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 آمددر .1
تفکیک « به اصل  توجهشناسی معرفت در مباحث  بلند عالمه طباطبایییها یکی از گام

 به دیدگاه عالمه طباطبایی تمامی ادراکات بشریاز  .است» علوم حقیقی از علوم اعتباري
 حوزه در از علومبسیاری  دو بخش ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری تقسیم شده و

 . دکردیگر تعامل  ای  به گونهها باید با آن گیرند که میادراکات اعتباری قرار 
ن طبیعت و نیل آن  واسطه بیشود که می گفته از افکار ای دستهادراکات اعتباری به 

 طبیعت به سمت  در جهت تحریکای وسیله و بودهاش  به آثار طبیعی و تکوینی
 خارجی نداشته و فقط در ی اموری هستند که مابازااین ادراکات. باشند مینیازهایش 

. و تنها در ظرف عمل تحقق دارنداند  جهت رفع نیازهای انسان در مقام عمل اعتبار شده
 در ظرف عمل این است که انسان در مقام رفع حوائج خود گاهی ها آنمراد از تحقق 

اوقات حد چیزی را که از مصداق واقعی آن اخذ کرده است به مصداقی ادعایی داده تا از 
 و روشفلسفه  اصولکتاب  در عالمه طباطباییرو  از این. این طریق به مقصود خود برسد

مل نامبرده این است که با عوامل احساسی، ع«: اند اعتبار را چنین تحدید کرده رئالیسم
حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم به منظور ترتیب آثاری که ارتباط با عوامل احساسی 

 1.]167، ص 2، ج8[ »خود دارند
 علومی ،گیرند می اعتباریات قرار ۀبسیاری از علوم در زمر ،طبق این تقسیمبر 

یکی دیگر از علومی .  از این قبیل هستند.... لغت و،همچون حقوق، فقه، اصول، ادبیات
طباطبایی از دیدگاه عالمه  .استد، علم اخالق گیر میری قرار  ادراکات اعتباۀدر زمرکه 

ی عقل عملی از نوع ادراکات ها گزارهبلکه تمامی  و ی اخالقیها حسن و قبحتمامی 
ین حسن و له تشکیک کرده و بئن در این مسا البته بعضی از محقق.اعتباری هستند

حسن و قبح ی اخالقی فرق گذاشته و معقتدند ها ی اعتباری و حسن و قبحها قبح
کار «که  به عمل فرد است، از قبیل این جزئی ناظر ادراکات خاص واعتباری مربوط به 

و موضوع مورد تحلیل » حسن است ب برای من نیکو و کار«یا  »الف را باید انجام دهم
که   ناظر به همین نوع از حسن و قبح است، در حالیلسفهف اصولعالمه طباطبایی در 

ساز سعادت حقیقی  های اخالقی، حسن و قبحشان واقعی و ثابت بوده و زمینه ارزش
                                                                                                                                                                             

ان هذه المعانی و االمور غیر الحقیقیه البد ان تنتهی «:  ایشان در رساله اعتباریات نیز در این مورد می نویسند.1
الحقیقیه سواء کانت تصوریه او تصدیقیه الن النفس لیست تنشئها فی ذاتها بال استعانه انتزاعها الی االمور 

فتبین ان االعتبار هو اعطاء حد الشیئ او حکمه لشیئ آخر ... بالخارج و اال لم یکن صدقها علی الخارج غیر متغیر
 .]129، ص 11[»بتصرف الوهم و فعله



  101   بر مبنای نظریۀ ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی های اخالقی شناسی گزاره معرفت

 

 شوند  ادراکات اعتباري محسوب نميۀباشند و به همین جهت در زمر میانسان در آخرت 
این ، المیزان تفسیر  خصوصاً،لی با مراجعه به آثار عالمه طباطباییو .]201، ص 5[

بر اعتباری بودن  المیزان تفسیر ایشان در جلد هفتم .رسد میسخن صحیح به نظر ن
 : دگوی میاحکام اخالقی تصریح کرده و 

 یاحکام تنها و نداشته یخارج واقعیت مقررات، و احکام گونه این
 یزندگ یها ضرورت و یطبیع حوائج که هستند یغیرحقیق و یاعتبار
، 10[ ...بشمارد معتبر را ها آن که نموده مجبور را سانان ،یاجتماع

 .]120، ص 7ج
 : دگوی میاز همین جلد  طور در جایی دیگر همین

 یچیز یا و است ظلم یا که شا زشتي عنوان و خودش زشت عمل
 اجتماع ظرف در خالصه و داشته تحقق اجتماع ظرف در تنها دیگر
 خارج و تکوین ظرف در اما و است، عقاب و مذمت مستلزم و زشت
 و خلقت... .ندارد وجود انسان از صادره حرکات مشت یک جز یچیز
 و موضوعات به تنها است، یچیز هر شامل که حال عین در ایجاد
 دارد یخارج واقعیت و تکون اجتماع ظرف در که یگوناگون یکارها
 و ینافرمان و یفرمانبر و یزشت و ینیک جهات یول گیرد، یم تعلق
 شود، یم عارض افعال و موضوعات بر که یعناوین و صافاو سایر

