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چکیده
عالمهطباطبایی مفاهیم اعتباری را در بحثهای خود بسیار رواج داد .در تفسیر سـخنان ایشـان
دیدگاههای مختلفی وجود دارد .آیت ل
ال جوادی آملی ،یکی از شاگردان برجستۀ ایشان ،به شرح و
تکمیل دیدگاه عالمه پرداخته است .در سخن ایشان ،اعتباری گاهی وفت وجود و گاهی وـفت
مفهوم است .بهنظر ایشان وجود و مفهوم اعتباری ،ریشه و غایتی تکوینی و نفساالمـری دارنـد و
به تبع ،خود آنها هم تکوین و نفس االمر دارند؛ برایناساس ،مفاهیم و گزارههای اعتباری محـ
یا اجتماعی هم گاهی نفساالمر و حقیقت دارند؛ به شرطی کـه ریشـه و غایـت اعتبـار در آنهـا،
حقیقی و نفساالمری باشد و یقین به این ریشه و غایت حاول شده باشد؛ دراینوورت ،گـزارۀ
اعتباری ،ضرورت ودق و یقین دارد و بر این گزارهها میتوان برهان اقامه کرد .اگر ریشه و غایت
اعتبار ،حقیقی و یقینی نباشند ،اعتبار نفساالمر ندارد.
کلیدواژهها :اعتباریات ،مفهوم اعتباری ،وجود اعتباری ،نفساالمر ،یقین.
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مقدمه

بحث مفاهیم حقیقی و اعتباری در فلسفۀ اسالمی ،اوحالحات گوناگونی داشته است .در
دوران معاور ،عالمهطباطبایی بیش از گذشتگان به مفاهیم حقیقی و اعتباری پرداخـت و
نقش آنها را در علوم مختلـف توضـید داد .شـاگردان و شـارحان ایشـان دیـدگاههای
مختلفی دربارۀ این موضـو دارنـد .آیـت لالجوادی آملـی یکـی از شـاگردان برجسـتۀ
عالمهطباطبایی هستند و در این مقاله دیدگاه ایشان را دربارۀ این مسئله بررسی میکنـیم.
ایشان ضمن بیان دیدگاههای عالمـهطباطبایی ،بـرای تکمیـل نظریـۀ اعتباریـات تـالش
بسیاری می کنند .یکی از مسائل مهم در اعتباریات ،ارتبـاط داشـتن یـا نداشـتن مفـاهیم
اعتباری با حقایق تکوینی و نفساالمری است .آیا مفاهیم اعتبـاری ارتبـاطی بـا حقـایق
تکوینی دارند؟ اگر دارند ،این ارتباط چگونه اسـت؟ بـرای روشـن شـدن ایـن محلـب،
نخس ت باید معانی مختلف اعتباری را روشن کنیم .در مرحلۀ بعد ،ارتباط مفهوم اعتباری
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را با حقایق تکوینی بررسی میکنیم .با تبیین این ارتباط میتـوان ارزش معرفتشـناختی
علوم اعتباری را مشخص و روش تحقیق در آنها را براساس روشهای موجود در منحق
تبیین کرد.
معانی مختلف اعتباری

عالمــهطباطبایی در نهایهالحکمــه ( )۱۵۵ :۱۵۹۷بــه چهــار معنــا بــرای اعتبــاری و
آیت لالجوادی آملی به معانی دیگری نیز اشاره میکند .با دقت در معانی بیان شده توسط
آیت لال جوادی آملی میفهمیم اعتباری گاهی ووف وجود است و گاهی ووف مفهوم.
وجود اعتباری در پنج معنا و مفهوم اعتباری در دو معنا بهکار میرود.
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الف :معانی وجود اعتباری (هنگامیکه اعتباری وصف وجود است):

 .۱اعتباری دربرابر اویل :وجود یا حقیقت و تحقق بالذات در خـارج دارد کـه بـه آن
اویل میگویند یا حقیقت و تحقق بالذات ندارد و تحققـش باواسـحه اسـت کـه بـه آن

اعتباری میگویند (جـوادی آملـی۱۵۹۵ ،ب۱۵۹۱ ،۵۰/۱ :ب۱۷/۷ :؛ طباطبـایی:۱۵۹۷ ،
)۱۵۵؛ مانند ماهیت که وجود نیست و تحقق بالذات ندارد؛ ولی بهواسحۀ وجـود تحقـق
دارد (جوادی آملی۱۵۹۱ ،الف .)۵۱۵/۱-۱ :در حکمـت متعالیـه از ایـن معنـا در بحـث
اوالت وجود استفاده میکنند.
 .۱همۀ موجودات ماسوی لال :در اوحالحی ،به وجود واجبتعالی ،که وجود محلـق
به اطالق مقسمی است ،وجود حقیقی و به همۀ موجودات غیر از حقتعالی ،موجـودات
اعتباری میگویند .در این معنا ،وجود حقیقی فقط به وجود حقتعـالی منحصـر اسـت و
دیگر وجودها اعتباری و تجلیات آن وجودنـد (جـواد آملـی۱۵۹۵ ،ب۱۵۹۱ ،۵۰/۱ :ب:
 .)۱۷/۷این معنا در وحدت شخصی وجود بهکار میرود.
 . ۵وجود مقید دربرابر وجود محلق به اطالق قسمی :در تقسیمی ،وجود را به محلق و
مقید تقسیم میکنند .در این تقسیم ،به موجودات مقید ،اعتباری و به وجود محلق بـا قیـد
اطالق ،وجود حقیقی یا فی

منبسط میگویند (همان) .از ایـن معنـا در بحـث حقیقـت

 .۰وجود وابسته به اعتبار (افعال ارادی انسان) :در تقسیم دیگری ،وجود را به دو دسته
تقسیم میکنند .وجودی که تحققش به اعتبار و اراده انسان وابسته نیست و به آن حقیقـی
میگویند و وجودی که با اعتبار و اراده انسان تحقق و وجـود مـییابـد .بـه ایـن وجـود
اعتباری میگویند .وجود اعتباری شامل افعال ارادی انسان است و وجود حقیقی شـامل
همۀ موجودات دیگر است که بدون نیاز به ارادۀ انسان محققاند (جوادی آملی۱۵۹۱ ،ب:
 )۰۷ :۱۵۵۷ ،۱۷۵/۰فالسفه از این اوحالح برای تقسیم حکمت بـهمعنای عـام اسـتفاده
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ساری وجود در تشکیک وجود سخن میگویند.

میکنند و براساس آن ،وجودات اعتباری را موضو حکمت عملی و وجودات حقیقی را
موضو حکت نظری میدانند.
 . ۷فرد غیربالذات :وجودهای خارجی در مقایسه با مفاهیمی که از آنها فهم میشوند
و بر آنها ودق میکنند ،دو گونه هستند:
الف :حقیقت و ماهیت وجود با مفهوم بیان شود؛ دراینوورت ،وجو ْد فرد حقیقی و
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بالذات مفهوم است و مفهو ْم وجود حقیقی در خارج دارد؛ برایناساس ،مفاهیم مـاهوی،
وجودی حقیقی در خارج دارند؛ زیرا حقیقت و ماهیت وجودی خا

را بیان میکننـد.

