
 

  
  
  
  

ى شناخت وجودى و شناخت حتليل وجوه معناشناختى، منطقى، معرفت
  يى طباطبا يات عالمه اعتبار نظريه

١٭لطیفی علی  
  چكيده
گونـه كـه   هنـوز آنهكاست  يى طباطبأ عالمهى بديع و ابتكارىها دگاهي از جمله د،ات اعتبايص ٔ هنظ

يين ديـدگاه هـا در تـب ن قـدمتـ يكى از مهـم .يسته است، مورد تحليل و موشكافى قرار نگرفته استشا
ّعالمه در باب اعتبايصات، توجه به تعدد و تنوع مفاهيم و مطالب مطروحه در آثار متعدد عالمه طباطبايى  ّ

طبايى در ذيل مبحـث اعتبايصـات مطـرح فرض بنيادين اين پژوهش، آن است كه آنچه عالمه طبا. است
ى مختلـف معناشناسـى، هـا ُى خردتـر در حـوزههـا هها و نظ ى از ديدگاها  مجموعهٔ، درشردارندهاند كرده

 تقـسيم ٔ اخـالق يـا مـسئلهٔى و وجودشناسى است و تنها شامل برخى مسائل فلسفهشناس منطق، معرفت
ل يـ و تحلىبا بازخوانكوشد  ، اين مقاله مىيهپا اينبر. ودش انواع ادراک به ادراكات اعتبارى و حقيقى نمى

ــات  ــه در ابيان ــعالم ــهن ي ــه تفكزمين ــ، ب ــاد و ســاحتک ي ــى، هــا ابع ــف معناشــناختى، منطق ى مختل
ى مدعيات مرحوم عالمه در هر يک از ايـن بند ى مبحث اعتبايصات و دسته وجودشناختى وشناخت معرفت

   . بردارد آن متنوعه و ابعادن نظيتر ا قيدق ىنييتبدر جهت  ى، قدمپرداخته ها حوزه
، ىشناسـ  معرفـت، منطـق، معرفـتى، وجودشناسـيىات، عالمه طباطبا اعتبايصٔه نظ:ها كليدواژه
  .ىحكمت عمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . دانشجوى دكترى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه *
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٤٠ 

  درآمد
 كـهاسـت  يىلسوف معاصر، عالمه طباطبايع في بدىها دگاهيات از جمله د اعتبايصٔهنظ

ى علـوم اجتمـاعى و انـسانى و توانـد بـرا ه مىجايگاه و اهميت آن ـ خصوصا ظرفيتى ك
د و يـگونـه كـه با هنـوز آندرستى مورد عنايـت قـرار نگرفتـه و   آنها داشته باشد ـ بهٔفلسفه

د يهرچنـد شـا. است ل نشده ين و تحليي تب، در مباحث علمى حوزوى و دانشگاهىديشا
رامون ي پىّفتن بحث جدا درنگري آن و ىنو بودن و تازگدليل   ه بهن نظي ابهامات اىبرخ

 ــ نـدهي آىها  به نسلىن بحثيا حداقل، عدم انتقال چنيو ـ ات آن مرحوم يآن در زمان ح
، در پـرده بـودنن ي از اىد كه بخشيتوان چشم پوش ىز نميت نين واقعي از اىبوده باشد، ول

ـرات خـار: ك.ر(  استمؤلف در برخى از آثار خىصش ٔژه رضبيانات و ي از ادبىناش ج اصـول تق
ـه٦١ و ٢٦، ٢٥، ٢٤، جلسات فقه  اعتبايصـات از ديـدگاه شـهيد  ؛ توجيه جاودانگى اصول اخالقى بر مبناى نظ

ســومين عــاملى كــه در ابهـام ـ و بلكــه بكــر و . )٥٩ ـ ٥٨، ص ٣١ و ٣٠، ش قبــساتمطهـرى، 
ى هـا ـ اين ديدگاه مؤثر بـوده، عـدم تـنقيح و تفكيـک ابعـاد و جنبـه ِنخورده ماندن دست

ِمختلف اين مبحث در بيانات مرحوم عالمه، به دست پژوهشگران پس از ايـشان اسـت؛ 
ى متنوع عالمه در اين بحث و تعيين سنخ ها ى دقيق ديدگاهبند يد، طبقهترد ىكه ب حال آن

ّير قابل توجهى در شناخت نظام مفاهيم و قـضاياى اساسـى ها، تأث هر يک از اين ديدگاه
  . ـ خواهد داشت ّگونه كه مورد فهم و توجه مبدع آن بوده آناين بحث و نقاط ثقل آن ـ 

ن بحـث، بـه يـ عالمـه در اىهـا ل نگاشـتهي و تحلىبا بازخوانكوشد  گفتار حاضر مى
 و ى، منطقـىشـناخت ، معرفـتى وجودشـناختىادعاهـان تـ مهـم ىبنـد ک و دستهيتفك

آثـار مختلـف عالمـه در بپردازد؛ چراكـه آنچـه در   اعتبايصاتٔزمينه عالمه در ىمعناشناخت
 تـصىصرى ٔارتباط با اعتبايصات مطرح شده است، از تنـوع يسـادى برخـوردار بـوده و ارائـه

ه جامع از اين مبحث نو، نيازمند سازماندهى اين خرده ـ به عنـوان ابعـاد مختلـف ها  نظ
  .باشد ـ مى ديدگاه كالن اعتبايصات
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 و ىشناسـ  و وجـودىشناسـ فـت، منطق، معرى مقاله اصطالحات معناشناسىدر ابتدا
ک آنها ين آنها و ضرورت تفكيروابط ب ٔدرشاره شده و ى ناظر به آنها معرفى معرفتىها حوزه

 عالمـه ىهـا  كوتاه در باب نگاشتهىحاتيدر ادامه، توض. سخن رفته استل يدر مقام تحل
 ىهـا شهيـل انديـ كه در فهم و تحلـ آنها ٔ درشارهىّ كلىات و اطالعات اعتبايصٔه نظٔدرشاره

 در قالــب ابعــاد ، پــژوهشىهــا افتــهيو پــس از آن، يــد آ مــى ـــ رگــذار اســتيشان تأثيــا
  . گردد ىه عرضه من نظي اى و معناشناختى، منطقىشناخت ، معرفتىوجودشناخت

  يمعناشناس. ١
 ٔ معنا و رابطـهى است كه به بررسى نظرىشناس  ىصانى دانشىها  از حوزهىكي ىمعناشناس

ست و يـ نىشناسـ  منحـصر در ىصـانى،البتـه مطالعـات معناشـناخت. پردازد ىملفظ با آن 
اعـم از لفـظ،  ـ  هرگونه دالٔ رابطهى را دانش بررسىتر، معناشناس  عامىفتوان در تع ىم

ن تنـوع مطالعـات يـبـا توجـه بـه هم.  مدلول آن دانستى با معنا ـعبارت، نشانه و نماد
  : برشمردى اصطالح معناشناسىق مختلف براتوان حداقل پنج اطال ى، مىمعناشناخت

ن يا. پردازد ىت معنا مي معنا و ماهىها ه نظى كه به بررسى، فلسفى معناشناس.١ـ١
ين، زم ى علم اصول و در مغربشتر به دست علماي بى علوم اسالمٔنوع مطالعات در حوزه

  . مورد توجه و اهتمام بوده استىليلسوفان تحلي توسط فعمدتا
م و ي مفـاهى و معنـاى اصـل معنـادارى كـه بـه بررسـى،اخالقـى فرااشناس معن.٢ـ١
 ىهـا ز بـه تبـع بحـثيـن مباحث نيا. پردازد ىم) فارغ از ىصان خاص (ى اخالقىها گزاره
  . است شكل گرفتهىل اطالق نخست معناشناسيدر ذرايج 
ک يـ ٔدهنـده يل عناصر تـشكيى معناى كه به مطالعه و بررسى، منطقى معناشناس.٣ـ١

پـردازد و در برابـر  ى مـ،»ىريپـذ صـدق«و » ريتعب« همانند ،گر مسائل آني و دىىصان صور
  . قرار داردى منطقىنحوشناس

هـا و جمـالت در درون نظـام ىصـان و در   واژهى كـه از معـانى، ىصانى معناشناس.٤ـ١
 قـرار »ىكارشردشناسـ«نجا در برابـر ي در اىمعناشناس. كند ىنامه بحث م سطح كتب لغت



 ١٣٩١بهارم، دهياز پياپي ،سوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

٤٢ 

 ىن، معناشناسـيهمچن. رسد برمىاق كارشرد يدر سرا ها و جمالت   واژهىكه معانيرد گ مى
  . آنها سروكار داردٔژه رضىها ه خاص و نظىها  با ىصانى غالباىصان

، ى ىصـانىتر نسبت به معناشناس عي وسى كه در كارشردىشناخت  نشانهى معناشناس.٥ـ١
بـا ...) هـا و  مانند نمادها، نـشانهىرىصاني و غىاعم از ىصان( هرگونه دال ٔبه بحث از رابطه
مبـانى ؛ ٧٩ ـ ٧٨، ص بيولـوژى نـص: ك.ر(. پـردازد ى مىگذار  نظام نشانهٔمحدودهمدلول خود در 

  ١)٩، ص منطق جديد
 ىاخالقـى فرا و معناشناسـى فلـسفى معناشناسـٔ درشـارهىات، مباحث اعتبايصٔهدر نظ

دگاه، سـخن ين دياست كه در ارو  ازآن ى، فلسفىطرح مباحث معناشناس. گردد مىطرح 
 از ىن رو، برخـيـ شناخته شده و از اىن اعتبارات اجتماعت  از مهمىكيو كالم به عنوان 

ن ييتـب)  داللـتى معنـا و چگـونگىستيهمچون چ (ى فلسفى معناشناسىن مبانت مهم
 و حـسن و ديـد و نبايـز به تناسـب بحـث از باي نىاخالقرا فىمباحث معناشناس. اند شده
هـا و  ز داللـتيـن اساس نياند و بر ا طرح شده) ىبه عنوان اعتبارات ما قبل اجتماع(قبح 

شتر مورد اهتمام و با ابهـام و شـبهه ي ب، اخالقٔ فلسفهىات در فضا اعتبايصٔهرات نظيتأث
  .مواجه است

