده واقع میشوند یا برهانی هستند ،یا جدلی ،یا خطابی ،یا شعری و
یا مغالطی .مواد برهانی موادی هستند یقینی ،و مواد یقینی ،موادی میباشند دارای سـه
خصوصیت ذاتیت ،ضرورت و کلیت .منظور از کلیت این است کـه محمـول در هـی
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مواد و قضایایی است که در مقدمات استدالل مذکور میباشند ،موادی که در مقـدمات

وقت از اوقات و یا در هی فردی از افراد موضوع ،سـلب نمیگـردد بلکـه همـواره و
درهرصـــورت بـــر موضـــوع و بـــر همـــه افـــراد موضـــوع خـــود حمـــل
میگردد(طباطبایی۱۵۹۵،ب ،)۱۱۰:و منظـور از ضـرورت ایـن اسـت کـه محمـول از
موضوع امکان سلب نداشته باشد (همان )۱۱۱،و منظور از ذاتیت این است که محمول
از صمیم ذات موضوع انتزاع گردیده و بدون هرگونه واسطهای بر موضوع حمل گردد
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(همان.)۱۵۷،
هر سـه خصوصـیت ذاتیـت ،ضـرورت و کلیـت ،در تصـدیقات اعتبـاری یافـت
نمیگردند .دلیل این مطلب آن است که قضایای اعتباری که دارای موضوع و محمـول
میباشند ،محموالت آنها به طور حقیقی امکان سلب از موضـوعات را خـود دارنـد،
زیرا حمل این محموالت بر موضوعات خود به دلیل اینکه تابع غرض اسـت ،بـا زوال
غرض زوال مییابد(طباطبایی۱۵۹۵ ،الف 6)۱۱۷:و لذا این حمل یـک حمـل پایـدار و
غیر قابل سلب نیست یعنی خصوصیت ضرورت را ندارد ،ازسوی دیگر نسبت محمول
با موضوع خود هرگز اینگونه نیست که محمول از دل موضـوع اسـتخراج گردیـده و
بدون هرگونه واسطهای بر آن حمل گردد ،بلکه به این دلیل است که محمـول در ایـن
سلسله از ادراکات درواقع مفهومی است که بر مصداق غیرواقعی خود حمـل گردیـده
است ،یعنی نه اینکه محمول از دل موضوع استخراج نگردیده است بلکه این موضـوع
است که فرضا و اعتبارا مصداق محمول محسوب گردیده است ،پرواضح است که این
با ذاتیت هرگز سازگاری ندارد .عالمه طباطبایی ضمن تأکید بر این مطلب میفرمایند:
مقدمات برهان باید ضروری دائمی و کلی باشد و این خصوصیات فقط در قضایای حقیقی
مطابق با نفساالمر جاری میباشند و در مقدمات اعتباری این خصوصیات وجود ندارند.
(طباطبایی ،بیتا الف)۱۷۱:

بنابراین تا اینجا معلوم گردید که ادراکـات اعتبـاری وقتـی در قالـب گـزاره قـرار
میگیرند ،دارای خصوصیاتی همهون ذاتیت ،ضـرورت و کلیـت نمیباشـند ،طبیعتـا
ازاینجهت ادراکات اعتباری در سلسله مواد برهانی قرار نمیگیرند .حـال سـوال ایـن
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ـــــــــــــــــــــــــــ
 .6ایشان در قالب نتیجه دوم به همین نکته اشاره میکنند« :این مصادیق تازه دارای این حدود هستند تاجاییکه
احساسات و دواعی موجودند و با ازمیان رفتن آنها ازمیان میروند و با تبدل آنها متبدل میشوند؛ چنانکه مثال
میتوان روزی یک فرد انسان را ازروی احساسات ویژه شیر تصور کرد و روزی دیگر بهواسطۀ بروز احساسات
دیگری موش قرارداد؛ پس این معانی قابلتغییر میباشند و با تبدل عوامل وجودی خود "احساسات درونی"
متبدل میشوند».