 و تشریع ظرف تنها ها آن ثبوت ظرف و گیرد ینم تعلق ها آن به خلقت
 .]297، ص 7، ج10[ است یاجتماع نیاز و اعتبار

 و تشکیک  اخالقی از دیدگاه ایشان مسلم بودهیها بر این اساس اعتباری بودن گزاره
و عدم قبول این نظریه مطلب دیگری است و ممکن است بله قبول . در آن صحیح نیست

صحت یا بررسی بحث ما در این مقاله . کسی در صحت این نظریه تردید داشته باشد
بحث ما حول این . گذاریم میدم صحت این نظریه نیست و فرض را بر صحت آن ع
ته و این  گذاشها آنثیری بر أی اخالقی چه تها  است که اعتباری دانستن گزارهمسئله 

شکی نیست که تقسیم . کنند می چه احکامی پیدا شناسی معرفت از حیث ها گزاره
 شناسی معرفت ۀادراکات بشری به ادراکات حقیقی و اعتباری تقسیمی نو در عرص

 چه از بعد و با این تقسیم هر یک از ادراکات حقیقی و اعتباریمحسوب شده 
چه  آن .م و آثار متفاوتی پیدا خواهند کرد احکاشناسی معرفتشناسی و چه از بعد  هستی

اد  این آثار نیست بلکه تنها ابعۀمورد تحقیق در این نوشتار است پرداختن به هم
 ۀ که آیا ادراکات اعتباری جنبمسئله ال این به عنوان مث .ظر است مد نیشناخت معرفت
 خیر؟ آیا سخن از  یابودنما خواهند  ی اخالقی واقعها گری داشته و بالتبع گزاره حکایت
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 صحیح است یا نه و مالک در موجه بودن یا نبودن ها صدق و کذب راجع به این گزاره
قل یا احساس در به دست ع چیست و نقش ها این گزاره پیدایش أمنش چیست؟ ها آن

ی ها گزاره با ادراکات حقیقی چگونه بوده و آیا ها ارتباط این گزاره  چیست؟ها آنآمدن 
از براهین و توان  مییا آتوان با برهان و استدالل به دست آورد یا نه؟  میاخالقی را 

 در چه ها  این گزارهۀارزش و گستر یا خیر؟ زددم استدالالت اخالقی بر وجود خداوند 
و دیگر مسائلی از این دست د؟ کر استفاده ها آنتوان از  میای  حدی است و در چه حوزه

 مقاله خارج است و نوشتاری در  یکۀعهد مفصل از  به صورتها آن ۀکه پرداختن به هم
ترین این مسائل  طلبد ولی به قدری که مجال فرصت بدهد به مهم میحد یک رساله 

گذارد احصا و  می اخالق به جای ۀ ادراکات اعتباری بر حوزۀنظریپرداخته و ثمراتی را که 
 دراکات اعتباریحکام ا خلط اثامری که اگر به آن توجه نشود، باع. تبیین خواهیم کرد

منجر نیز ی اخالقی ها  اخالق و در مورد گزارهۀ شده و بالتبع در حوزادراکات حقیقیو 
 . فهمی خواهد شد به وقوع مغالطه و کج

 
  تحقیقۀ پیشین.2

ی ها  ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی تا به حال مقاالت و رسالهۀنظریدر مورد 
دیدگاه عالمه طباطبایی پیرامون اخالق  در مورد همچنین. متعددی نگاشته شده است

ولی غالب اندیشمندانی که در این مورد به . نیز تحقیقات فراوانی صورت گرفته است
ریزی   بحث خود را پی،ایم چه ما بدان پرداخته غیر از آنای  از زاویهاند  تحقیق پرداخته

 ادراکات اعتباری یا ۀرینظچه ما به دنبال آن هستیم تحقیق پیرامون  آن .اند دهکر
و حسن و قبح مکانیسم اعتبارسازی و یا حتی دیدگاه عالمه طباطبایی راجع به اخالق 

»  عالمه طباطباییحسن و قبح از دیدگاه« نظیر کارهایی که در مقاالتی همچون ،نیست
علی ربانی (» حسن و قبح افعال از دیدگاه عالمه طباطبایی«، )جعفر سبحانی(

تفسیری نو از اعتباریات « ،) امیدودعمس(» شناسی عالمه طباطبایی اخالق« ،)گلپایگانی
دیگر مقاالت مشابه صورت و ) احسان ترکاشوند، اکبر میرسپاه(» عالمه طباطبایی