  منطق. ٢
ن در دو ديشيح اندي است كه به روش صحى دانش٢)ک آني و كالسى سنتىدر تلق(منطق 
دمان يـ چىشه بـه معنـايـ، اندىليان تفـصيـبـه ب. پـردازد ىقات ميّ تصورات و تصدٔحوزه

كـه در اسـت  ىمعلومـات، مقـدمات.  به مجهول استىابي  دستى برا،مناسب معلومات
مجهـول تر  پيش كه ى معلومىعني(جه ينش درست و مناسب، نتي از چىصورت برخوردار

ن يـدهد كه درست و مناسب بـودن ا ى را به دست مىني قوان،منطق. كند مىد يرا تول) بود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح دارندمصادر يادشده تنها به موارد اول، سوم، چهارم و .  ١   . پنجم از اين اطالقات تص
ه تحفظ بر منطق سنتى، ازآن.  ٢  اعتبايصات، با منطق سنتى هماهنگ رو است كه نظام فكرى مبدع نظ

ه نيز ناظر به مسائل منطق سنتى است  . بوده و بر همين اساس، ابعاد و تأثيرات منطقى اين نظ
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 ٔو در حوزه) حد(ف  تصورات، تعٔح در حوزهينش صحين چي ا.آموزد ىنش را به ما ميچ
، ص اإلشارات و التنبيهـات؛ ١٧ص ): المنطق (الشفاء: ک.ر(نام دارد ) حجت(قات، استدالل يتصد

ر القواعد المنطقية؛ ١ ة فـى ؛ ٥ ـ ٤، ص أساس اإلقتباس، ٣ ـ ٢، ص الرسالة الشمسية فى تح البصائر النـصي
  ١.)٥٥، ص علم المنطق

م و ين مفـاهي نسب و روابط ب،جه گرفت كه منطقيتوان نت ىح فوق، ميبا توجه به توض
ن اسـاس، يـبر ا. رسد را برمىد ي جدىها م و گزارهيد مفاهيِها و قواعد و مقررات تول گزاره

 عالمـه ىهـا دگاهيافتن دين پژوهش بر يات، تمركز ا اعتبايصٔه نظى ابعاد منطقىدر بررس
 و هـم ىكـيهم به صورت تفك (ىقي و حقى اعتبارىها م و گزارهيان مفاهي روابط مٔدرشاره

  .باشد ى مىقي و حقىد اعتباري جدىها م و گزارهيد مفاهيو قواعد تول) ىبيبه صورت ترك

  يشناس معرفت. ٣
را ها و ادراكات انـسان   است كه شناختى دانشىشناس ق، معرفتيدقاما  ، سادهىانيدر ب
تر، مطابقتشان  قير دقيا به تعبي (ى آنها و مطابقتشان با واقع خارجٔگرانه تيت حكايثياز ح

 ىا ادراكات ذهنـيآ «ن دست كهي از اىبحث از مسائل. كند بررسى مى)  عنه آنها ٌ ىبا محك
 ىا جهان خارج ذهن تا چه محدوده« و » نه؟ايز دارند ي خارج از عالم ذهن نيىما، ما بإزا

ن يـخطـا ب ى بـىا  رابطـهىم از برقـراريتـوان ىچگونه مـ« و » است؟يى ما قابل شناساىبرا
ن تـ  از جملـه مهـم»مينان حاصل كـنيق خارج از ذهن اطمي خود و حقاىادراكات ذهن

حـور  حـول مى عمدتاشناخت ن اساس، مسائل معرفتيبر ا. است ىشناخت مسائل معرفت
، شناسی در قـرآن شناخت(زنند  ىم عنه آنها دور  ٌ ىها با ما بإزاء و محك  ادراكات و شناختٔرابطه

  ٢.)١٧، ص شناسی معرفت؛ ٥١ ـ ٥٠ص 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف يادشده با همين عبارت در كتب.  ١ هاى ذكرشده   منطق نيامده است، اما تمامى كليدواژههرچند تع
 .  در آن، برگرفته از كتب معتبر منطقى است كه به بخشى از آنها ارجاع داده شده است

ف از معرفت.  ٢ ن تعايصفى است كه مى شناسى، يكى از مناسب هرچند به باور نگارنده، اين تع توان در  ت
 غرب، شناسى در فلسفه شده از معرفت اسى ارائه نمود، لكن تعايصف ارائهشن  اسالمى از معرفت نظام فلسفه
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٤٤ 

ف فوق، در بررسى ابعاد معرفت ه، در پى بررسـى بيانـات شناخت بر اساس تع ى اين نظ
ٔعالمه درشاره محكى عنه ادراكات اعتبارى و رابطه اين ا   . دراكات با آنها خواهيم بودٔ

  يشناس وجود. ٤
.  آن اسـتىمات اولـيموجود بما هو موجود و تقسِشناخت  ى،شناس ، وجودىّ كلىانيدر ب
ا، ي خواهد بود كه به اثبات اصـل وجـود اشـى اولٔ همان فلسفهىشناس ان، وجودين بيدر ا

. پـردازد ى مـ)مات وجـوديبـر اسـاس تقـس(شان يـ وجودٔ آنها و سـنخ و رتبـهىاحكام كل
 ى وجـود موجـودٔا نحوهي ى وجودٔ كه ناظر به اصل وجود، سنخ و رتبهى، هر سخنبنابراين

م كـه يابي ىميق در دقىن، با نگاهيهمچن.  استىشناخت  وجودىاز موجودات باشد، سخن
 و نـه  ـنـات آني معرفـت و تعى وجودٔ معرفت كه ناظر به جنبهٔآن دسته از مباحث فلسفه

 ى؛اختشـن  است و نـه معرفـتىشناخت  وجودىز مباحثي است نـ ن از واقعت آي حكأجنبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ف دارد كه از جمله تفاوت توان به عدم تمايز بين  ها مى  اين تفاوت هاى قابل توجهى با اين تع
ى اشاره كرد؛ ) حيثيت حكايى و حيثيت وجودى معرفت(هاى مختلف معرفت  حيثيت در اكثر تعايصف غ
تر ـ و بلكه صحيح ـ آن است كه مباحث وجودشناختى معرفت كه به حيثيت وجودى  مناسبكه  حال آن
شناسى طرح  پردازند، در مباحث فلسفه و وجودشناسى، و مسائل حيثيت حكايى آن در معرفت آن مى
هاى مستقل ديگرى  بررسى تطبيقى اين مسئله و بسترهاى فلسفى و تايصخى آن نيازمند پژوهش. شوند
ف معرفتبرا. است  ,Routledge of Philosophy: ک.ر(شناسى نزد فيلسوفان غرب،  ى اطالع بيشتر از تع

p. 2492; The Dictionary of Philosophy, p. 94; Encyclopedia of Philosophy, pp. 7,8; The 

Cambridge Dictionary of Philosophy, p. 273 Epistemology; a contemporary introduction to the 

theory of knowledge, pp. x,1; Theory of Knowledge, p. 5; A Dictionary of Philosophy, p. 96; The 

Edinburgh Dictionary of Continental Philosophy, p. 177; Dictionary of World Philosophy, p. 176 
 برخى از منابعى كه به لزوم تفكيک همچنين،). ٧٣، ص ) شناختٔهاى بر نظ مقدمه(شناسی  و معرفت

 و ٥٠، ص شناسى در قرآن معرفت: (اند، عبارتند از ميان دو حيث وجودى و حكايى معرفت توجه داشته
 مقاالت همايش جهانى مجموعه، شناسى و حمكت متعاليه معرفت؛ ١٧، ص شناسى معرفت؛ ٥١

  ).٤١ ، صايىشناسى صدر معرفت و نظام ٢٥، ص بزرگداشت حكيم صدرالمتألهين
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٤٥  

 از اقـسام ى آنهـا، قـسم  اسـت كـه موضـوعى مسائلى اولٔ از مسائل فلسفهىچرا كه بخش
 بـه ىبوده كه بعد از انقسام اصل وجود، هـر قـسم) موجود بما هو موجود(موضوع فلسفه 

 و وجـود ى مثل وجـود ذهنـ؛رفت خود موضوع مسائل مخصوص خود قرار خواهد گٔنىضه
 ىگـاه خـصوص وجـود ذهنـ ، آنى و خـارجىعلت كه بعد از انقسام وجود مطلق به ذهن

افـزون بـر آن، . )٥٠، ص شناسـى در قـرآن معرفت(شود  ى مسائل مختص به خود مىموضوع برا
كـه بحـث از   حـال آن؛ به معرفت بنگـردىگر تي حكأهرضاد از زي باىشناخت بحث معرفت

همـان؛ (نگـرد  ىت داشتن و تحقق معرفت به آن مـي واقعٔهزارض، از  معرفتىوجودنات يتع
  .)٤١، ص شناسى صدرايى نظام معرفت؛ ١٧، ص شناسى معرفت

 .الـف: اند  مطرح شدهىشناخت ًات، مجموعا چند دسته مسائل وجود اعتبايصٔهدر نظ
مـسائل نـاظر بـه  . ب؛هـا  ادراكـات و شـناختى برخى وجودٔمسائل ناظر به سنخ و رتبه

ا بـر يـ ادراكـات بـوده ى كه منشأ برخى انسانىها ىژگ صفات، حاالت و رضىشناس وجود
هرچنـد .  ادراكـاتى برخـيىدايـ پٔند و نحوهي مسائل ناظر به فرآ. ج؛شوند ىآنها مترتب م

ز يــ نى فلــسفىشناســ ن ســه دســته را بــا عنــوان مــسائل روانيــ آخــر از أتــوان دســته ىمــ
 ىشناخت ل ابعاد وجوديز در ذي نىالنفس ن نوشتار، مباحث علمي در اىول، كرد ىگذار عنوان

 از ىكـيافتن يـ تحقق و وجود ىل چگونگي به تحلىكه از سىصشود؛ چرا مى ىه بررسنظ
 ىكيگر، احوال ي دىپردازند و از سو ىم) ى اعتبارىوجود ذهن (ى اولٔاقسام موضوع فلسفه

