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اعتبـاري،   ، ادراكـات گيـري ادراكـات در انسـان   سير شكل از جمله مفاهيم مهم در بررسي

 هـا  روابط انساناست. بندي انحاء معقوالت ها در تقسيم و جايگاه آن گيريشكل گيچگون
 ،گيرنـد در محدوده مفاهيم اعتباري قرار مي خود و رابطه انسان با محيط پيرامون با يكديگر

در اين  .است نظريه اجتماعي بسيار مهم در اعتبارياتو نحوه بازسازي و لذا شناخت دقيق 
شــي غيــر يوروســنتريك در بســتر بــه مثابــه خوانادراكــات اعتبــاري پــژوهش بــه تحليــل 

از  سير ادراكات پس از تحليل شود، لذاشناسي با روش تحليلي توصيفي پرداخته مي جامعه
سـازي اعتباريـات در   زچگونگي بامعرفي انواع معقوالت در انسان به  و حس تا اعتباريات

شود. بر اين اساس ادراكات اعتباري براي سـنجش   ارچوب نظريه اجتماعي پرداخته ميهچ
  آمـدي هسـتند زيـرا در جامعـه    درجه تمدن و پيشرفت يك جامعه ابزار مفهومي بسيار كار

تر است، عالمه با تمسك به اعتباريات  م اعتباري بيشتر باشد آن جامعه پيشرفتهچه مفاهيهر
كنـد و بـا    ماقبل اجتماع چگونگي شكل گيري جامعه را تبيين و بر عامليت فرد تاكيـد مـي  

كند و از اين رهگذر بر اصالت توامـان   اعتباريات مابعد اجتماع ساختار جامعه را بررسي مي
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  .ادراكات انسان، مفاهيم اعتباري، جامعه شناسي، خوانش غير يوروسنتريك ها: دواژهيكل
 

  مقدمه .1
 اساسـاً  آيـا  اينكـه . شناسي مسئله معرفت انسان استموضوعات در انسانترين مهم يكي از
 نحــوي چــه بــه و طريقــي چــه و ايــن معرفــت از دارد معرفــت كســب توانــايي انســان

سـير   توجـه بـه   شناسان است. هاي مهم فالسفه و به ويژه معرفت ، از دغدغهشود مي  صلحا
عنــوان  تحــت ، اهميــت نــوعي از ايــن ادراكــات را كــهگيــري ادراكــات در انســانشــكل

اين مساله كه ادراكات اعتباري چگونه كند.  شوند، آشكارتر مي مي  شناخته »اعتباري  ادراكات«
بـه چـه كـار    و  بندي انحاء معقوالت چگونه استها در تقسيم گيرند و جايگاه آنميشكل 

ت. عالمه طباطبايي كه بحث اس بسيار مهم ها با نظريه اجتماعي چيست، آيند و نسبت آن مي
ادراكات اعتباري را به عنوان يك بحث مستقل و منظم در آثـار خـود مطـرح كـرده اسـت،      

ــراي مــاهي مــي اهميــت ادراكــات و مفــاهيم اعت ــدازه اهميــت آب ب ــه ان ــاري را ب ــد ب  دان
). همانطور كه حيات ماهي تماما وابسته به وجود آب است، زنـدگي  47، 1387  (طباطبايي،

پذير نخواهد بود. اگر به راستي ادراكات اعتبـاري   اجتماعي انسان نيز بدون اعتباريات امكان
و اگـر انسـان موجـودي مـدني      دكننـ  چنين نقش حياتي در زندگي اجتماعي بشر ايفاء مـي 

واالضطرار است و حيات فردي او به حيات اجتماعيش وابسته است؛ پـس ادراكـات    بالطبع
حكمت در  پررنگيادراكات اعتباري نقش  تري است. اعتباري شايسته شناخت و توجه بيش

 ادد توان نظامات اخالقي و اجتماعي را شكلمي ها آنبه وسيله دارند و زندگي بشر عملي و 
در  اطـرافش ها و رابطـه انسـان بـا محـيط     انسان ميانبسياري از روابط  ود وو به آن پايبند ب

ادراكات اعتباري عالمه طباطبايي غالباً به عنـوان   د. اماگيرنمحدوده مفاهيم اعتباري قرار مي
رسد كـه   مفهومي حكمي در سنت فلسفه اسالمي مورد خوانش قرار گرفته است. به نظر مي

هـاي ايـن مفهـوم ذيـل يـك       ن خوانشي في نفسه اشكال نداشته باشد اما تحديد امكانچني
كند. لذا شايسـته اسـت كـه ادراكـات      هاي نظري ديگر اين مفهوم را محدود مي امكان، توان

 اعتباري عالمه طباطبايي را به مثابه يك امكان مفهومي انتقـادي در سـنت نظريـه اجتمـاعي    
)social theory ـ   ) مورد ه ايـن معناسـت كـه اعتباريـات،     خوانش قرار دهيم و ايـن سـخن ب

اني است. به تعبيـر ديگـر جوامـع    كردن نظري امكانات بالقوه در مدنيت و جامعه انس لحاظ
شـود، بـه همـان نسـبت هـم قـدرت        تـر مـي   تر و گسـترده  قدر توان اعتبارياتشان عميق  هر
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تبارياتشـان محـدودتر اسـت، بـه     شود و جوامعي كه ميدان اع تصرفشان در هستي بيشتر مي
گـردد. اگـر از ايـن منظـر، تـوان       همان نسبت هـم موجوديتشـان در عـالم محـدودتر مـي     

بندي مفهومي ادراكات اعتباري عالمه طباطبايي مالحظه شـود آنگـاه جايگـاه او در     صورت
حكمـي نخواهـد بـود، لـذا بايـد       سنت فلسفه اسالمي صرفاً يك شارح صدرايي يا مفسـر 

 در اين مجال برآنيم كه ز فلسفي او را ذيل مقوالت معاصر مورد بازخواني قرار داد.اندا چشم
چگـونگي ايجـاد ادراكـات    و تحليـل فراينـد تفكـر در انسـان     روش تحليلي توصيفي با  هب

 .بپردازيم هابه آندر چارچوب نظريه اجتماعي در حد اهميت اين نحو از ادراكات ، اعتباري
ي يك  ن است كه اوال ادراكات اعتباري عالمه طباطبايي را به مثابهنوآوري مقاله حاضر در آ

تواند  كند و اين مي ابزار مفهومي براي سنجش سطح و مستواي زندگي اجتماعي معرفي مي
توانـد   هايي مي راه را براي تحقيقات تاثيرگذار ديگري بگشايد مثال اينكه چه عوامل و مولفه

تواند ساحت اعتباريـات را   هايي مي برد يا چه عوامل و مولفهدامنه اعتباريات جوامع را باال ب
توان نظريه اجتماعي عالمه طباطبايي را  پردازد كه چگونه مي تر كند. و ثانيا به اين نكته مي كم

در ذيل مفاهيم ادراكات اعتباري به دست آورد و موضع نهايي عالمه در باب اصالت فرد يا 
  ين مفاهيم اعتباري تعيين كرد. اصالت جامعه، را با عنايت به ا

نامـه فكـري عالمـه طباطبـايي بـه       اما پيش از ورود به بحث اصلي درخصوص زندگي
نكته مهم اشاره خواهـد شـد. اساسـاً شـايد بتـوان ادعـا كـرد در ايـران سـير فكـري             چند

ــه ــردازان كالســيك و  نظري ــ  پ ــه ب ــايي، ك ــه طباطب ــد عالم ــزرگ مانن ــوم فيلســوفان ب ا مفه
تر مـورد پـردازش قـرار     شود، كم ياد مي ) از آنIntellectual biography» (فكري  نامه زندگي«

هاي دروني و افكار و  گرفته است. درحالي كه جغرافيا و محيط زندگي هر كسي بر احساس
ــذار اســـت(طباطبايي،   ــاثير گـ ــاري او تـ ــات اعتبـ ــاهيم و اداركـ ). 217:ص2،ج1416مفـ

در قـم از دنيـا    1360آبـان   24تولـد شـده و در   در تبريز م 1281طباطبايي در اسفند   عالمه
كنـد.   است. توجه به اين دو تاريخ مسائل بسيار مهمي را در ذهن و زبان ما ايجـاد مـي    رفته

يـا آمـده و از دنيـا رفتـه اسـت.      شايد اغراق نباشد اگر بگوييم كه او در بين دو انقالب به دن
شمسـي نيـز   1360سـال  مـيالدي اسـت و   1904شمسي تقريبا مصادف بـا سـال  1281  سال

 1911تـا   1905هاي  ميالدي است. يعني عالمه طباطبايي در بين سال1981مصادف با سال 
گيري انقالب مشـروطه و آغـاز مبـارزات در تبريـز بـراي       كه زمان شكل 1286تا  1281يا 

احياي مشروطه و مبارزه با محمدعلي شاه قاجار است، پا به عرصه جهان گذاشته اسـت. و  
يعني سه سال و چنـدماه بعـد از ظهـور انقـالب اسـالمي در ايـران، از دنيـا         1360در سال 
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فلسـفي عالمـه طباطبـايي در بـين      است. بنابراين شكل و چارچوب ذهني و فكري و  رفته
انقالب رخ داده و اين دو تاريخ براي بيوگرافي فكري عالمه بسيار مهم و كليدي هستند.   دو

.دوره 3. دوره نجـف  2.دوره تبريـز  1هار دوره تقسيم كرد: شايد بتوان زندگي عالمه را به چ
عالمه طباطبايي تحصيالت ابتدايي 1296تا 1290هاي  .دوره قم. بين سال4بازگشت به تبريز 

علـوم دينـي را در    1304تـا   1297هـاي   رسـاند. و در سـال   خود را در تبريز به پايـان مـي  
ز نقاط عطف در تاريخ معاصر ايران است يكي ا 1304گيرد. سال  طالبيه تبريز فرا مي  مدرسه

و  آيـد  شود و حكومت پهلوي روي كـار مـي   زيرا زماني است كه حكومت قاجار ملغي مي
هاي  هاي مدرنيزاسيون و بحث شود كه بحث دوره جديد در تاريخ معاصر ايران آغاز مي  يك

