
 

 

 

 

 

 

 یادراکات اعتبار یشناسروش
رضا مالیی
* 

 چکیده 

 یادراکـات اعتبـار کـهیانـد؛ درحالمحصول انعکاس جهان خارج در افـق ذهن یقیادراکات حق
 یـاتادرا  دانسـتن اعتبار دلیل،ینهمخودنـد؛ بـه یرحقیقـیمفهوم بر مصـداق غ یقبمحصول تط

ندارند. روابـط  یاالمرنفس ۀرابط گونهی ه یتسامح است. ادراکات اعتبار یازاساس همراه با نوع
 رویـن؛ ازااست تابع جعل و قرارداد یقی،و ادراکات حق یادراکات اعتبارمیان  یا عتباریادراکات ا
و  یقـیدسـت آوردن ادرا  حقبا مراحل فکـر در به یدست آوردن ادرا  اعتبارفکر در بهمراحل 

 گـاهی متفـاوت اسـت. ه یقیبا روش استنتاج در ادراکات حق یروش استنتاج در ادراکات اعتبار
دانسـت. اگرچـه در  یگـرد یادرا  اعتبـار یا یقیادرا  حق یدشدۀرا تول عتباریادرا  ا توانینم
از رابطه  یررابطه غ یندارند، ا یاستنتاج ۀرابط یکدیگربا  یادراکات اعتبار ی،استداللاشکال  یبرخ
بـودن  یجـدل یـناسـت. ا یجدل یاعتبار یهاادراکات است. جنس استدالل در استدالل یدیتول

 شودیمسئله باعث م یناست. هم یجدل یزبلکه صورت استدالل ن یست،ن تداللمنحصر به ماده اس
چـون صـورت اسـتدالل  اند؛یمگرفت که عق یجهنت ییهابتوان از استدالل یاعتبار یهادر استدالل

 و تابع اعتبار معتبران است.     یاعتبار یات،همهون ماده استدالل در اعتبار
 

 صورت و ماده استدالل یدی،تول ۀاعتبار، رابط یقت،حق :هاکلیدواژه
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (.tamhid1359@gmail.com). 7دانشگا  باقرالعلوم یدهتر یدانشجو *

  . ۱۱/۵۰/۷۱: یرشپذ ؛ تاریخ۱۹/۵۵/۷۷: یافتدر یختار
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 مسئله

الـف: ۱۰۵۰سـینا، کنـد )ابنلی میفلسفۀ اسالمی از موجود بماهو موجود، بحث ک

(. موجود بماهو موجود در فلسفۀ اسالمی به واجب و ممکن، علت و معلول، واحد ۱۵

تواند یکی از شود )همان(. تقسیم هستی به حقیقی و اعتباری میو کثیر و ... تقسیم می

( هستی حقیقی  تابع جعـل و ۵۹ب:۱۰۵۰سینا، مباحث جدید فلسفۀ اسالمی باشد )ابن

تبع تقسـیم هسـتی بـه قرارداد نیست، برخالف هستی اعتباری. در فلسفۀ اسـالمی بـه

حقیقی و اعتباری، ادراکات انسان بـه ادراکـات حقیقـی و ادراکـات اعتبـاری تقسـیم 

کننـد؛ همهـون انسـان، وجـود شود. ادراکات حقیقی از هستی حقیقی حکایت میمی

اری، متن هستی اعتباری را تشکیل خارجی، ضرورت، امکان، علت ... و ادراکات اعتب

 دهند؛ همهون ُحسن و ُقبح، باید و نباید، ملکیت و زوجیت ... .می

علم منطق در دو بخش منطق صوری و منطق مادی به شر  و بسط قواعد سـلو  

(. منطق صوری برای سـلو  فکـری و اسـتدالل در علـوم ۱۱پردازد )همان:فکری می

تمثیل، استقرا و قیاس که بر اهمیت روش قیاسـی  کند:مختلف، سه روش را مطر  می

(؛ زیرا روش تمثیلی و استقرایی ناگزیر از اتکـا بـه ۱/۱۱۷: ۱۵۵۷کند )طوسیتأکید می

کنـد: روش قیاسی هستند. منطق مادی برای سلو  فکری، پـنج صـناعت تعریـف می

 (.۷/۱۱۵تا: . مطهری بی۱/۵۱۱: ۱۵۱۷برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه )سبزواری

هر استدالل جنبۀ صوری و مادی دارد. صـورت اسـتدالل در کنـار مـادۀ اسـتدالل، 

آید؛ برای مثال، اگر صورت استدالل قیاسی، قیـاس اسـتدالل دست میروش خاصی به

منتج و مادۀ استدالل یقینی باشد، استدالل برهانی است؛ اگر صـورت اسـتدالل قیاسـی 

 اشند، استدالل استقرایی است.نباشد و مادۀ استدالل قضایای جزئی ب

وجود ادراکات اعتباری در افق فکر انسانی، پیدایش علومی که از ادراکات اعتباری 

است که به حرکت فکـری در حـوزۀ  کنند و روشمند بودن علوم، مستلزم آنبحث می

های حوزۀ ادراکات حقیقی با ادراکات ادراکات اعتباری نیز توجه کنیم تا از خلط روش

به این نکته ابتدا مسائل این نوشتار را روشن و سـپس ری جلوگیری کنیم. باتوجهاعتبا
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 دهیم.ها پاسخ میبه آن

پرسش اصلی این نوشتار این است: آیا سلو  فکری در ادراکات اعتباری همهون 

های حوزۀ ادراکات حقیقی را برای ادراکات حقیقی است  آیا فکر انسانی همان روش

تـر های جزئیکنـد  پرسـشگونه استدالل میگیرد و همانکار میهادراکات اعتباری ب

اند  آیـا صـورت اسـتدالل در های اعتباری در چه فروضی منتجاند از: استداللعبارت

تواند اعتباری باشد  هایی که موادشان اعتباری است، همهون مواد استدالل میاستدالل

انـد  آیـا معیـاری بـرای پـذیرفتن یـا هاییهای اعتباری از چه سنخ اسـتداللاستدالل

 های اعتباری وجود دارد نپذیرفتن مواد و صور استدالل

 ادراکات حقیقی .1

، بلکه اندامدهین وجودبهادراکات حقیقی، اعم از تصور یا تصدیق، با جعل و قرارداد 

ن کـه ایـ اسـتی اگونـهبهند. این ارتبـاط ایا باواسطه با جهان خارج مرتبط واسطهیب

یابنـد )مصـبا  شوند و بر جهان خـارج انطبـاق میادراکات از جهان خارج انتزاع می

اند که هی  حیثیتی غیر از حیثیت (. ادراکات حقیقی  صوری مرآتی۱۵۱و۱/۱۱۱: ۱۵۱۱

خـارجی خـود حکایـت  منشـأحکایت از محکی خود ندارند و ذاتا  از مصـداق و یـا 

هنگام در  ادراکات حقیقی، همـان واقعیـت که  استی اگونهبهکنند. این حکایت می

 کـهخارجی در  شده است، با این تفاوت که واقعیـت خـارجی آثـار مختصـی دارد 

 (. ۵۹الف:  تایب)طباطبایی  ها را نداردادراِ  واقعیت خارجی آن

 روابط ادراکات حقیقی .111

و وجه  برای در  روابط ادراکات حقیقی باید به روابط موجودات در جهان خارج

گری ادراکات حقیقی توجه کنیم. حقایِق جهان خـارج روابطـی دارنـد؛ بـرای حکایت

دیگـر، یازسو؛ استمثال، برخی عل ت برخی دیگرند؛ حرارت آهن علت انبساط آهن 

ادراکات حقیقی نیز هی  حیثیتی جز حیثیت حکایت از جهان خـارج ندارنـد؛ زیـرا از 

یابند؛ بنـابراین روابـط جهـان خارج انطباق می شوند و بر جهانجهان خارج انتزاع می

شود؛ پـس خارج و حکایتگری ادراکات حقیقی باعث ایجاد رابطۀ ادراکات حقیقی می
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دو حقیقـت اگر در جهان خارج دو حقیقت ارتباط داشته باشند، دو مفهوم حاکی از آن