است که اگر ادراکات اعتباری در سلسله مواد برهانی قرار نمیگیرند پس از چه سـنخ
مواد میتوانند باشند این سوال را در عنوان بعدی پاسخ میگوییم.
 .215جدلی بودن استداللهای اعتباری

گزارههای اعتباری که مواد استداللهای اعتبـاری را تشـکیل میدهنـد گزارههـایی
هستند که در سلسله گزارههای جدلی قرار میگیرند و بههمیندلیل استداللهای جاری
در ادراکات اعتباری را میتوان استداللهایی جدلی محسوب کرد.
جدلی بودن گزارههای اعتباری به این دلیل است که این گزارهها خصوصیات مواد
جدلی را دارا میباشند .از دیدگاه اهل منطق مواد جدلی یا از مشهورات هستند و یا از
مسلمات .مشهورات به دو دسته بالمعنیاالعم و بـالمعنیاالخـص تقسـیم میگردنـد،
مشهورات بالمعنی االخص مشهوراتی میباشند که هی واقعیتی وراء تطابق آراء عقـال
ندارند ،بنابراین تطابق و توافق و یا به عبارت بهتـر ،اعتبـار و جعـل عقـال اسـت کـه
مشهورات بالمعنی االخص را بهوجود میآورد ،پس در این دسته از قضایا حکایـت از
جهان خارج ،تصدیق و یا تکذیب ،یقینی و یا ظنی بودن ،ضرورت و یا کلیت حقیقی،
معنا ندارد چرا که این دسته از قضایا تابعی از روابط نفساالمری پدیـدههای خـارجی
نمیباشند بلکه تابعی از توافق و اعتبار معتبِران میباشند .این خصوصیات ،دقیقا همان
گرفت که گزارههای اعتباری از دسته گزارههای مشهور بالمعنی االخص میباشند.
ماده دیگری که در قیاسات جدلی استفاده میشود مسـلمات میباشـند ،مسـلمات
گزارههایی میباشند که محصول تسالم و قبول بـین دو طـرف و یـا بیشـتر میباشـند.
مسلمات نیز به دو دسته تقسیم میگردند که یـا از مسـلمات عامـه میباشـند و یـا از
مسلمات خاصه میباشند .مسلمات عامه گزارههایی هستند که محصـول قبـول عمـوم
مردم میباشند و مسلمات خاصه گزارههایی میباشند که محصول قبول بین چنـد نفـر
خا ،میباشند .گزارههای اعتباری میتوانند نمونهای از مسـلمات باشـند ،چـرا کـه
گزارههای اعتباری محصول اعتبار و جعل میباشند و اعتبار و جعل چیزی غیر از قبول
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خصوصیاتی است که گزارههای اعتباری واجد آنهـا میباشـند پـس میتـوان نتیجـه
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و پذیرش این گزارههای نیست و این اعتبار میتواند عمـومی باشـد در ایـن صـورت
گزارههای اعتباری مورد قبول عموم مردم بوده و میتواند خا ،باشد در این صـورت
گزارههای اعتباری مورد قبول تعداد خاصی از مـردم میباشـند ،پـس میتـوان گفـت
گزارههای اعتباری دارای خصوصیات مسلمات میباشند و به همین دلیل میتوان آنها
را نمونهای از مسلمات به حساب آورد.
بنابراین گزارههای اعتباری ،گزارههـای جـدلی میباشـند ،و هـر اسـتداللی کـه از
گزارههای اعتباری استفاده کند ،اسـتداللی جـدلی اسـت .جـدلی بـودن اسـتداللهای
اعتباری چیزی نیست که منحصر در مواد این اسـتداللها باشـد بلکـه همـانطور کـه
پیشازاین گذشت صورت این استداللها نیز میتواند جدلی باشد یعنی صـورت ایـن
استداللها میتواند اعتباری و مورد توافق طرفین و یا عموم مردم باشد.
عالمهطباطبایی استداللهای جاری در ادراکات اعتباری را استداللهای جـدلی بـه
حساب میآورند .ایشان در کتاب نهایهالحکمه پس از منع جریان استداللهای برهانی
در حوزه ادراکات اعتباری ،استداللهای جاری در این حوزه را جدلی معرفی میکننـد
و دراینزمینه میفرماید:
قیاسی که در اعتباریات جریان مییابد از مشهورات و مسلمات تشکیل میشود و از نوع جدل
خواهد بود( .در روند بررسی و ارزیابی اعتباریات) آن دستهای پذیرفتنی است که آثاری
متناسب و شایسته با اهداف درنظر گرفتهشده برای آن داشته باشد و آن دستهای نپذیرفتنی و
مردود است که لغو و بیاثر باشد( .همان)