ل جديدي را تغيير و تحوالت اجتماعي، تاريخي، نقش دين و سياست، دين و دربار و... شك
رود،  عالمه طباطبايي به نجف مـي  1304كند. پس از سال  در دوران رضاشاه پهلوي پيدا مي

كشد. او در نجف از محضر  شود كه تقريبا به مدت يك دهه طول مي و دوره نجف آغاز مي
برد. ولي دو تن از اساتيد بسيار مهم او كه تا حدودي به بحث حاضر  اساتيد بسياري بهره مي

شوند، يكـي اسـتاد فلسـفه و حكمـت او      به بحث فلسفه و انديشه و تفكر مربوط مي يعني
اي معروف به سيدحسين قفقازي است كه در منطقه قفقاز جنوبي به دنيـا   سيدحسن بادكوبه

هـاي بسـيار مهـم     دهنده ربط منطقه قفقاز به مثابه يكي از كانون آمده است و اين خود نشان
در منطقه قفقاز و ماوراء قفقاز و تاثير آن بـر حكمـت و   حكمت و فلسفه و حكمت شيعي 

فلسفه و انديشه آذربايجان و ايران و تاثير متقابل آذربايجان بر روي قفقاز است. استاد ديگر 
او در عرفان سيدعلي قاضي تبريزي بوده كه يكي از اساتيد بسيار مبـرز و مهـم در تكـوين    

رسد دوران بازگشـت بـه    ف كه به پايان ميشخصيت عالمه طباطبايي بوده است. دوران نج
گـردد   عالمه طباطبايي به تبريز بازمي 1315يا  1314هاي  شود. در حدود سال تبريز آغاز مي

شود. در اين بازه زماني نيـز اتفـاق خاصـي در تـاريخ      و به مدت ده سال در آنجا ساكن مي
شود. آن اتفاق اين است كه  ميساز مهاجرت عالمه به قم  افتد كه شايد زمينه معاصر ايران مي

هاي بعد از سقوط حكومت رضاشاه و ورود متفقين به ايران دولت فرقه دموكرات  بين سال
افتـد. نسـبت ايـن     شود و مسائلي در جامعه ايران اتفاق مي در تبريز و آذربايجان تشكيل مي

واكـاوي  عطفـي اسـت كـه نيازمنـد      مساله و مهاجرت عالمه از تبريز به قم يكـي از نقـاط  
شود و كتاب  آيد و دوره قم آغاز مي هاست كه عالمه به قم مي است و بعد از اين سال  جدي

با همكاري شهيد مطهـري   1330تا  1322هاي  نيز بين سال» اصول فلسفه و روش رئاليسم«
شود. از جمله رويـدادهاي ديگـري كـه تـا پايـان سـال عمـر عالمـه          در دوره قم انجام مي
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هـاي علمـي عالمـه طباطبـايي، در      اتفاق مهم است؛ يكي در آغاز فعاليتدهد، دو  مي  روي
هـاي پايـاني عمـر او     در دهـه  دهـد و ديگـري هـم تقريبـا     سطح ملي و بين المللي رخ مي

افتد. اصول فلسفه و روش رئاليسم مواجهه عالمه با ماركسيسم و جريـان چـپ را    مي  اتفاق
نوان يك فيلسوف كه مشـرب حكمـي دارد   دهد كه عالمه به ع در خودش دارد و نشان مي 

جـا   چگونه با مباحث چپ و مشخصاً ماركسيسم و جريان چپ هگلي روبرو شده و در آن
هاي خود را مطرح كرده است كه از درون اين مواجهه است كه مفهومي به نام مفهوم  بحث

گون هستند با شود. وقتي دو انديشه يا دو فكر كه از دو افق گونا ادراكات اعتباري متولد مي
شود. و ديگري مواجهـه عالمـه طباطبـايي بـا      شوند مفاهيم جديدي متولد مي هم مواجه مي

شود كه مفهوم  هانري كربن است كه بحث مواجهه با پديدارشناسي و فنومنولوژي مطرح مي
شـويم. در   كليدي و بنيادي آن، تأويل است. در اينجا هم با بعد ديگري از عالمه روبرو مـي 

هاي چپ هگلي كه از درون آن ماركسيسم، لنينيسم  و... بروز كرده بـود   اول با جرياناتفاق 
اي شـكل گرفتـه بـود،     فه قـاره و در دوران پاياني عمرش با جريـان جديـدي كـه در فلسـ    

شد يعني جرياني كه هانري كربن در ايران كليـد آن را زده بـود و گفتگوهـايي كـه       رو روبه
  تر كرد. ي داشت نوع نگاه او را نسبت به تاويل پررنگعالمه با اين فيلسوف فرانسو
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اند؛ از جمله تقسيم آن به حضوري  معرفت و ادراكات انسان را به انحاء مختلف تقسيم كرده
و حصولي، و تقسيم ادراك حصولي به تصوري، تصديقي، بديهي و نظري است. تصـورات  

انـد. اصـطالح     كـرده   ي بـه حقيقـي و اعتبـاري تقسـيم    را نيز گاهي به كلي و جزئي و گـاه 
گيرد و  مشترك لفظي است كه گاهي وصف وجود و گاهي وصف مفهوم قرار مي» اعتباري«

  شود: در معاني مختلفي به كار برده مي
. اعتباري بودن به معناي چيزي است كه حقيقت و تحقق آن بالعرض است و مفهـوم  1

از اصيل چيزي است كه حقيقت و تحقق آن بالذات باشد  است و منظور» اصالت«مقابل آن 
 ).316/ 1ق، ج1416(طباطبايي، 

. اعتباري بودن به معناي وجود في نفسه و في غيره و رابطي بودن است در ايـن معنـا   2
 )316/ 1ق، ج1416اهللا موجودات اعتباري هستند (طباطبايي،  ي ماسوي همه
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شـوند   م بر واجب و هم بر ممكن حمـل مـي  زمان ه . عالمه همچنين مفاهيمي كه هم3
شوند مانند حركـت و نيـز    مانند علم و حيات و مفاهيمي كه بر بيش از يك مقوله حمل مي

نامـد   را اعتبـاري مـي   تيـ مانند كل گيرند ماهيات قرار نميحد ندارند و در حد  مفاهيمي كه
  .) 316/  1ق، ج1416(طباطبايي، 

كـه حقيقتـي وراي ظـرف     اي تصـوري و تصـديقي  . اعتباري بودن به معناي مفـاهيم  4
/ 1ق، ج1416و طباطبـايي،   152، 1364ندارند مانند جعل مفهوم رئـيس (طباطبـايي،     عمل
317 ( 

ي  ي واهمـه  در اين نوشتار منظور از اعتباري معناي چهارم آن است كه بر اساس آن قوه
) در ايـن  129، 1362 كنـد(طباطبايي،  انسان حد يا حكم چيزي را به چيز ديگري منتقل مـي 

) قوه واهمه 384/ 6، ج1390گويند(مطهري،  ها را افكار عملي نيز مي نوع از ادراكات كه آن
دهد تا با استفاده از نتايج عملي كـه   ي عوامل احساسي، اين انتقال حد را انجام مي به واسطه

ي كـه بـا عوامـل احساسـ    شـود، نيازهـاي طبيعـي و اجتمـاعي خـود را       بر آن مترتـب مـي  
اعتباريـات   بـراي تحليـل دقيـق   ). 395/ 6، ج1390هستند، برطـرف كنـد (مطهـري،     مرتبط
  است سير ادراكات حسي تا ادراكات اعتباري را به طور مجمل مورد بررسي قرار دهيم.  الزم

  
  انواع ادراكات انسان  .3

اهميت حواس و ادراكات حسي و نقش مبنايي آن در نظام معرفتـي و شـناختي انسـان بـر     
ي از  قدان يـك حـس را بـه مثابـه    كسي پوشيده نيست به طوري كه برخي صاحب نظران ف

تمام  ) عالمه طباطبايي نيز44، 1392دانند (ارسطو، اي از علم و شناخت مي دادن حيطه دست
 »خود«حاصل ارتباط  و ثانياً »دخو« واسطه و حضوريدرك بي را اوالً حاصلادراكات بشر 

معقـوالت   و سـت او حواس انسان پايه تمام ادراكاتدر اين ارتباط  داند، ميبا دنياي خارج 
). اما ادراكات بشري در محسوسـات  123، 1366دارند (طباطبايي،  انساني حواس در ريشه

در كنـار محسوسـات بـه    تـوان  به ادراكات انساني مـي  ي كلينگرش شود و در خالصه نمي
). عالمــه طباطبــايي 11، 1381، مخــيالت، وهميــات و معقــوالت اشــاره كــرد (ابراهيميــان

تـر   داند، او در نظـري عميـق   خودآگاهي و درك حضوري خود را مقدم بر ادراك حسي مي
داند. از نظـر او بـه طـور كلـي      ادراك را فعل نفس و حاصل ارتباط نفس با عوالم باالتر مي

 ادراك حضوري مقدم بر ادراك حصولي است و ادراكات حصولي نيـز نهايتـا بـه ادراكـات    
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 كننـد  گردد. ارتباطات حسي نيز نقش علل معده را در اين فراينـد ايفـاء مـي    حضوري برمي
) با وجود اين، آغاز از محسوسات و منتهـي شـدن بـه    298- 294/ 1ق ج1416(طباطبايي، 

معقوالت بر اساس سلسله مراتب تشكيكي عوالم و وابستگي نوع ادراك (عقلي، خيالي و...) 
چنـان   هـم اين عـوالم (الهـوت، جبـروت، ملكـوت و ناسـوت)       به ارتباط نفس با يكي از

  برجاست.   پا
 ند: معقوالت اولي كـه شودسته عمده تقسيم ميدو معقوالت يا همان مفاهيم كلي نيز به 

 عقـل  مقايسـه  بـا  كـه  عني مجموعه ادراكات كلـي عقلـي  ي هستند، محسوسات با رابطه در
 كنند. ديگري معقـوالت ثـاني اسـت. در   مي اشياء وجود نحوه از حكايت و آيندمي دست به

ذهن پس از واجد شدن صور  ،كه هست ديگري كلي معاني سلسله يك انسان ذهن و عقل
 كنـد ايـن مفـاهيم را از آن صـور محسوسـه انتـزاع مـي       يترتيب خاصـ و حسيه با فعاليت 