تبـاط (. ار۱۱۱-۱/۱۱۱: ۱۵۱۰نیز بـا یکـدیگر ارتبـاط پیـدا خواهنـد کـرد )طباطبـایی

ارتباط مفاهیم خواهد بـود. ارتبـاط مفـاهیم بـا یکـدیگر  سازنهیزمموجودات خارجی 

حرکـت از  سـازنهیزم گریدعبارتبـه؛ اسـتانتقال از ادراکی به ادرا  دیگر  سازنهیزم

؛ برای مثال، برای کسی واحد یـا کثیـر بـودن استمعلوم کردن مجهوالت  بهمعلومات 

پارچه اسـت داند جهان هستی واحد یک؛ یعنی نمیاستعالام هستی، حقیقت مجهول 

وحـدت »وحدتی ساخته شده است. او به  هرگونهیا از اجزای متعدد و متکثری بدون 

رود. بـا جهل دارد. برای معلوم کردن ایـن مجهـول سـراغ معلومـات خـود مـی« عالام

و از  اسـتعالام  مبدأواحد متعال،  خداوندیابد که جوی در معلومات خود میوجست

گیرد عالام صادرشـده از شود. سپس نتیجه میعلت واحد، جز معلول واحد صادر نمی

؛ پس از دو معلوم به معلوم کردن مجهول استخودش واحد  مبدأواحد، همهون  مبدأ

( و وحـدت معلـول مبدأریال وحدت علت )االمرنفسرسد. اگر در جهان خارج و می

 مبـدأاشتند، هرگز از معلومی همهون وحدت صادر شده است( رابطه ند مبدأ)آنهه از 

رسیدیم؛ بنابراین انتقال از ادراکی به به معلوم شدن مجهولی همهون وحدت عالم نمی

 ادرا  دیگر، ناشی از روابط حقایق خارجی است.

 رابطۀ تولیدی ادراکات حقیقی .112

و  االمـرنفستوضیح دادیم که رابطۀ ادراکات حقیقی، ناشی از روابطی است که در 

جهان خارج وجود دارد. حمل، سلب، اتصال، انفصال، تالزم، تضایف، تساوی، تباین، 

شــود و یی از روابطــی هســتند کــه بــین ادراکــات برقــرار میهانمونــهاســتنتاج و ... 

 ، این روابط ناشی از روابط موجودات خارجی است. حالنیدرع

ی است که دو ویژگـی ارابطهد گوییم رابطۀ تولیدی، مقصودر این نوشتار وقتی می

ا آن ب( محصول استنتاج از مقدمات باشد؛ یعنی در فرایند استداللی قرار گیرد که ۱دارد: 

( این انتقال از مقدمات به نتیجه، محصـول روابطـی ۱رسیم؛ ی میاجهینتاز مقدمات به 

 ی موضوع و محمول هریک از مقدمات و مقدمات با یکدیگر باشد. االمرنفس
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ی روشن شدن رابطه تولیدی باید فرایندی را توضیح دهیم که نیروی فکر بین برا

. نیـروی فکـر استکند. کارکرد نیروی فکر، حرکت میان معلومات ادراکات طی می

کند. حرکت فکـر برای حرکت میان معلومات مختلف، فرایندهای خاصی را طی می

اکات اعتبـاری اسـت. گاهی در حوزۀ ادراکات حقیقی صورت و گاهی در حوزۀ ادر

حرکت فکر در ادراکات حقیقی نیز گاهی در حوزۀ ادراکات بدیهی و گاهی در حوزۀ 

کنـد: ادراکـات سـه دسـته ادرا  حرکـت می درادراکات نظری است؛ بنابراین فکر 

حقیقی بدیهی، ادراکات حقیقی نظری و ادراکات اعتباری. در هریک از سـه دسـته، 

. حرکت فکر استبا حرکتش در دستۀ دیگر متفاوت  کند کهی میاژهیوفکر حرکت 

و حرکت فکـر را در ادراکـات اعتبـاری در  اکنونهمرا در دو دستۀ ادراکات حقیقی 

 دهیم.جای خود شر  می

معلومات بـرای معلـوم کـردن  درحرکت فکر در ادراکات حقیقی بدیهی، حرکت 

، بلکه تنهـا کـار فکـر تاساز این حرکت  ازینیبمجهول نیست؛ زیرا تصدیق بدیهیات 

صـورت، التفات است. ممکن است ذهن به تصدیق بدیهی التفات نداشته باشد؛ دراین

کند؛ یعنی ذهن از معلومـات دیگـر بـه تصدیق می آن راذهن با التفات به قضیۀ بدیهی 

رسد؛ یعنی از التفات به رسد، بلکه از قضیه بدیهی به قضیۀ بدیهی میقضیۀ بدیهی نمی

رسد. البته تصدیق فرع بـر تصـور موضـوع و هی به تصدیق قضیه بدیهی میقضیۀ بدی

. ذهـن اسـتبرآن، فرع تصور نسبت موضـوع و محمـول و گاهی عالوه استمحمول 

تواند از معلومات سابق اسـتفاده کنـد تـا بتوانـد موضـوع و برای کسب این تصور می

ق قضـیۀ بـدیهی محمولی را تصور کند که درست تصور نکرده اسـت؛ امـا در تصـدی

نیازمند مراجعه به معلومات دیگر نیست، بلکه صرف التفات به قضـیۀ بـدیهی پـس از 

(. روشـن ۱/۵۱: ۱۵۹۵کنـد )مظفـرتصور موضوع و محمول برای تصدیق کفایـت می

؛ زیرا ادراکات بـدیهی ستیناست که حرکت فکر در ادراکات حقیقی بدیهی، تولیدی 

 اند.ج نشدهاز ادراکات دیگر استنتا کی یهاز 

حرکت فکر در ادراکات حقیقی نظری، با رجوع به معلومات سـابق اسـت. ایـن 
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رو شدن با مشکل یا مجهـول شـروع که از روبه استی امرحلهحرکت، فرایندی پنج

معلومات  درمعلومات، حرکت  بهشود، با شناخت نوع مشکل، حرکت از مشکل می

ا حرکت بـه نتیجـه و معلـوم شـدن مجهـول یابد و بادامه می هاآنو تجزیه و تألیف 

دانیم زاویـۀ الـف (؛ بـرای مثـال، وقتـی نمـی۵۵-۱/۵۱: ۱۵۹۵یابد )مظفر،خاتمه می

دانیم زاویـۀ الـف رویم. مـیمساوی زاویۀ ب است یا نه، سراغ معلومات خـود مـی

دانیم دو چیز مساوی با یـک چیـز، . میاستیۀ ج است و ج مساوی ب زاومساوی 

. استیۀ ب زاویۀ الف مساوی زاوکنیم سرعت تصدیق میند؛ پس بهمساوی یکدیگر

و  هـاآنمعلومات، تجزیـه و تـألیف  درمعلومات و حرکت  بهاین حرکت از مشکل 

. این استمطلوب و معلوم کردن مجهول  بهشده حرکت از معلومات تألیف تیدرنها

 حرکت، حرکت تولیدی فکر است.

کنیم، معلوم خواهد شد رابطۀ تولیدی در ادراکـات خوبی توجه اگر به این تبیین به 

ناشی از روابط حقایِق جهان خارج است؛ یعنی اگـر دو پدیـده رابطـۀ  درواقعحقیقی، 

ی نداشته باشند و ادراکات حقیقی حکایتی از آن حقایق خـارجی و االمرنفسواقعی و 

 نخواهد بود. ریپذامکانروابطشان نکنند، رابطۀ تولیدی 

 رابطۀ تولیدی در ادراکات حقیقی روش .113

روش رابطۀ تولیدی در ادراکات حقیقی، ازحیث صوری سـه نـوع اسـت: تمثیـل، 

را  هـاآنند کـه ااستقرا و قیاس. روش تمثیلی و روش استقرایی متکی به قیاسی مخفی

توانند رابطـه تولیـدی مقـدمات و بدون روش قیاسی نمی دونیاکند؛ پس همراهی می

تواند رابطۀ تولیدی لحاظ صوری، فقط روش قیاسی میقرار کنند؛ بنابراین بهنتیجه را بر

 (. ۵۵۵و۱/۵۵۱: ۱۵۹۵مقدمات و نتیجه را ایجاد کند )مظفر،

لحاظ ماده نیز تقسیمات دیگری دارد: برهان، جدل، خطابه، شعر و روش قیاسی به

ا فقط قیاس برهانی ۀ تولیدی برقرار کنند؛ امرابطتوانند مغالطه. همۀ انواع قیاس می

 ۀ یقینی باشد. جینتۀ دکنندیتولتواند می
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 ادراکات اعتباری .2

آیا روش استدالل در ادراکات اعتباری همهون ادراکات حقیقی است  ابتـدا بایـد 

ادراکات اعتباری فرع بر تعریف واژۀ اعتبـار  فیتعر ادراکات اعتباری را تعریف کنیم.