این مفاهیم ،وجودی در ذهن و وجودی در خارج دارند که وجود ذهنی آنهـا از وجـود
خارجیشان حکایت میکند.
ب :حقیقت و ماهیت وجود با مفهوم بیان نشود ،بلکه مفهوم از چیزی غیر از حقیقت
و ماهیت وجود حکایت کند .در این حالت ،انسان بعد از انتزا مفهوم مـاهوی از وجـود
خارجی ،ویژگیهای دیگری نیز بـرای وجـود مـییابـد؛ ولـی ازآنجاکـه حقیقـت ایـن
ویژگی ِ
های وجود به ذهن منتقل نمیشود ،برای حکایت از آنها مفاهیمی اعتبار میکند؛
بنابراین برای این مفاهیم در خارج ،فردی وجود ندارد که مفهوم عین ذات آن فـرد باشـد
(جوادی آملی۱۵۹۱ ،الف ۰۹۵ -۰۵۷ ،۰۱۱ -۰۱۱ :۰-۱ ،و .)۵۵۱ :۱-۱
بعد از اعتبار این مفاهیم ،انسان قرارداد و اعتبار دیگری میکند و برای این مفاهیم که
بدون فرد خارجی هستند ،نوعی فرد و مصداق درنظر میگیرد که گویا مفهوم از حقیقت
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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خـارجی فـرد حقیقـی ایـن مفـاهیم
و ذات آن فرد حکایت میکند؛ بااینووف ،وجـود
ْ

نیست ،بلکه فرد عرضی و اعتباری آنهاست؛ بههمیندلیل میگوینـد مفهـوم بـه وجـود
اعتباری در خارج موجود است؛ پس به فرد و وجودی که نه حقیقی ،بلکه اعتباری ،فرد و

وجود مفهوم درنظر گرفته میشود ،وجود اعتباری آن مفهوم میگویند .ایـن اوـحالح از
وجود اعتباری شامل مصادیق مفاهیم غیرماهوی است؛ برای مثال ،عقالي جامعه بهسبب
نیازهای اجتماعی ،برای وجودی که اداره جامعه را برعهده دارد ،مفهوم رئـیس را جعـل
میکنند و آن مفهوم را بیانگر وجودی درنظر میگیرند که ادارهکنندۀ جامعه است .سـسس
همان وجودی را که منشأ انتزا است ،بهمنزلۀ فرد این مفهوم اعتبار ميکننـد .ایـن فـرد و
وجود اعتباری ،همۀ دادوستدها و روابط سیاسي یا نظامي جامعـه را برعهـده مـیگیـرد.
(جوادی آملـی۱۵۹۷ ،ب ۵۱۵ -۵۱۱ :و ۱۵۹۱ ،۵۱۱ -۵۱۰ب ۵۱۱-۵۱۵ :۷ ،و - ۱۰۷ :۵
۱۷۵؛ ۱۵۹۱الــف ۰۵۵ :۰-۱ ،و ۰۹۵-۰۵۷؛ )۰۷ :۱۵۵۷؛ درحالیکــه وجــودی بــا ذات و
حقیقت رئیس در خارج وجود ندارد ،بلکه وجودی با خصووـیتی ویـژه ازروی اعتبـار

مصداق مفهومی قرار میگیرد که از آن خصوویت گرفتـه شـده اسـت (جـوادی آملـی،
۱۵۹۷د)۵۱۷ :
آیت لالجوادی آملی هنگام بیان معانی وجود اعتباری ،به معنای پنجم اشاره نکردهاند؛
ولی همانگونهکه گفتیم ،از نگاشتههای ایشان میتوان این معنا را فهمید .تفاوت وجـود
اعتباری در معنای چهارم با پنجم این است کـه در معنـای چهـارم در خـارج ،وجـودی
حقیقی با اعتبار و اراده انسان محقق میشود؛ ولی در معنای پـنجم ،وجـودی حقیقـی را
انسان محقق نمی کند ،بلکه با اعتبار و قرارداد و ازروی مجاز ،فـرد و وجـودی خـارجی
برای مفهوم اعتباری درنظر گرفته میشود (۱۵۹۷ب.)۵۱۵-۵۱۱ :
ب :معانی مفاهیم اعتباری (هنگامیکه اعتباری وصف مفهوم است):

 .۱مفاهیم غیرماهوی :گفتیم وور معقول انسان بـهلحاظ تحقـق یـافتن یـا نیـافتن در
خارج ،به دو دستۀ معقول اول و معقول ثانی تقسـیم مـیشـوند .معقـول اول یـا ماهیـت،
وورت علمی موجود در ذهن است که میتواند در خارج نیز موجود باشد .معقول ثـانی
۱۵۹۱ب ۵۱۵ ،۱۰۹ /۵ :و ۱۵۹۱ ،۱۷/۷الف ۹۱ /۰-۱ :و  ۰۱۱-۰۱۱و  ۰۵۹و  ۵۵۱ /۱-۱و
۱۵۹۵ ،۱۷۱ /۱-۱ب۵۰ /۱ :؛ مالودرا۵۰۵/۱ :۱۷۹۱ ،ـ۵۵۷؛ طباطبایی .)۱۵۵ :۱۵۹۷ ،در
معنای پنجم وجود اعتباری گفتیم وجودی که منشأ انتزا این مفاهیم از خارج است ،فرد
و مصداق این مفاهیم درنظر گرفتـه مـیشـود؛ بنـابراین مفـاهیم اعتبـاری غیرمـاهوی و
وجودات اعتباری بهمعنای پنجم ،رابحۀ مفهوم و مصداق دارند.
مفاهیم غیرماهوی یا معقوالت ثانی را ازآنرو اعتباری و ذهنی میگویند که بهعینـه از
خارج گرفته نشده اند ،فرد عینی و فرد بالذات ندارند و فردی در خارج وجود نـدارد کـه
این مفاهیم بیانگر حقیقت و ماهیت آن باشد .این مفاهیم از جنبههایی از شـیء خـارجی
حکایت میکنند که به ذهن نمیآیند؛ بههمینسـبب ،ذهـن بـا اعتبـار ایـن مفـاهیم از آن
جنبههای شیء خارجی حکایت میکند (جـوادی آملـی۱۵۹۱ ،الـف۰۹۵-۰۵۷/۰-۱ :؛
طباطبایی)۵۰۵-۵۵۷ /۱ :۱۷۹۱ ،؛ پس انسان در مواجهه با اشـیا ،ایـن مفـاهیم را اعتبـار
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یا مفهوم اعتباری ،وورتی ذهنی اسـت کـه در خـارج موجـود نیسـت (جـوادی آملـی،
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میکند و آنها را با فعالیت ذهن بهدست میآورد (جوادی آملی۱۵۹۱ ،الف ۰۱۱/۰-۱ :و
 .)۱۵۱/۰-۱باتوجهبه تحقق نیافتن عینی مفاهیم اعتباری در خـارج بایـد گفـت مفـاهیم
اعتباری و انتزاعی از خارج فقط در ذهن تحقق حقیقی مییابند و در خارج وجود بالذات
ندارند؛ یعنی بهعینه در خارج نیستند (جوادی آملی۱۵۹۱ ،الف ۰۵۵ /۰-۱ :و ،۱۵۱ /۰-۱
۱۵۹۱ب)۵۱۱/۵ :؛ اما چنین نیست که ذهن این معقوالت را بهدلخواه خود بسازد یا ایـن
معقوالت در خلقـت او موجـود باشـند (۱۵۹۱الـف ۰۵۹ /۰-۱ :و  ۱۰۷ /۱ ،۰۹۵و ۱۵۵؛
طباطبایی .)۵۰۵ -۵۵۷ /۱ :۱۷۹۱ ،ازآنجاکـه معقـوالت ثـانی از اشـیاء خـارجی انتـزا
شدهاند ،ذهن همان شیء خارجی را فرد و مصداق بالذات و وجود خارجی این مفـاهیم
درنظر میگیرد (جوادی آملـی۱۵۹۱ ،الـف ۰۱۵ -۰۱۱ /۰-۱ :و ۰۵۱- ۰۵۵؛ ۱۵۹۱ج/۵ :
 ۱۷۵-۱۰۷و )۹۰ :۱۵۹۰ ،۵۱-۵۱؛ بنابراین هم خود این مفاهیم اعتبـاری هسـتند و هـم
وجودی که از آن حکایت میکنند بهاعتبار وجود این مفاهیم است .این وجـود اعتبـاری
برای مفاهیم اعتباری ،همان معنای پنجم از معانی وجودات اعتباری است.
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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 . ۱مفاهیم اعتباری مح

 :این مفاهیم مانند معقوالت ثانی فلسفی ،بدون فرد بالذات

هستند؛ با این تفاوت که بنابر نظر عدهای هیچکدام از این مفاهیم ،منشأ انتزا خارجی نیز
ندارند ،بدون توجه به واقع وضع شدهاند و با واقع هیچ ارتباط حقیقی ندارنـد؛ بنـابراین
بدون نفساالمرند (جوادی آملی۱۵۹۱ ،الف۱۵۵/۵-۱ :؛ طباطبایی .)۱۵۵ :۱۵۹۷ ،مفاهیم
اعتباری مح

شامل مفاهیم ساختگی انسان براساس ماهیات ،مانند دندان غول ،دریاي

جیوه ،کرۀ یاقوت و نسب ساختگی میان اشیاء در ذهن است .گاهی این مفاهیم را شـامل
اعتبارات اجتماعی مح

نیز میدانند؛ مانند مالکیت ،ریاست (جوادی آملـی۱۵۹۵ ،ب:

۱۵۷/۱؛ طباطبــایی ،)۱۵۵ :۱۵۹۷ ،وزارت ،وکالــت و دیگــر عنــاوین فقهــی و حقــوقی
(جوادی آملی )۱۱۷ :۱۵۹۱ ،و عادات ،آداب و رسوم و فرهنگ مردم ،عالئم راهنمـایی و
رانندگی (جوادی آملی۱۵۹۵ ،د۱۵۹۱ ،۰۱۰ :ب )۱۱۱ :۵ :و بایدهـا و نبایـدهای انشـایی
(۱۵۹۱الف )۵۱۵/۱-۱ :که با انشا و امضا موجود یا معدوم میشوند .اعتبارات اجتمـاعی
مح

دروورتی بدون نفساالمرند که بدون درنظر گرفتن منشأ انتزا و اعتبار واقعی و

بهدلخواه ذهن واضعان ،براي رفع نیازهاي گوناگون انسان ایجاد شـده باشـند (جـوادی
آملی.)۱۱۷ :۱۵۹۱،
ازآنجاکه در این مقاله به رابحۀ اعتباریات با تکـوین میپـردازیم ،از معـانی اعتبـاری،
معنای  ۰و  ۷از معانی وجود اعتباری هم ون مصداق تکوینی یا اعتباری مفاهیم اعتباری
و دو معنای مفهوم اعتباری هم ون مفاهیم حاکی از این مصادیق بحث میکنیم .ارتبـاط
این معانی چنین است که مفاهیم اعتباری شامل معقوالت ثانی است و اعتباریات مح

،

وجود و فرد اعتباری (معنای  ۷از معانی وجود اعتباری) در خارج دارند .این وجود و فرد
یا با اراده انسان تحقق یافته است که معنای  ۰وجود اعتباری هم بر آن وادق است یا ارادۀ
انسان در تحقق آن نقش ندارد که وجود حقیقی مقابل معنای  ۰بر آن ودق میکند .البتـه
وجود اعتباری بهمعنای  ۰منحصر در افراد و وجودهـای اعتبـاری بـهمعنای  ۷نیسـت و
میتواند وجودهای حقیقی را هم شامل شود؛ یعنی انسان با ارادۀ خـود فقـط وجودهـا و
افراد اعتباری را ایجاد نمیکند ،بلکه میتواند ماهیاتی را با وجود حقیقی نیز ایجاد کند.
رابحۀ اعتباریات و تکـوین را در دو بخـش بایـد توضـید داد )۱ :رابحـۀ وجودهـای
اعتباری بهمعنای  ۷با تکوین و اینکه آیا این وجودها گونهای از تحقق و واقعیت خارجی
را دارند یا خیر .آیا وجودهای اعتباری بهرهای از نفساالمر دارنـد؛ یعنـی بـدون درنظـر
گرفتن انسان و اعتبارهای او میتوان برای این مفاهیم تحقق و واقعیتی در خارج یافـت؟
 )۱رابحۀ مفاهیم اعتباری با وجودهـای حقیقـی و رابحـۀ آنهـا بـا وجودهـای اعتبـاری
چیست؟ آیا مفاهیم اعتباری بدون درنظر گرفتن حقیقتی خارجی فهم میشوند یـا منشـأ
انتزا حقیقی دارند؟ آیا منشأ انتزا  ،همان وجود و فرد اعتباری است کـه بـرای مفـاهیم
اعتباری درنظر گرفته میشود یا هر وجودی را میتـوان فـرد اعتبـاری مفهـوم اعتبـاری
درنظر گرفت؛ بهعبارتدیگر ،معیار انتخاب فرد برای مفهوم اعتباری چیست؟ با پاسخ به
مرحلۀ نخست و اثبات گونهای از تحقق برای وجودهای اعتباری و پاسخ به مرحلـۀ دوم
مبنی بر وجود نوعی ارتباط نفساالمری میان وجودهـای اعتبـاری و مفـاهیم اعتبـاری،
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بهره بردن اعتباری از وجود حقیقی
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مفاهیم اعتباری هم دارای نفساالمر و تحقق خارجی میشوند.
باتوجهبه توضیحات معنای پـنجم ،روشـن اسـت آیـت لالجوادی آملـی بـرای فـرد
اعتباری ،نحوهای از وجود حقیقی را درنظر میگیـرد (۱۵۹۵ج ۱۷ :و۱۹؛ ۱۵۹۱د.)۱۵۷ :
هم نین بهنظر ایشان نسبت مفهوم اعتباری و فرد و مصداق آن ساختۀ ذهن انسان نیست،
بلکه مفهوم اعتباری از جنبههایی از وجود حقیقی گرفته میشود و بعد از انتـزا مفهـوم،
همین جنبههای وجودی ،فرد و وجود اعتباری مفهوم درنظر گرفته میشوند؛ پس مفهوم
اعتباری و فرد اعتباری ،و فرد اعتباری و وجود حقیقی ارتباط نفساالمری دارند؛ ازاینرو
مفهوم اعتباری بهتبع فرد اعتباری خود و نسبت نفساالمری که با منشأ انتزا خـود دارد،
از نحوهای از تحقق و وجود بهرهمند است .دالیل ایشان در ادامه میآید.
الف :وجود آثار خارجی و واقعی

گفتیم وجودی که فرد اعتباری مفهوم اعتباری قرار می گیرد و وجود اعتباری مفهوم
می شود ،درواقع فرد مفهوم نیست؛ ولی باتوجه بـه انتـزا مفهـوم اعتبـاری از آن ،فـرد
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مفهوم اعتباری قرار می گیرد .وجود حقیقی که فرد اعتباری به آن نسبت داده میشـود،
آثار خارجی و واقعی فراوانی دارد که پیش ازآنکه فرد اعتباری به آن نسبت داده شـود،
این آثار را ندارد .افراد اعتباری ،واقعیتهایی را در جهان خارج ایجاد میکنند که افراد
حقیقی فاقد عنوان اعتباری نمیتوانند آنها را ایجاد کنند؛ م انند فردی کـه بـه ریاسـت
انتخاب می شود و بعد از انتساب به ریاست ،افعال و آثار حقیقی زیادی را ایجاد میکند
که پیش تر قدرت ایجاد آن ها را نداشت؛ مانند اثر و نقش او در شـکل دادن ،اداره ،بقـا،
سرنوشت و نو زندگی افراد جامعه؛ درحالی که قبل از ریاسـت ،چنـین آثـاری بـر او
مترتب نیست یا شخص مالک که بعد از اعتبار مالکیـت بـرایش مـیتوانـد تصـرفات
حقیقی و واقعی زیادی در شیء مملـو خـود کنـد (جـوادی آملـی۱۵۹۷ ،ب،۵۱۷ :
۱۵۹۱د۱۰۱:؛  .)۰۱۱ -۰۱۰ :۱۵۹۵ازآنج اکه ایـن آثـار واقعی انـد ،فـرد اعتبـاری بایـد
وجودی حقیقی داشته باشد تا آثار واقعی از او وادر شـود .آثـار واقعـی و تکـوینی از
وجود حقیقی و تکوینی برای شیئی حکایت می کننـد کـه اثـر دارد؛ پـس بـرای افـراد

اعتباری ،مادامی که از سنخ سراب و خیالپردازی های وهمی نباشند ،سهمی از وجـود
واقعی را می توان درنظر گرفـت (جـوادی آملـی۱۵۹۷ ،ب۱۵۹۱ ،۵۱۱-۵۱۷ :د،۱۰۱ :
۱۵۹۷الف۱۵۹۵ ،۷۱۷-۷۱۵/۱۵ :ب)۱۰۱ -۱۰۵/۱ :
بعد از اثبات تحقق خارجی برای فرد و وجود اعتباری ،تحقـق و نفساالمـر مفـاهیم
اعتباری هم روشن میشود؛ زیرا گفتیم وجودهای اعتباری درواقع افراد مفاهیم اعتبـاری
هستند؛ افزونبرآن ،وجود انگیزه ،هدف و منشأ انتـزا حقیقـی بـرای مفـاهیم اعتبـاری
مح