ش در مورد ثمراتی است وچه در این مقاله مد نظر بوده است، کا  بلکه آن،پذیرفته است
ی اخالقی بر جای گذاشته ها  بر روی گزارهشناسی معرفتکه این نظریه به ویژه از حیث 

 صورت نپذیرفته استقرائی جامعه تا جایی که ما بررسی کردیم است که در این رابط
 ۀنظری شناسی معرفتگریخته مقاالتی پیرامون بعضی از ثمرات  به صورت جستهبله . است
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که ) الریجانیصادق (» استدالل در اعتباریات« ۀمقال  نظیر،استاعتباریات صورت گرفته 
 استدالل بر اعتباریات عالمه طباطبایی و این مقالهبر خالف دیدگاه محترم لف ؤدر آن م

اعتبار و حقیقت در اخالق، افتراق « ۀمقال یا همانند ، را قبول کرده استها آنتوسط  بهو 
که ) سروش دباغ، حسین دباغ(» و اشتراک اخالق طباطبایی و اخالق ویتگنشتاین مقدم

 ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی ۀنظری تطبیقی داشته و نویسندگان ۀر آن جنببحث د
 . اند  اخالقی ویتگنشاین مقایسه کردهیو بعضی از نتائج حاصل از آن را با آرا

 
 ی اخالقیها نمایی گزاره عدم واقع .3

ی اخالقی سزاوار تحقیق است ها  گزارهشناسی معرفتکه در جهت ای  مسئله اولین 
 ۀنظریی اخالقی بر مبنای ها گزارهبدین معنا که آیا .  استها نمایی این گزاره سی واقعبرر

 هستند یا خیر؟ برخوردار نما  واقعاز ادراکات اعتباری 
ادراکات اعتباری فقط در ظرف «: دگوی می ادراکات اعتباریعالمه طباطبایی در مورد 

  .]163،ص2، ج8[ »راکات حقیقیتوهم و در مقام عمل مطابق خارجی دارند بر خالف اد
 و بودهها  محصول کشف و فهم واقعیتبر خالف ادراکات اعتباری ادراکات حقیقي 

 در عالم خارج و ورای ادراک بشری مابازا داشته و تابع علم از این رو.  اخباري دارندۀجنب
ای  گونهبه د؛ نباش میما و مقتضیات زمان نیستند، بلکه این علم ماست که تابع آن امور 

 در ورای این ادراکات، حقائق نفس االمری ثابتی وجود دارد که ادراکات ما تابع و که
 را ها آنیا .  نداردها آنوجود ست و وجود و عدم ادراک دخلی در ها آن ۀکنند منعکس
کنیم و یا نه و در دو حالت این حقائق سر جای خودشان ثابت بوده و تغییری  میادراک 

 خارجی نداشته و فقط ی ادراکات اعتباری اموری هستند که ما بازا،ابلدر مق. کنند مین
انشایی بوده و این ادراکات  .اند در جهت رفع نیازهای انسان در مقام عمل اعتبار شده

 اگر اعتبار شده باشند، در عالم اعتبار تحقق دارند و اال .محصول جعل و وضع و اعتبارند
در مورد اعتباریات تعبیری مسامحی است » ادراک«ه لذا تعبیر ب. تحققی نخواهند داشت
ی ها رو گزاره از این. تعبیر شود» حکم«یا » انشاء«، »اعتبار« به ها آنو بهتر این است که از 

باشند  میاخالقی و نوع قضایایی که مستند به عقل عملی هستند، از قبیل انشاء و حکم 
ل نظری در مقام شناسایی و ادراک عق ،به دیگر سخن. ]133، ص 14، ج10[ و نه ادراک

عقل نظری .  و صدور احکام است عملی کاربردش اعتبارسازی و انشاءحقائق است و عقل
ساز است، ولی واقعیتی  کاشف حقائق و واقعیات خارجی است و عقل عملی واقعیت

 . ادعایی و در ظرف توهم
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 ۀ بدین معنا که قضی.نما نخواهند بود ی اخالقی واقعها  گزارهبر اساس این ویژگی،
در مقام گزارش از » هیچ وقت دروغ نگو« که  گزارهیا این» راستگویی خوب است«

شخص یا . واقعیتی خارجی و حقیقی نیستند و جز در ظرف اعتبار حقیقتی ندارند
 نبود، هیچ ها آنو اگر جعل اند  اشخاص معتبِر هستند که این قضایا را جعل کرده

د که خوبی و بدی کرپس نباید چنین تصور .  وجود نداشتمطابَقی برای این قضایا
و ضرورت فعل و ترک ذاتی اند  اوصافی خارجی و عارض بر افعالی همچون صدق و کذب