اصیل  درمقابل ی چیزی نیست کهمعنابهباری، هرگز گوییم ادراکات اعت. وقتی میاست

( یـا چیـزی کـه ۱۷۹الف: تایبمجازا  به جهان خارج استناد داد )طباطبایی،  آن رابتوان 

انتـزاع در جهـان خـارج دارد  منشأبدون مصداق مستقل در جهان خارج است و فقط 

ی چیزی را کـه ؛ یعناست« دادن حد  چیزی به چیزی دیگر»)همان(، بلکه مقصود فقط 

. ۵۰۵ج: تایبواقعا  مصداق مفهومی نیست، مصداق آن مفهوم درنظر بگیریم )طباطبایی، 

اسـت و « انسـان»واقعا  مصـداق « انسان شجاع»( برای مثال، ۱۱۱الف:۱۵۹۵طباطبایی، 

یعنـی « انسان رئیس»دهیم، یا قرار می« شیر»مصداق  آن را؛ اما ما ستین« شیر»مصداق 

؛ اما انسان واقعا  سر مجموعه نیست؛ زیرا مجموعه  بـدنی استمجموعه انسانی که سر 

یی مصداق سر هاضرورت لیدلبهنیست که سر داشته باشد؛ اما ما انسان را در مجموعه 

دهیم. این جعل و قرارداد همان چیزی است کـه نـام آن را اعتبـار آن مجموعه قرار می

 عل و اعتبارند.گذاریم و ادراکات اعتباری  محصول این جمی

دهد؛ یعنی هی  مفهـومی از تعریف، اعتبار هرگز در حوزۀ مفهوم رخ نمی براساس

پرداخته و مجعول نیستند. ازاساس امکان ندارد مفهومی بدون ومفاهیم اعتباری، ساخته

ۀ ذهن آدمی باشد، بلکه هر مفهومی از مفـاهیم را وپرداختساختهارتباط با جهان خارج 

نظر قرار ده یم، از مصداق واقعـی خـارجی بـه جهـان ذهنـی مـا وارد شـده اسـت مد 

پاورقی استاد مطهری(؛ بنابراین اگر ۱/۱۱۵: ۱۵۱۰. طباطبایی۱۱۷الف:۱۵۹۵)طباطبایی، 

آید، باید بدانیم اعتبـاری بـودن می انیمبهسخن از مفاهیم اعتباری یا ادراکات اعتباری 

و ایـن تطبیـق  اسـتی خودشـان رواقعـیغبر مصداق  هاآنی تطبیق معنابهاین مفاهیم 

ی نظام زندگی انسان است؛ پس هی  مفهوم و تصور اعتباری وجود هاضرورت لیدلبه

ندارد و اگر اعتباری است، در حوزۀ تصدیقات است؛ برای مثال، اگر مفهوم شیر را بـر 

ی خـود یعنـی زیـد رواقعـیغبر مصـداق  آن رامصداق واقعی خود تطبیق نکنیم، بلکه 
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، این تصدیق و تطبیق ما اعتبـاری خواهـد «زید شیر است»کنیم و تصدیق کنیم  تطبیق

بلکه حقیقتی از جهان خارج  ستینبود. در این گزاره، زید، که موضوع است، اعتباری 

؛ پـس است، بلکه حقیقتی از جهان خارج ستین. شیر، که محمول است، اعتباری است

؛ اسـتعتبـار در دو متضـایف رخ داده در موضوع و محمول اعتباری رخ نداده است. ا

یکی در تطبیق مفهوم شیر بر زید و دیگری بر مصداق بودن زیـد بـرای مفهـوم شـیر. 

، حد  شیر را از جای خود برداشـته درواقعند؛ قراردادمتضایف، محصول جعل و  دونیا

 ایم: همان اعطای حد شیء به شیء دیگر.و به زید اعطا کرده

ادراکـات حقیقـی،  برخالفاین است که ادراکات اعتباری نتیجۀ دیگر این تعریف 

ند؛ چون نیروهـای ادراکـی مـا همهـون اواقعا  ادرا  نیستند. ادراکات حقیقی، ادرا 

آورند دست میحس، خیال و عقل، تصورات و تصدیقاتی را از حقایق جهان خارج به

گویند؛ امـا را  میکنند. به این تصورات و تصدیقاِت حاکی، ادها حکایت میکه از آن

از جهـان خـارج  برگرفتـه( ایـن ادراکـات ۱نیستند؛ زیـرا  نیچننیاادراکات اعتباری 

نیستند؛ یعنی چیزی در جهان خارج وجـود نـدارد کـه ایـن ادراکـات بخواهنـد از آن 

کنند، از جهان ذهنی نیـز حکایـت ( چون از جهان خارج حکایت نمی۱حکایت کنند؛ 

معنا نیستند که در جهـان ذهـن چیزهـایی خلـق ایناعتباری به کنند، زیرا ادراکاتنمی

در ذهن حکایـت مـی کننـد. ادراکـات  شدهساختهشود و این ادراکات از چیزهای می

ند، یعنی فاعل اعتبار در افق ذهـن خـود، مفهـومی را بـر مصـداق ااعتباری  فعل نفس

. همین تطبیق مفهـوم کند و از این تطبیق مقصود خاصی داردی خود تطبیق میرواقعیغ

، اعتبار فعل نفس است گریدعبارتبهشود؛ ی خود، اعتبار نامیده میرواقعیغبر مصداق 

واقعیتـی وجـود  گونه یهو مشتمل بر هی  حکایتی نیست؛ زیرا ورای ادرا  اعتباری 

 ندارد تا ادرا  اعتباری بخواهد از آن حکایتی کند. 

قـوۀ  قیـازطر. نفـس اسـتاست، فعل نفـس فعل اعتبار که نام آن ادرا  اعتباری 

متخیله خود که غیر از قوۀ خیال اسـت و جـزء قـوای مـدر  نیسـت، بلکـه از قـوای 

دهـد. کـار قـوۀ متخیلـه، تجزیـه و ترکیـب یـا متصرفه است، فعل اعتبار را انجـام می
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گیرد کـه در قـوۀ خیـال جایی مفاهیم و مصادیق است. قوه متخیله مفهومی را میجابه

گونه فعل اعتبار کند و اینمصادیق حقیقی دارد، بر مصداق غیرواقعی تطبیق میاست و 

 (.۵۷۵-۵۰۷: ۱۵۹۷دهد)سروشرا انجام می

 روابط ادراکات اعتباری .211

که گفتیم، هی  تصور و مفهوم اعتباری وجود ندارد و اگر اعتباری هست، طورهمان

تصدیقاتی هستند کـه موضـوع و  دهد؛ بنابراین ادراکات اعتباریدر تصدیقات رخ می

ارتبـاطی بـا جهـان خـارج   یهـ و محمول؛ اما رابطۀ موضوع استواقعی  محمولشان

 گوید:. شهیدمطهری میستما وپرداختهساختهندارد، بلکه 

در امور اعتباری رابطۀ بین دو طرف قضیه همواره فرضی و قراردادی است و اعتبارکننده این »

که بهتر او را به  هرگونهول به هدف و مصلحت و غایتی نموده و فرض و اعتبار را برای وص

، پاورقی استاد ۱/۱۱۹: ۱۵۱۰)طباطبایی« کند.هدف و مصلحت منظور وی برساند، اعتبار می

 مطهری(

تحقق داشـته باشـد یـا در  االمرنفسیعنی این ارتباط، ارتباطی نیست که در 

حکایـت  االمـرنفسن خـارج و ی از آن یافت شود یا از جهاانشانهجهان خارج 

که از جهان خارج گسیخته شده است؛ بنابراین ادراکات  استکند، بلکه ارتباطی 

طباطبـایی بـه ایـن اعتباری  تصدیقاتی هستند که شأن حکایتگری ندارند. عالمه

 کنند:حقیقت اشاره می

ند؛ یعنی در این معانی وهمی در ظرف توهم مطابق دارند، اگرچه در ظرف خارج مطابق ندار»

انسان مصداق شیر یا ماه است، اگرچه در ظرف خارج چنین  مثال  ظرف تخیل و توهم، 

نیست؛ یعنی در پندار، حد شیر یا ماه به انسان داده شده، اگرچه در خارج از آن یک موجود 

 (۱۱۷الف:۱۵۹۵ ییطباطبا« )دیگری است.