 ،حاکی از ارتباط نفساالمری آنها با واقعیت و تکوین و وجود نفساالمـر بـرای

آنهاست؛ بهگونهایکه هیچ مفهوم اعتباری محضی بدون وجود انگیـزه ،هـدف و منشـأ
انتزاعی حقیقی ،امکان اعتبار و تحقق ندارد .آیت لالجوادی آملی میگویـد هـر حقیقـت
اعتباری از دو سوی آغاز و انجام به حقایق تکوینی و حقیقی تکیه میکند ،هیچ اعتبـاری
بدون پشتوانه تکوینی و حقیقی ،ممکن نیست و حقیقت اعتبـاری کـه پیامـد تکـوینی و
حقیقی نداشته باشد ،وجود ندارد (جوادی آملـی۱۵۹۰ ،الـف۱۵۹۷ ،۱۵۱ -۱۵۱ :ج،۱۱ :
مح

با واقعیت هیچ ارتباطی نداشته باشد ،نمیتواند حقیقت خارجی را بسازد و در آن

اثرگذار باشد؛ اما اگر مفهوم اعتباری ،هرچند باواسحه ،از حقیقت خـارجی گرفتـه شـده
باشد ،می تواند اثر حقیقی داشته باشد .ازآنجاکه مفاهیم اعتباری اثر خارجی دارنـد ،بایـد
ریشۀ حقیقی داشته باشند (جوادی آملی۱۵۹۵ ،ج )۱۷ :و نمـیتـوان آنهـا را اعتبـاراتی
بدون ارتباط با نفس االمر دانست؛ درنتیجه ،همۀ اعتبارات ذهنی انسان و افعال برآمـده از
آنها  ،منشأ حقیقی و تکوینی و اثر حقیقـی و تکـوینی دارنـد (همـان) .مفـاهیم و افـراد
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۱۵۹۵ ،۱۱۷ :۱۵۹۱ ،۱۱۹ :۱۵۵۷ج ۱۷ :و ۱۹؛ ۱۵۹۷الف .)۷۱۵/۱۵ :اگر مفهوم اعتبـاری

اعتباری ،درجهای را از وجود حقیقی دارنـد و از اقسـام وجـود تکوینیانـد .ایـن دلیـل،
نحوه ای از تحقق را برای هر دو نو مفاهیم اعتبـاری ،یعنـی معقـوالت ثـانی و مفـاهیم
اعتباری مح

ثابت میکند.

باتوجهبه ضرورت داشتن وجود حقیقـی بـرای وجـودات اعتبـاری ،تبیـین جایگـاه
هستیشناسانه آنها در نظام هستی چگونه است؟ وجودات قوی باتوجهبـه تشـکیک در

01

وجود ،موجودات حقیقی و وجودات ضعیف ،موجودات یا افراد اعتبـاری هسـتند .ایـن
وجودات ضعیف ،نسبت به وجود حقیقی ،اعتباری هستند؛ ولی نسبت به اول واقعیت و
وجود محلق ،سهمی از وجود حقیقی دارند؛ مانند وجود ذهنی که نسبت به وجود عینـی،
وجودی ذهنی است و نسبت به اول واقعیت و وجود محلق ،خـود وجـودی حقیقـی و
خــارجی اســت (جــوادی آملــی۱۵۹۱ ،د۱۰۱ :؛ ۱۵۹۷الــف۷۱۷-۷۱۵/۱۵ :؛ ۱۵۹۵ب:
)۱۰۱-۱۰۵/۱؛ پس وجودات اعتباری درواقع حاالت و اووافی از وجود حقیقی هستند
که بهتبع آن تحقق دارند؛ بههمینسبب ،در مرتبۀ بعد از وجودات حقیقی قرار دارنـد و از
آنها ضعیفترند .مفاهیم اعتباری هم که از این موجودات اعتباری حکایـت مـیکننـد،
تحقق خارجی و نفساالمری دارند.
ب :وجود آثار خاص برای فرد اعتباری

بهسبب وجود آثار و خوا

واقعی ویژه برای فرد اعتباری و بهتبع آن بـرای مفـاهیم

اعتباری ،چنین نیست که انسان بتواند هر وجودی را فرد اعتباری برای مفهـوم اعتبـاری
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درنظر بگیرد ،بلکه انتخاب فرد باید براساس مال حقیقی باشد .دروورت نبـود مـال
حقیقی ،برای هر مفهوم اعتباری باید بتوان هر وجودی را فرد انتخـاب کـرد و هـر اثـر و
خاویتی را از فرد اعتبارشده انتظار داشت؛ درحالیکه فقط افراد خا

مـیتواننـد فـرد

اعتباری مفهوم قرار گیرند .این فرد آثار خاوی را از خود بروز میدهـد کـه متناسـب بـا
مفهوم خود است .همۀ اینها حاکی از وجود گونـهای از تحقـق حقیقـی و نفساالمـری
برای فرد اعتباری و وجود رابحۀ نفساالمری فرد و مفهوم اعتباری است که خارج از میل
و خواستۀ انسان است؛ بهگونهایکه فرد اعتباری ،حقیقتی نفساالمری و واقعی در جهان
خارج است که مفهوم اعتباری از آن گرفته شده است و با آن نسبت دارد؛ ازایـنرو بایـد
فرد اعتباری را منشأ انتزا مفهوم اعتباری دانست و ادعا کرد مفهوم اعتباری از ایـن فـرد،
که همان آثار و خصوویات خا

است ،فهم و انتزا شده اسـت؛ ولـی ازآنجاکـه ایـن

مفهوم بیانگر حقیقت و ماهیت این فرد نیست و بهعینه از خارج بـه ذهـن نیامـده اسـت،
نمی توان آن را فرد حقیقی مفهوم دانست و ناگزیر آن را ازروی اعتبار و فرضی کـه منشـأ

حقیقی و واقعی دارد ،فرد اعتباری مفهوم درنظر میگیریم .آیت لالجوادی آملی میگوید
مفاهیم اعتباری در حقایق نفساالمری حقیقی ریشه دارند و با واسحههایی از آنها گرفته
میشوند .همین باعث میشود بتوانند در حقایق تکوینی حقیقی و اعتباری تأثیر حقیقـی
بگذارند (جوادی آملی۱۵۹۵ ،ج ۱۷ :و ۱۵۹۱ ،۱۹د .)۱۵۷ :این مفـاهیم باآنکـه بهعینـه از
خارج به ذهن منتقل نمیشوند و با فعالیت ذهنی حاول میشوند ،چنین نیست که بدون
منشأ انتزا واقعی و تکوینی باشند .ذهن این مفاهیم را با معیاری ثابت و باتوجهبه حقایق
تکوینی و ازطریق ماهیات میسـازد (جـوادی آملـی۱۵۹۱ ،الـف۱۵۹۷ ،۷۰۱/۰-۱ :ب:
.)۵۱۵ -۵۱۱
نمونۀ روشن وجود منشأ برای مفاهیم اعتبـاری ،اعتبـارهـای اجتمـاعی هسـتند کـه
براساس نیاز انسان برای شکل دادن به زندگی اجتمـاعی و رسـیدن اجتمـا بـه اهـداف
خا

اند .مال و حقیقت این اعتبارها ،قرارداد انسان براساس منشـأ و هـدف خاوـی

است .باتوجهبه اهداف و وجود منشأهای مختلـف در جوامـع گونـاگون ،ایـن اعتبارهـا
و اعت بارهای جدیدی وضع کند .در این حالت ،وحت یا بحالن اعتبارها و آثاری کـه بـر
آنها مترتب میشود ،همگی وابسته به اعتبارکنندگانی است کـه باتوجهبـه انگیـزههـا و
اهدافی اعتبار را وضع کردهانـد (جـوادی آملـی۱۵۹۹ ،۱۱۷ :۱۵۹۱ ،ب۱۵۹۵ ،۱۷۱ :ب:
۱۵۹۰ ،۱۱۹ب۱۵۹۰ ،۵۵:الف.)۱۵۱ :
ج :تکوینی و حقیقی بودن اعتبارات انسان