نتیجهگیری
 .۱انقسام هستی به حقیقی و اعتباری و بحث از احکام هر یک ،از مباحث ضروری
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فلسفه اسالمی است .تفاوت عمیق هستی حقیقی و اعتباری به تفاوت ادراکات حقیقی
و اعتباری منتهی میگردد و تفاوت ادراکات حقیقی و اعتباری عالوهبراینکه مانع خلط
بین ایندو دسته ادرا میگردد ،ضرورت تبیین سلو فکری و تولید معرفت در هـر
یک از آنها را روشن میسازد .سلو فکری در ادراکات حقیقی برای رسیدن به یـک

ادرا جدید ،وامدار روابط نفساالمری بین پدیدههای حقیقی است ،لکـن ازآنجاکـه
روابط نفساالمری بین پدیدههای اعتباری وجود ندارد ،سلو فکری در این سلسـله
ادراکات متفاوت خواهد بود.
 .۱سلو فکر در حوزه ادراکات اعتباری در دو مرحله صورت میگیـرد ،در یـک
مرحله ادراکات اعتباری ساخته میشوند ،مراحلی کـه فکـر دراینزمینـه طـی میکنـد
عبارتاند از :مواجهه با نیازهایی که ضرورت زندگی فـردی و یـا اجتمـاعی آنهـا را
بهوجود میآ ورد ،شناخت نوع نیازی که اعتبار کننده با آن روبرو شده است ،تا معلـوم
شود مثال این نیاز یک نیاز فردی اسـت و یـا نیـاز جمعـی و یـا  ،...جسـتجو درمیـان
تصوراتی که از حقایق خارجی انتزاع شدهاند به منظور یافتن تصوری که میتوان با آن
اعتباری ساخت که رافع نیاز است ،تطبیق این مفهوم بر غیر مصداق واقعی خود.
در مرحله دوم فکر به استنتاج از ادراکات اعتباری و یا استنتاج ادراکات اعتباری از
دیگر ادراکات میپردازد.مراحل فکر در این حوزه همان مراحل فکر در حوزه ادراکات
حقیقی است ،که عبارتاند از برخورد با مشکل ،شناخت مشکل ،مراجعه به معلومات،
تجزیه و تألیف بین معلومات و درنهایت معلوم کردن مجهول و بهدست آوردن نتیجه.

یعنی همواره مفاهیم از حقایق خارجی انتزاع میشـوند و ذهـن از جانـب خـودش و
بدون ارتباط با عالم خارج نمیتواند مفهومی داشته باشد تمام مفاهیمی که تحت عنوان
مفاهیمی اعتباری از آنها نام برده میشود ،مثل مفهـوم «ملکیـت» ،از وقـایع خـارجی
انتزاع شدهاند) و در مرحله بعد ،بهدلیل وجود ضرورتهای فردی و یا اجتمـاعی ایـن
مفاهیم را ،باالعتبار بر مصداق غیرواقعی خودشان تطبیق میدهد( این تطبیق کـار قـوه
متخیله است ،قوه متخیله ،قوهای است که ادراکات را با یکدیگر ترکیب میکند و یا از
یکدیگر تجزیه میکند ،قوه متخیله ادرا جدیدی نمیسازد ،آنهه ایـن قـوه میسـازد
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 .۵ادراکات اعتباری حقیقتا ادرا نمی باشند ،چرا که اعتبار تنها در حـوزه تطبیـق
مفهوم واقعی بر غیر مصداق واقعی خود تحقق یافته است .یعنـی معتبِـر یـک مفهـوم
ِ
کند(خود این مفهوم حقیقی ،از حقایق خارجی انتـزاع شـده اسـت،
حقیقی را اخذ می
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ترکیبی از ادراکاتی است که انسان از جهان خارج انتزاع کرده است .وقتی کـه مفهـوم
حقیقی از خارج انتزاع گردید ،این قوه بهدلیل ضرورتهای فردی و یا اجتماعی ،آنهه
مصداق مفهوم نیست را از مصادیق مفهوم به حساب میآورد ،این یـک ادرا جدیـد
نیست) و لذا اعتبار در حوزه تطبیق صورت میگیرد و ال غیـر ،بـهعبارتدیگر تطبیـق
ِ
خود مفهوم.
مفهوم بر مصداق اعتباری است نه
 .۰ادراکات اعتباری محصول جعل و قـرارداد معتبِـر میباشـند ،نـهتنها اصـل ایـن
ادراکات اعتباری است بلکه روابط بین آنها نیز اعتباری است .این روابط یا در قالـب
رابطه موضوع و محمول در یک قضیه است و یا در قالب روابـط بـین قضـایا اسـت و
روابط بین قضایا نیز گاهی در قالب یک اسـتدالل بـرای حصـول یـک نتیجـه ،محقـق
میگردد .در تمام این موارد روابط جعلی و اعتباری است.
 .۷بدیهی است که رابطه تولیدی در ادراکات حقیقی وجـود دارد و محصـول ایـن
رابطه ،تولد قضایایی است که به لحاظ صدق و مطابقت با نفساالمر ذاتی ،ضروری و
کلی میباشند ،اما این رابطه تولیدی در ادراکات اعتباری صرفا در حـد اسـتنتاج یـک
نتیجه از دو مقدمه قابل پذیرش است آنهم در صورتی که هر دو مقدمه یا حداقل یکی
از دو مقدمه اعتباری باشند ،بـهعبارتدیگر ادرا اعتبـاری از ادرا حقیقـی و ادرا
حقیقی از ادرا اعتباری قابل استنتاج نیست ،بلکه صرفا یک ادرا اعتباری از ادرا
اعتباری دیگر قابل استنتاج است.
 .۱رابطه استنتاجی بین ادراکات اعتباری یا بین ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی
به پنج صورت قابل فرض است .صورت اول فرضی است که هر دو مقدمـه اسـتدالل
حقیقی باشند و نتیجه استدالل اعتباری باشد ،صـورت دوم فرضـی اسـت کـه هـر دو
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مقدمه استدالل اعتباری باشند و نتیجه استدالل حقیقی باشد ،صورت سوم فرضی است
که یکی از دو مقدمه استدالل اعتباری باشند و نتیجه استدالل حقیقـی باشـد ،صـورت
چهارم فرضی است که یکی از دو مقدمـه اسـتدالل اعتبـاری باشـد و نتیجـه اسـتدالل
اعتباری باشد و درنهایت صورت پنجم فرضی است که دو مقدمـه اسـتدالل اعتبـاری