ی درون تصـدیقات ارابطـهاین ارتباِط ساختگی به رابطـۀ موضـوع و محمـول یـا 

، بلکه روابط تصـدیقات اعتبـاری در بیـرون خـود یـا روابـط ستیناعتباری منحصر 

؛ بنـابراین در اعتباریـات اسـتتصدیقات اعتباری با حقیقی نیز ساختگی و غیرواقعی 
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؛ خـواه ارتبـاط موضـوع و محمـول در اسـتارتباطی ساختگی و غیرواقعـی  هرگونه

اط دو تصدیق اعتباری باشد یا دو تصدیق که یکـی تصدیقی اعتباری باشد و خواه ارتب

توان گفت همۀ روابط تصـدیقات اعتبـاری دارنـد، اعتباری است؛ بنابراین می هاآناز 

 .استساختگی 

تـوان هـا میمعنـا نیسـت کـه در آنایـنساختگی بودن روابط اعتباریات هرگز بـه

علمی را پذیرفت، بلکه  مرجوهرجهرشکلی تفکر، استدالل یا استنتاج کرد و نوعی از به

ی دارد کـه در اژهیوکند و استدالل شرایط فکر در اعتباریات، مراحل خاصی را طی می

 کنیم.اشاره می هاآنادامه به 

 مراحل فکر در ادراکات اعتباری .212

سلو  فکری از مفهومی اعتباری بـه مفهـومی دیگـر یـا از تصـدیق اعتبـاری بـه 

فکری در ادراکات حقیقی متفاوت است و مراحـل مختصـی تصدیقی دیگر، با سلو  

شود، با تجزیه رویی با مجهول شروع میدارد. سلو  فکری در ادراکات حقیقی از روبه

 لیدلبـهیابـد. ادراکـات حقیقـی و تألیف معلومات ادامه و با معلوم کـردن خاتمـه می

و همـین ویژگـی  انـدشان از جهان خارج، انعکاسـی از جهـان خارجیذاتحکایتگری 

 شود. ادراکات حقیقی برای کشف حقایق جهان خارج می درحرکت فکر  سازنهیزم

کـه  اسـتتابع غرض و غـایتی  هاآنند. جعل و اعتبار اادراکات اعتباری  ساختگی

کند. غرض و غایت سازنده گاهی از نیاز و ضرورتی اجتماعی و دنبال می هاآنسازندۀ 

. ساختگی بودن ادراکـات اعتبـاری و استیاز شخصی متأثر گاهی از عاطفه، تمایل و ن

سلو  خاصی برای فکـر در ادراکـات اعتبـاری  سازنهیزم، هاآنغایتمند بودن ساختن 

( حرکت فکـر ۱حرکت در ادراکات اعتباری را در دو مرحله باید توضیح دهیم:  .است

رای اسـتنتاج ( حرکـت فکـر در ادراکـات بـ۱برای جعل و اعتبار ادراکـات اعتبـاری؛ 

 ادراکات اعتباری یا استنتاج از ادراکات اعتباری. 

 درحرکت فکر در مرحلۀ اول، برای کشف مجهول و معلـوم کـردن آن یـا حرکتـی 

. اسـت، بلکه برای کشف نیاز و برطرف کـردن آن ستینی معلومات االمرنفسروابط 
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تـوان شـش مرحلـه می اختصاربهحرکت فکر برای جعل و اعتبار ادراکات اعتباری را 

 وجودبـهرا  هـاآنیی که ضرورت زندگی فردی یا اجتمـاعی ازهایندانست. مواجهه با 

. در مرحلۀ بعد، چـون رفـع نیـاز استآورد، آغاز حرکت فکر در ادراکات اعتباری می

کند که اعتبارکننده با آن ، فکر شروع به شناختن نوع نیازی میاستفرع بر شناخت آن 

یا جمعی یا ... . پس از  استوم شود برای مثال، این نیاز، نیاز فردی روست تا معلروبه

تواند برطـرف کنـد. بـرای که این نیاز را می استی حلراهشناخت نوع نیاز، فکر دنبال 

کند. معلومات حقیقـی کـه وجو میدر معلومات حقیقی خود جست حلراهیافتن این 

وراتی است که از مصادیقی واقعی در تص درواقعرود، فکر در این مرحله سراغشان می

رای کشف مجهول باین تصورات هرگز  درکنند. البته جستجو جهان خارج حکایت می

توان با آن اعتباری ساخت که برای رفـع ای یافتن تصوری است که میبر، بلکه ستین

کنـد در جمـع نیاز مفید است؛ برای مثال، وقتی ضرورت و نیـاز اجتمـاعی اقتضـا می

رود که از رهبـری واقعـی در وجود داشته باشد، فکر دنبال مفهومی حقیقی میرهبری 

یابد کـه را می« رأس»حکایت کند؛ برای نمونه، حقیقتی به نام  االمرنفسجهان واقع و 

رهبری همۀ اعضـای بـدن را برعهـده دارد. در مرحلـۀ بعـد، فکـر مـا ایـن مفهـوم را 

کند که مصداق ر ببرد، بر مصداقی تطبیق میکااینکه برای مصداق واقعی خود بهجایبه

بـرد. کار میجمع بـه ازواقعی این مفهوم نیست؛ برای مثال، مفهوم رأس را بر شخصی 

 سازد.را می« ریاست»فکر مفهومی اعتباری مثل  تیدرنها

ادراکـات اعتبـاری حرکـت  دراعتباریات جعل و اعتبـار شـدند، فکـر  نکهیبعدازا

یا  هاآنحرکت فکر در ادراکات اعتباری برای استنتاج  آن راان توکند که میدیگری می

دانست؛ بنابراین حرکت فکر در ادراکـات اعتبـاری بـه جعـل و  هاآنبرای استنتاج از 

این ادراکات مورد جعـل و اعتبـار شـدند،  نکهیبعدازا، بلکه ستینمنحصر  هاآناعتبار 

که با حرکت در ادراکات طورهمانگیرد. فکر میادراکات پی درفکر حرکت دیگری را 

تواند ادراکات حقیقی استنتاج کند یا از ادراکات حقیقی استنتاج کند و نتایج حقیقی می

 هـاآنرا استنتاج و یـا از  هاآنتواند دست آورد، در ادراکات اعتباری نیز میجدیدی به
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 دست آورد.استنتاج کند و نتایج جدیدی به

رویی با : روبهاستمان مراحل فکر در ادراکات حقیقی مراحل فکر در این حوزه، ه

، تیـدرنهامشکل، شناخت مشکل، مراجعه به معلومات، تجزیه و تألیف معلومـات و 

ی فکر در ادراکات امرحلهدست آوردن نتیجه. البته حرکت پنجمعلوم کردن مجهول و به

نـایی دارد. حرکـت ی فکر در ادراکات حقیقی تفاوتی مبامرحلهاعتباری با حرکت پنج

، سـتینی معلومـات االمـرنفسی در ادراکات اعتباری متکـی بـر روابـط امرحلهپنج

ی معلومات، االمرنفسی در ادراکات حقیقی؛ یعنی روابط امرحلهبرخالف حرکت پنج

ادراکات اعتباری و همهنـین  ازآنجاکهادراکات حقیقی است؛ اما  درعامل حرکت فکر 

ی ندارنـد، حرکـت در حـوزۀ االمـرنفساکات حقیقی روابـط ادراکات اعتباری و ادر

 . ستینی االمرنفسمعلومات اعتباری، متکی بر روابط  دراستنتاج 

 رابطۀ تولیدی ادراکات اعتباری    .213

ی یا بین ادراکـات اعتبـاری و ادراکـات اعتباری بین ادراکات االمرنفسنبود رابطۀ 

ی از معلومـات، فقـط ادسـتهیجـۀ اعتبـاری از دست آوردن نتشود بهحقیقی باعث می

استنتاج منطقی باشد، نه رابطۀ تولیدی؛ زیرا رابطۀ تولیدی باید دو ویژگی داشته باشـد: 