اعتبارات انسان اعم از اعتبار فرد ،اعتبار مفهوم یا ایجـاد ارادی وجـودی حقیقـی کـه
شامل معانی  ۰و  ۷از معانی وجود اعتباری و معانی مفهوم اعتباری است ،بهواسحۀ انسان،
که خود موجودی حقیقی و تکوینی است ،به عالم حقیقت و تکوین تکیه میکننـد .ایـن
دلیل ،اعم از افراد اعتباری است و وجودهای اعتباری ارادی حقیقی را نیز شامل میشود.
انسان ،موجود اعتبارکننده ،فعلی از افعال خدا است؛ پس افعال و اراده او نیـز بـهارادۀ
حقتعالی تحقق مییابد و فعل حقتعالی است؛ بنابراین میتوان گفت اعتبارهای انسانی
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ممکن است متفاوت باشند .هم نین قومی میتواند اعتبارهای گذشتۀ خود را تغییر دهد
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که افعال انسان هستند ،نفساالمر دارند و حقایق تکوینی منتسب به حقتعـالی (جـوادی
آملــی۱۵۹۷ ،الــف۱۵۹۵ ،۷۱۵/۱۵ :د )۰۱۱ -۰۱۰ :۱۵۹۵ ،۱۱۱ :و موجــود و مظهــری از
مظاهر خداوندند (جوادی آملی۱۵۹۵ ،الف)۱۰۹ :؛ پس خدای سبحان ازروی حقیقـت،
نه اعتبار ،اعتبارات انسان را فردی از افراد وجود حقیقی قرار میدهد و آنها را محقـق و
مجعول می کند؛ برای مثال ،بعد از اعتبار مفهوم ملکیت و ریاست و بعد از انتخاب انسانی
خا

به ریاست و ملکیت ،خداوند است که در دل همین اعتبـارات انسـانی بـه انسـان

ملکیت و ریاست حقیقی و واقعی میدهد؛ یعنی بعد از مالک و رئیس شدن ،با خواسـت
خداوند است که انسان در اعضا و جوارح خود تصرف حقیقی یا جامعه را بـا ارادۀ خـود
تدبیر میکند یا هنگامیکه کسي چیزي را ميخرد ،خریدار با مالک شدن توان مییابد در
ملک خود تصرفات واقعی کند؛ بنابراین میتوان گفت مفاهیم ملکیت ،ریاست ،خریـد و
فروش و افراد اعتباری آنها حقایقی هستند که بهایندلیل ،نفساالمـر و واقعیـت دارنـد.
اگرچه خود مفاهیم اعتباری بهعینه در خارج و نفساالمر وجود ندارند ،چون اعتبار آنها
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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منتسب به ارادۀ تکوینی و حقیقی حقتعالی است ،میتوان گفـت آثـار خـارجی دارنـد؛
بهنحوی واقعیت دارند (جوادی آملی۱۵۹۷ ،الف.)۷۱۵/۱۵ :
د :تفاوت اعتبار و عدم اعتبار

هنگامیکه مفهومی در ذهن اعتبار میشود یا فردی برای آن درنظر گرفتـه مـیشـود،
پدیده و حادثهای در عالم و نفساالمر رخ میدهد که پیشتر نبوده است؛ بنابراین وجـود
اعتبار و عدم آن ،بهلحاظ هستیشناسی و تکوین تفاوت دارنـد و بایـد بـرای اعتبـار بـه
بهرهای از وجود ،هرچند ضعیف ،معتقد بود .همینکـه در لحظـۀ اعتبـار چیـزی محقـق
می شود و این اعتبار واسحۀ تحقق حقـایقی دیگـر در عـالم اسـت ،نشـان میدهـد ایـن
اعتبارات معدوم مح

نیستند و بهرهای از وجود دارنـد (جـوادی آملـی-۰۱۰ :۱۵۹۵ ،

ِ
تکـوینی
 .)۰۱۱با اثبات نحوهای از وجود برای افراد اعتباری و وجود ارتبـاط حقیقـی و
مفاهیم اعتباری و افراد تکوینی میتوان گفت اعتباریات با نظام تکوین هماهنگاند؛ مانند
دستور طبیب به استفاده از دارویی خا

که پشتوانهاش ساختار هستی انسان و خاویت

تکوینی داروست یا مانند نهی کـود از بـازی بـا آتـش براسـاس خـوا

تکـوینی آن

(جوادی آملی۱۵۹۰ ،ب۱۵۹۹ ،۵۵ :ج۱۵۹۵ ،۱۱۵/۵ :ج.)۱۹ :
باتوجهبه ادلۀ چهارگانه برای مفـاهیم اعتبـاری ،وجـود و حقیقتـی در خـارج ثابـت
میشود .همانگونهکه در انتهای دلیل اول گفتیم ،در نظام تشـکیکی وجـود ،وجودهـای
اعتباری مراتب ضعیف نظام تشکیکی وجود حقیقی هستند که بهتبع وجودات حقیقی در
خارج موجود میشوند .در دلیل دوم ،براساس وجود آثار وجودی ،وجودی بـودن مـؤثر
که اعتباریات بودند هم ثابت شد .در دلیل سوم گفتیم حقتعالی اعتبارهـای انسـان را در
خارج محقق میکند و براساس دلیل چهارم ،خود اعتبار نحوهای از وجود است؛ بنابراین
برای این اعتبارها نحوهای از وجود محقق میشود.
در انوا نفساالمر گفتهاند نفساالمر موجودات یا خود وجود است که بنابر اوـالت
وجود متن و حقیقت خارجی را پر کرده است یا حد این متن اسـت کـه بنـابر اعتباریـت
ماهیت تحقق و نفساالمر خارجی ماهیات بهاینوورت اسـت .گـاهی هـم نفساالمـر
هنگامی که مفهوم از وجود ،اوواف و حاالت خارجی آن انتزا شـده باشـد .اووـاف و
حاالت خارجی وجود بهتبع وجود ،متن ،تحقق نفساالمری و بهرهای از وجـود دارنـد؛
ولی چون این حقایق نمیتوانند به ذهن بیایند ،مفهومی از آنها به ذهن میآید کـه عـین
ذات آنها نیست ،بلکه حاکی از وجه و جنبهای از ذات این حقایق است؛ اما ازآنجاکه این
مفهوم از این حقایق گرفته شده است ،بهسبب منشأ انتزا بودنشان بـرای مفهـوم ،فـرد و
مصداق و نفساالمر این مفهوم شناخته میشوند که اعتباریات ازاینقبیـل هسـتند؛ پـس
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اعتباری است؛ یعنی وجود و تحققی خارجی ،مصداق و فرد مفهوم درنظر گرفته میشود؛

خود وجود و اوواف و حاالت آن ،که بهرهای از وجود دارند و بهتبع وجـود موجودنـد،
مصادیق و نفساالمر این مفاهیم قرار میگیرند.
باید توجه کرد که دالیل حقیقی و نفساالمری بودن افـراد اعتبـاری ،شـامل مفـاهیم
اعتباری مح

نیز میشود .این مفاهیم بااینکه از سنخ ماهیت نیستند ،در حقایق تکوینی

ریشه دارند و پیوندشان با ماهیت و هستی واقعی مستحکم است؛ پـس آن ـه برخـی در
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توضید معنای دوم از مفاهیم اعتباری ،یعنی اعتباریات محـ

گفتنـد کـه ایـن مفـاهیم

نفساالمر ندارند (جوادی آملی۱۱۹ :۱۵۵۷ ،و  ،)۱۱۵چون اوـل وجـود و تحقـق ایـن
مفاهیم به اعتبار ذهن وابسته است و هیچ منشأ انتزاعی ندارند (جـوادی آملـی۱۵۹۵ ،ب:
 ،)۱۱۹درست نیست ،بلکه این مفاهیم منشأ انتزا  ،نفساالمـر خـا

خـود و وـدق و

کذب خاوی دارند که به حیحۀ اعتبار آنها محدود است.
تفاوت اعتبارات اجتماعی و معقوالت ثانی

باتوجهبــه ارتبــاط اعتبــارات اجتمــاعی محــ

و حقــایق نفساالمــری در نظــر

آیت لالجوادی آملی ،تفاوت معقوالت ثانی فلسفی و اعتبارات محـ

را نمـیتـوان در

وجود منشأ انتزا برای یکی و نفی آن از دیگری دانست؛ زیرا ایشان معتقد اسـت هـر دو
دسته از این مفاهیم ،منشأ انتزا دارند؛ ازاینرو برای تمایز این دو دسته از مفاهیم بایـد از
گوناگونی متعلق و منشأ انتزا آنها و تفـاوت هـدف در اعتبـار آنهـا بهـره بـرد؛ یعنـی
اعتبارات فلسفی منتز از حقایقی هستند که خارج از اراده انسان تحقق دارند و اعتبارات
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱

اجتماعی از حقایقی انتزا میشوند که ارادۀ انسان در تحقق آنهـا نقـش دارد (جـوادی
آملی۱۵۹۵ ،ج ۱۹ :و ۱۵۹۱ ،۱۷الف۱۱۵ :۱۵۵۷ ،۷۰۱/۰-۱ :؛ ۱۵۹۷ج)۱۱ :
پس میتوان گفت معقوالت ثانی فلسفی کاشف از حقایق خارجی و گزارشدهنده از
آنها هستند و اعتبارات اجتماعی باآنکه کاشف از واقع نیستند ،چون قرار اسـت بـا ارادۀ
انسان محقق شوند ،تأثیرشان در انسان بهوورت ایجاد انگیزه و شـوق اسـت کـه باعـث
برانگیخته شدن ارادۀ انسان برای ایجـاد حقیقـت اعتبـاری در خـارج مـیشـود .انسـان
براساس غرایز و کششهای باطنی خود نیازمند انجام دادن افعالی است که ازنظر سـود و
زیان برای او گوناگوناند .همین انسان را وامیدارد تا عالقهمند به افعالی باشد که نیازش
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را برطرف میکنند و از افعال زیانآور دوری کند .این عالقه منشأ اعتبار مفاهیم مختلف و
انجام دادن افعالی برای تحقق موجوداتی در جهان خارج براساس اعتبارات ذهنی اسـت.
هم نین عالقه به انجام دادن فعل برای رفع نیازهای انسانی موجـب گفـتن گـزارههـای
انشایی با بهرهگیری از مفاهیم اعتباری میشود؛ عالوهبـرآن چـون ایـن افعـال برآورنـدۀ

نیازمندیهای انساناند ،آنها را نیکو میداند و مانع کسب این نیازها را قبید میپنـدارد.
در این حالت ،مفاهیم ارزشی مانند حسن ،قـبد و  ...ایجـاد مـیشـوند (جـوادی آملـی،
۱۵۹۷الف)۰۵۵-۰۵۱/۱۵ :؛ پس اعتبارات اجتماعی ،که دربارۀ افعال ارادی انساناند ،غیر
از اعتبارات دربارۀ حقایق نفساالمریاند که ارادۀ انسان در تحقق آنهـا نقشـی نـدارد و
همین مال تمایز معقوالت ثانی فلسفی از اعتباریات مح

است.

مالک سنجش گزارههای اجتماعی

تا اینجا روشن شد که گزارههای اجتماعی نفساالمر دارند و محابق واقع هستند .آیـا
همۀ چیزهایی که نفساالمر اعتبار درنظر گرفته مـیشـوند ،درحقیقـت نفساالمرنـد یـا
ممکن است چیزی نفساالمر اعتبار درنظر گرفته شود که درحقیقت نفساالمـر نیسـت،
بلکه ازروی مظنون یا وهم ،نفساالمر درنظر گرفته شده است؟
قضیه یا یقینی است یا غیریقینی .قضیۀ یقینی وددروـد محـابق واقـع اسـت .قضـیۀ
غیریقینی سه وورت است :یا بهوورت ظنی و وهمی بر واقع تحابق دارد یـا وددروـد
حاالت را می توان فرض کرد .ممکن است گزارۀ اعتباری براساس منشأ و غایتی باشد که
وددرود محابق واقـع اسـت .در ایـن حالـت ،گـزارۀ اعتبـاری بـهتبع منشـأ و غایـت
حقیقیاش ،محابقت وددرودی با واقع دارد؛ اما اگر قضایای اعتباری مخـالف منشـأ و
غایت واقعی و حقیقی و براساس منشأ و غایتی غیرحقیقی اعتبار شوند ،کذب و مخالف
واقع اند .هم نین اگر اعتبار براساس منشأ و هدفی ظنی و وهمی باشد ،محابقتی ظنی یـا
متوهم با واقع دارد .در دستۀ آخر از قضایای اعتباری ،اعتبار میتواند بدون توجه به غایت
باشد و هدف از آن فقط ایجاد رغبت و انگیزه در انسان باشد .این گـزارههـای اعتبـاری،
ودق و کذب ندارند و انشایی هستند (جوادی آملی۱۵۹۵ ،۷ :۱۵۵۷ ،ج.)۱۱۹ :
اعتبارات محابق با واقع با عقل و شر و اعتبارات ظنی ،شـکی و وهمـی بـا شـهوت،
غضب ،خیال و واهمه وورت میگیرند؛ ازاینرو ،به اعتبارات عقلی و شرعی ،اعتبارات
حقیقی و به اعتبارات قوای غضبی و شهوانی ،اعتبارات غیرحقیقی و غیرمحابق بـا واقـع
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مخالف واقع است یا اخبار از واقع در آن وجود ندارد .در گزارههـای اعتبـاری نیـز ایـن
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میگویند .هر دو دسته از این اعتبارات ،منشأ و غایت دارند؛ اما گفتیم منشأ و غایت دستۀ
اول ،محابق با واقع و منحبق بر تکوین و اعتبـارات دسـتۀ دوم ،براسـاس منشـأ و غـایتی
مظنون ،مشکو و متوهم است (جوادی آملی۱۵۹۰ ،الف ۱۵۱ :و .)۱۵۰-۱۵۵
ِ
غایت حقیقی انسان ،معرفت حق و عبادت اوسـت .ایـن دو حقـایق نفساالمـری و
واقعی هستند .انسان و آنها پیوندی حقیقي دارند؛ یعنی راه رسـیدن بـه ایـن دو غایـت،
حقیقی و نفساالمری است؛ زیرا بین دو موجود حقیقي ،رابحۀ قراردادی برقرار نمیشود.
راه رسیدن به این دو غایت ،اعمالی است که انسان باید انجام دهد یـا تـر کنـد .بـرای
روشن شدن این اعمال ،اعتبارهایی وورت میگیرند تا مسیر رسیدن بـه غایـت و کمـال
حقیقی مشخص شود؛ پس چون غایات و راه رسیدن به آنها حقیقی اسـت ،اعتبارهـایی
که براساس آنها وورت میگیرد هم واقعی و حقیقی است و نتیجـهای عینـی و واقعـی
درپِی دارد که همان کمال عینی و حقیقی انسان اسـت (جـوادی آملـی۱۵۹۰ ،ب-۱۵۷ :
۱۵۹۹ ،۱۵۵الف.)۱۵۱-۱۵۱ :
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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درمقابل غایت حقیقی ،که معرفت حق و عبادت اوست ،اگر انسان حقیقت وجـودی
خود را به اندازۀ موجودات مادی و حیوانات بدانـد ،بـرای رسـیدن بـه اهـداف مـادی و
حیوانی ،اعتباراتی را جعل میکند .در این حالت ،منشأ و غایت اعتبار غیرواقعـی اسـت؛
یعنی خارج از ذهن و اعتبار انسان تحقیقی ندارد؛ بنابراین باتوجهبه ادلـۀ اثبـات تکـوین
برای اعتباریات ،چنین اعتباراتی با واقع خارجی و افراد و مصـادیقی عینـی ارتبـاط پیـدا
نمیکنند ،بلکه با واقع توهمی و خیالی در ارتباطاند و آثـاری ذهنـی و خیـالی خواهنـد
داشت که در ذهن و خیال تحقق و نفساالمـر دارنـد؛ زیـرا حقتعـالی براسـاس همـین
اعتبارات ذهنی و خیالی ،وجوداتی برای اعتبارات و آثار آنها در ذهن و وهم مصـداق و
فرد جعل می کند .این مصادیق ذهنی و خیالی در خارج از ذهن انسان و در جهان عینی و
واقعی بدون ارزش و تحققاند و با نبود شخص اعتبارکننده ،نفساالمر و تحقق اعتبـار و
آثار آنها همگی ازبین میرود؛ درست مانند آثاری که بر دریای جیوه و دیگـر توهمـات
بدون نفساالمر خارجی مترتب است.