ي به عبارتي ديگر؛ منظور از معقوالت اولي معقوالتي اسـت كـه دارا   ).91، 1362  (مطهري،
مانند حيوانيت و انسانيت امـا معقـوالت    انديكي از حواس مسبوق به فرد خارجي هستند و

مسـبوق بـه    ثاني مفاهيم عقلي محض و تنهـا در ذهـن هسـتند و فـرد خـارجي ندارنـد و      
ــس ــتند  ح ــت و...      نيس ــيت، علي ــت، عرض ــت، جزئي ــاع، كلي ــان، امتن ــوم امك ــد مفه مانن

 ). 269/ 10، ج 1390  (مطهري،

ايجاد يك ادراك جديـد حاصـل از   (ذهن انسان به غير از اين دو كاركرد كلي و اساسي 
ايجاد يك ادراك جديد حاصل از تحليل بـين  ؛ و دنياي خارج بررسي بين معقوالت اولي و

 ويـژه  كـاركرد  )، يكخود مفاهيم ذهني كه حاصل آن تنها بر مفاهيم ذهني قابل حمل است
اي از ادراكات اعتباري شكل پيشرفتهاست. » اعتباري ادراكات« به كه موسوم كندمي پيدا نيز

 مثلـث  ضـلع  سـه  بـين   تحليل است كه با توجه بـه تمـامي حـاالت و كاركردهـاي ذهنـي     
 ذهـن  ).23، 1366آيد (طباطبايي، مي پديد انساني و نياز طبع و خارج دنياي ثاني،  معقوالت

كاركرد ذهن شبيه به  ،اين شكل از ادراكاتدر  .زندمي قوانيني ايجاد به دست حالت اين در
بـه عبـارت ديگـر      )53- 52، 1382(سرل،  حاالتي است كه در مرتبه معقوالت فلسفي دارد

ها به مفاهيم اعتباري انتزاعي يا اعتباريات  ادراكات اعتباري را با توجه به كاركرد متفاوت آن
االخـص   باريـات بـه معنـي   االعـم و مفـاهيم اعتبـاري وضـعي و اختراعـي يـا اعت       به معنـي 
االعم همان معقوالت ثاني  ). اعتباريات به معني315/ 1ق، ج1416(طباطبايي،  اند كرده  تقسيم

االخــص مفــاهيم اعتبــاري اجتمــاعي و  منطقــي و فلســفي هســتند و اعتباريــات بــه معنــي



  1401اييزپ، 3، شمارة 13سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه   8

 

هستند كه همانند معقوالت ثاني مطـابق خـارجي نـدارد و بـه صـدق و كـذب نيـز          عملي
شوند بلكه اين مفاهيم كامال اختراعي هستند كه انسان در جهت رفع نيازهاي  يموصوف نم

؛ كنـد  ها چنين مفـاهيمي را وضـع مـي    كند و براي آن عملي خود مصاديقي فرضي توهم مي
  ي انسان هستند.  ي واهمه اين مفاهيم حاصل تالش قوه  لذا
  
  ادراكات اعتباري .4

هـا بـراي انـواع     بـا حـدود آن   االمـري حقيقـي   نفـس  اعتبار به اين معنا عاريه گرفتن مفاهيم
يدن بـه اهـداف حيــاتي   هـا بــراي رسـ   كـه حركــات مختلـف و متعلقـات آن    اسـت   افعـال 

است مانند اعتبار رياست براي رئيس گروهي از مردم كه منزلت آن در تدبير امـور    موردنياز
عتبار مالكيت بـراي  و هدايت اعضاء به انجام وظيفه مانند منزلت سر در بدن است و مانند ا

كه  خواهد در آن تصرف كند چنان زيد نسبت به مالي كه گرد آورده تا بتواند هر طور كه مي
قـواي   شان مالك حقيقي نسبت به ملكش ماننـد نفـس انسـاني اسـت كـه مالـك حقيقـي       

چه بر مجموع  است و نيز مانند اعتبار زوجيت بين زن و مرد است، به طوري كه در آن  خود
گونـه اسـت    شـود شـريك باشـند همـانطور كـه در جفـت عـددي ايـن         رتـب مـي  ها مت آن

  ) 317/  1ق، ج 1416  (طباطبايي،
از اين رو اين مفاهيم اعتباري حد و برهان ندارند. حـد ندارنـد چـون در هـيچ يـك از      
مقوالت ماهيت دخيل نيستند پس نه جنس دارند و نه فصل دارند و نه حد دارنـد. اگرچـه   

ها به عاريـت گرفتـه شـده اسـت. مفـاهيم       اند كه مفاهيم آن ي از حقايقيداراي حدود عاريت
اعتباري برهان نيز ندارند زيرا در برهان الزم و واجب است كه مقدماتش ضـروري دائمـي   
كلي باشند و در حالي كه ايـن معـاني تحققـي ندارنـد جـز در قضـاياي حقـه كـه مطـابق          

كنند در نتيجه قيـاس جـاري در    هستند و مقدمات اعتباري از حد ادعا تجاوز نمي  االمر نفس
هــا  شــده اســت و آنچــه از آنهــا جــدلي اســت كــه از مســلمات و مشــهورات تــاليف  آن

شـود سـخن    هـا مـردود مـي    شود، از نظر غايت،  اثر معتبري دارد و آنچـه از آن  مي  پذيرفته
  )1/317ق، ج1416اي است كه اثر ندارد(طباطبايي، بيهوده

در خصوص منشاء بوجود آمدن مفاهيم اعتباري بايد گفت اين مفاهيم ناشي از دو اصل 
و كوشش بقـا يـا كوشـش بـراي ادامـه حيـات يـا تكميـل آن و اصـل انطبـاق بـا محـيط             

) بنابراين اگر يك فرد فارغ از نيازهاي حياتي و 374/  6،ج1390(مطهري، هستند  احتياجات
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كند چنان كه در عالم سـابق   گرفته شود، به امور اعتباري نياز پيدا نمي نظام اجتماعي در نظر
عنـايي نـدارد، اعتباريـات نيـز     بر دنيا و نيز در عالم بعـد از مـرگ كـه زنـدگي اجتمـاعي م     

كنـد  موجود زنده در كوششي كه بـراي حيـات مـي   ) 6- 5، 1360ندارند (طباطبايي،   وجود
يـات خـود   انـد در محيطـي كـه هسـت بـه ح     د كه بتوكنناچار است خود را طوري مجهز 

 جـا  همـه  و هميشـه  حيـات ادامـه   يطدهد و ترديدي نيست كه عوامل طبيعي و شـرا   ادامه
 حيـات  ادامـه  شـرايط  تفاوت و اختالف هستند. اين متفاوت و مختلف بلكه نيستند  يكسان
 در حيات شود. يعني ادامهموجب اختالف و تفاوت احتياجات حياتي موجود زنده مي قهراً
ــر ــز مســتلزم محيطــي ه ــودن مجه ــده موجــود ب ــه زن ــا و وســايل ب ــزات و ابزاره  تجهي

بحث در تغييراتي است كه كند.  رفع را محيط آن مخصوص احتياجات كه است  مخصوصي
ين بدر روابط  به ويژهانسان به صورت ارادي و از روي اختيار و سنجش بر محيط اطراف و 

  ).375/ 6، ج 1390(مطهري،  كندخود و ديگران ايجاد مي
است  احتياجات با انطباق اصل تابع و حيات براي كوشش اصل مولود اعتباري ادراكات

و نشـوء و ارتقـا را    و مانند بسياري ديگر از شئون جسماني و نفسـاني يـك سـير تكـاملي    
ـ  . كند مي  طي  ت،برخالف افكار و ادراكات حقيقي كه تابع اين اصل نيست و يك وضـع ثاب

اعتبــاري بــودن مقابــل حقيقــت بــه معنــاي كــاذب بــودن و يــا  دارد. يكنــواختي و مطلــق
 محـيط  و انسـان  روابـط  به مستقيم توجه با اعتباريات س،بلكه به عك ،بودن نيست ارزش بي

 محـل  ادراكـات،  تقسـيمات  در بنـدي، تقسـيم  لحـاظ  به اما شوند،مي ايجاد اطرافش واقعي
ـ . است ذهن در مفاهيم اين ايجادشدن حقيقتـي اسـتوار اسـت.    ر هريك از مفاهيم اعتباري ب

 و اسـت  ، حقيقـي االمـري دارد و نسـبت بـه آن مصـداق    يعني يك مصداق واقعي و نفـس 
/ 6، ج 1390اسـت (مطهـري،    واقعي مصداق همان راه از ذهن براي مفهوم آن شدن عارض

383 .(  
 مصـداق  را ديگري ، چيزوهم خودت ظرف در خود عملي مقصودهاي و وصول براي ما

. نيسـت  مفهـوم  آن مصـداق  ،آن مصداق جـز در ظـرف تـوهم    و  ايمكرده فرض مفهوم آن
 و بسـط  نـوع  يـك  ايـم، گذاشـته » اعتبـار « را نامش ما كه ذهني خاص عمل اين درحقيقت
 دهدمي حقيقي مفهومات در حياتي دواعي و احساسي عوامل روي ذهن كه است گسترشي

به طور . نمايدخود يك نوع فعاليت تصرفي است كه ذهن بر روي عناصر ادراكي مي اين و
 و محـيط  نيازهـا  ايـن  به توجه با كه است انساني نيازهاي اعتباري، مفاهيم ايجاد  كلي ريشه
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 به ملتزم را خود كه ايگونه به زند،مي جديد مفاهيمي كردن اعتبار و خلق به دست اطراف،
 قراردادهـايي  از پيـروي  در را خـود  نيازهـاي  شدن برطرف زيرانمايد. ر طبق آن ميب عمل
  ) 385/ 6، ج 1390است (مطهري،  كرده ايجاد را آن نيازش رفع مطابق كه داند مي

اي بـا توجـه بـه     بر اين اساس عالوه بر نيازهاي مشـترك جوامـع بشـري، هـر جامعـه     
رد كــه مخــتص بــه آن ازهــايي دااقتضــائات فرهنگــي، دينــي و اجتمــاعي خــاص خــود ني