ی مقـدمات االمـرنفساول از مقدمات استنتاج شود و دوم این استنتاج محصول روابط 

این دربـارۀ ی ندارنـد؛ بنـابراالمـرنفسادراکـات اعتبـاری روابـط  کـهیدرحـالباشد؛ 

ند؛ امـا ایـن اتوان گفـت نـوعی اسـتنتاجی حوزۀ ادراکات اعتباری فقط میهااستدالل

 ی نیست؛ پس تولیدی نیست.االمرنفساستنتاج محصول روابط 

ی قابـِل فـرِض هاصـورتبرای روشن شدن رابطۀ استنتاجی ادراکات اعتباری، ما 

رت هـای قابـِل فـرِض اسـتنتاج استنتاج ادراکات اعتباری از ادراکات حقیقی و یا صو

و امکـان اسـتنتاج را در  کنـیمادراکات اعتباری از ادراکات اعتباری دیگر را ذکـر مـی

کنیم تا معلوم شود استنتاج در ادراکات اعتباری در هر فرضی ممکن هریک روشن می

 . ستین

ی به رابطۀ استنتاجی بین ادراکات اعتباری یا بین ادراکات اعتباری و ادراکات حقیق
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.صورت اول فرضی اسـت کـه هـر دو مقدمـه اسـتدالل استپنج صورت قابل فرض 

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 

یجه استدالل حقیقـی باشـد، صـورت که یکی از دو مقدمه استدالل اعتباری باشند و نت

چهارم فرضی است که یکی از دو مقدمـه اسـتدالل اعتبـاری باشـد و نتیجـه اسـتدالل 

صورت پنجم فرضی است که دو مقدمـه اسـتدالل اعتبـاری  تیدرنهااعتباری باشد و 

باشند و نتیجه استدالل هم اعتباری باشد. برای روشن شدن این پنج صورت بایـد هـر 

 ه بررسی کنیم.یک را جداگان

نتیجـه امـری  حـالنیدرعکه هر دو مقدمه حقیقـی بـوده و  استصورت اول این 

اعتباری باشد. در این صورت امکان استنتاج وجود ندارد، زیرا نتیجه باید تابع مقدمات 

آید ی که از آنها بدست میاجهینتباشند، از مقدمات اعتباری نمی کی یه کهیوقتباشد. 

بود. نتیجه امـری اسـت کـه در درون مقـدمات حضـور دارد، وقتـی  اعتباری نخواهد

تواننـد حضور ندارد چگونه مـی هاآنو هی  امر اعتباری ای درون  اندیقیحقمقدمات 

 منتج امری اعتباری باشند. 

که هردو مقدمه اعتباری باشند و نتیجه امری حقیقی باشـد.  استصورت دوم این 

جود ندارد، به همان دلیلی که در صورت سابق ذکـر در این فرض هم امکان استنتاج و

نتیجه باید تابع مقدمات باشد، زیرا نتیجه در مقـدمات بایـد حضـور  هرحالبهکردیم. 

باشند، امر حقیقی نمی گونه یهداشته باشد، وقتی مقدمات اعتباری هستند و مشتمل بر 

 ی حقیقی استنتاج کرد. اجهینت هاآنتوان از نمی

 حـالنیدرعکه یکی از دو مقدمه استدالل اعتباری باشـد و  استاین صورت سوم 

،زیرا اسـتنتیجه استدالل حقیقی باشد. این صورت هم همهون صورت قبل مستحیل 

، نتیجـه است، وقتی یکی از دو مقدمه استدالل اعتباری استنتیجه تابع اخس  مقدمتین 

 د. تواند حقیقی باشاستدالل هم باید اعتباری باشد و نمی

که یکی از مقدمات اعتباری باشد و دیگر مقدمه حقیقـی  استصورت چهارم این 



 

 

001 

گـردد اعتبـاری باشـد، در ایـن صـورت رابطـه ی کـه اسـتنتاج میاجهینتباشد و البته 

زیـد عـالم »ی مثـل ایقـیحقخواهد، مثال  از ضمیمه شدن مقدمه  ریپذامکان یاستنتاج

ی اجـهینتتـوان می« االکـرام اسـتمی الزمهـر عـال»به یک مقدمه اعتباری مثل « است

بنابراین در جایی که یکی از مقدمات «. زید الزم االکرام است»اعتباری استنتاج کرد که 

 ی اعتباری بدست دهد.اجهینتتواند ، قیاس میاستاعتباری 

که هر دو مقدمه امری اعتباری باشند و نتیجه هم نیز امری  استصورت پنجم این 

 -دو مقدمـه  -در این مورد مسئله این است که آیـا یـک اعتبـار  درواقعد. اعتباری باش

تواند از دل خود اعتباری دیگر را نتیجه دهد، حتی اگر فاعل اعتبار، نتیجه را اعتبـار می

نکرده باشد. این فرض در علم اصول فقه تحت عنوان اصل مثبـت مـورد بحـث قـرار 

ین است که اگر اعتباری صورت گرفت و گیرد، در مسئله اصل مثبت بحث بر سر امی

توان لوازم اعتباری یک مسئله را مورد این اعتبار دارای لوازم اعتباری دیگر بود، آیا می

اعتبار دانست، حتی در صورتی که فاعل اعتبار فقط ملزوم را اعتبار کـرده اسـت و بـه 

ل و سازندگی فاعـل امر اعتباری تابع جع گریدعبارتبهلوازم آن التفاتی نداشته است. 

آیـد، حـال اگـر ، بنابراین امر اعتباری با قصد و جعل فاعل اعتبار پدیـد میاستاعتبار 

فاعل اعتبار، اعتباری را ایجاد کند و آن اعتبار مستلزم امر اعتبـاری دیگـری باشـد کـه 

 توان از اعتبـار اول، اعتبـار دوم را اسـتنتاججعل نکرده است، آیا می آن رافاعل اعتبار 

توان اعتبار یک امر را اعتبار لوازم آن امر محسـوب کـرد حتـی اگـر کرد  یعنی آیا می

فاعل اعتبار لوازم امر اعتباری اول را اعتبار و جعل نکرده باشد  برای روشن شدن این 

گوید تشنه هستم، بر تو واجـب کنیم، پدری به فرزند خود میصورت مثالی را ذکر می

نی، در اینجا وجوب برطـرف کـردن تشـنگی یـک امـر است تشنگی من را برطرف ک

، اگر فرزند بخواهد تشنگی پدر را برطرف کند باید برود آب بیاورد، پس استاعتباری 

وجـوب آوردن آب از لـوازم وجـوب رفـع  درواقـعآوردن آب هم باید واجب باشد، 

داده اعتباری در مورد وجوب آوردن آب، انجـام نـ گونه یه، اما پدر استتشنگی پدر 

است و التفاتی هم به این نکته نداشته است که الزمه وجـوب رفـع تشـنگی، وجـوب 
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توان اعتبار دوم و یا همان وجـوب آوردن آب را ، حال در اینجا آیا میاستآوردن آب 

 6توان از وجوب رفع تشنگی استنتاج کرد یا نمی

تشکیل شده باشد، به لحاظ منطِق منتج بودِن قیاس، قیاسی که از دو مقدمه اعتباری 

آید، اما اینکه نتیجـه اسـتنتاج دست میتواند نتیجه دهد، یعنی در این مورد نتیجه بهمی

قیاسی کـه از دو  گریدانیببه، است، محل تردید استشده، آیا مورد اعتبار فاعل اعتبار 

، اما اینکه نتیجه اسـتنتاج شـده را بتـوان استمقدمه اعتباری تشکیل شده است، منتج 

. تردید در این مسئله استفاعل اعتبار گذاشت محل تردید  برعهدهعنوان یک اعتبار هب

که ماهیت امور اعتباری قصدی و تابع جعل و اعتبـار فاعـل اعتبـار  استناشی از این 

جعل و اعتباری قصد نشده است حتی اگر الزمه یک اعتبار  گونه یه کهیمادامو  است

توان گفـت کـه می اگرچه، استاری بودن امری معقول مورد نظر باشد، تردید در اعتب

اگر به الزمـه اعتبـارات  گریدعبارتبهکرد و یا اگر فاعل اعتبار به نتیجه التفات پیدا می

هـر اعتبـار  سوکیازگرفت، زیرا کرد، حتما  این اعتبار صورت میخود التفات پیدا می

در حصول غرض نقـش دارد، ی دیگر اعتبار نکردن امری که ازسوو  استتابع غرض 

کـه هـی   است، و ارتکاب امر خالف غرض کاری غیر عقالیی استبرخالف غرض 

ی تـابع اعتبـار امـر اعتبـارچون  بازهمعاقلی انجام نخواهد داد، اما در این صورت نیز 

توان این اعتبـار را برعهـده و فاعل اعتبار، هی  اعتباری را انجام نداده است، نمی است