  . رسند برمىرا ) ىنفس انسان(از اقسام مجردات 

  يشناس  و وجوديشناس ، منطق، معرفتيان معناشناسيروابط م. ٥
ل آنهـا، منطـق بـه يان الفاظ و مدالي ميى معنأ به رابطهىم، معناشناسيديگونه كه د آن

 يى بـه روابـط حكـاىشناسـ ها، معرفت م و گزارهيان مفاهي مىح روابط توالديقواعد صح
 ى و احكـام وجـود  به بحث از اصل، رتبـهىاسشن عنه آنها و وجود ىان ادراكات و محكيم

ن ي تنگاتنگ أ رابطهٔكنندهيان آشكارن بيتأمل در ا. پردازد ىم) ى و خارجىذهن(موجودات 
توان با  ىن معنا كه نميلسوف است؛ به اين آنها نزد هر في بىها و لزوم توافق منطق ساحت
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ــا ــ ىادع ــي ــودٔهک نظ ــوع دٔشناســانه  وج ــر ن ــه ه ــاص، ب ــ خ ــ ىعناشــناختدگاه مي ا ي
ها، بر  ن حوزهيک از ايدر واقع، اتخاذ موضع در هر .  معتقد شدىا منطقي ىشناخت معرفت

 ىكننـدگ نييـ تعٔ، جنبـهىرگـذارين تأثيامعموال  هرچند است؛رگذار يز تأثيها ن گر حوزهيد
ـىبـه عنـوان مثـال، ادعـا. نـدارد)  خاصٔهک نظيتمركز بر ( گـرا در   انـسجامىا ه نظ

 ىهـا دگاهيـ امكـان التـزام بـه د،رگذار بودهيز تأثي نىّ مدعى، در نظام منطقىناسش معرفت
 ى و هستىستيگونه كه بحث از چ  همانكند؛ مى مطابقت را سلب ٔه بر نظى مبتنىمنطق

 ى خـارج  آن از واقـعىگـر تيـزان حكايـ با مى متقابلٔرابطه) ىشناخت بحث وجود(ادراک 
، ىشناسـ  وجـودٔژه سه حوزهرض به(ن چند حوزه يان ايپس م. دارد) ىشناخت بحث معرفت(

  چي به هى،ليک تحلين تفكيه برقرار است و ا چند سىصى، تعامل١) و منطقىشناس معرفت
  .ستيگر نيكدي آنها از ىقي استقالل حقىوجه به معنا

 اسـت و ى وجـودى نظـام، اساسـاات اعتبايصٔه مبدع نظىگر، نظام فلسفي دىاز سو
ک سـو، ياز : گذار بوده استيگر اثركديها با  ن حوزهي جهت در نوع ترابط ان نكته از دويا
ا مى ىشناخت  به مباحث وجودى نقش محورى نوع، بودنىن وجوديا ،  آنٔيـهدهـد كـه ب
ّتوان ادعا كرد هرگونـه تحـول نظـر ىم  يىّشه در ادعـاهـا يصـ ن حـوزهيـک از ايـ در هـر ىّ

هـا  ن دانـشيک از ايد در هر يدگاه جدير دگر، هيان ديبه ب.  خواهد داشتىوجودشناخت
 از نقـش يىهـا نمونـه. باشـد ى خـود مـٔژه رضـٔ وجودشناسـانهىح مبادين و تنقيازمند تأمين

گر، ي دىاز سو. در پى خواهد آمد يى، طباطبأ عالمهٔشهي در نظام اندى وجودشناسىمحور
 يىكمت صـدراكه بر اساس حـ    عالمهىدر نظام فكر) شناخت، دانش، ادراک(معرفت 

ن يـا.  از وجـود اسـتى خاصـٔ نحوهاساسا داشته و ى وجودىفتعشكل گرفته است ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شناسى، اين است كه  شناسى و معرفت هاى اين تعامل چندسىصه، خصوصا بين هستى از پيچيدگى.  ١
ن مباحث  توان به صورت قاطع، يكى را بر ديگرى مقدم دانست؛ يعنى مثال برخى از مهم نمى ت

گىصى به برخى اند و از سوى ديگر، پيش از پاسخ شناختى، نيازمند تنقيح مبانى وجودشناختى معرفت
: ک.ر(براى توضيح بيشتر، . توان وارد بحث از وجود شد شناختى، نمى سؤاالت معرفت

 ).٦٦ ـ ٦٥، ص تبيين براهين اثبات خدا؛ ٥١ ـ ٤٩، ص شناسى در قرآن معرفت
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٤٧  

 شـناخت بـر ىشناسـ رات وجـوديشود تا تـأث ى معرفت با وجود، باعث مىِ زدن وجود گره
 ـ ٧٦، ص شناسـى در قـرآن معرفـت: ك.ر(تر شود  دهيچيتر و پ قي عم، منطقى و حتىشناس معرفت

؛ منطق صـدرايى آراء و ٥٤ ـ ٥٠، ص شناسى صدرايى نظام معرفت؛ ٦٨ ـ ٦٦، ص ثبات خداتبيين براهين ا؛ ٨٦
  . )١٥١ ـ ١٤١، ص ١٣٨٨، نقد و نظرها در مباحث مقدماتى،  نوآورى

   آن ٔ  عالمه درصارهىها ات و نگاشته اعتبارشٔه نظٔخچهتارش
 ىتـصاص و اخىليازمنـد پـژوهش تفـصي ن،اتدگاه اعتبايصـيـ دٔنهيشي پىهرچند بررس

در دگاه عالمـه، يـن ديـ اىهـا شههـا و يصـ نـهيكـه زماسـت  گفته شده است، اما اجماال
 و )ق.  ه١٣٦١ ـ ١٢٩٦( ىن اصـفهانيحـسيخ محمد مرحوم شـ،شانيات استاد اصول انظ
، ١٣، جمجموعـه آثـار شـهيد مطهـرى: ك.ر( لغـت اسـت ى علمـاىانيـ و بىقات معانيگر تدقيد

رات خارج اصول فقه؛ ٧١٦ص  عالمـه و ى علمـى كوتاه به زندگانىنگاه. ) به بعد٢١ جلسات ،تق
ديـدگاه ن يـد هميـ مؤىا ز تا اندازهيات ن اعتبايصٔهشان در باب نظي افاتيف تأليكم و ك

 در سـال  ـانـد ش آورده خودنوشت خـىصٔنامه ىبنا به آنچه در زندگـ مرحوم عالمه . است
بـه مجلـس درس مرحـوم «ده و  نجف اشرف شـٔهي وارد حوزه علمى شمسى هجر١٣٠٤

بـا ك دوره خارج اصول كـه تقي حاضر شده ىن اصفهانيخ محمدحسي شىت اهللا آقايآ
، ص  مهرٔآيينه(اند  درک نموده» ز خارج فقه معظم له رايد و چهار سال نيشش سال طول كش

ـ١٣١٤ سال اقامـت در نجـف، در سـال ١٠شان پس از ي ا١.)١٢ ز  بـه زادگـاه خـود تب
ن شـهر يـم ايـان عمـر، مقيـو تا پاروند  مى، به قم ١٣٢٥و سپس در سال رده كمراجعت 

  .شوند مى
  .است، بدين شرح استشده طرح ات  اعتبايصٔهن آثار عالمه كه در آنها نظت مهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به جهت سهولت و اختصار، در ارجاع به متون نگاشته شده توسط عالمه، از ذكر نام ايشان .  ١
 به عنوان شناسنامه) مندرج در فهرست منابع پايان مقاله(تنها سال انتشار هر متن خوددارى نموده و 
اند و  همچنين، در موارد متعددى، ارجاعات ذكرشده تنها به عنوان نمونه ذكر شده. اثر ذكر خواهد شد

 .هاى ديگرى از آثار عالمه نيز طرح شده است مطلب مورد ارجاع، در بخش
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  ١)خلقها اإلنساني ىاألفكار الت(ات  االعتبارشىرسالة ف. ١
 نخـست، در ٔمقالـه: استاله دو مقشامل ،  استف شدهي تألىن رساله كه به ىصان عيا

ست يـخ بو در تايصتأليف  ) شمـسى١٣٠٦برابر با هشتم آذر ( ١٣٤٦ ى الثانىخ پنجم جمادتايص
بخـش دوم .  شده اسـتيىر نها تح) شمسى١٣٠٨برابر با يكم اسفند ( ١٣٤٨كم رمضان يو 
 در شـب وتأليف  ) شمسى١٣٠٨برابر با بيست و ششم دى ( ١٣٤٨ شعبان سال ٔمهيز در شب نين
ن ي أبا مالحظه. استشده  يىر نها تح)برابر با دوم اسفند(ست و دوم رمضان همان سال يب

ن سـال از ين سـال تـا چهـارميـن رساله، در حد فاصل دوميشود كه ا ىها آشكار م ختايص
ن نكته كه بحـث اعتبـار ياند كه با توجه به ا افتهيل مرحوم عالمه در نجف نگارش يتحص

ن دانـش بـه يـ ايىكه از مباحث ابتداـ قت حكم يل بحث حقيفقه، در ذدر دانش اصول 
 ىّ و تعلمـى علمـىد كه فضاينان رسين اطميتوان به ا ىشود، م ى مى بررس ـرود ىشمار م

  .شان داشته استي اىدگاه از سوين دي أن رساله و ارائهين ا در تدرضيىر بسزايام، تأثيآن ا
تـر و   مـنظمىانيـ از بيـن موضـوع، نـسبتا در اگـر آثـار عالمـهين رساله نسبت بـه ديا

 شـهرت و ، ششم كتاب اصول فلسفهٔ هرچند نسبت به مقاله؛ردار استساختارمندتر برخو
ة يـقية استتباع األمـور الحقيفي كىف«ن رساله با عنوان ي نخست أمقاله.  داردىرواج كمتر

 آن، ىريـگ ت شكليفي، كقت اعتباريحق: يردگ شانزده فصل را درشر مى» ةلألمور اإلعتبايص
گـر اعتبــارات ير اعتبــارات و دييـ، لـوازم اعتبــارات، حـسن و قــبح، تغىاعتبـارات اصــول

ة يـفي كىف« دوم با عنوان ٔمقاله. ... است و بعث و اطاعت و همانند ملک و يصى،اجتماع
 فـصل، هـشتز در ضـمن يـن» ةيـات و اآلراء الوهم اإلعتبايصىة عليقيترتب األمور الحق