هستند به عنوان مثال از جمله اعتبارياتي كه بر اساس اقتضائات ديني در ميان جوامع   جامعه
توان به اعتبار اخوت و برادري ميان مسلمانان اشاره كرد كه  اسالمي به وجود آمده است مي

اعي بر آن بر اساس آن نوعي قرابت بين افراد جعل شده تا بنا به مصلحت، آثار حقيقي اجتم
اي نيازمند جعل اعتبارياتي مختص  )  لذا هر جامعه316/ 18تا، ج مترتب شود( طباطبايي، بي

به خود است تا هماهنگي و تناسب الزم ميان اعتباريات و نيازها برقرار باشد. اهميـت ايـن   
اساس اعتبـارات   شود كه در يك جامعه مشكالت ناشي از ورود بي موضوع وقتي آشكار مي

جا كه اين  از آن .ده در يك بافت فرهنگي اجتماعي متفاوت ديگر خود را نشان دهدجعل ش
اي تغييـر كنـد    هـاي جامعـه   اعتبارات وابستگي و تطابق تامي به نيازهـا دارنـد هرگـاه نيـاز    

شوند مانند اعتبـار زوجيـت    كنند و يا برداشته مي ها تغيير مي اعتباريات نيز تبعاً مناسب با آن
و يا اعتبار مالكيت و مملوكيت ميان يك انسان و يك شي كه وضع و رفع آن  ميان دو انسان

  ي اعتبار كنندگان است. وابسته به مصلحت و اراده
هـا هسـتند    مندي از آثار حقيقت، تابع مصـلحت  اعتباريات همچنين به لحاظ ميزان بهره

و آثار  شودواجد آن حقيقت فرض ي، به خاطر مصلحتى چيز فاقد حقيقت يعني اگر بنا باشد
بـر  كند  ء، از آثار حقيقت آنچه كه مصلحت اقتضاشودآن حقيقت بر اين امر فرضى مترتب 

 ي ، و اگـر اقتضـا  شـود  مي مترتب آثارشكرد همه  ء. اگر مصلحت اقتضاشود يمترتب مآن 
  )317/ 18تا، ج (طباطبايي، بيدد شهمان بعض مترتب خواه را داشتبعضى از آن آثار 

هاي ميان اعتباريـات و حقيقيـات ايـن اسـت كـه اعتباريـات بـرخالف         از ديگر تفاوت
تفاوت عملكرد ذهـن در  حقيقيات توان برقرار كردن ارتباط توليدي با ذهن را ندارند و اين 

شـود.   محسـوب مـي  ترين وجوه افتراق اين دو مفهوم  رابطه با حقيقيات و اعتباريات از مهم
م و پيـدا كـردن حـد مشـتركي ميـان      مفهو دوبررسي و تحليل ميان  دانيم كه تفكر همانمي
مفهـوم   دوگويند. حد وسط عاملي است كه ميان ايـن  مي »د وسطح«دو است كه به آن   آن

 يـا  حقيقي مفاهيم محدوده در  اما بايد گفت كه تفكر به اين معني تنها. كند ارتباط برقرار مي
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 ت،اعتباريات همـواره رابطـه موضـوعات و محمـوال    ولي در  افتد. مي اتفاق حقيقيات همان
و  حقيقـي  مفهوم يك با اعتباري مفهوم هيچ و است اعتباري و فرضي و قراردادي و وضعي

االمري ندارد و لذا زمينـه تكـاپو و جنـبش    طه واقعي و نفسراب ديگر اعتباري مفهوم يك يا
    ).397/ 6، ج 1390ي، (مطهر به اين نحو فراهم نيست عقالني ذهن در مورد اعتباريات

  
  انواع مفاهيم اعتباري .5

مفـاهيم   )الـف : دهـيم حال مورد توجه قرار مي دورا در  »اعتبار«بندي مفهوم در يك تقسيم
مفاهيم  )ب. گرددمي طرح »االجتماعقبل  اعتبار« عنوان با كه افراد فرديت  اعتباري در حوزه

 »االجتمـاع  اعتبـار بعـد  « بـا عنـوان   كه تروسيعمعاني با اعتباري در حيطه اجتماعات انساني 
  .گرددمي  طرح

اعتباريات قبل از اجتماع يا اعتباريات خصوصي قابل تغيير هستند مانند اعتبار زشـت و  
تواند چيزي را كه امروز زشت يـا بـد شـمرده روز ديگـر      زيبا در امور خصوصي. انسان مي

يا اعتباريات عمومي ثابت و غيرقابل تغييـر  زيبا و خوب بشمارد. اما اعتباريات بعداالجتماع 
و الزمه نوعيت نوع و تابع ساختمان طبيعي انسان هستند مانند اصل اجتماع يا اختصاص كه 

اعتباريـات قبـل االجتمـاع يـا     ). 428/ 6،ج1390توان از آن صرف نظر كـرد (مطهـري،   نمي
  ست:تبار اشقوق زير تقسيمات اين قسم از اع اقسامي دارد كه اعتباريات شخصي

هايش و نياز به رفع اين احتياجات دست به انسان با مالحظه طبع و خواسته ب:وجو.1
 اين از تبعيت و انجام به پايبندي به ملزم را خود و  زندتدوين و ايجاد اعتباريات مختلف مي

  ).431/ 6، ج 1390اند(مطهري، دست اين از اعتباري نبايدهاي و بايدها. سازدمي قواعد
ت كــه مــا بســياري از چيزهــا را ترديــدي نيســ ي):حســن و قــبح (خــوبي و بــد .2

دانيم و از بسياري از چيزهـا اكـراه داريـم و آنـان را     مي »خوب«داريم و آنان را  مي  دوست
چـرا كـه    ،نسـبي اسـت   كـامالً  اين ملقب كردن به خوبي و بدي يـك امـر   م.انگاري مي  »بد«
 و احساسـات   و اين خوبي و بـدي زائيـده   تندحقيقت بسياري از مسائل بد يا خوب نيسدر
 ).431/ 6، ج 1390ماست(مطهري،  انساني طبع

مفاهيمي مانند حسن و قبح، عدالت و ظلم و... كه از مفـاهيم قـراردادي هسـتند ارزش    
كشفي و علمي ندارند بلكه ارزش عملي دارند يعني واسطه و ابزاري هستند كه فاعل بـراي  
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گيرد و ايـن   به كار مي» آلت فعل«خود، اين مفاهيم را به عنوان يابي به مقاصد طبيعي  دست
گيرند لذا اين گونه مفاهيم به جهـت   ها قرار مي ها و نبايد هاي انشائي منشأ انتزاع بايد انديشه

كه از خصوصيات حيات بشري و اختيارات آدمي هسـتند و نيـز بـه دليـل كمـال مطلـق        آن
ر در سـطح معـارف ربـوبي قابـل اسـتفاده نيسـتند       نيـازي او از آلـت و ابـزا    خداوند و بـي 

  ) 81 -  54/ 1، ج 1390  (مطهري،
كار يكي با مشقت و ديگـري   دواگر انسان را در انجام دادن  ل:انتخاب اخف و اسه .3

 ســهولت بــا كــه  دارد را كــاري آن انجــام بــه گــرايش طبعــاً ،بــا ســهولت مختــار بدارنــد
تـوان  هولت از طبع انساني سرچشمه گرفته و مـي اين گرايش به آساني و س. پذيرد مي  انجام
 . )432/ 6، ج 1390(مطهري، را از جمله اعتباريات شخصي نام برد آن

هر موجودي به مقتضاي ميزان توان خود براي بقا و حفظ  ع:اصل استخدام و اجتما. 4
ود و عناصــر موجــود در محــيط هــاي خــحيــات خــويش دســت بــه تركيبــي از توانــايي

 و حيـات   ما براي سـهولت در ادامـه  . زند. انسان نيز از اين قاعده مستثني نيست مي  اطرافش
د در اطراف حيـات  موجو عناصر كارگيري به و استخدام پي در همواره خويش حفظ براي

را بـراي ادامـه حيـات خـويش     سـعي داريـم بـه ايـن شـكل راه       زيستي خويش هستيم و
  سازيم  هموارتر

 ، واقعيـت فعاليت خود با واقعيت خارج كـار داريـم   ما در صحنه: ممتابعت عل اصل. 5
اييم. نمـ مـي  رازگـويي  خارجي شنونده با گوييم،مي سخن كه كسي با. خواهيممي را خارج

 آشـاميم مـي  يـا  خـوريم مـي  اگر و جوييممي را مقصد ،شويمسوي مقصدي كه روانه مي به
 يـا  بـوييم مـي  يـا  چشـيم مـي  يا دهيممي فرا گوش يا كنيمبازمي چشم اگر و خيزيم برمي  يا

 يــا شــاد اگــر و گــرييممــي يــا خنــديممــي اگــر و گــذاريممــي پــاي مــاليم،مــي  دســت
. اسـت  هستي واقعيت و  شويم. در همه اين مراحل سر و كار ما با خود خارج مي  اندوهگين

 اعتبـار  ،پـس ناچـار بـه علـم    . هسـتيم  بـين واقـع  و رئاليسـم  غريزه و فطرت حسب به زيرا
 از را خارجي آثار و گيريممي خارج واقعيت همان را ادراكي صورت يعني. ايم داده  واقعيت

  شماريم.مي ادراك و علم آن

  :است يماعتشقوق زير تقسيمات اعتباريات بعداالجتماع يا اعتباريات اج
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 اجـازه  كـه  ايواژه. اسـت  »اختصـاص «  منشا اين اعتبار در اصـل از واژه : كاصل مل .1
شت كه اد توجه بايد. دهدمي اجتماع محدوده در گروه يا فرد به مختص شيء در را تصرف

معنـي   همانگونه كه مفهوم اين واژه هنگام برخورداري از موضوعات مختلف متفاوت است
، 1390(مطهري، اختصاص و تصرف در موضوعاتي مثل زوجيت يا ملك با هم تفاوت دارد

   .)445/ 6ج 
هاي ميـان   اعتباري يا حقيقي بودن ادراكات و تفاوتالزم به ذكر است كه عدم توجه به 

اين دو موجب شده برخي انديشمندان اعتباريات را با ادراكات حقيقي اشتباه بگيرنـد و بـه   
هاي عقالني محض كه مخصوص ادراكات حقيقي است در اعتبارات نظر كنند  همان روش