 ر گذاشت.فاعل اعتبا

منطق استنتاج مقتضی این است کـه قیـاس متشـکل از دو  اگرچهپس در این قسم 

خصوصیتی که امری اعتبـاری واجـد آن  لیدلبهی ارائه دهد، اما اجهینتمقدمه اعتباری، 

 برعهـدهتوان نتیجه استحصال شده را به فاعل اعتبار استناد داد و اعتبار آن را نمی است

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

موضع  دوند. حجیت اصل مثبت در کنمی بحث« حجیت اصل مثبت»این صورت را در علم اصول فقه تحت عنوان  6

 استامارات محل اختالف اصولیون  مثبتاتکه حجیت  استامارات  مثبتات: یکی دربارۀ شودمی بحثاز علم اصول فقه 

 اند.قائل عملیهاصول  مثبتاتکه اکثر اصولیون به عدم حجیت  است عملیهاصول  مثبتاتو یکی دربارۀ 
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اش اعتبـاری توان گفت که قیاسی که دو مقدمهدر این صورت میاو گذاشت، بنابراین 

 باشند.اعتباری بودن نتیجه نمی دکنندهیتولباشند اما نتیجه می دکنندهیتولباشند می

اش حقیقـی و تا اینجا معلوم شد که اسـتنتاج منطقـی از اسـتداللی کـه  دو مقدمـه

اش حقیقـی ش اعتباری و نتیجـهااش اعتباری است، و از استداللی که دو مقدمهنتیجه

اش حقیقـی اسـت اش اعتبـاری و نتیجـهاست، و یا از استداللی که یکی از دو مقدمـه

اش اعتباری اش اعتباری و نتیجه، اما از استداللی که یکی از دو مقدمهستین ریپذامکان

ج ، اسـتنتااسـتاش اعتبـاری اش اعتباری و نتیجهاست و یا از استداللی که دو مقدمه

 . است ریپذامکان

 ریپـذامکانبیان فوق استنتاج در برخی صور در حوزه ادراکـات اعتبـاری  براساس

یـا جـدلی   اسـتی ممکن برهـانی هاحوزه، امام سوال این است که استنتاج در است

 پاسخ این سوال را در عنوان بعدی روشن خواهیم کرد.

 روش رابطه تولیدی در ادراکات اعتباری .214

که در مورد ادراکات حقیقی بیان گردید، هر اسـتداللی دارای دو جهـت  طورهمان

، یک جهت صوری و یک جهت مادی. استدالل در حوزه ادراکات اعتبـاری نیـز است

ها را در بخـش . ما جهت صوری ایـن اسـتداللاستدارای دو جهت صوری و مادی 

 دهیم.توضیح می« ب»ها را در بخش و جهت مادی این استدالل« الف»

ی به جزئکه حرکت از  استالف( روش استدالل کردن به لحاظ صورت یا تمثیلی 

که  استو یا قیاسی  استی به کلی جزئکه حرکت از  استو یا استقرایی  استی جزئ

. هریک از تمثیل، استقراء و یـا قیـاس بـرای منـتج بـودن استحرکت از کلی به کلی 

، لکن در ادراکات اعتباری استمنطق مذکور  باشند، که در کتبنیازمند به شرایطی می

ی برخوردار نمی باشد، و از آنجا االمرنفسو از  است، امر اعتباری تابع اعتبار ازآنجاکه

، اسـتی اعتباری، اعتباری بوده و تابع جعـل معتبِـر هااستداللکه صورت استدالل در 

، و اسـتع اعتبار معتبِـر ی اعتباری نیز تابهااستداللشرایط منتج بودن یک استدالل در 

، منـتج اسـتاعتبار گردد که یک استداللی که به لحاظ منطقـی عقـیم  طورنیالذا اگر 
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ی اعتباری هااستداللشود که استفاده از صورت عقیم هم در باشد، این اعتبار باعث می

ــد.  ــاز باش ــان  نیرالدینصــخواجهمج ــوهر النضــید در بی ــی در ج ــاتفاوتطوس ی ه

 فرماید:کند و میهانی و جدلی به همین نکته اشاره میی برهااستدالل

حسب شهرت، قیاس و یا استقراء )را مورد استفاده تواند بهصورت، جدلی می حسببهاما 

حسب شهرت منتج باشد قرار دهد(، و در فرض استفاده از قیاس، قیاس منتج یا عقیم را اگر به

موجبه در شکل دوم.... بنابراین جدل اعم از برهان )مورد استفاده قرار دهد( مثل استنتاج از دو 

حسب صورت استدالل از هم از جهت صورت و هم از جهت ماده.... )اما جدل به است

جدل  کهیدرحالتواند از اشکال منتج قیاس استفاده کند ( زیرا برهان فقط میاستبرهان اعم 

تواند از اشکال عقیم قیاس )نیز( ( میتواند از قیاس و استقراء و ) در فرض استفاده از قیاسمی

 (۱۵۱: ۱۵۵۱استفاده کند. )طوسی

توان از ی آن نیست که در این دسته از استدالالت نمیمعنابهالبته این دیدگاه هرگز  

روش تمثیلی و یا استقرایی و قیاسی استفاده کرد، بلکه به ایـن معناسـت کـه صـورت 

نیست همه شرایط انتاج را داشته باشـد بلکـه استدالل در این دسته از استدالالت الزم 

 ی عقیم استفاده کردهااستداللاعتبار معتبران از  واسطهبهتوان می

که بیان شد، استدالل در امـور اعتبـاری همهـون اسـتدالل در امـور  طورهمانب( 

. جهت مادی استدالل در مورد استحقیقی دارای جهتی صوری و دارای جهتی مادی 

باشند، موادی که در مقـدمات که در مقدمات استدالل مذکور می استیی مواد و قضایا

شوند یا برهانی هستند، یا جدلی، یا خطابی، یا شعری و استدالل مورد استفاده واقع می

باشند دارای سـه یا مغالطی. مواد برهانی موادی هستند یقینی، و مواد یقینی، موادی می

کـه محمـول در هـی   استاز کلیت این  خصوصیت ذاتیت، ضرورت و کلیت. منظور

گـردد بلکـه همـواره و وقت از اوقات و یا در هی  فردی از افراد موضوع، سـلب نمی

ـــورت ـــل  درهرص ـــود حم ـــوع خ ـــراد موض ـــه اف ـــر هم ـــوع و ب ـــر موض ب

کـه محمـول از  اسـت(، و منظـور از ضـرورت ایـن ۱۱۰ب:۱۵۹۵گردد)طباطبایی،می

که محمول  است( و منظور از ذاتیت این ۱۱۱موضوع امکان سلب نداشته باشد )همان،

ی بر موضوع حمل گردد اواسطه هرگونهاز صمیم ذات موضوع انتزاع گردیده و بدون 
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 (. ۱۵۷)همان،

هر سـه خصوصـیت ذاتیـت، ضـرورت و کلیـت، در تصـدیقات اعتبـاری یافـت 

گردند. دلیل این مطلب آن است که قضایای اعتباری که دارای موضوع و محمـول نمی

به طور حقیقی امکان سلب از موضـوعات را خـود دارنـد،  هاآنباشند، محموالت می

، بـا زوال اسـتزیرا حمل این محموالت بر موضوعات خود به دلیل اینکه تابع غرض 

و لذا این حمل یـک حمـل پایـدار و  6(۱۱۷الف:۱۵۹۵ یی،طباطبایابد)غرض زوال می

ی دیگر نسبت محمول ازسو، یعنی خصوصیت ضرورت را ندارد ستینغیر قابل سلب 

نیست که محمول از دل موضـوع اسـتخراج گردیـده و  گونهنیابا موضوع خود هرگز 

که محمـول در ایـن  استی بر آن حمل گردد، بلکه به این دلیل اواسطه هرگونهبدون 

ی خود حمـل گردیـده رواقعیغکه بر مصداق  استمفهومی  درواقعسلسله از ادراکات 

ه محمول از دل موضوع استخراج نگردیده است بلکه این موضـوع است، یعنی نه اینک

که فرضا  و اعتبارا  مصداق محمول محسوب گردیده است، پرواضح است که این  است

 فرمایند:بر این مطلب می دیتأکبا ذاتیت هرگز سازگاری ندارد. عالمه طباطبایی ضمن 

یات فقط در قضایای حقیقی مقدمات برهان باید ضروری دائمی و کلی باشد و این خصوص

باشند و در مقدمات اعتباری این خصوصیات وجود ندارند. جاری می االمرنفسمطابق با 

 ( ۱۷۱ا الف:تیب)طباطبایی، 

بنابراین تا اینجا معلوم گردید که ادراکـات اعتبـاری وقتـی در قالـب گـزاره قـرار 

باشـند، طبیعتـا  گیرند، دارای خصوصیاتی همهون ذاتیت، ضـرورت و کلیـت نمیمی

گیرند. حـال سـوال ایـن ادراکات اعتباری در سلسله مواد برهانی قرار نمی جهتنیازا
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 کهجاییحدود هستند تا دارای اینتازه  این مصادیق: »کنندمینکته اشاره  به همین دومایشان در قالب نتیجه  .6