قـت توسـط يت اسـتتباع حقيفي، نقش علم در افعال صادر، كىار، افعال ارادي اختواراده 
  . گذارد را به بحث مىن اذعان و فعل ي بٔاعتبار و رابطه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عين عنوانى است كه مرحوم عالمه در زندگى خودنوشت ) ر التى يخلقها اإلنساناألفكا(اين تعبير .  ١
نام » رسالة اإلعتبايصات«هاى اين رساله، از آن با عنوان  اند؛ هرچند در چاپ خود، به اين رساله داده

  .برده شده است
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٤٩  

  »بيالترك «ٔ رساله.٢
به  در نجف اشرف )١٣٠٨ خـرداد ٢٦برابر با ( ى قمر١٣٤٨ محرم سال ٨خ ن رساله در تايصيا

ر درآمده است ٔرشته خ  تـايصٔبا مالحظه. باشد ى عالمه مى منطقٔند رساله از چىكيو  تح
ن رسـاله، يـم كه در زمان نوشـتن ايابي ىمدر» ات االعتبايصىرسالة ف«ن رساله و ينگارش ا

چ يـ هىس دوم و بازنىصـٔ هنـوز مـتن مقالـهى ولرا نوشته بودند؛ات  اعتبايصٔ رسالهِ اولٔمقاله
 بـه ىز ارجاعـاتيـن رسـاله ني در متن اىرددر موا. يده بودک از دو مقاله به سرانجام نرسي

 ٣٠٦، ص رسالة التركيب، مجموعة رسائل العالمة الطباطبائى: ک.ر( اند ات داده اعتبايصٔ اول رسالهٔمقاله
بررسى تطبيقـى (ات  اعتبايصٔن رساله بر رسالهي تقدم نگارش اىن اساس، ادعاي بر هم.)٣١٧ـ 

، روىبه هـر . يدنما درست نمى )١٣٩٠، آيين حكمتبايى، هاى منطقى عالمه طباط اعتبايصات در رساله
ـى به بحـث از ابعـاد منطقـ،ن رسالهي از اىبخش قابل توجه ات و روابـط  اعتبايصـٔه نظ

ن يـكـه در ا از نكـات جالـب توجـه آن. پـردازد ىق مي و حقاىن ادراكات اعتباري بىمنطق
ا يـ» ه اعتبايصـٔ مـشهورهىايقضا«با عنوان » ه اعتبايصىايقضا« از ىرساله، در موارد متعدد

ات، دگاه اعتبايصيل ديمتأسفانه در تحل. نام برده شده است» ه و مشهوره اعتبايصىايقضا«
ن رسـاله بـه عنـوان يـ از اى، نام)همان(ق يک تحقين رساله نشده و به جز در ي به اىتوجه
  .استنيامده ات  اعتبايصٔه نظى براىمنبع

  »اي الدنىاإلنسان ف «ٔ رساله.٣
برابـر بـا دوم ( ى قمـر١٣٦١ل  األول سـا عيخ چهارم رش مختصر كه در تايصى عٔن رسالهيا

فـصل : دارد، دو فـصل  اسـتافتهيز نگارش  شادآباد تبى در روستا) شمسى١٣٢١فروردين 
ـىا دهيـچكحاوى » ةيصور علومنا الذهن«نخست با عنوان  و اسـت، ات  اعتبايصـٔه از نظ

 نقش انـسان ٔ درشارهى قرآنىبحثشامل » اة اإلنسان ظرف نفسهيح«ز با عنوان يفصل دوم ن
مرحوم عالمه در فـصل اول .  در سعادت و شقاوتش استىاعمال وتأثير  و ىو نوع زندگ

 يـى از چراىلـي، تحلىق ادراكـات اعتبـاريمصاد ٔگفتگو درشارهن رساله، بدون اطناب و يا
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 اشـارات و ىبرخهمراه  ،ش كماالت خىص بهىابي  دستىبرارا ن ادراكات ياز انسان به اين
  .دهد ارائه مى ،شواهد

  ١»ى پندارىها شهيا انديه يقيرحقيات و علوم غاعتبارش «ٔمقاله. ٤
ن اصول فلسفه و روش رئاليسمٔاين مقاله ـ كه مقاله ششم كتاب   اسـت ـ مـشهورت

ه اعتبايصات است و با توجه به توضيحات شارح ٔنوشته عالمه در تبيين نظ  كتاب در ٔ
، )٣٤همان، ص( و سال نگارش مقدمه )٢١ ـ ٢٠، ص ١، جاصول فلسفه و روش رئاليسم(مقدمه 

ن نكـات تـ يكى از مهم.  نگارش يافته است١٣٣٢ تا ١٣٣٠هاى  حد فاصل سال
 سـال از نگـارش رسـالة فـى ٢٠قابل توجه آن است كـه بـه رغـم گذشـت بيـش از 

ـى االعتبايصات، تغييرات محسوسى در محتواى ٔ اين مقالـه نـسبت بـه آن رسـاله ع
رچوب اصلى و حتى در مواردى، عبـارات ايـن دو نوشـته شود؛ بلكه چا احساس نمى
ه اعتبايصـات عالمـه، ديـدگاه دوره جـوانى . يكسان است ٔبنابراين، اين ادعا كه نظ ٔ

تـر  تر و كامل هايى از اين مقاله، طرح پخته  بخش٢.ايشان است، سخن صائبى نيست
ى است كه از آن جملـه، مـىىبرخ  و تحليـل تـوان بـه برشـمردن ٔ مباحث رساله ع

البتـه آغـاز . ات قبل االجتماع و اعتبايصات بعد االجتماع اشاره نمـودتر اعتبايص منظم
ى عرفـى ـ هـا ها و تشبيهات و آميختن برخى نكات علمى با بيان طرح بحث با مثال

ه در اين مقالـه خلـل هرچند متن مقاله را دلنشين نموده، لكن ـ ب ه طرح علمى نظ
ٔوارد كرده و حتى در مواردى زمينه تكرار يا ناسازگارى بيـن برخـى مطالـب را فـراهم 

همچنين، بخش قابل توجهى از اين مقاله، توسط استاد شـهيد مطهـرى . آورده است
ى بـر عـدم پـذيرش برخـى مطالـب آن يـا توان آن را شـاهد شرح نشده است كه مى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از عنوان )استاد مطهرى(اند؛ هرچند شارح  اين عنوانى است كه مرحوم عالمه به مقاله داده.  ١
 .اند و مقاله نيز به همين نام معروف گشته است استفاده نموده» ادراكات اعتبارى«

ر نهايى .  ٢ ّ                  اند، اما در زمان   سال سن داشته٢٧ تنها رسالة فى اإلعتبايصاتهرچند عالمه در زمان تح
 .اند  ساله بوده٥٠نگارش مقاله ادراكات اعتبارى حدودا 
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مجموعه آثار : ك.ر( شارح به تأمل و تدقيق و بحث بيشتر پيرامون آن دانست احساس نيا
  ١.)٤٢٥، ص ١، جيادنامه استاد شهيد مطهرى؛ ٧١٦، ص ١٣، جشهيد مطهرى

كـه در رسـالة است ن مقاله ذكر شده يقات در ايالت و تدقي تفصىن حال، برخيدر ع
 و مـرتبط نمـودن ىلت اجتماعاز جمله بحث از عداخورد؛  به چشم نمىات  اإلعتبايص ىف

 ىستي چٔاره رهگشا درشيىها يىرساله متضمن نكات و راهنمانيز آن  .آن با اصل استخدام
  .ساكت استآنها  ٔدرشارهن مقاله ي آن است كه اىگاه و شأن علميه و جانظ

  ةية الكفايحاش. ٥
برابـر بـا ( ىر قمـ١٣٦٧ ى الثانى جماد٢٣ ىها خب در تايصين كتاب در دو جلد و به ترتيا

 ىعنـي  ،) شمسى١٣٢٨ ارديبهشت ١١برابر با ( ى قمر١٣٦٨ رجب ٣ و ) شمسى١٣٢٧ ارديبهشت ١٣
هرچنـد . اسـتيافتـه  نگـارش ،اصـول فلـسفه ششم كتـاب ٔف مقالهيش از تألي پىاندك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن دليل عدم  ، مهم)١٠ص  (اصول فلسفه جلد دوم كتاب خود در مقدمهالبته مرحوم مطهرى .  ١ ت
ح  شرح اين بخش را عدم فرصت و فراغت خىصش ذكر كرده است، لكن در همان جا نيز تص

 جلد بعدى افزون بر آن، با مالحظه. اند هايى راجع به اين بخش فراهم كرده اند كه يادداشت كرده
 مباحث مطروح در آن، اين گمان تقىصت  شدن شرح بر عمده گاشته و ناصول فلسفه) جلد سوم(

ِ اعتبايصات، تنها كمبود فرصت و فراغت شرح نوشتن نبوده، بلكه شايد نبود شود كه مسئله در مقاله مى
نقدى بر ِفرصت و فراغت تأمل و بررسى بيشتر و يا حتى مخالفت بوده كه پس از انتشار كتاب 

، ) استاد شهيد مطهرىدر يادنامه( اين مقاله  استاد درشارههاى چاپ نشده اشت و نيز ياددماركسيسم
ب به يقين تبديل شدند ، نقدى بر ماركسيسم(ايشان در كتاب . اين دو گمان به اطمينان ق

ح مى) ٧١٦ص ايم و قسمت آخر را پاورقى  اين را در قسمت اول، ما پاورقى زده... «: كنند تص
هاى اين بحث براى ما قابل قبول نبود و  بعضى از قسمتو ) اى كه در كار بود  عجلهبه حكم(نزديم 
ه: ک.ر(باره  همچنين، در اين. »نيست  اعتبايصات از  توجيه جاودانگى اصول اخالقى بر مبناى نظ

ه عدالت عالمه : ارزش عدالت؛ و ٦٣ ـ ٥٩، ص قبساتديدگاه شهيد مطهرى،  تأملى در نظ
تذكر اين نكته نيز ). ١٢٠ ـ ١٠٦، ص حكومت اسالمى، د استاد مطهرى بر آنطباطبايى و نق