 بع نظـام نيازهـاي طبيعـي بداننـد    و برخي نيز حقايق را نيز مانند اعتباريات نسبي، متغير و تا
توان در بحث مالكيت انسـان و   ها را مي توجهي ) از جمله اين بي372/ 6،ج1390مطهري، (

خداوند مشاهده كرد. توجه به اعتباري، توهمي و قراردادي بودن اصل ملك، رياست و... و 
هـايي كـه در    ههد بسـياري از شـب  ها عينيتي در پس خود ندارن كه اين امور درمورد انسان اين

كنـد زيـرا مالكيـت     شود، برطـرف مـي   ظالمانه بودن برخي از افعال خداوند مطرح ميمورد
ي بـراي او در برابـر خداونـد    حقيقي تنها بـراي خداسـت و مالكيـت اعتبـاري انسـان حقـ      

ود اساســا مصــداق ظلــم نيســت كنــد و لــذا تصــرف خداونــد در ملــك خــ  نمــي  ايجــاد
  ).1/71ج ،1390  (مطهري،

هاي انسان است. مـا بـراي   ترين تواناييكالم و سخن از جمله پيچيده :و سخن كالم .2
 طريقـي  بـه  سـازيم  آگـاه  خـود  نيازهـاي  و منويـات  ،كه بتـوانيم يكـديگر را از مقاصـد    آن

 و گرفـت  شـكل  انسـان  در كالم و زبان لذا. كنيم مرتفع را نياز اين بتوانيم تا جستيم  توسل
 آواهـا  و كلمـات  و حـروف  از خـاص  نوعي اجتماعي هر در تقريباً دانيم،مي كه طور همان
هـا   واژه .)446/  6، ج 1390(مطهري،  ختسا فراهم را هازبان افتراق  زمينه كه گرفت شكل

بـه همـين جهـت    هاي مختلف با همه وسعتش دائر مدار احتياجات بشـر اسـت و    در زبان
پيشرفت جامعـه در راه زنـدگيش   يابد، هر قدر تمدن و  مى  ها گسترش روز دامنه لغت روزبه
كالم مخصوص زندگي اجتمـاعي اسـت و اگـر     .شود ها هم زيادتر مى شود لغت تر مى بيش

  )327/ 2تا، ج كرد (طباطبايي، بي كرد نياز به كالم پيدا نمي انسان به تنهايي زندگي مي
 اصـل  مطلـب  ايـن   رسـد كـه ريشـه   به نظر مي :ها رياست و مرئوسيت و لوازم آن. 3
اجتماع،  حيطه در اما. شد ذكر فردي و شخصي اعتبارات در كه باشدمي اجتماع و داماستخ
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 را هـا انسـان  گروهـي  خـاص  روابط بتواند تا كندمي پيدا تريگسترده شكل استخدام اعتبار
وده و به نـوعي شـامل   ب وسيع بسيار مرئوسيت و رياست اعتبار دامنه. بخشد سامان و شكل

ايـن اعتبـار   . شـود وجوب و حسن و قبح و اخف و اسهل نيـز مـي  اعتباريات شخصي مثل 
 تـا  قوي از يعني مرئوس تا رئيسسله لكند كه در سروابطي خاص را در اجتماع ترسيم مي

 اجتمـاع  تـر پـايين  هـاي رتبـه  تـا  اجتماعي باالتر  رتبه در كه كساني از يك هر براي ضعيف
 هايي هسـتند اما در اجتماع گروه. خاصي از بايدها و نبايدها را در نظر گرفته است محدوده

  .كه نسبت به يكديگر حال تساوي دارند. اين شكل نيز اعتبارات خاص خود را دارد
خواص اعتباريات رياست و مرئوسيت در اين قسم نيز جريان دارد.  ن:تساوي طرفي .4

بلكه به خوبي و بدي فعل  ،جا تكيه به مولويت نداردولي چيزي كه هست امر و نهي در اين
ــواهي را    »جــزا«چنــين  و هــم ــه خــود فعــل متكــي اســت و از ايــن رو ايــن اوامــر و ن ب

    ).451/  6، ج 1390(مطهري،  نامندمي »ارشادي«بلكه  ،گويند نمي  »مولوي«
تفـاوت دارنـد و   التزام به مسائل اعتباري با التزام به قواعد حقيقي و استناد به آن با هـم  

رد اسـتفاده و اسـتناد   قوتشـان مـو   بايد هر كـدام در حيطـه خودشـان و در حـد اهميـت و     
 پيـدايش  موجبـات  گـاه  ،بگيرند. همچنان كه خلط بين جايگاه اين دو قسم از ادراكات  قرار

پـرداختن بـه    با توجه به اينكـه . است كرده فراهم انديشمندان ميان در را فاحشي اشتباهات
هـاي اجتمـاعي   چرا كـه در فعاليـت   ،اي داردمساله ادراكات اعتباري جايگاه خاص و ويژه

بازيافت و بازنگري تعريف مجـدد ايـن    در اين پژوهش بهاي را داراست. انسان سهم عمده
تر و مسير بازتري از آينده اجتمـاعي  تا تصوير روشن پرداخته شدهدسته از ادراكات انساني 

رسد هـر مقـدار كـه در ايـن     ه نظر مي. بدهيم داشته باشيمكه در آن ادامه حيات ميخويش 
  داشت. خواهيم  مترقي و  منظم  ايدسته از مسائل تطور و توليد داشته باشيم جامعه

 

 ادراكات اعتباري معيار سنجش زندگي اجتماعي .6

رسد نظريه ادراكات اعتباري در نزد فيلسوفان و متالهين ايراني و حتي شـيعي در   به نظر مي
سـركوب نظـري شـده اسـت و شـايد      جهان و فراسوي مرزهـاي ايـران بـه نـوعي دچـار      

 پـردازش مفهـومي  نظريـاتي كـه كمتـر مـورد     «نباشد اگر ادعا كنيم كه ما با نوعي از   اغراق
)، در نسبت با نظريه ادراكات اعتباري عالمـه طباطبـايي   under theorization( »اند گرفته  قرار
يـك مفهـوم    »اندنظرياتي كه كمتر مورد پردازش مفهومي قرار گرفته«رو هستيم. مفهوم  هروب
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) Philosophy of science and social sciencesكليدي در فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعي (
ري عالمه طباطبايي بدين معناست كه چارچوب مفهـومي و  است و در حوزه ادراكات اعتبا

پردازي،  ك بااليي است، اما در صحنه نظريهبندي نظري عالمه داراي استحكام تئوري صورت
قرار نگرفته است و  مورد استنطاق در اقاليم متفاوت در بستر علوم اجتماعي و علوم انساني

م انساني گرديده است و محققـين  اين موجب نحيف شدن نظري اين نظريه در ساحت علو
را بــه مثابــه يــك بحــث شــاز در شناســان معمــوالً آن و متفكــرين و فيلســوفان و جامعــه

گيرند. به ديگر سخن مساله اين است كـه  اسالمي و در معناي محدود آن در نظر مي  فلسفه
ي كنند جايگاه اين مبحـث را در فلسـفه اسـالمي بـه معنـا     متفكرين منتقد معاصر تالش مي

هـا بـا ايـن     يابند و اين موجب شـده اسـت كـه آن   آن بيابند، ولي نمي» فلسفي«و » اسالمي«
پرسش بنيادين روبرو شوند كه ادراكات اعتباري عالمه قرار است كدام مساله را حل كند و 

رسند كه مسائل فلسفه اسالمي با آن قابل حل نيست پس از خيـر آن  چون به اين نتيجه مي
د. اما بايد توجه داشت كه اين تنهـا امكـان مواجهـه تئوريـك بـا ادراكـات       انتاكنون گذشته

هاي متكثـر تئوريـك بـا نظريـه ادراكـات       توان مواجهه اعتباري عالمه طباطبايي نيست و مي
  اعتباري داشت.

توان از ادراكات اعتباري به مثابه يك مفهوم كليدي استفاده كرد.  مي» نظريه اجتماعي«در 
كند كـه انسـان شـايد تنهـا      ه شد ادراكات اعتباري اين مساله را مطرح ميطور كه گفت همان

موجودي است كه قادر است اعتبار كند. يعني قادر است جهاني را خلق كند كه اين جهـان  
في نفسه جهان فيزيكال نيست، بلكه جهاني است كه تماما متعلق به عالم ذهن انسان اسـت  

ريات او وجود دارد و اين همان بحثي است كـه مـا در   و در نسبت با او و در نسبت با اعتبا
گوييم. در چنين جهاني انسان با توليد و گسـترش   مي» هستي اجتماعي«شناسي به آن  جامعه

تواند ابزار مفهومي مهمي در اختيار داشته باشد كه به او قدرت تعيـين   ادراكات اعتباري، مي
اف فردي و اجتماعي، ببخشد. به عنـوان  گذاري در جهت تامين اهد و تنظيم روابط و قانون

مثال، قوانين راهنمايي و رانندگي و خطوط عابر پياده قوانيني نيستند كه بصورت فيزيكال در 
ها بتوانند در شهرها و كالن  هستي فيزيكال جهان وجود داشته باشند، بلكه براي اينكه انسان

كننـد،   و راننـدگي را اعتبـار مـي    شهرها نظم و نسق و سياقي داشته باشند قوانين راهنمـايي 
بينـيم و   ها را مـي  عنوان مثالي ديگر هر گاه در جهان خارج بنگريم تنها وجود عيني انسان به

وجود خارجي ندارد. رياست مفهومي اعتباري است كـه بـه لحـاظ    » رياست«چيزي به نام 
نسـبتي   هـاي ديگـر   شـود بـين يـك انسـان و انسـان      معنايي كه براي آن در نظر گرفته مـي 
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شـود لـذا    شود و بر اساس آن تصرفات آن شخص (رئـيس) جـايز و موجـه مـي     مي  برقرار
ي ابزاري در خدمت زندگي اجتماعي بشر باشند. البته بايد  توانند به مثابه مفاهيم اعتباري مي