باشند و نتیجه استدالل هم اعتباری باشد .برای روشن شدن این پنج صورت بایـد هـر
یک را جداگانه بررسی کنیم.
 .۵استنتاج منطقی از استداللی که دو مقدمهاش حقیقی و نتیجهاش اعتباری است،
و از استداللی که دو مقدمهاش اعتباری و نتیجهاش حقیقی است ،و یا از استداللی کـه
یکی از دو مقدمهاش اعتبـاری و نتیجـهاش حقیقـی اسـت امکانپـذیر نیسـت ،امـا از
استداللی که یکی از دو مقدمهاش اعتباری و نتیجهاش اعتباری است و یا از اسـتداللی
که دو مقدمهاش اعتباری و نتیجهاش اعتباری است ،استنتاج امکانپذیر است.
 .۹در صورتی که دو مقدمه یک استدالل اعتباری باشند ،میتوان به لحاظ منطقی از
این استدالل نتیجهای بهدست آورد ،لکن آیا نتیجه بدست آمـده هـم اعتبـاری اسـت
اعتباری بودن نتیجه این سلسله از استداللها فرع بر پذیرش این نکتـه اسـت کـه اگـر
کسی چیزی را اعتبار کرد ،حتما آثار و لوازم عقلی آن را نیز اعتبار کرده اسـت (همـان
مسئلهای که در علم اصول فقه تحت عنوان اصل مثبت مورد بحث قرار میگیرد) ،خواه
معتبِر آثار و لوازم اعتبار خود را اعتبار کرده باشد و خواه اعتبار نکرده باشـد .بنـابراین
اگر دو مقدمه استدالل اعتباری باشند ،و اگر اعتبار چیزی ،بهمعنای اعتبار آثار و لـوازم
عقلی آن باشد ،چون نتیجه استدالل از لوازم عقلی مقدمات است ،نتیجهای کـه از ایـن
 .۷استدالل در حوزه ادراکات اعتبـاری همهـون دیگـر اسـتداللها ،دارای مـاده و
صورت است ،مواد این استداللها حداقل در یکی از مقـدمات اسـتدالل،باید اعتبـاری
باشد .اعتباری بودن این سلسله از استداللها منحصر در ماده آنها نیست بلکه صورت
این سلسله از استداللها نیز اعتباری میباشند ،به همین دلیـل روشهـای اسـتدالل در
ادراکات اعتباری به لحاظ صورت میتواند در فرض قبول و اعتبـار معتبـران در عـین
اینکه فاقد شرایط انتاج میباشند ،منتج باشد ،یعنی در این سلسله استداللها میتوان از
استداللهای عقیم نیز نتیجه بهدست آورد البته فقط در صورتی که معتبران ایـن شـیوه
استدالل را مورد قبول قرار داده باشند.
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سلسله استداللها بهدست میآید حتما اعتباری خواهد بود.
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 .۱۵قضایا یا موادی که در استداللهای اعتباری بهکار میرونـد ،از سـنخ قضـایای
جدلی ( مشهورات و مسلمات) میباشند .به همین دلیل در حـوزه ادراکـات اعتبـاری
همواره استداللهای جدلی بهکار گرفته میشود ،و برهان در ایـن سلسـله از ادراکـات
جاری نمیگردد.
 .۱۱جدلی بودن استداللهای اعتباری امری نیست که مختص به ماده این سلسله از
استداللها باشد بلکه در صورت و شکل این سلسله از استدالل جدل راه پیدا میکنـد.
چرا که خصوصیت جدلی بودن این است که طرفین مجادله آن را مورد قبول و پذیرش
قرار میدهند .در استداللهای اعتباری چون صورت استدالل هم امری اعتباری اسـت،
صورت استدالل امری خواهد بود که با قبول و پذیرش و اعتبار معتبـران ،اعتبـار پیـدا
کرده است و توانایی نتیجه دادن را بهدست مـیآورد ،و لـذا صـورت ایـن سلسـله از
استداللها واجد همان عنصری است که در جدل وجود دارد ،یعنی با قبول و پذیرش و
یا به عبارتی با اعتبار معتبران میتواند منتج باشد ،اگرچه منطقیون همواره جدلی بودن
استدالل را ناشی از مواد استدالل دانستهاند اما ما معتقد هستیم که این مهم در صـورت
استدالل هم جاری است ،عبارتی که از خواجه طوسی ذکر کرده ایم شاهدی معقول بر
این مطلب میتواند باشد.
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منابع
 .1ابنسینا (۱۰۵۰الف) ،الشفا (االلهیات) ،تصحیح سعید زاید ،مکتبة ه
آیةال المرعشی ،قم.
 .2ـــــــ (۱۰۵۰ب) ،الشفا (المنطق) تصحیح سعید زاید ،مکتبه آیه هال المرعشی ،قم.
.۵