   ادراكات اعتبارى تهيه شدههاى عالمه در مقاله ضرورى است كه مطالب اين پژوهش تنها از نگاشته
 . است و به جز يكى دو مورد، از حواشى استاد مطهرى مطلبى نقل نشده است
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 ى، اما در جارا در نظر نداشتهات  اعتبايصٔه طرح مستقل نظ،ن كتابيمرحوم عالمه در ا
 ىحاتي همـراه توضـ،در علم اصـول و منطـقرا دگاه ين ديرش اي لوازم پذى آن، برخىجا
ـى و لذا بررسر شده استادآويد يمف ازمنـد يات و حـدود آن، مـا را ن اعتبايصـٔه جامع نظ

  . كند ىز مين كتاب نيمراجعه به ا
 مـرتبط بـا ادراكـات ىز مطالبي عالمه نىها گر رسالهي از دىعالوه بر آثار فوق، در برخ

 ى همچـون رسـالة فـيىهـا تـوان بـه رسـاله ىكه از آن جمله ماست  مطرح شده ىباراعت
به جهـت كرد؛ اما ، رسالة المنامات و النبوءات اشاره  ژهرض يل و به التحلىالبرهان، رسالة ف

ــيـاختـصار در پــژوهش حاضـر و طــرح امهـات مــسائل ارعايـت  ه در پـنج منبــع ن نظ
ها نقـل  گر رسالهي دو مورد، از دىكيبه جز ه كرده، بسندن منابع ي همى، به بررسگفته پيش

  . هد شدقول نخوا

  يشناخت ابعاد وجود
  :، بدين قرار استهن نظي مطرح در أشناسانه  وجودىها دگاهيدمباحث و ن ت مهم

 ٔش بـه واسـطه خىص ى او به كماالت ثانىابي  دستىو چگونگانسان  ى كماالت ثان.١
 ٔن مبحث، مسئلهيد بتوان ادعا كرد كه اي شا.)شناختى انسان/النفسى بحث علم(اش  ىافكار اعتبار

ن عبـارت ينخـست. اسـت از ابهامـات آن ىاريد فهـم بـسيات و كل اعتبايصٔه نظىمحور
 ىّهـذا ملخـص مـا وضـعناه مـن القـول فـ«ن است كـه ي اى عٔ رسالهىعالمه در ابتدا

  ن كماالتـهيـنـه و بية بمور اإلعتبايصـة و األيوان آراءه الوهميط االنسان بل مطلق الحيتوس
ٌكالم فى (ن رساله ين عنوان ايل نخستيشان سپس در ذيا. )٣٤٠، ص رسالة اإلعتبايصات(» ةيالثان

) از جملـه انـسان (ىّ كـه هـر نـوع محـصلكنند مىنجا آغاز يبحث را از ا )غرض هذا الكتاب
ن يـاز جملـه ا. كنـد ىده مـ اسـتفاىدن به آنها از وسـائطي رسى دارد كه براى ثانىكماالت

ن يـ اسـت كـه مـا در اىقـير حقيـو غ] ىنبه ضرورت تكـىص [ىرضروري غىوسائط، امور
 و ترتب امـور ىقي ترتبشان بر امور حقى آنها و چگونگىستي چىم به بررسيخواه ىنوشته م

ات بـه عنـوان تمركز بحث بـر اعتبايصـ(ن معنا يا. )٣٤١همـان، ص (م  بر آنها بپردايسىقيحق
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ز تكـرار شـده يـگـر ني دىهـا در بخش) ش خىصى انسان به كماالت ثانىابي  دستوسائط
، پـاورقى ١٧٨، ص ٢، جاصول فلـسفه و روش رئاليـسم؛ ٣٧٤ و ٣٧٣، ٣٥٠، ٣٤٦ و ٣٤٥همان، ص (است 

 »هن نظ تدرضىغرض اصل«عنوان با  ى عٔن بحث كه در رسالهيا. )٢٢٦ ـ ٢٢٤شارح، ص 
ه ت ارتباط علوم اعتبايصيفيك«(ن بخش از متن يل سومير ذ دى فارسٔمطرح شده، در مقاله

 طـرح ،)٢٢٤، ص ٢همان، ج( )»ى وجود انسان با اعمال خارجىعني ى،قي و حقىبا آثار واقع
ن مـسئله يـز بـه هميـا ني الـدنى اإلنسان فٔ از فصل نخست رسالهيىها بخش. شده است
  .دارداختصاص 

  : عبارتند از،ن بحث قرار دادي أ مجموعهرتوان آنها را يس ى كه مىنن عنارضت مهم
اصول فلـسفه و ؛ ٣٧٢ ـ ٣٧٠، ص رسالة اإلعتبايصات(ار ي اراده و اختىستي چٔ بحث درشاره.١ـ١

  .)٢٢٧ ـ ٢٢٦، ص ٢، جروش رئاليسم
  .)٣٧٣ ـ ٣٧٢، ص رسالة اإلعتبايصات(ٔبحث درشاره ارادى بودن تمام افعال صادر از انسان . ٢ـ١
بـه ذات ) هـا وانات و انـسانينباتات، ح( موجودات ىل تمامي تحلٔ بحث درشاره.٣ـ١

 آنها با توجه ى كمال ثانىستيو چ) عوارض و لواحق(و فروع و اجزاء ) نفسه ىامر ثابت ف(
  .)١٧٧ ـ ١٧٤، ص ٢، جاصول فلسفه و روش رئاليسم؛ ٤٧، ص اإلنسان فى الدنيا(ل ين تحليبه ا

ا يـ )٤٨، ص اإلنسان فى الـدنيا(ه ي جزئٔرت موجبهبه صوـ وانات يبحث از اشتراک ح. ٤ـ١
از يـ در ن ـ)٣٤٥، ص رسالة اإلعتبايصات؛ ٢٠٠، ص ٢، جاصول فلسفه و روش رئاليسم(به صورت مطلق 

  . به كمال خودىابي  دستىبه اعتبار برا
ٔاشاره به اين نكته ضرورى است كه ايشان پس از طـرح غـرض از نگـارش رسـاله 

ى، در جمله ح مىى كوتا ع كه مباحث اعتبايصـات، بـه مباحـث علـم كنند  اه تص
» يتفـرع علـى علـم الـنفسهذا، و هذه المباحث أشبه بـأن «: تر است النفس نزديک

ّن شاهد بر اين مدعا است كه محور اساسـى ت  و اين مهم)٤٣١، ص رسالة اإلعتبايصات(
ه ى از ادراكـات ا ى وجودشناختى در تحليل چگونگى خلـق دسـتها اين ديدگاه، نظ

ـک بـه عمـل و دسـت يـابى بـه كمـال انـسانى اسـت؛ نـه  و استفاده از آنها در تح
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ه    ١.ٔى، منطقى يا فلسفه اخالقىشناخت ى معرفتا نظ
 .)ىالنفس بحث علم(ق آنها ين مصادت  انسان و مهمى علوم اعتباريىداي پتيفيك .٢
ز يـن ادراكـات نيـق ايادن مـصتـ  مهـميىدايـ پىّ مكـرر عالمـه از چگـونگىهـا ليتحل

 فـوق ىن شـاهد بـر مـدعايشان را در بر گرفته و دوميانات اي از بى قابل توجهىها بخش
شان در بحـث از يا. است) هن نظي مباحث أ و عمدهى بودن محور اساسىوجودشناخت(

 در هنگـام صـدور از ى مانند اعتبار و اعتقاد به وجوب هـر فعلـىمي اعتبار مفاهىچگونگ
 ىرويتبار و اعتقاد به حسن افعال هنگام صدور از فاعل، اصل استخدام، اصل پفاعل، اع

ـيگر مصادياست، بعث و زجر و مجازات و دت، يصياز علم، سخن و كالم، ملك  ٔهق نظ
 ىا حتيو ) ىا اجتماعي ىفرد (ىروانهمگى  باپردازد كه تق ى ميىها لي به تحل٢ش،خىص
نظـر در شان خواننده را بـه ين موارد، اي از اىر برخ به عنوان نمونه د٣.است ى تجىگاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه.  ١ شناختى در نظام معرفتى و اخالقى نيز تأثير خواهد داشت؛ اما مهم آن  ى هستًالبته قطعا اين نظ
ه، اوال و بالذات بر اين مباحث نبوده است و نمى توان با  است كه بدانيم اهتمام عالمه در اين نظ

ه  .، مدعى آگاهى نسبت به نظام اخالقى عالمه شد ِصرف بررسى اين نظ

 در اين پژوهش، تمامى مصاديق ادراكات اعتبارى در بيان عالمه، اشاره به اين نكته ضرورى است كه.  ٢
  .استقصاء نشده است

، اصول فلسفه و روش رئاليسم؛ ٣٤٦ ـ ٣٤٥، ص رسالة اإلعتبايصات(البته ايشان در دو بخش از آثار خود .  ٣
لم نمايند كه هر فعل ارادى نيازمند علم است و ع بر اين مطلب استدالل مى) ٢٢٦ ـ ٢٢٥، ص ٢ج

پس ما ـ به طبيعت انسانى خىصش ـ نيازمند نوعى از علوم . تواند اراده را ايجاد نمايد حقيقى نيز نمى
رات خارج اصول : ک.ر(اين استدالل در صورت تمام بودن . غيرحقيقى هستيم كه موجد اراده باشند تق

. نه موارد و مصاديق آن، تنها استداللى بر اصل ضرورت وجود ادراكات اعتبارى است و )٢٥، جلسه فقه
شناختى بودن اين بحث ندارد و تنها تفاوت   تمام بودن و نبودن اين استدالل، تأثيرى در هستىً البته طبعا

 وجود چنين ادراكاتى با برهان عقلى اثبات شده و ضرورتاين است كه اگر استدالل تمام باشد، اصل 
 وجود ضرورتشود و در صورت تمام نبودن، اصل  هاى روانى و اجتماعى تعيين مى مصاديق آن با تحليل

البته عالمه خود در مواردى . هاى روانى و اجتماعى است اين ادراكات نيز متزلزل بوده و مبتنى بر تحليل
ح نموده توان از برهان يارى گرفت و اين مسئله نه تنها شامل مصاديق آنها  اند كه در اعتبايصات نمى تص