گزار جامعه بشري باشند گـاهي   توانند خدمت طور كه مي توجه داشت مفاهيم اعتباري همان
شـوند بـه عنـوان مثـال      هاي اجتماعي مـي  قوانين ناعادالنه و منفي در نظام موجب بنا شدن

داري مدرن اشاره كـرد كـه بـر اسـاس مفـاهيم       داري سنتي و نظام برده توان به نظام برده مي
آيند. به هر حال از آنجا كه هر مفهوم اعتباري  اعتباري و به ويژه اصل استخدام به وجود مي

ي  هـاي موجـود و بـه مـدد قـوه      اي با توجه به حقيقـت  گر جامعهبر حقيقتي استوار است، ا
هـا و   ي خود، اين اعتباريات را در جهات مثبت و با توجه به اصل كرامت ذاتي انسان واهمه

تواند  منطبق بر فضايل فطري آنان و بر اساس اصل هدايت طبيعت و تكوين، دروني كند مي
واند تداخالتي كه بين فضاي انساني يا فضـاي  ت قدرت نظم اجتماعي خود را باال ببرد، و مي

ها وجود دارد را كنترل كند. همانطور كه عالمه طباطبـايي   ها و ماشين ها يا فضاي آدم ماشين
اي بتواند سطح اعتباريات خـود را   كند، هرچقدر جامعه با مفهوم ادراكات اعتباري مطرح مي

تـر   تر و ساده رد. جوامع هرچقدر بسيطب باال ببرد، توان تصرف خودش را در جهان باالتر مي
توان گفت كه مدرنيته فضا يا  تر است. به يك اعتبار مي تر، اعتبارياتشان هم كوچك و كوچك

تر كند  تر و وسيع ساحتي است كه سوژه اروپايي توانسته مرزهاي اعتباريات خود را گسترده
شـايد اگـر مـا ادراكـات      و به همان نسبت هم قدرت تصرفش را در عالم باالتر برده است.

هاي مختلف زندگي به ويژه در عرصه حكمت  داديم، در عرصه اعتباري خود را گسترش مي
يـا اروپـامحوري    )Eurocentricعملي و در زندگي اجتماعي ذيـل گفتمـان يوروسـنتريك (   

روسـت و   گرفتيم و لذا بسياري از مسائل و مشكالتي كه جامعه امروزي با آن روبه نمي  قرار
سـيار دشـوار اسـت يـا چـه بسـا       هـا ب  بيند كـه راه بـرون رفـت از آن    ها را معضالتي مي آن
يافت. بـه هـر حـال امـروزه كـه       كلي الينحل هستند، اساساً امكان ظهور و بروز نمي  طور به

كوشد و در اين تالش خود  ها مي گفتمان يوروسنتريك در جهت غلبه خود بر ساير گفتمان
اي كه برخواسته از نيازهاي  ت، نياز جوامع به ادراكات اعتبارينيز تا حدودي موفق بوده اس

تـر گفتـه شـد     شود. چنانكـه پـيش   واقعي و اصيل آن جامعه باشد بيش از پيش احساس مي
دار اصل نياز و تالش براي بقا هستند، حـال اگـر بـه جـاي توليـد يـا        ادراكات اعتباري وام

معه ما باشد به دامان ادراكات اعتباري جوامع اي كه مطابق نياز جا ي ادراكات اعتباري توسعه
توجهي به نيازهاي واقعـي خـود و ايجـاد     ترين نتيجه اين امر بي ديگر پناه ببريم، آن گاه كم

     نيازهاي كاذب و اندك اندك يك شكل گشتن جوامع و از ميـان رفـتن اسـتقالل و هويـت
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عتبـاري از اصــل  كثــر ادراكـات ا دسـت كـم بخشـي از جوامــع خواهـد شـد. امـروزه در ا      
گرفته تا حسن و قبح و اصل استخدام و حتي كالم و سخن نيز نوعي خودباختگي   وجوب

 ساز تضادهاي درونـي در جامعـه شـده اسـت.     شود كه زمينه در برابر اروپامحوري ديده مي
عنوان مثال بنابر اصل وجوب، بايد و نبايدهايي در جامعه شكل گرفته است و بنا بر اصل  به

ح، خوب و بدهايي در جامعه تعريف شده است كه اساسا بـا فرهنـگ و تمـدن    حسن و قب
توانسـت در آن   ارتباط است. اگر جامعه ايران يـا تمـدن اسـالمي مـي     جامعه ما بيگانه و بي

آوردگاه تـاريخي مدرنيتـه، خودآگـاهي بيشـتري داشـته باشـد و بـه اعتباريـاتش وسـعت          
و البته اين وضعيت تنها مختص  تقرار نداشببخشد، يقينا امروز در چنين وضعي   تري بيش

ت اعتباري به مـا ايـن خودآگـاهي    توان گفت ادراكا جامعه ايران نيست بلكه به يك معنا مي
تواند بـه طـور كلـي انسـان و جامعـه انسـاني را        هايي مي دهد كه چه عوامل و مولفه مي  را

قدرت تصرف خود را نيز در تري كند، سطح اعتباريات خود را باالتر ببرد و به تبع آن  قوي
تـوان معيـاري    اعتباريـات مـي  بـا توجـه بـه مفهـوم      جهان بـاالتر ببـرد. بـه عبـارتي ديگـر     

ي تمدن و مدنيت يك جامعه را درك كرد. در واقع با  داشت براي آنكه بتوان درجه  دردست
تـوان عمـق و توسـعه و ظرفيـت و گنجـايش يـك        ارجاع به مفهوم اعتباريات است كه مي

توان زمينه و زمانه و  و تمدن را شناخت به همين دليل مبتني بر مفهوم اعتباريات ميمدنيت 
هاي جامعه را بسط داد و ظرفيـت آن را بـاال بـرد. يعنـي      مناسبات و ارتباطات و چارچوب
تواند بـه مـا در بررسـي سـطح و      ي يك ابزار مفهومي مي مفهوم اعتباريات به نوعي به مثابه

اي كــه  هــر جامعــه ي و زنــدگي مــدني بشــر كمــك كنــد؛ زيــرامســتواي زنــدگي اجتمــاع
ــر بســيط ــز    ت ــاتش ني ــر اســت و آن جامعــه اســت و پيچيــدگي كمتــري دارد؛ اعتباري كمت

   .است  محدودتر
تواننـد بـه نحـو كارآمـدي ايفـاي       هـاي نظـري مـي    ادراكات اعتباري همچنين در بحث

اي از  توان به صورتبندي عتباري ميي ادراكات ا كنند. به عنوان مثال با استفاده از نظريه  نقش
ي اجتماعي دست يافت كه در دام افراط و تفريط اصالت فرد بـه تنهـايي يـا اصـالت      نظريه

بياورد.  ارمغان لت توامان فرد و جامعه بهجامعه به تنهايي نلغزيده باشد، بلكه تعادل را در اصا
ـ چگـونگي كاربسـت نظريـه ادراكـات اعتبـاري      بـه    در ادامه ي اجتمـاعي   ب نظريـه در قال
  . شود مي  پرداخته
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  اجتماعي ةادراكات اعتباري در قالب نظري ةكاربست نظري .7
 ف،يتوصـ  يبـرا  دهيچيو اغلب پ يانتزاع ينظر يها به استفاده از چارچوب ياجتماع هينظر
نظريـه كوششـي اسـت بـراي تشـخيص       اشـاره دارد.  يجهـان اجتمـاع   ليـ و تحل حيتوض

 كنــد. هــايي كلــي كــه رويــدادهاي بــه طــور مــنظم مشــاهده شــده را تبيــين مــي  ويژگــي
ها معموال  شناختي است. درحالي كه نظريه ها، جزئي اساسي از مطالعات جامعه نظريه  ساختن

تحقيقـاتي كـه خـود بـه ايجـاد آن      شوند و از نتايج  تر مربوط مي به رويكردهاي نظري كلي
 ايـ هـا   چـارچوب  ياجتماع يها هينظر ،يبه طور كلپذيرند.  كنند به شدت تاثير مي مي  كمك
اصـطالح   شوند. ياستفاده م ياجتماع يها دهيپد يبررس يهستند كه برا يليتحل يها ميپارادا

 نيـي تب يها و توسعه جوامع، روش رييتغ يچگونگ« دربارهيي ها دهيشامل ا »ياجتماع هينظر«
ها و  انقالب ،و تمدن تهيمدرن ت،يو قوم تيجنس ،يقدرت و ساختار اجتماع ،يرفتار اجتماع

مانند  ينيمضام ي يعنيمعاصر، موضوعات اصل ياجتماع هيدر نظر. شود يم »و... شهرها آرمان
نقش و امكـان   ،ياجتماع يد و جامعه، ساختار نهادهافر نيرابطه ب ،ياجتماع يزندگ تيماه

فراتر  اجتماعي پردازان هينظر ريتأث .دارند تيموضوعات اولو ريبر سا ...و ياجتماع يدگرگون
اسـت و نقـش    افتـه يتـر گسـترش    گسـترده  يبـه حـوزه عمـوم    وها  آن ياصل يها از رشته

 اجتماعي پردازان هي. نظره استدكر بيترك يرا با نقش روشنفكر عموم يپرداز اجتماع هينظر
كنند كه در آن پژوهشگران  يرا فراهم م ييمسائل و مشكالت روز، فضاهادر  يبا روشنفكر

 ودو اعتبـار نسـبت بـه موضـوعات خـ      تياز مشـروع  يبتوانند با سطح نيريو سا يآموزش
 ب،يترت نيبه ا شوند، يارائه م يف هنجاراهداها با  آن يها هينظرو اتخاذ كنند.  يموضع فكر

 است.معه مشكالت در جا يبررس ياستفاده از فلسفه برا يسنت فلسفه اجتماعهدف 

ـ ا ريـ كنـد كـه در غ   يرا آشـكار مـ   ييزهـا يخـوب چ ي اجتمـاع  هينظر كي صـورت   ني
ـ  نـده يآ يهـا  تيموقع اي ها تيدرمورد اقدامات، فعال و ددنمان يم  پنهان كنـد.   يمـ  ينـ يب شيپ

شـود كـه تمركـز را از     يمـ  يناشـ  تيـ واقع نيـ از ا ياجتمـاع  هيـ نظر تيجذاب ،يكل  طور به
 يروهـا يها به جهـان اسـت) و آن را بـر خـود جامعـه و ن      (كه نگاه اكثر انسان رديگ يم  فرد