مثال   کهچنان؛ شوندمیمتبدل ها و با تبدل آن روندمیان میها ازرفتن آن میانموجودند و با از دواعیاحساسات و 

بروز احساسات  ۀواسطروزی دیگر بهو  کردتصور  ویژه شیراحساسات  رویفرد انسان را از توان روزی یکمی

 "درونیاحساسات "خود  وجودیو با تبدل عوامل  باشندتغییر میقابلاین معانی موش قرارداد؛ پس  دیگری

 .«شوندمیمتبدل 
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گیرند پس از چه سـنخ است که اگر ادراکات اعتباری در سلسله مواد برهانی قرار نمی

 گوییم.توانند باشند  این سوال را در عنوان بعدی پاسخ میمواد می

 ی اعتباریهااستداللجدلی بودن  .215

یی هـاگزارهدهنـد ی اعتبـاری را تشـکیل میهااستداللی اعتباری که مواد هاگزاره

ی جاری هااستداللدلیل همینگیرند و بهی جدلی قرار میهاگزارههستند که در سلسله 

 یی جدلی محسوب کرد. هااستداللتوان در ادراکات اعتباری را می

ها خصوصیات مواد که این گزاره استاین دلیل ی اعتباری به هاگزارهجدلی بودن 

باشند. از دیدگاه اهل منطق مواد جدلی یا از مشهورات هستند و یا از جدلی را دارا می

گردنـد، االخـص تقسـیم میاالعم و بـالمعنیمسلمات. مشهورات به دو دسته بالمعنی

 عقـالطابق آراء باشند که هی  واقعیتی وراء تمشهورات بالمعنی االخص مشهوراتی می

کـه  اسـت عقـالندارند، بنابراین تطابق و توافق و یا به عبارت بهتـر، اعتبـار و جعـل 

آورد، پس در این دسته از قضایا حکایـت از می وجودبهمشهورات بالمعنی االخص را 

جهان خارج، تصدیق و یا تکذیب، یقینی و یا ظنی بودن، ضرورت و یا کلیت حقیقی، 

ی خـارجی هادهیـپدی االمرنفساین دسته از قضایا تابعی از روابط  معنا ندارد چرا که

باشند. این خصوصیات، دقیقا  همان باشند بلکه تابعی از توافق و اعتبار معتبِران مینمی

تـوان نتیجـه باشـند پـس میمی هـاآنی اعتباری واجد هاگزارهکه  استخصوصیاتی 

 باشند.ی مشهور بالمعنی االخص میاهگزارهی اعتباری از دسته هاگزارهگرفت که 

باشـند، مسـلمات شود مسـلمات میماده دیگری که در قیاسات جدلی استفاده می

باشـند. باشند که محصول تسالم و قبول بـین دو طـرف و یـا بیشـتر مییی میهاگزاره

باشـند و یـا از گردند که یـا از مسـلمات عامـه میمسلمات نیز به دو دسته تقسیم می

یی هستند که محصـول قبـول عمـوم هاگزارهباشند. مسلمات عامه خاصه می مسلمات

باشند که محصول قبول بین چنـد نفـر یی میهاگزارهباشند و مسلمات خاصه مردم می

ی از مسـلمات باشـند، چـرا کـه انمونهتوانند ی اعتباری میهاگزارهباشند. خا، می

ند و اعتبار و جعل چیزی غیر از قبول باشی اعتباری محصول اعتبار و جعل میهاگزاره
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تواند عمـومی باشـد در ایـن صـورت و این اعتبار می ستینی هاگزارهو پذیرش این 

تواند خا، باشد در این صـورت ی اعتباری مورد قبول عموم مردم بوده و میهاگزاره

تـوان گفـت باشـند، پـس میی اعتباری مورد قبول تعداد خاصی از مـردم میهاگزاره

 هاآنتوان باشند و به همین دلیل میی اعتباری دارای خصوصیات مسلمات میهاارهگز

 ی از مسلمات به حساب آورد. انمونهرا 

باشـند، و هـر اسـتداللی کـه از ی جـدلی میهـاگزارهی اعتباری، هاگزارهبنابراین 

 یهااسـتدالل. جـدلی بـودن اسـتی اعتباری استفاده کند، اسـتداللی جـدلی هاگزاره

کـه  طورهمـانها باشـد بلکـه اعتباری چیزی نیست که منحصر در مواد این اسـتدالل

تواند جدلی باشد یعنی صـورت ایـن ها نیز میگذشت صورت این استدالل نیازاشیپ

 تواند اعتباری و مورد توافق طرفین و یا عموم مردم باشد. ها میاستدالل

ی جـدلی بـه هااستداللاعتباری را  ی جاری در ادراکاتهااستداللطباطبایی عالمه

ی برهانی هااستداللالحکمه پس از منع جریان آورند. ایشان در کتاب نهایهحساب می

کننـد ی جاری در این حوزه را جدلی معرفی میهااستداللدر حوزه ادراکات اعتباری، 

 فرماید:می نهیزمنیدراو 

شود و از نوع جدل و مسلمات تشکیل می یابد از مشهوراتقیاسی که در اعتباریات جریان می

ی پذیرفتنی است که آثاری ادستهخواهد بود. )در روند بررسی و ارزیابی اعتباریات( آن 

ی و رفتنینپذی ادستهبرای آن داشته باشد و آن  شدهگرفته درنظرمتناسب و شایسته با اهداف 

 باشد. )همان( اثریبمردود است که لغو و 

 گیرینتیجه

نقسام هستی به حقیقی و اعتباری و بحث از احکام هر یک، از مباحث ضروری ا .۱

. تفاوت عمیق هستی حقیقی و اعتباری به تفاوت ادراکات حقیقی استفلسفه اسالمی 

مانع خلط  نکهیبراعالوهگردد و تفاوت ادراکات حقیقی و اعتباری و اعتباری منتهی می

تبیین سلو  فکری و تولید معرفت در هـر گردد، ضرورت دسته ادرا  می دونیابین 

سازد. سلو  فکری در ادراکات حقیقی برای رسیدن به یـک را روشن می هاآنیک از 
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 ازآنجاکـه، لکـن استی حقیقی هادهیپدی بین االمرنفسادرا  جدید، وامدار روابط 

 ی اعتباری وجود ندارد، سلو  فکری در این سلسـلههادهیپدی بین االمرنفسروابط 

 ادراکات متفاوت خواهد بود. 