ى مىشهشود، بلكه ايشان يص مى : ک.ر(دانند   اعتبايصات و آغاز پيدايش آنها را هم با تحليل و آزمايش تج
  ).٢٠١، ص ٢، جاصول فلسفه و روش رئاليسم
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 ـ ٢٠١ و ١٩٧ ـ ١٩٤ و ١٨٢ ـ ١٧٨، ص ٢، جاصول فلـسفه و روش رئاليـسم(درون خود و عالم اطراف 
وانـات يگـر حيا بـا ديـ و )٢١٨همـان، ص (وانات با نوزادان خـود ي حٔ رابطهى، چگونگ)٢٠٢

، اصـول فلـسفه و روش رئاليـسم( اطراف ىاي با دن كودکٔ مواجههٔ، نحوه)٤٩، ص اإلنسان فى الـدنيا(
 دور تـا ىهـا  بشر از زمانى اجتماعى زندگانٔوهي شٔ و دقت درشاره)٢٠٢ و ١٩٢ ـ ١٩٠، ص ٢ج

 يىهـا ليـتـا تحلخوانـد  فرامـى )٣٥٤، ص رسالة اإلعتبايصات؛ ٢٠٦ ـ ٢٠٥ و ٢٢٠همان، ص (كنون 
  .ى ارائه دهدماعاجتى و پسااجتماعيشا از اعتبارات پى و اجتماعىروان

ن يـ ا.ى انـسان بـه ادراكـات اعتبـارىابي  دستىن، در ضمن بحث از چگونگيهمچن
  :يدآ به ميان مىز يمسائل ن

كـه  نيـش، و ايدايـ انـسان در پى از احساسات درونىت علوم اعتباري بحث تبع.١ـ٢
وط به ساختمان رضى وجودىازهايز مولود ني نىِخود احساسات درون  اسـت انـسان ٔژه م

  .)١٧٢ ـ ١٧١ و ١٦٧، ص ٢، جاصول فلسفه و روش رئاليسم(
ى؛ چراكه د ادراكات اعتباري تولى براىقياز انسان به ادراكات حقي نٔ بحث درشاره.٢ـ٢
رسـالة (ند افيش ب را در صقع خىصيىتواند بدون استعانت از خارج معنا ى نفس نماصوال

ا يـ حد ى عبارت است از اعطاـ نظر عالمه در اعتبار ـگونه كه  ، همان)٣٤٦، ص اإلعتبايصات
يگر كه ذاتا فاقـد آن ز ديبه چ) ّن علت و معلولي بى واقعى ضرورٔ رابطهمثال(ى زيحكم چ

ن يـا بيـِن نفس خود و فعل غـذا خـوردن ي بى وجوب و ضرورت اعتبارٔ رابطهمثال(است 
 ـ ٢٢٥ و ١٩٩ ـ ١٩٤ ،١٦٦ ـ ١٦٥، ص ٢، جاصول فلـسفه و روش رئاليـسم: ک.ر( .)ىرينفس خود و س

  . )٣٤٧ ـ ٣٤٦، ص رسالة اإلعتبايصات؛ ٢٢٦
ــارىستيــچ .٣ ــوم اعتب ــوازم وجــودى، ارزش وجــودى عل ــا ى آنهــا و مــسائل و ل  آنه

ايـن  به ،اند  مطرح شدهىّن عنوان كليل اي كه ذىن مباحثت مهم).  معرفتىوجودشناس(
  :استشرح 
 آن در خارج و عدم ىگذارير تأثىگ، چگونى علم اعتبارى آثار واقعٔبحث درشاره. ١ـ٣
  .)٢٢٧ ـ ٢٢٤ و ١٦٧ ـ ١٦٦، ص ٢، جاصول فلسفه و روش رئاليسم(ت آن لغىص

ن اراده يـ اراده و نسبت بىريگ  در شكلى علم اعتبارىعدادِ نقش أبحث درشاره. ٢ـ٣
  .)٣٧٥ ـ ٣٧٣ و ٣٤٥ ـ ٣٤٤، ص رسالة اإلعتبايصات(و فعل 
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ر قـوت و ي و تـأثىنسبت به علم اعتبار) دهير و عقباو( نقش اذعان ٔبحث درشاره. ٣ـ٣
  .)٣٧٧ ـ ٣٧٥همان، ص (ضعف آن در اراده و فعل 

 ىش كثـرت و انقـسام در ادراكـات اعتبـاريدايـت پيـفي امكان و كٔبحث درشاره. ٤ـ٣
  .)٢١٦ ـ ٢١٥، ١٧٠ ـ ١٦٩، ص ٢، جاصول فلسفه و روش رئاليسم(

در  ،ماتيتقـساين ن ت مهم. ىتبارمات مختلف ادراكات اعي تقسٔبحث درشاره .٥ـ٣
  : عبارتند از،عالمهبيان 
 ى فـردى زندگى كه انسان براىا اعتبارات عمومي (ىاجتماعيشام به اعتبارات پي تقسـ
 كـه ىاعتبـارات (ىاجتماعو اعتبـارات پـسا) يازمنـد اسـتز به اعتبار كردن آنها نيش نخىص
 ىاجتماعيـشان اعتبـارات پتـ مهـم). كنـد ىازمند آنهـا مـي، انسان را نى اجتماعىزندگ

وجوب، حسن و قبح، انتخاب اخف و اسهل، اصل استخدام و اصل متابعت : عبارتند از
ت، كـالم، يـعهـد و عقـد، ملك: ز عبارتنـد ازيـ نىاجتماعن اعتبـارات پـسات مهم. علم

ماننـد اقـسام (ن ي طـرفى و جـزاء و مـزد و اعتبـارات در مـورد تـساوىاست، امر و نهـيص
، ص رسالة اإلعتبايصـات؛ ٢٢٣ ـ ٢٠٢همان، ص () ى اجتماعٔها و حقوق متعادله ها و ارتباط همبادل
   .)٣٦٥ ـ ٣٤٨
كـه تـابع اسـت  ىاعتبـارات ثابـت، اعتبـارات. رييم اعتبارات به ثابت و قابل تغي تقسـ

بـه دليـل و اسـت  انـسان ىعـيِت نوع و تـابع سـاختمان طبي الزم نوعىاحساسات عموم
و انسان بالـضروره از ثبات برخوردارند ز ين اعتبارات نيه احساسات ثابت، ان استناد بيهم

 ٢٠٠، ص ٢، جاصول فلسفه و روش رئاليـسم(كند  مىن امور را اعتبار يا) ىزبه حكم اضطرار غ(
و ( اعتبار اصل وجوب، اعتبار اصل حسن و قـبح : عبارتند از،ن اعتباراتيا. )٢١٠ و ٢٠١ـ 

عتبار انتخاب اخف و اسهل، اعتبـار اسـتخدام و اعتبـار متابعـت ، ا) آنىق جزئينه مصاد
ات  اعتبايصـىتوان با استفاده از برخـ ى است كه مىز ضرورين نكته نيالبته توجه به ا. علم

  . )٢٢٨ و ٢٠٥همان، ص (گر، اعتبار ثابت را از كار انداخت يد
ّ بحث درشاره تبدل اعتبارات با تبدل عوامل وجود.٦ـ٣ ) ىسات درونـاحـسا( خـود ىّ

  .)١٦٥ ـ ١٦٤همان، ص (
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ّبحث درشاره امكان تصرف در بعضى اعتبايصات بـه مـدد اعتبايصـات ديگـر . ٧ـ٣ ٔ
  .)٢١٤همان، ص (

ر ييـن عوامـل تغتـ  از مهمىبرخ. ات و عوامل آنر در اعتبايصيي تغٔبحث درشاره. ٨ـ٣
عـت ين بـر طبيـست و مناطق گوناگون زمط يسيرات محيتأث: بدين قرار استدر اعتبارات 

هـا  ک فكر به ذهن و تكامل در علـوم و دانـستهيط عمل، كثرت ورود يرات محيانسان، تأث
ق و يعت، اختالف در نظر و تطبيا طبي مزاج ىّ و تنزل، اقتضاى و ترق)٢١٦ ـ ٢١٤همان، ص (

  .)٣٥٦ ـ ٣٥٤، ص رسالة اإلعتبايصات(د يگر منتقل نماي به باب دى كه اعتبار را از بابىّتصرف
ت  آن و عـدم لغىصـٔدهي غرض و فاى اعتبار، به بقاىكه قوام بقا ني أبحث درشاره. ٩ـ٣
  .)٤٩ و ١٢ ـ ١١، ص حاشية الكفاية(است 

  يشناخت ابعاد معرفت
ن ي دارد، اىشناخت ت معرفتيثيه كه حن نظيرسد تنها سخن مطرح شده در ا ىبه نظر م

 ىن معـانيا«: ّ توهم است ،ىاعتبارعلوم ) ِعنه ىمحك(َبحث است كه ظرف تحقق مطابق 
 در ظـرف ىعنـيچه در ظرف خارج مطابق ندارند؛ ّيه در ظرف توهم مطابق دارند، اگروهم
ن ي اگرچـه در ظـرف خـارج چـن،ا مـاه اسـتيـر ي انسان مصداق شـ، مثالل و توهميتخ

اصـول فلـسفه و روش (» ...ا ماه به انـسان داده شـده اسـتير ي در پندار، حد شىعنيست؛ ين
ــسم ــل در ا. )١٦٤ ـ ١٦٣، ص ٢، جرئالي ــتأم ــي ــكار م ــخن آش ــع،  ىن س ــه در واق ــازد ك س
 در يىجـا) ان شـديـ مقالـه بىگونه كـه در ابتـدا  مصطلح و آنىبه معنا (ىشناس معرفت

 ى،كـه ادراكـات اعتبـاركـرد گونه ادعا  نيتوان ا ىگر، ميان ديبه ب. ات ندارد اعتبايصٔهنظ
 ندارنـد كـه بخواهنـد از آن ى مطابقرا اساسا يساست؛ ىتشناخ  معرفتٔمسئلهفاقد هرگونه 

از يـ و نىمقاصد و اغـراض بـشردليل  به ىِد آمدن ادراكات اعتبارياگر پد. ت كننديحكا
 ىد بـه جـايـش اسـت، با به كمـاالت خـىصىابي  انجام افعال و دستىانسان به آنها برا