انسانی که اهداف مادی را منشأ انتزا و هدف اعتبارات خود قرار داده است ،فقط در
ذهن خود آن را هدف انسان و سعادت انسان میداند؛ درحالیکه مادیات نمیتوانند منشأ
اعتبار و غایت انسان باشند .اگر کسی اعتباراتی برایناساس وورت دهد ،نبایـد از آنهـا
آثاری حقیقی و عینی انتظار داشته باشد .شخص مادیگرا با انتخـاب مادیـات هم ـون
غایت ،درحقیقت به کمال واقعی و عینی دست نمییابد ،بلکه توهم رسیدن به سعادت و
کمال را دارد .زندگی حیوانی برای این عده ،سعادت و خوشـی حقیقـی عینـی و واقعـی
ندارد ،بلکه سعادت و خوشی آنها خیالی و ظنی است .این اعتبارات درسـت اسـت کـه
نفساالمر بهمعنای منشأ و غایت دارند ،این منشأ ،غایت و آثار آن فقـط در ذهـن و خیـال
است؛ مانند کسی که سراب را آب بسندارد .چنین شخصی نمیتواند از آن سـیراب شـود؛
مگر در وهم و خیال خود .چنین شخصی برای سراب نفساالمر قائـل اسـت؛ ولـی ایـن
نفساالمر تحقق خارجی ندارد و فقط در ذهن اوست.
اعتبارات بدون منشأ و غایات یقینی و واقعی ،براساس ظن و گماناند و نتیجه و اثری
مشهورات و مقبوالت یا وهمیات ،ودق و کذبی براساس منشأ و غایت غیریقینـی خـود
دارند و در حد خود ،شخص را در رسیدن به غایت مشهوری ،مقبـولی و وهمـی کمـک
میکنند؛ ولی هیچگاه او را بهوورت یقینی به سعادت واقعی عینی نمیرسانند؛ بنـابراین
اگر در جامعهای براساس مشهورات و مقبوالت آن جامعه ،به فعلیت رساندن تمام قـوای
حیوانی غایت و کمال نهایی انسان پنداشته شود ،چون منشأ و هدف از اعتبار محابق واقع
نیست ،هر اعتباری آثار غیر محابق با واقع در اختیار انسان قـرار مـیدهـد .ازنظـر چنـین
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که از آنها انتظار میرود هم براساس ظن و گمان محقق خواهد شد .این اعتبارات ،مانند

جامعهای ،اعتباری که در راستای آن منشأ و غایت باشد ،اعتباری اسـت کـه آنهـا را بـه
سعادت و تکامل می رساند؛ ولی ازآنجاکه سعادت و تکامل ایشان واقعی نیست ،اثر ایـن
اعتبارات هم سعادت و تکاملی غیرواقعی خواهد بود .در مثال دیگری ،اگر بهرهکشـی از
زیردستان نوعی تکامل برای انسان دانسته شود ،اعتباری که وورت میگیـرد ،براسـاس
برتری طلبی ظنی و تسلط خیالی است و چنین اشخاوی به برتری و تسلط حقیقی دست
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نخواهند یافت .در چنین جوامعی ،وحت و سقم اعتبار فقط در تحابق اعتبار بـا هـدف و
غایت رایج آن جامعه است که ظنی و غیریقینی است و منشـأ و غـایتی کـه براسـاس آن
اعتبار وورت گرفته است ،با برهان برای انسان ثابت نشده است ،بلکه اعتبارات براساس
ارزشها و آرمانهایی است که در جامعه شهرت یـا مقبولیـت دارنـد و تحـابق آنهـا بـا
ارزشها و آرمانهای واقعی ،مشکو یا متوهم اسـت (جـوادی آملـی۱۵۹۱ ،ج-۱۰۱ :
 .)۱۰۱چنین اعتباراتی اثر واقعی ندارند .این اعتبارات یا اثر واقعی ندارند و فقط اثر ذهنی
و خیالی دارند یا گاهی اثری ضد غایت متوهم خواهند داشت .درحقیقت گویا یا اعتبـار
نشدهاند یا باید ضد این اعتبار ،اعتبار مـیشـدند؛ پـس الاعتبارنـد .حقتعـالی براسـاس
اعتبارهای ظنی و وهمی این افراد ،وجودی را جعل نمیکند؛ یعنی اثر محلوب آنها را بر
اعتبارشان مترتب نمیکند.
در چنین جوامعی ،علوم اعتباری انسانی براساس مشاهدات و تحلیلهای ظـاهری از
پدیدههای انسانی شکل میگیرد و تحابق آنها با واقعیت نفساالمری و حقیقـی انسـان
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱

اثباتپذیر نیست؛ درنتیجه ،بخش بودن احکام و قوانین اعتبارشـده در حـوزۀ تعـامالت
انسانی در چنین جوامعی تردیدبرانگیز است.
تفاوت اعتبارهای شرعی و اعتبارهای انسانی

باتوجهبه مال ودق و کذب حقیقـی و نفساالمـری گـزارههـای اعتبـاری بعـد از
شناخت سعادت حقیقی و نهایی انسان ،اعتبارکننده باید به چگونگی رسیدن به سـعادت
نیز علم کافی داشته باشد تا اعتباراتی را انجام دهد که در رساندن به هدف مـؤثر باشـند.
اعتباری که براساس تجربههای خحاپذیر انسانی باشد و آن اعتبار منشأ رسیدن به هـدف
نهایی دانسته شود ،متفاوت است با اعتبار کسی که علت فاعلی رساندن انسان بـه کمـال
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است (جوادی آملی .)۱۰۷-۱۰۵ :۱۵۵۷ ،این نکتـه باعـث برتـری اعتبارهـای دینـی بـر
اعتبارهای انسانی است .باید گفـت یکـی از منـابعی کـه در آنهـا اعتبـارات حقیقـی و
نفساالمری محابق واقع وجود دارد ،آموزههای دینی است؛ اما اعتبارات انسانی در مسائل
اجتماعی و روابط عادی بشر ،که براساس علوم تجربی و تحلیلـی رایجانـد ،غیریقینـی و

غیربرهانی هستند (جوادی آملی۱۵۹۰ ،الف.)۱۵۱ :
آیت لالجوادی آملی معتقد است قوانین اعتباری اسالم ،اوالت و واقعیت دارند؛ برخالف
قوانین بشری که زاییدۀ فکر و خیال بشرند .اعتبارکننده در دین ،فاعل حقیقی جهان اسـت کـه
براساس نیازهای حقیقی و اهداف نهایی انسان قوانینی را جعل میکنـد؛ ولـی اعتبارکننـده در
قوانین بشری ،عقل ناقص بشر است که براساس تجارب ناقص و با هـدفهای نـاچیز بـرای
جامعه اعتبار میکند؛ ازاینرو هرگز نمیتوان در اثبـات و درسـتی اعتبـارات بشـری ،برهـان
عقلی اقامه کرد (جوادی آملی۱۵۹۷ ،۱۰۷-۱۰۵ :۱۵۵۷ ،الف.)۵۹/۱۱ :
احکام الهی در ساختن انسان متکامل نقش مهمی دارند و پشتوانۀ احکام اعتباری آن،
حقایق تکوینی است .آن ه در شریعت واجب اسـت ،در حقیقـت تکـوین نیـز وجـوب
وجود دارد و آن ه در اعتبار شر ممنو و حرام است ،در نظام تکـوین ممتنـع و معـدوم
است (جوادی آملی ،بیتا .)۹۷/۱ :این پشتوانۀ تکوینی ،همۀ بخشهای عقایـد ،اخـالق،
حقوق و فقه دین را شامل میشود .تعالیم دینـی همـان حقـایق تکـوینی و نفساالمـری
بخواهد بهوورت حقیقی ظاهر شود ،بهوورت حقایق نفساالمـری و تکـوینی تجلـی
میکند .دین بیانی اعتباری از عالم هستی و حقیقت آن همـان نظـام هسـتی اسـت؛ پـس
میتوان دین را تفسیری اعتباری از عالم هستی دانست؛ طوریکه جزءجزء دین ،اوـل و
حقیقتی عینی و تکوینی دارد .اعتبارهای دینی در جهان دیگر ،بهوـورت حقیقـی خـود
ظاهر میشوند و تجسم اعمال در جهان آخرت بر همین مبناست (۱۵۹۹ج،۱۱۹-۱۱۵/۵ :
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هستند که بهوورت اعتباری در دین تجلی یافتـهانـد؛ بهگونهایکـه اگـر حقیقـت دیـن

۱۵۹۵د۱۵۹۹ ،۷۷ -۷۰ :الف ۱۵۱-۷۷ :و ۱۵۹۷ ،۱۵۵ -۱۵۱ه۱۵۹۱ ،۱۱۷ :د.)۱۵۷ :
برهان در علوم اعتباری