سروش ،عبدالکریم ( ،)۱۵۹۷تفرج صنع ،موسسه فرهنگی صراط ،تهران.

 .4صدرالدین شیرازی ،محمدبنابراهیم (بیتـا) ،الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیه االربعـه(با
حاشیه عالمه طباطبائی) ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
.۷

طباطبایی ،محمدحسین ( ،)۱۵۱۰اصول فلسـفه و روش رئالیسـم (بـا پـاورقیهـای اسـتاد
مطهری) ،صدرا ،تهران.

 .6ـــــــ (۱۵۹۵الف) ،اصول فلسفه رئالیسم ،بوستان کتاب ،قم.
 .7ـــــــ (۱۵۹۵ب) ،رساله برهان ،بوستان کتاب ،قم.
.۹

ـــــــ (بیتاالف) ،نهایه الحکمه ،موسسه النشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسین به فـم،
قم.

 .9ـــــــ (بیتاب) تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن ،بیروت.

 .11ـــــــ (بیتاج) ،مجموعه رسائل العالمه الطباطبایی ،محقق و مصحح :صبا ربیعی ،باقیات،
قم.
 .۱۱طوسی ،خواجهنصیرالدین ( ،)۱۵۵۱الجوهر النضید ،تصحیح محسن بیدارفر ،بیدار ،قم.
 .12ـــــــ ( ،)۱۵۵۷شر االشارات و التنبیهات للمحقق الطوسی ،البالغة ،قم.
و تقدیم از مسعود طالبی ،نشر ناب ،تهران.
 .14مصبا یزدی ،محمدتقی ( ،)۱۵۱۱آموزش فلسفه ،سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران.
 .11مطهری ،مرتضی (بیتا) مجموعه آثار ،صدرا ،تهران.

 .16مظفر ،محمدرضا ( ،)۱۵۹۵المنطق ،تحقیق و تعلیق :علی حسینی ،نشر واریان ،قم.

روششناسی ادراکات اعتباری

 .11محقق سبزواری ،)۱۵۱۷( ،شر المنظومة ،تصحیح و تعلیق از آیت هالحسنزاده آملی ،تحقیـق
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