ن غرض و منفعت ي در تأمر و دخالت آنهايزان تأثيسخن از مطابقت و عدم مطابقت، از م
ن امـر، مـستلزم يـسـخن گفـت و ا) ىكـاركرد عملـ(=  مطلـوب ٔجـهيصال آنها به نتيو ا
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ث يـ است كه آنها را از حى ادراكات اعتبارىابد در سنجش و اريسي جدى نظامىگذار هيپا
سـنجد؛  ىل كمـاالت، مـيزان دخالـت در افعـال و تحـصيـن غـرض و مي تـأمىچگونگ
 ادراكـات ىابكـه بـه اريسـدهـد  مـى ارائـه ىز نظـامي نىشناس رفتگونه كه دانش مع همان

  . پردازد ى مىزان مطابقت آنها با واقع خارجيث مي از حىقيحق
هماننـد اعتبـارات (ات  از اقسام اعتبايصـى است كه در برخىن نكته ضروريتوجه به ا

شـده در بـا منعقدِيک سو و اصـل اعت اعتبار از ٔكنندهِيان ابرازن بي ب بحث از رابطه) ىقانون
ز يـن رابطه و قواعد حاكم بـر آن ني اىگر، چگونگي دىاز سو) ر عالمهيبه تعب(ّظرف توهم 

 بـه ىن دست مباحث شـباهت قابـل تـوجهيا. استقابل طرح ن مسائل ت  از مهمىكي
ه كـه ِ اصل نسبت اعتبايصـىعني(سه يک طرف مقايكه ؛ چرا دارندىشناخت مباحث معرفت
 هماننـد نقـش ىنقـش) ِ توسط معتبر اعتبـار شـده اسـت ـر عالمهيبه تعبـ ّدر ظرف توهم 

، ىشناسـ  در معرفـت.كنـد ى مـى را بازىشناس در معرفت) ى خارجما بإزاى(ى عنه محك
و در شـود   بررسـى مـى آنها در نفس األمرى با ما بإزاىم ذهنين ادراكات و مفاهينسبت ب

ِو اصـل اعتبـار در صـقع ) ىان قانونيب(بار  از اعتىن ابرا حاكيگونه مباحث، نسبت ب نيا
ّ اما آشكار اسـت كـه ١.ميده ىرا مورد توجه قرار م) ر عالمهيّظرف توهم به تعب(وقوع خود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاى مبسوط است، مستلزم  كه نيازمند پژوهش بررسى دقيق و تفصيلى اين دسته مباحث، عالوه بر آن.  ١
نوان نمونه، در بحث از اين مسئله كه اساسا به ع. باشد تنقيح مبانى وجودشناختى خاص خود نيز مى

اى تحقق داشته باشند يا نه، و در  آيا اعتبايصات، وعائى نفس األمرى دارند كه در آن وعاء، نحوه
ظرف «مطرح در بيان عالمه دارد، » ّظرف توهم«صورت مثبت بودن پاسخ، اين وعاء چه نسبتى با 

گونه است، نسبت بين اعتبايصات و ادراكات انتزاعى ّ تقوم اعتبار به آن چچيست و نحوه» ّتوهم
محكى (و مطابق ) مدلول( معنا  ،)دال(گونه كه در ادراكات حقيقى، از تمايز لفظ  چيست، آيا همان

گىصيم، در ادراكات اعتبارى نيز تمامى اين سه مرحله به همان صورت محفوظ خواهد  سخن مى) عنه
آيد كه اعتبايصات، نفس األمر به معناى ظرف تحققى كه بتوان  رمىاز بيانات مرحوم عالمه ب... . بود و

ندارند؛ هرچند برخى علماى اصولى، مانند مرحوم ضياء الدين ) مطابقت مفهوم را با آن سنجيد
 ـ ٨٧، ص ٤ و ج٣٠ ـ ٢٦، ص ١، جنهاية األفكار؛ ٦٧ ـ ٦٢، ص ١، جمقاالت األصول(عراقى 

البته اين تذكر نيز الزم است كه هرچند . اند راى اعتبايصات بوده، معتقد به وعائى نفس األمرى ب)١٠٤
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 يسـرا, ىشـناخت  معرفـتىلي است نه تحلى معناشناختـ ى داللىتين رابطه، فعالي اىبررس
  .  نه ادراک و مفهوم،قرار دارد» ان و ابرازيب« آن ىک سوي

  ياد منطقابع
ـيـات كه مبدع ا اعتبايصٔه نظىا استلزامات منطقين ادعاها ت مهم كـرده ه ابـراز ن نظ

  :، عبارتند ازاست
ت ي از ماهىل عدم برخورداري به دلىک امر اعتباري حد و رسم از ٔ عدم امكان ارائه.١

  .)١٧٠، ص برهان؛ ٣٠٧، ص رسالة التركيب(
اصـول فلـسفه و ( ١ى و ادراكات اعتبارىقيراكات حقن ادي بىدي تولٔ عدم امكان رابطه.٢

  .)١٦٨ ـ ١٦٧، ص ٢، جروش رئاليسم
اصـول فلـسفه و روش () انـد ىاز آن جهت كه اعتبار(ات ان برهان در اعتبايص عدم ج.٣
عالمـه در آثـار مرحـوم . )٣٠٧، ص رسـالة التركيـب؛ ١٠، ص حاشـية الكفايـة؛ ١٦٨، ص ٢، جرئاليسم

كه محمـول  نينخست ا: كرده استذكر دعوى ن يل بر ايچهار دل ًمختلف خود، مجموعا
ـيىست و برهان در جاي نى موضوع خود، ذاتى اعتبارىايدر قضا ان دارد كـه  امكـان ج
 ٔا به واسـطهي موضوع نسبت به آن ى ذاتيا به نحو اقتضاى( موضوع باشد ى ضرورْمحمول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 برخى تحقيقات دانشمندان علم اصول، به ابعادى از اين مباحث پرداخته است، لكن تمركز عمده
اصوليان در اين مسائل، بر تحليل اعتبارات قانونى بوده و به مبادى و مبانى و ابعاد فلسفى آنها 

  .  فته استعنايت كافى صورت نگر
ان برهان در مورد اعتبايصات(كه آيا اين عنوان و عنوان ذيل  اين.  ١ هر دو عنارضنى مشترک ) عدم ج

ًكنند ـ كه اتفاقا شايد يكى بر ديگرى  براى يک معنا هستند، يا حقيقتا به مطالب مختلفى اشاره مى
 و منطقى بيشترى است كه مترتب بوده يا علت ديگرى باشد ـ نيازمند بحث و تدقيق وجودشناختى

در اين مجال، فرصت آن نبود و لذا ترجيح داده شد با توجه به استفاده از هر دو تعبير در متون، هر دو 
رسد كه اين عنوان، اساسا عنوانى وجودشناختى باشد و  هرچند بعيد به نظر نمى. عنوان آورده شود

   .بندى گردد  منطق، طبقهجزء مبادى وجودشناختى فلسفه
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، حاشية الكفايـة؛ ٣٠٧، ص لة التركيبرسا(ست يگونه ن ني اى، و اعتبار) آنىعلت و ثبوت خارج
كـه   سـوم آن.)١١٣، ص برهان(ت ندارند ي ضرورت و كلى اعتبارىايكه قضا  دوم آن.)١٠ص 

ه يـت تكلغىصـ] عـدم[ِمانند ضـرورت حاجـت و يى ها بنيان بر ى اعتبارىايقال در قضاُع
 بـه قي تنهـا تـصد، متفـرع بـر آنهـاى نظـرىايگـر قـضاي و دى اولـىاي قضاىكنند، ول ىم

ن يا«كه   چهارم آن.)١٥، ص حاشية الكفاية(دهند  نتيجه مى را ىاالمر  نفسىقي حقىها نسبت
 بـا ادراكـات و علـوم ىديـگر ارتباط تولي، د هستندى عوامل احساس ٔدهييچون زاادراكات 

شـود اثبـات  ى را بـا برهـان نمـىق شـعريک تـصدي ندارند و به اصطالح منطق، ىقيحق
 ـ ٣٠٧ص ( بيـ تركٔرسـاله البتـه در ١.)١٦٨ ـ ١٦٧، ص ٢، ج روش رئاليسماصول فلسفه و(» ...كرد
: هين قـضيـهماننـد ا (ى مواقع، در امـور اعتبـارىكه در برخشود  مى، عالمه متذكر )٣٠٨

تـوان در اصـل  ىشـود كـه مـ ى مـىز برهان جارين)  الخارجىرموجود في غىاألمر اإلعتبار
 بعد همـان ٔشان در صفحهي كه خود اىاري معٔحظهبا مالژه رض ـ بها ين قضاي بودن اىاعتبار

  .كردد يتردكنند ـ  مى ارائه )٣٠٩ص (رساله 
ـف بـه رسـم . ٤ و برهـان بـراى امـر ) بـه خـواص و لـوازم(ٔامكان ارائـه تع

اعتبارى در صورت اخذ آن به عنوان امرى حقيقى و نه از آن حيـث كـه اعتبـارى 
اخـذ «ٔعالمه درشاره معناى مقـصود از هرچند بيان . )٣٠٨، ص رسالة التركيب(است 

يـد، لكـن گىصـا مقـصود آ  به نظر مجمـل مـى٢»امر اعتبارى به عنوان امر حقيقى
ّايشان از اخذ امر اعتبارى به عنوان امر حقيقى، توجه به قضاياى حـاكى از امـور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهيد مطهرى نيز در ضمن پاورقى خود بر اين بخش از مقاله، به بحث از چيستى ارتباط توليدى و .  ١
ن شروط مطرح در برهان  مهم ن دليل در عدم  پردازد و سپس، مهم مى) ضرورت، كليت و دوام(ت ت

گونه ارتباط   هيچبيند كه اين ادراكات، امكان ارتباط توليدى بين اين دو دسته ادراكات را در اين مى
و اين ) ١٧٢، ص ٢، جاصول فلسفه و روش رئاليسم: ك.ر(واقعى و نفس االمرى با يكديگر ندارند 

  .گردد بازمى) دليل سوم(بيان، به بيان عالمه در حاشيه كفايه 
 ًأخذ األمر اإلعتبارى حقيقيا.  ٢
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  ١.است) و نه حمل شايع(اعتبارى، به صورت حمل اولى ذاتى 
 بـودن، ى هماننـد بـداهت و نظـر،هيـقيم حقيفـاهمات مي تقسىان برخ عدم ج.٥