فراتـر از  ي شناخت جامعه نشيب نيكند. ا يگذارند متمركز م يم ريما تأث يكه بر زندگ ياجتماع
 كنـد  يهستند، و تالش مـ  يكامالً تصادف ياجتماع يفرض است كه ساختارها و الگوها نيا

تـالش،   نيـ در ا تيـ موفق يوجـود انسـان ارائـه دهـد. بـرا      يبرا يشتريب يو معنا كتا در
مختلـف   يهـا  را از رشـته  ييهـا  نشيـ هـا و ب  يشناسـ  روش يگـاه  ،يپردازان اجتماع هينظر
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 و لـذا  و شكوفا شـد  افتيتوسعه  يشناس در جامعه ياجتماع هيكنند. اگرچه نظر يم  بيترك
 دارد يمتعدد يا رشته نيب يها اما جنبه دانند، يم يشناس از جامعه يا را شاخه ياجتماع هينظر
 هيـ از نظر يمـرتبط بـا شـناخت جامعـه و توسـعه آن بخشـ       يشـناخت  موضوعات جامعه و

  .است  ياجتماع
جامعـه و   يهـا  تمام جنبه فيتوص يجامع برا يافبه اندازه ك و واحد هينظر كيتوسعه 

 هيـ بـه نظر  ازيـ ن شدن، يوجود، در عصر جهان نيا با مختلف دشوار است. يروابط اجتماع
ـ  شيب ياجتماع كـه در حـال كوچـك شـدن و      ييايـ شـده اسـت. در دن   يضـرور  شياز پ
 هيـ نظر كيـ  ن،يبرخوردار است. بنـابرا  ييباال تياز اهم ياست، درك روابط اجتماع  متنوع
 فيـ ط يهـا  نشيـ ها و ب و روش رديجهان ما را در بر بگ يها تمام جنبه ديموفق با ياجتماع

 هماهنگ كند. ها را از رشته يعيوس

)، structure)، سـاختار ( agencyهاي نظريه اجتماعي عبارتند از عامليـت (  ترين مولفه مهم
ها با قصـد   هايي است كه انسان اصالت فرد، اصالت جمع و اجتماع. منظور از عامليت كنش

هـاي   عامليت جريـاني از مداخلـه  «گويد:  دهند. گيدنز در تعريف عامليت مي قبلي انجام مي
» ي واقعـي يـا تـاملي موجـودات مـادي در فراينـد جـاري رويـدادها در جهـان اسـت          سبب

و منظور از ساختار الگـويي اسـت كـه بـا نظـم، قـانون، عقالنيـت،         )64،ص1384  (گيدنز،
). در 174: ص1376مندي و كاركرد در ميان اجزاي يك پديده وجود دارد (فكـوهي،   هدف

هاي متفاوت و متنـوعي   ست يا اجتماع ديدگاهمورد هستي اجتماعي و اينكه اصالت با فرد ا
. سـاختارگرا: بـر ايـن    1بندي كرد:  ها را در سه گروه تقسيم توان آن مطرح شده است كه مي

گرا:  . عامليت2اساس جامعه هويت و وجودي مستقل از افراد دارد و اصالت با جامعه است 
ها نيست و اصالت  و اميال آناين گروه معتقدند كه جامعه چيزي جز مجموعه افراد و افعال 

امعـه امـا نقـش افـراد را نيـز      ها: ضـمن پـذيرفتن هويـت مسـتقل ج     . تلفيقي3با فرد است 
  توان به ديگري تقليل داد. كنند و هيچ يك از اين دو را نمي نمي  انكار

بندي اصلي ادراكات اعتباري عالمه صرفا ذيل مفهوم عامليت يا ساختار نيسـت   صورت
توانـد   دهد و مي بلكه در تقاطع بين اصالت فرد و اصالت جمع صورتبندي نويني را ارائه مي

هاي مربوط به عامليت، سـاختار،   ي جديدي براي بحث هاي اجتماعي، پنجره از منظر نظريه
ترسيم كند. در ادامه نشان خواهيم داد كـه هـر يـك از مفـاهيم      اصالت فرد و اصالت جمع

اي كه در بخش نخست مقاله معرفي شـد چگونـه در چـارچوب نظريـه اجتمـاعي       اعتباري



  1401اييزپ، 3، شمارة 13سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه   20

 

عالمـه در خصـوص هسـتي اجتمـاعي     شود و سـپس بـر آن اسـاس موضـع      بازسازي مي
  گردد. مي  بيان

از اداركـات اعتبـاريِ قبـل از    از نظر عالمه تشكيل جامعه و پديد آمدن اجتماع انسـاني  
فطرتا منفعت خـواه اسـت و     اجتماع و ناشي از اصل استخدام و اجتماع و نياز است. انسان

ي امـور را بـه اسـتخدام      ها و موجودات ديگر و همه ي انسان كوشد همه بر همين اساس مي
كمـك   هـا بـدون   ) و از سويي ديگـر چـون انسـان   208: 3تا، ج خود در آورد(طباطبايي، بي

كنند و اجتمـاع   توانند از عهده رفع احتياجات خود برآيند لذا با هم سازش مي ديگر نمي يك
شود  كند اما اين موجب نمي شود. اگرچه عالمه در اينجا از فطرت انساني ياد مي تشكيل مي

ها براي حفظ بقا خود و براي آنكـه بـه    كه تشكيل جامعه امري غير ارادي باشد بلكه انسان
كننـد؛ زيـرا    و كمال برسند به نحو ارادي و اختياري به تشكيل جامعه مبـادرت مـي   سعادت

گذرد. اما از آنجايي كه تشكيل اجتمـاع منجـر بـه     سعادت تنها از مسير زندگي اجتماعي مي
شود ضرورت وجود يك حكومت مقتدر براي  بروز اختالفات در ميان افراد نوع انساني مي

شود لذا انسان  اجتماعي و پيمودن مسير سعادت احساس مينظم و سامان بخشي به زندگي 
 كنـد  مـي  اقدامبر اساس همان اصل استخدام و اعتبار به نحو ارادي به تشكيل حكومت نيز 

بودن  رسد عالمه بر ارادي به نظر مي). 269: 24تا، ج (اصل استخدام و اجتماع) (طباطبايي، بي
شكيل جامعه تاكيـد دارد. اراده بـه امـور ممكـن     ادراكات اعتباري و به تبع آن ارادي بودن ت

را كـه نسـبت بـه وجــود و    گيـرد و زمـاني معنـا دارد كـه انسـان بتوانـد امـري         تعلـق مـي  
الطرفين است از حالت تساوي خارج كند و به آن وجوب بدهد زيرا شي تا به  متساوي  عدم

،  ان مقدم بر ارادهز نظر عالمه، انسا ).كند (اصل وجوب مرحله وجوب نرسد وجود پيدا نمي
كند و در نتيجه شوق به  ي آن را تصديق مي گاه فايده كند، آن ي آن را تصور مي فعل و فايده

 گيـرد  شـود و پـس از آن عـزم و اراده بـه فعـل تعلـق مـي        انجام فعل در او برانگيخته مـي 
دانـد و   مي) لذا عالمه همانند بسياري از فالسفه علم را از مبادي اراده 93: 1364(طباطبايي،

 تابع علمي است كـه در آن بـاره دارد    هاي انسان اراده، رفتارها و اعمال يا به طور كلي كنش
(اصل متابعت علم) و نوع انسان فطرتا پيش از اراده منافرت يا ماليمت آن فعل را بـا طبـع   

دردسـرترين روش ممكـن    ترين و كـم  (اصل حسن و قبح) و سپس به آسان سنجد  خود مي
كند(انتخاب اخف و اسهل) بر اسـاس آنچـه گفتـه شـد تشـكيل       ه انجام آن فعل مياقدام ب

گـاه   جامعه منوط به آن است كه امري ممكن باشد و به مرحله وجوب و ضرورت برسد آن
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بر اساس اصل استخدام و اجتماع، متابعت علم، حسن و قـبح و انتخـاب اخـف و اسـهل،     
  ن اقدام كنند. ها به نحو ارادي و فطري به برپايي آ انسان

ها پس از تشكيل اجتماع بر اساس ادراكات اعتباريِ بعد از اجتماع قوانيني را ميان  انسان
كنند تا بتوانند افعال و روابط اجتمـاعي خـود را تنظـيم كننـد و جامعـه را از       خود وضع مي

شـود   ها مـي  اي كه منشا اين قانونگذاري آشفتگي و هرج و مرج دور كنند. ادراكات اعتباري
ي ذهن آدمي هستند.  هيچ واقعيت خارجي در پس خود ندارند و اموري قراردادي و ساخته

كـالم و  در اين ميان نخستين ابزاري كه انسان در زنـدگي اجتمـاعي بـه آن محتـاج اسـت      
تر و  ي اجتماعي حضور دارد. هر چقدر روابط اجتماعي پيچيده است كه در هر رابطه  سخن
شـود.   تر باشد، نياز به توليد واژگان و لغات هم بيشـتر مـي   تر و دقيق ها گسترده گذاري قانون
توجهي قرار گرفته است، اهميت و كاربرد  توان گفت يكي از مسائلي كه امروزه مورد بي مي

آيند، لذا گاه  واژگاني است كه در بستر و چارچوب يك تمدن و جامعه مستقل به وجود مي
زبان براي تعريف يا تقنين برخي روابط اجتمـاعي از  شود كه در جوامع فارسي  مشاهده مي

شود درحالي كه كالم و واژگان نيز يكـي از ادراكـات    اصطالحات و لغات غربي استفاده مي
اعتباري هستند كه بايد متناسب با نيازها، هويت، فرهنگ و زبان جامعه توليد شوند چراكـه  

هـاي   ها و فرهنگ بي اغلب با خود انديشهواژگان ابزار انديشه هستند و لذا واژگان بيگانه غر
هـاي اروپامحورانـه    ا و ديـدگاه بيگانه را بـه همـراه دارنـد و بـه غلبـه و گسـترش منظرهـ       

  كنند. مي  كمك
توانند بدون ايجاد هرج و مرج و بـدون تهديـد جامعـه و     بر اساس اصل ملك افراد مي