گفتیم علوم اعتباری دو دستهاند :آنهایی که منشأ یقینـی و اهـدافی حقیقـی دارنـد و
آنهایی که چنین نیستند .دستۀ اول ،علومی یقینی هستند و اگر در قیاس بهکار روند ،نتایج
یقینی دارند .آیت لالجوادی آملی میگوید هر اعتباری که محابق انگیـزه ،پشـتوانه ،اثـر و
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نتیجۀ حقیقی باشد ،با اعتماد به آن حقایق که منشأ اعتبار آن هستند ،قابلاثبات یـا سـلب
برهانی است (۱۵۹۱ب۱۷۷/۰ :؛  .)۱۰۰ -۱۰۵ :۱۵۵۷دسـتۀ دوم ،علـوم غیرضـروری و
غیریقینیاند و نمیتوان آنها را در علوم برهانی بهکار برد .این دسته از علـوم اعتبـاری از
باید و نبایدها و عناوینی تشکیل شدهاند که نظر مردم و عـدهای خـا

در شـکلگیری

آنها مؤثر است (جوادی آملی۱۵۹۱ ،ب .)۱۷۱/۵ :این علوم که از قراردادهای اجتمـاعی
بهدست آمدهاند ،نباید در علوم فلسفی و برهانهای عقلی بهکار روند (همان.)۵۰۵/۵ :
محمولی که اول وجود آن اعتبارات غیریقینی باشـد و در ظـرف اعتبـار انسـانی بـر
موضو خود حمل شود ،برای موضو خود ضروری نیست .قضایای متشکل از اینگونه
محموالت هرگز یقینآور نیستند و فقط در ظرف اعتبار یا در محدودهای بهکار میرونـد
که گمان و ظن وجود دارد .این قضایا برهانی نیستند ،نمیتوانند مقدمۀ برهان قرار گیرند
و نتیجۀ یقینـی دهنـد (جـوادی آملـی۱۵۹۱ ،الـف .)۱۱۰ :۱- ۱ :در معقـوالت اعتبـاری
اجتماعی متکی بر انگیزهها و اهداف غیریقینی ،ذهن در نحوۀ اعتبار مضحر نیست و آنها
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  82ـ پاییز و زمستان ۵۹۳۱
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را همانگونهکه بخواهد اعتبار میکند؛ ازاینرو ،این معقوالت برهانپذیر نیستند (جوادی
آملی۱۵۹۱ ،الف۱۵۹۷ ،۷۰۱ /۰-۱ :ج)۱۱۹ :۱۵۵۷ ،۱۱ :
چون قوانین اسالمی بر علل فاعلی و غایی حقیقی بنا شدهاند ،براهین لمی و استواری
دارند که با عقل برهانی یا نقل معتبر قرآنی و روایـی اسـتنباط میشـوند .قیـاس فقهـی و
استقرای ناقص در استنباط این قوانین کارایی نـدارد (جـوادی آملـی۱۵۹۰ ،الـف،۱۵۱ :
بیتا۷۱/۱ :؛ ۱۵۹۷الف)۱۰۷ -۱۰۵ :۱۵۵۷ ،۱۱۱/۱۵ :؛ اما قوانینی که بر ایـن پایـه اعتبـار
نشدهاند و بر خواست و میل بشر استوارند ،بدون پشتوانۀ حقیقـی هسـتند .مبـدأ فـاعلی
قوانین بشری ،خواست و میل بشری است که بر هیچ حقیقت نفساالمری استوار نیست.
علت غایی آن هم رسیدن به خواهشها و امیال انسانی اسـت کـه واقعیـت نفساالمـری
ندارد؛ ازاینرو هرگز نمیتوان برای اثبات درستی و شایستگی این قوانین ،برهان عقلـی
اقامه کرد (جوادی آملی.)۱۰۷ :۱۵۵۷ ،

نتیجهگیری

اعتباری معانی مختلفی دارد .در این مقاله از وجود اعتبـاری سـخن گفتـیم کـه ارادۀ
انسان در تحقق آن نقش دارد و وجودی که ازروی مجاز فرد ،مفهومی دانسته میشـود و
مفاهیم اعتباری که بهعینه در خارج موجود نیستند .همۀ این معانی نفساالمر دارند؛ یعنی
در خارج ،متن وجودی دارند و انسان بهدلخواه خود آنها را اعتبار نمیکند ،بلکه اعتبـار
او براساس متن وجودی و اثر وجودی است که بر آن مترتب است.
مفاهیم اعتباری دو دستهاند )۱ :معقوالت ثانی فلسـفی کـه دربـارۀ وجودهـا و افـراد
اعتباریاند که ارادۀ انسان در تحقق آنها نقشی ندارد؛  )۱اعتبارات اجتماعی کـه دربـارۀ
وجودهایی هستند که ارادۀ انسان در تحقق آنها نقش دارد.
اعتبارات اجتماعی یا براساس منشأ و غایتی یقینیاند که دراینوورت ،آنهـا نیـز
یقینی و محابق واقع هستند یا بر اساس منشأ و غایتی غیریقینیاند کـه درایـنوـورت،
محابقت با واقع در آنها یا وجود ندارد یا لحاظ نشده است و بهوورت ظنی و موهـوم
غایت دارند.
اعتبارات اجتماعی محابق با واقع ،در مرحلۀ اول یا باید بداهت عقلـی داشـته باشـند یـا
شار بیانشان کرده باشد .در مرحلۀ بعد ،عقل بهکمک بدیهیات ،احکـام شـرعی را برهـانی
میکند .علمی که به برهانی کردن گزارههای شر دربارۀ افعال ارادی انسان براساس مبادی
عقلی میپردازد ،حکمت عملی نـام دارد .اعتبـاراتی کـه انسـان براسـاس منشـأ و غـایتی
غیریقینی وورت میدهد و براساس آن علوم انسانی مختلف را بنیانگذاری میکند ،علـوم
غیربرهانی هستند؛ بههمیندلیل نمیتوان آنها را محابق واقعیت انسان و کمال او دانست.
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با واقع محابقا ند .در هر دو وورت ،این اعتبارها نفس االمـری هسـتند؛ چـون منشـأ و
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ل
عبدال ( ،)۱۵۵۷فلسفه حقوق بشر ،مرکز نشر اسراء ،قم.
جوادی آملی،
ــــــ ( ،)۱۵۹۱صورت و سیرت انسان در قرآن ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ ( ،)۱۵۹۵توحید در قرآن ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۰الف) ،حیات حقیقی انسان در قرآن ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۰ب) ،فطرت در قرآن ،مرکز نشر اسراء ،قم.

.۱
.۵
.۹
.۷

ــــــ (۱۵۹۱الف) ،رحیق مختوم ،ج ۱و ج ،۱مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۱ب) ،سرچشمه اندیشه۷ ،ج ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۱ج) ،شریعت در آینه معرفت ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۱د) ،شمس الوحي تبریزي ،مرکز نشر اسراء ،قم.

.۱۵
.۱۱
.۱۱
.۱۵
.۱۰

ــــــ (۱۵۹۵الف) ،دین شناسی ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۵ب) ،عین النضاخ (تحریر تمهید القواعد) ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۵ج) ،مبادی اخالق در قرآن ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۵د) ،نسبت دین و دنیا ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۵د) ،والیت در قرآن ،مرکز نشر اسراء ،قم.

.۱۷
.۱۱
.۱۵
.۱۹
.۱۷
.۱۵
.۱۱
.۱۱
.۱۵
.۱۰

ــــــ (۱۵۹۹الف) ،اسالم و محیط زیست ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۹ب) ،روابط بین الملل در اسالم ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۹ج) ،نسیم اندیشه ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۷الف) ،تسنیم ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۷ب) ،جامعه در قرآن ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۷ج) ،رازهای نماز ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۷د) ،قرآن حکیم از منظر امام رضا ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (۱۵۹۷ه) ،والیت فقیه ،مرکز نشر اسراء ،قم.
ــــــ (بیتا) ،سروش هدایت ،ج  ۱و  ،۱مرکز نشر اسراء ،قم.
مالودرا ( ،)۱۷۹۱حکمة متعالیة فی االسفار العقلیة االربعة ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.

 .۱۷طباطبایی ،محمدحسین ( ،)۱۵۹۷نهایه الحکمـه ،تصـحید و تعلیـق غالمرضـا فیاضـی،
موسسه امام خمینی ،قم.
 .۱۱ــــــ ( ،)۱۷۹۱حاشیه حکمة متعالیة فی االسفار العقلیة االربعـة ،دار احیـاء التـراث
العربی ،بیروت.