ت و يـت و جزئيـت، كليت و جنـسيـک، نوعي و تشكىضرورت و استحاله و امكان، تواط
اصـول ( ىم اعتبـاريدر مفـاه) ف و ملكه و عـدميتناقض، تضاد، تضا( اقسام تقابل ىتمام

  .)١٤٠ و ١٢٩ ـ ١٢٨، ١١٤، ٨٤، ص حاشية الكفاية؛ ١٦٨، ص ٢، جفلسفه و روش رئاليسم
 ى به معنـاىابي  دستىاز اعتبارات برا) ىّر حديغ(ف  شرح و تعٔ ارائهى چگونگ.٦
ّد مـورد توجـه يـ با،ن شـرحي اى كه براىِل هر اعتبار و عوامل و جهاتيا اصي ى اولىاعتبار
  .)٣١٩ ـ ٣١٦، ص رسالة التركيب(رند يقرار گ
ا يـ ىقـي حقىبررسر رهگذه از يک قضي بودن ىا اعتباري ىقيص حقي تشخٔ ضابطه.٧
، حاشـية الكفايـة؛ ٣٠٩، ص رسالة التركيب(ا اصل نسبت ي از دو طرف نسبت ىكي بودن ىاعتبار

  . )١٥٠ و ١٤٨ص 
ياى اعتبـارى از جهـت صـورت، تفـاوتى بـا قـضاياى كه استدالل بر قضا بحث از اين. ٨

 محمـوده و آراى ها، بايـد از آراى حقيقى ندارد و تفاوت فقط در اين است كه در اين استدالل
  .)٣٢٣، ص رسالة التركيب(ّكلى عام در مقدمات و حد وسط استفاده كرد و نه از قضاياى حقيقيه 

  يابعاد معناشناخت
ـى مباحث معناشناختٔمجموعه تـوان در قالـب سـه عنـوان  ى اعتبـار را مـٔه عالمه در نظ

  :كرد ىبند طبقه
گـر يز دي به چىزيا حكم چيد  حىاعطا«به ) ىبه حمل اول(ف مفهوم اعتبار  تع.١

 خود ارتباط دارنـد ى كه با عوامل احساسىب آثاري و به هدف ترت، تصرف وهمٔبه واسطه
  .)٣٤٧ ـ ٣٤٦، ص رسالة اإلعتبايصات؛ ١٦٧، ص ٢، جاصول فلسفه و روش رئاليسم(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و » ثبوت اعتبارى «درشاره» كيب تررساله« بيان ايشان در ابتداى اين مسئله خصوصا با مالحظه.  ١
هر حال، اين بيان نيازمند بررسى  شود؛ لكن به  داشتن امر اعتبارى تقىصت مى» حيثية حقيقية الثبوت«

 .و تدقيق بيشتر است
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ات ق اعتبايصـي از مصادىكي، ىصان يى به اعتقاد عالمه طباطبا.ى فلسفى معناشناس.٢
 لفظ بـا معنـا ٔ ناظر به رابطهىشناخت  ىصانىها لين اساس، تحلي است و بر اىاعاجتمپسا

 از ى به برخـىز در مواردينخود  مرحوم عالمه .رديات انجام پذ اعتبايصٔهد در بستر نظيبا
 ىجّ تبـدل تـديصىل چگونگين آنها، تحلت كه از جمله مهماند  كردهها اشاره  لين تحليا

 و بلكـه ى و اعتبـارى بـه داللـت وضـعىبر معان) الفاظ(صوات  اى و عقلىعيداللت طب
رسـالة ؛ ٢١٩ ـ ٢١٨، ص ٢، جاصول فلسفه و روش رئاليسم(است ن لفظ و معنا ي بىگانگياحساس 
  . )٨٢ ـ ٨١، ص حاشية الكفاية؛ ٣٥٩ ـ ٣٥٦، ص اإلعتبايصات

سـت كـه  ان بحـث از آنجـايـت اي اهم.ىق ادراكات اعتباري مصادىف برخ تع.٣
، ص ٢، جاصول فلسفه و روش رئاليـسم(مفهوم حسن و قبح  ـ مانند مين مفاهي از اىف برختع

اصول فلسفه و () ى اعتبارىنسبت ضرور (»ديبا« و )٣٥٣ ـ ٣٥١، ص اإلعتبايصات رسالة؛ ٢٠٤ ـ ٢٠٣
 ىّ جـدٔاخالق مـورد مناقـشهيى هماننـد فـراها  در دانش ـ)٢٠٣ ـ ٢٠٢، ص ٢، جروش رئاليـسم
شان و يـم، اين مفاهي أانات عالمه درشارهيباند با قرائت   پژوهشگران خواستهىخاست و بر

ن مـسئله يـ اىلي تفصىهرچند بررس. ندين مناقشات وارد نمايز در ايات را ن اعتبايصٔهنظ
 ىگريازمند پژوهش مستقل دين) اخالقمطرح در فراانات عالمه در مناقشات ين بيورود ا(

  :دهد ى مىاريانات ين بيل بهتر ايته ما را در تحلچند نكيادآورى است، لكن 
د يد و نباي همانند حسن و قبح و باىمي كه ناظر به مفاهىح مؤلف، بحثبه تص. يك

وط به حن نظيدر ا يـن  در حى اسـت كـه هـر عملـىِد عاميسن و باُه مطرح گشته، م
د فعل با قطـع ي نباد ويا باي به آنها متصف است و نه حسن و قبح صدور از فاعل ضرورتا

وجوب مورد بحـث مـا نـسبت و صـفت فعـل در  «. آنىنظر از تحقق و عدم تحقق عمل
 واجـب، ٔاحكام خمسه[ است و اوصاف نامبرده ىباشد و عموم ى صدور از فاعل مٔمرحله

همـان، ص (» ...ى اسـتنفـسه و خـصوص ىصفت فعل ف] حرام، مستحب، مكروه و مباح
صـفت  حـسنى كـه :دو قسم اسـت  بربز مانند وجويسن نُده نماند كه حيپوش و«. )٢٠٣

 چـون ، فعـل صـادر اسـتمتخلـفر يـفعل است فى نفسه و حسنى كه صفت الزم و غ
ح بوده و باز از فاعل صادر ي بد و قب،ن ممكن است فعلى بحسب طبعي بنابرا.وجوب عام
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 ــ پس. )٢٠٤همان، ص (»  ولى صدورش ناچار با اعتقاد حسن صورت خواهد گرفت،شود
 صـدور ىط الزم بـرايل شـرايـ سخن از تحلـ ز اشاره شدي مقاله نىگونه كه در ابتدا همان

  .ن مالک حسن و قبحييف و تع انسان است و نه تعىفعل اراد
دليـل ز بـه يـ از آن نى كـه بخـشـانات مرحوم عالمه ي بى در برخىابهام و آشفتگ. دو

 ــ شان به مسائل خـاص آن اسـتيا اخالق و ناظر نبودن ٔعدم طرح بحث در بستر فلسفه
. كـرد ىن اسـتنتاجاتيچـنرا وارد شان يـ اشود كه ظـاهر كلمـات و عبـارات ىمانع از آن م

 و ، ثابـتىح اعتبـارين و قـبَسَ، حـى و واقعىنِح تكىصين و قبَسَق سه قسم حيک دقيتفك
ن يـن ايـ نـسبت بى و برقرارـ شان ذكر شدهيانات اي كه در بـر ي متغىح اعتبارين و قبَسَح

  .ه استن نظي اىاير در زوات قيازمند پژوهش عميموارد، ن
 حـداقل ،نزد عالمهرا  دانستن حسن و قبح ىتوان اصل اعتبار ىگونه كه نم همان. سه
َ از افعال حىدر برخ شان را يـ اىهـا  از نوشـتهيىها توان بخش ى، نمكرد انكار ،حين و قبَسِ

ل يـ افعال بـه دلىز ثابت بودن حسن و قبح برخصراحت، ا يده گرفت كه در آنها بهز نادين
: ک.بـراى نمونـه، ر( بدن سخن گفته است ىعيا نبودن با فطرت و ساختمان طبيموافق بودن 

  .)٢٠٩همان، ص 

  يانيسخن پا
ـ  فهرستٔپژوهش حاضر ضمن عرضه گونـه كـه   اعتبايصـات ـ آنٔهوار ابعاد مطـرح در نظ

ى مختلـف هـا  تصىصرى از وضعيت عمومى حـوزهـاند  يى بيان كردهمرحوم عالمه طباطبا
ه ارائه كرد  ٔ مـوارد بـه طـرح بحـث تفـصيلى درشـارهٔاين ارائه هرچند در عمـده. اين نظ

 تـصىصرى ٔ كلى به عنارضن، نقش مهمى در ارائهٔين اشارهها نپرداخت، اما هم ديدگاه خرده
ه و زمينـه را بـراى كنـد   اعتبايصـات ايفـا مـىٔ عالمـه در حـوزهٔمنسجم و يكپارچه از نظ

يديم، بخش قابـل گونه كه د همان. آورد ين اعتبايصات فراهم مىتر در ا ى متوازنها پژوهش
ـ طباطبـايى درٔتوجهى از بيانات مرحوم عالمه  ىهـا ليـ تحل، نـاظر بـهات اعتبايصـٔه نظ

ـاين ، مبدع ى نيزدر موارد قابل توجهگونه كه  است؛ همان ىوجودشناخت ن ييه بـه تـبنظ
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 ِن مباحــثيــ، اىرات آن در منطــق پرداختــه اســت؛ هرچنــد در مــوارد قابــل تــوجهيتــأث
متخــالف گــاه  ىشتر بــوده و حتــيــق بيــح و تحقيازمنــد تــنقي ن،ى و منطقــىوجودشــناخت

انـد و   فوق طرح گشتهٔ نسبت به دو حوزهى در حجم كمترىمباحث معناشناخت. ندينما ىم
، از ىَمطـابق كـردن ادراكـات اعتبـار ىز با بين) ق كلمهي دقىبه معنا (ىشناخت ُبعد معرفت

  . گردد ىاساس منحل م
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