گیـرد، در یـک سلو  فکر در حوزه ادراکات اعتباری در دو مرحله صورت می .۱

کنـد طـی می نـهیزمنیدراشوند، مراحلی کـه فکـر مرحله ادراکات اعتباری ساخته می

را  هـاآنیی که ضرورت زندگی فـردی و یـا اجتمـاعی ازهایناز :مواجهه با  اندعبارت

ورد، شناخت نوع نیازی که اعتبار کننده با آن روبرو شده است، تا معلـوم آمی وجودبه

 انیـدرمو یـا نیـاز جمعـی و یـا ...، جسـتجو  اسـتشود مثال  این نیاز یک نیاز فردی 

توان با آن به منظور یافتن تصوری که می اندشدهتصوراتی که از حقایق خارجی انتزاع 

 این مفهوم بر غیر مصداق واقعی خود. ، تطبیقاستاعتباری ساخت که رافع نیاز 

در مرحله دوم فکر به استنتاج از ادراکات اعتباری و یا استنتاج ادراکات اعتباری از 

پردازد.مراحل فکر در این حوزه همان مراحل فکر در حوزه ادراکات دیگر ادراکات می

علومات، از برخورد با مشکل، شناخت مشکل، مراجعه به م اندعبارت، که استحقیقی 

 دست آوردن نتیجه.معلوم کردن مجهول و به تیدرنهاتجزیه و تألیف بین معلومات و 

اعتبار تنها در حـوزه تطبیـق ادراکات اعتباری حقیقتا ادرا  نمی باشند، چرا که  .۵

مفهوم واقعی بر غیر مصداق واقعی خود تحقق یافته است. یعنـی معتبِـر یـک مفهـوم 

این مفهوم حقیقی، از حقایق خارجی انتـزاع شـده اسـت، کند)خوِد حقیقی را اخذ می

شـوند و ذهـن از جانـب خـودش و یعنی همواره مفاهیم از حقایق خارجی انتزاع می

تواند مفهومی داشته باشد تمام مفاهیمی که تحت عنوان بدون ارتباط با عالم خارج نمی

، از وقـایع خـارجی «ملکیـت»شود، مثل مفهـوم ها نام برده میمفاهیمی اعتباری از آن

های فردی و یا اجتمـاعی ایـن دلیل وجود ضرورتاند( و در مرحله بعد، بهانتزاع شده

دهد) این تطبیق کـار قـوه مفاهیم را، باالعتبار بر مصداق غیرواقعی خودشان تطبیق می

کند و یا از ای است که ادراکات را با یکدیگر ترکیب میمتخیله است، قوه متخیله، قوه

سـازد سازد، آنهه ایـن قـوه میکند، قوه متخیله ادرا  جدیدی نمیگر تجزیه مییکدی
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ترکیبی از ادراکاتی است که انسان از جهان خارج انتزاع کرده است. وقتی کـه مفهـوم 

های فردی و یا اجتماعی، آنهه دلیل ضرورتحقیقی از خارج انتزاع گردید، این قوه به

آورد، این یـک ادرا  جدیـد فهوم به حساب میمصداق مفهوم نیست را از مصادیق م

دیگر تطبیـق عبارتگیرد و ال غیـر، بـهنیست( و لذا اعتبار در حوزه تطبیق صورت می

 مفهوم بر مصداق اعتباری است نه خوِد مفهوم. 

اصـل ایـن  تنهانـهباشـند، ادراکات اعتباری محصول جعل و قـرارداد معتبِـر می .۰

. این روابط یا در قالـب استنیز اعتباری  هاآنروابط بین ادراکات اعتباری است بلکه 

و  اسـترابطه موضوع و محمول در یک قضیه است و یا در قالب روابـط بـین قضـایا 

روابط بین قضایا نیز گاهی در قالب یک اسـتدالل بـرای حصـول یـک نتیجـه، محقـق 

 . استگردد. در تمام این موارد روابط جعلی و اعتباری می

است که رابطه تولیدی در ادراکات حقیقی وجـود دارد و محصـول ایـن بدیهی  .۷

ذاتی، ضروری و  االمرنفسکه به لحاظ صدق و مطابقت با  استرابطه، تول د قضایایی 

باشند، اما این رابطه تولیدی در ادراکات اعتباری صرفا  در حـد  اسـتنتاج یـک کلی می

ورتی که هر دو مقدمه یا حداقل یکی در ص همآننتیجه از دو مقدمه قابل پذیرش است 

ادرا  اعتبـاری از ادرا  حقیقـی و ادرا   گریدعبارتبـهاز دو مقدمه اعتباری باشند، 

حقیقی از ادرا  اعتباری قابل استنتاج نیست، بلکه صرفا  یک ادرا  اعتباری از ادرا  

 . استاعتباری دیگر قابل استنتاج 

اری یا بین ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی رابطه استنتاجی بین ادراکات اعتب .۱

. صورت اول فرضی است که هر دو مقدمـه اسـتدالل استبه پنج صورت قابل فرض 

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 

یکی از دو مقدمه استدالل اعتباری باشند و نتیجه استدالل حقیقـی باشـد، صـورت که 

چهارم فرضی است که یکی از دو مقدمـه اسـتدالل اعتبـاری باشـد و نتیجـه اسـتدالل 

صورت پنجم فرضی است که دو مقدمـه اسـتدالل اعتبـاری  تیدرنهااعتباری باشد و 
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روشن شدن این پنج صورت بایـد هـر باشند و نتیجه استدالل هم اعتباری باشد. برای 

 یک را جداگانه بررسی کنیم.

اش اعتباری است، اش حقیقی و نتیجهاستنتاج منطقی از استداللی که  دو مقدمه .۵

اش حقیقی است، و یا از استداللی کـه اش اعتباری و نتیجهو از استداللی که دو مقدمه

، امـا از سـتین ریپـذامکانت اش حقیقـی اسـاش اعتبـاری و نتیجـهیکی از دو مقدمه

اش اعتباری است و یا از اسـتداللی اش اعتباری و نتیجهاستداللی که یکی از دو مقدمه

 . است ریپذامکان، استنتاج استاش اعتباری اش اعتباری و نتیجهکه دو مقدمه

توان به لحاظ منطقی از در صورتی که دو مقدمه یک استدالل اعتباری باشند، می .۹

دست آورد، لکن آیا نتیجه بدست آمـده هـم اعتبـاری اسـت  ای بهاستدالل نتیجهاین 

ها فرع بر پذیرش این نکتـه اسـت کـه اگـر اعتباری بودن نتیجه این سلسله از استدالل

را نیز اعتبار کرده اسـت )همـان  کسی چیزی را اعتبار کرد، حتما  آثار و لوازم عقلی آن

گیرد(، خواه ت عنوان اصل مثبت مورد بحث قرار میای که در علم اصول فقه تحمسئله

معتبِر آثار و لوازم اعتبار خود را اعتبار کرده باشد و خواه اعتبار نکرده باشـد. بنـابراین 

معنای اعتبار آثار و لـوازم اگر دو مقدمه استدالل اعتباری باشند، و اگر اعتبار چیزی، به

ای کـه از ایـن عقلی مقدمات است، نتیجه عقلی آن باشد، چون نتیجه استدالل از لوازم

 آید حتما  اعتباری خواهد بود.  دست میها بهسلسله استدالل

، دارای مـاده و هااسـتداللاستدالل در حوزه ادراکات اعتبـاری همهـون دیگـر  .۷

ها حداقل در یکی از مقـدمات اسـتدالل،باید اعتبـاری ، مواد این استداللاستصورت 

بلکه صورت  ستین هاآنها منحصر در ماده دن این سلسله از استداللباشد. اعتباری بو

ی اسـتدالل در هـاروشباشند، به همین دلیـل ها نیز اعتباری میاین سلسله از استدالل

تواند در فرض قبول و اعتبـار معتبـران در عـین ادراکات اعتباری به لحاظ صورت می

توان از ها می، یعنی در این سلسله استداللباشند، منتج باشداینکه فاقد شرایط انتاج می

آورد البته فقط در صورتی که معتبران ایـن شـیوه  دستبهی عقیم نیز نتیجه هااستدالل

 استدالل را مورد قبول قرار داده باشند.  
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رونـد، از سـنخ قضـایای می کاربهی اعتباری هااستداللقضایا یا موادی که در  .۱۵

باشند. به همین دلیل در حـوزه ادراکـات اعتبـاری ات( میجدلی ) مشهورات و مسلم

شود، و برهان در ایـن سلسـله از ادراکـات گرفته می کاربهی جدلی هااستداللهمواره 

 . گرددینمجاری 

ی اعتباری امری نیست که مختص به ماده این سلسله از هااستداللجدلی بودن  .۱۱

کنـد. سلسله از استدالل جدل راه پیدا میها باشد بلکه در صورت و شکل این استدالل

مورد قبول و پذیرش  آن را مجادلهچرا که خصوصیت جدلی بودن این است که طرفین 

، اسـتی اعتباری چون صورت استدالل هم امری اعتباری هااستداللدهند. در قرار می

پیـدا  صورت استدالل امری خواهد بود که با قبول و پذیرش و اعتبار معتبـران، اعتبـار

آورد، و لـذا صـورت ایـن سلسـله از مـی دستبهکرده است و توانایی نتیجه دادن را 

ها واجد همان عنصری است که در جدل وجود دارد، یعنی با قبول و پذیرش و استدالل

منطقیون همواره جدلی بودن  اگرچهتواند منتج باشد، یا به عبارتی با اعتبار معتبران می

اما ما معتقد هستیم که این مهم در صـورت  انددانستهواد استدالل استدالل را ناشی از م

استدالل هم جاری است، عبارتی که از خواجه طوسی ذکر کرده ایم شاهدی معقول بر 

 تواند باشد. این مطلب می
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