اساس و بر ه است بپردازند.اجتماع به تصرف در آنچه كه به عنوان مملوك در نظر گرفته شد
ي امـور    بـه رهبـري و اداره   اي مشـخص  تواننـد در حيطـه   اصل رياست و مرئوسـيت مـي  

طور  يگر را هم داشته باشند و همينبپردازند و در اين مسير اطاعت و همراهي افراد د  جامعه
د و توان امكانات جامعه را در ميان افراد جامعه تقسـيم كـر   اساس اصل تساوي طرفين ميبر

كند اعتباريات تنها منحصر در ايـن مـوارد    اي عادل به وجود آورد. عالمه تصريح مي جامعه
آيد  اي اعتباريات جديدي به وجود مي گفته شده نيستند بلكه همواره و متناسب با هر جامعه

ها هـم   مثال اعتبار ملكيت در گذشته درباره انسان شود يا اعتباريات قبلي دستخوش تغيير مي
شدند  هاي ديگر در نظر گرفته مي ها ملك و مملوك انسان شد و برخي انسان ار برده ميبه ك

 ها تعريف شده بود اما با منسوخ شدن آئين و بر اين اساس قوانيني هم براي تنظيم رابطه آن
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ا اعتبـار و كـاركرد خـود را    هـ  داري، در جوامع اسـالمي اصـل ملكيـت دربـاره انسـان      برده
چ انسـاني مالـك يـا مملـوك ديگـري      هي تغيير شد به اين نحو كه و دستخوشداد   ازدست

الـدين خـود نيسـتند بنـابراين     شود و حتي فرزندان نيز ملك و مملـوك و  نظر گرفته نميدر
  شمول اصل ملك محدودتر شد.  دايره

از توجه عالمه بـه   ي آنان است. در اعتباريات قبل از اجتماع تاكيد عالمه بر افراد و اراده
از ادراكات اعتباري استخدام و اجتماع، اصل وجوب، متابعت علم، حسن و قـبح و  استفاده 

هسـتي   شـود كـه از نظـر او    گيـري جامعـه روشـن مـي     نيز انتخاب اخف و اسهل در شكل
گيرد و  هاي خودآگاه، خردمند و هدفمند شكل مي اجتماعي با دخالت و نقش آفريني انسان

كنـد. امـا در اعتباريـات بعـد از      اجتماعي فراهم مي ي بحث از عامليت را در امور اين زمينه
اجتماع مانند كالم، اصل ملك، رياست و مرئوسيت و تساوي طرفين تاكيد بر الگويي است 
كه افراد براي حفظ موجوديت جامعه و كاركرد مناسب و درست آن ميان خـود قـرارداد و   

  كنند.  ساختار را فراهم ميكنند لذا اعتباريات بعد از اجتماع زمينه بحث از  ترسيم مي
هـا   ي آن ي حقيقي و تنگاتنگي برقرار است و رابطه از نظر عالمه بين فرد و جامعه رابطه

اند و جامعه به وجـود   ي جز با كل است. اجزا به نحو حقيقي با هم تركيب شده مانند رابطه
كرد، اما چون اخالل توان نقش و تاثير و تاثر متقابل فرد و جامعه را انكار  آمده است و نمي

دارد و سعادت اجتماع و افراد در  در زندگي اجتماعي، انسان را از رسيدن به سعادت باز مي
يك راستا قرار دارد لذا در هنگام بروز تعارض بـين فـرد و جامعـه اولويـت و تقـدم از آن      

يـن  ي افراد اسـت دليـل ا   جامعه است و جامعه نيز داراي وجود حقيقي و فراتر از مجموعه
شود كه با آثاري كه بر تك تـك افـراد جامعـه     ادعا آن است كه بر جامعه آثاري مترتب مي

ت، معصـيت  شود متفـاوت اسـت جامعـه خـود داراي فهـم، عمـل، اراده، طاعـ        مترتب مي
است. بنابراين فرد و جامعه هر دو داراي اصـالت و اسـتقالل هسـتند. فـرد بـا عقـل و         و...

گيرد اما  شود اگر چه به شدت تحت تاثير آن قرار مي نحل نمياختياري كه دارد در جامعه م
كه گفته شده تقدم با جامعه است و مصالح جمعي بر مصالح فردي مقدم هستند زيـرا   چنان

قوا و خواص اجتماعي نيرومندتر از قوا و خواص فردي هسـتند و فـرد بـه تنهـايي يـاراي      
  ها را ندارد.  مقابله با آن

اي  تـوان نظريـه   بر اين اساس با عنايت به نظريه ادراكات اعتباري عالمه طباطبـايي، مـي  
انگـارد، بلكـه اصـالت و     اجتماعي را ارائه كرد كه هيچ يك از فرد و جامعه را ناديـده نمـي  
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ليف افراد را در برابـر جامعـه،   كند و تك اهميتي را كه درخور جايگاه هر دو است، تأييد مي
كند. از نقاط قوت اين نظريه آن اسـت كـه    بروز تعارض در منافع، روشن مي ويژه هنگام به

هـاي يوروسـنتريكي و    دار ديدگاه دهد، وام اي كه به دست مي بندي و محتوا و نتيجه صورت
اروپامحورانــه نيســت؛ بلكــه عالمــه توانســته اســت بــا ابــزار مفهــومي ادراكــات اعتبــاري 

  ارائه دهد كـه مبتنـي بـر خـوانش او از ديـدگاه      بندي جديدي را از نظريه اجتماعي صورت
  اسالم در باب هستي اجتماعي است. 

  
  گيري نتيجه .8
ي ادراكات بشر است و در كنار  اساس آنچه گفته شد، در كنار محسوسات كه اساس همهبر

مخيالت و معقوالت اعم از معقوالت اولي و ثانوي و معقوالت ثانوي فلسفي و منطقي نوع 
تـوان از   ي توجه و داراي اهميت است. اگر چه هرگـز نمـي   دراكات نيز شايستهديگري از ا

پوشي كرد اما نبايد گمـان كـرد كـه زنـدگي      آورد، چشم نقش عقل و ادراكاتي كه به بار مي
ي  ي عاقلـه، قـوه   انسان تماما به معقوالت و ادراكات عقلي وابسته است؛ زيرا عالوه بر قـوه 

عملي و اجتماعي او نقشي بسيار مهم و اساسي به عهده دارد.  ي انسان نيز در زندگي واهمه
ها را از  زند كه جعلي بودن، آن ي واهمه دست به جعل و اعتبار مفاهيمي غير حقيقي مي قوه

كند. چرا كه بر اساس همـين مفـاهيم غيرحقيقـي و     ي ضرورت و اهميت ساقط نمي درجه
آورد.  رامون خود را بـه دسـت مـي   جعلي است كه انسان قدرت عمل و تصرف در جهان پي

كند ريشه در  ها تاكيد مي اين مفاهيم كه عالمه طباطبايي تحت عنوان ادراكات اعتباري، بر آن
ها و اقسام  بندي نيازهاي انسان و تمايل و ميل فطري او براي بقا و ادامه حيات دارند و دسته

طبايي بر اين مفاهيم اما اين نوع رغم تاكيد عالمه طبا ها ذكر شده است. علي مختلفي براي آن
ادراكات كمتر مورد توجه شارحان، مفسران و انديشـمندان پـس از او قـرار گرفتـه و ايـن      
درحالي است كه ادراكات اعتباري با پيشرفت و رشد يك جامعه ارتباط مستقيمي دارد؛ زيرا 

انسـان و   در يك جامعه هر چه مفاهيم اعتباري بيشتري جعل و اعتبار شود قدرت تصـرف 
شـود و   تر مي ي اجتماعي گسترده ي شخصي و هم در حيطه ابتكار عمل او نيز هم در حيطه

تـوان   اي كه مي زند. به گونه تر باشد، رشد و پيشرفت بيشتري را رقم مي جامعه هر چه فعال
مقابل داشته و لذا محدودتر هستند و در تر توان جعل اعتبارات كمتري را گفت جوامع بسيط

عتبارات بيشتر منجر به قدرت عمل بيشتر و درنتيجه رشد بيشـتر در برخـي جوامـع    جعل ا
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گيري جامعه  شده است. عالمه با استفاده از ادراكات اعتباري پيش از اجتماع چگونگي شكل
كند و سپس با استفاده از ادراكات اعتباري بعد از اجتماع نوع روابط  را توصيف و تحليل مي
كند. او در بخش اول بر تاثيرگذاري و نقـش آفرينـي ارادي    تبيين مياجتماعي در جامعه را 

مـال، بـه برپـايي جامعـه اقـدام      كند كه با نيت رفع احتياجات و رسيدن به ك انسان تاكيد مي
كند اما در بخش دوم اهميت هسـتي   گرايي را تداعي مي ي عامليت ها است و لذا نظريه  كرده

گيرد كه ادراكـات   عه هويت و وجود حقيقي در نظر ميكند و براي جام اجتماعي را بيان مي
دار ترسيم الگوي چگونگي روابط اجتمـاعي هسـتند و لـذا در     اعتباري بعد از اجتماع عهده

ي ادراكـات   ي نظريه كند اما در واقع او در سايه هاي ساختارگرايي را تداعي مي جا نظريه اين
ـ  اعتباري جمع ميان اين دو نظريـه را ممكـن مـي    نـابراين هـم فـرد و هـم جامعـه      د و بدان

شود. اين نظريه اجتماعي به جاي ابتنـاء   دارند و هيچ يك به ديگري فرو كاسته نمي  اصالت
  بر مباني يوروسنتريكي مبتني بر ادراكات اعتباري است.

ادراكات اعتباري عالمه طباطبايي همچنان كه در جهت تعيين درجه مدنيت يك اجتماع 
رآمد معرفي شد و همچنان كه در بستر نظريه اجتماعي مورد بازخواني و به عنوان ابزاري كا

توانـد بـه عنـوان يـك ابـزار مفهـومي        منـد مـي   كاوش قرار گرفت، به همت محققين عالقه
ورد بـازخواني و توجـه   مند و مهم در ساير ابعاد نظريات اجتماعي و فلسـفي نيـز مـ    قدرت
  گيرد.  قرار
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