ضرورت همان  مقصود، رود می  سخن از ضرورت و بایدها آناگر در مورد . این افعال است
ر یا معتبرین است مه طباطبایی خود در این عال .ادعایی و ساخته و پرداخته ذهن معتبِ

 یحقیق یمعان به نسبت حالشان و اند یوهم و یسراب یمعان ،یمعان این«: دگوی میرابطه 
 و یذهن ،یمعان قسم این که است واضح ...است اعیان و حقایق میان در سراب حال
  .]51، ص9[ » یحقیق نه اند یوهم

مطابقی در معانی ذهنی بوده و  ها  حسن و قبحۀی اخالقی و همها بنابراین تمامی گزاره
اگر اعتبارسازی نشود و عقال به خوبی . عالم خارج جز همان اعتبار و در ظرف عمل ندارند

ها حکم نکنند، حسن و قبح نیز وجود نخواهد  عدالت، صداقت و قبح ظلم و دروغ و مانند این
 چیزی به عنوان  در ذات افعالکه بتوان صرف نظر از اعتبار عقالگونه نیست  داشت و این

 : دگوی می المیزان تفسیرعالمه طباطبایی در . یافت» باید و نباید«و  »خوبی و بدی«
 یاحکام تنها و نداشته یخارج واقعیت مقررات، و احکام گونه این

 یزندگ یها ضرورت و یطبیع حوائج که هستند یغیرحقیق و یاعتبار
 در گرنه و بشمارد، رمعتب را ها آن که نموده مجبور را انسان ،یاجتماع
 و هست یاثر احکام آن از نه األمر نفس در و اجتماع ظرف از خارج

 که است اعتبار ظرف همان در آن، ارزش و اثر بلکه دارد، یارزش نه
 هم از را خود مضر و مفید و بد و نیک یکارها آن، ۀوسیل به انسان

 تمیز هم از را شقاوتش و سعادت و فساد و صالح داده، تشخیص
 .]169ص  ،7، ج10[ دهد یم

 مشهورات قرار داده و ۀ این قضایا را از جملسینا است که ابن ید این مطلب سخنؤم
که اگر انسان باشد ای   به گونه،شود می قائل نعقال جز شهرتشان نزد ها آنواقعیتی برای 
رد اش و از حکم مشهور مطلع نباشد، به حسن و قبح امور حکم نخواهد ک و قوای ادراکی

 1.کند می طوسی نیز سخن او را تایید ۀو خواج
                                                                                                                                                                             

 منها اآلراء المسماه بالمحموده و ربما خصصناها باسم الشهره اذ ال عمده و«: بوعلی در منطق اشارات می نویسد. 1
لها اال الشهره و هی آراء لو خلی االنسان و عقله المجرد و وهمه و حسه و لم یودب بقبول قضایاها و االعتراف 

ح و ان الکذب قبیح لم یقض بها االنسان طاعه لعقله او وهمه او حسه مثل حکمنا بان سلب مال االنسان قبی... بها
 .]220، ص 1، ج2[ .»...الینبغی ان یقدم علیه
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 روی مالکات و حقائقی استوار عقالالبته از این نکته نباید غفلت کرد که اعتبارات 
کنند از این جهت است که آن را همواره  میاگر حکم به خوبی عدالت یا صداقت . است

اگر به بدی ظلم و دانند و  میدر جهت مصالح جامعه و در راستای اغراض جامعه مفید 
 را با اغراض جامعه و سعادت آحاد ها آنکنند از این جهت است که  میدروغ حکم 

 اگرچه از واقعیات خارجی حکایت به بیانی دیگر امور اعتباری. بینند میاجتماع مالئم ن
 از سه گونه نیست که هیچ ارتباطی با واقعیات نداشته باشند بلکه کنند ولی این مین

 به خاطر نقص و احساس ها آنکه اعتبار  اول این. ندا ر حقیقی مرتبطجهت با امو
، 2، ج8[ که بر این امور آثار واقعی بار است دوم این. نیازمندی موجودات زنده است

به این معنا که ادراکات اعتباری موجب تحریک فاعل به سمت انجام فعل و  ،]166ص
که مفاهیم اعتباری از روی مصادیق  ن و سوم ای.شود میرسیدن به مقاصد و کماالت او 

 : دگوی می المیزان تفسیردر زمینه این لذا عالمه در  .اند واقعی اخذ و اقتباس گردیده
 و هستند یاعتبار یامور چند هر امور این که است این مطلب حقیقت
 یزندگ انسان مانند که یحیوان هر و  انسان. دارندیحقیق ریشه لیکن

 و دارند یزندگ در که یمسیر در خود قدر به مکدا هر دارد یاجتماع
 یدارا اند، کرده اتخاذ سعادت به رسیدن و حیات یبقا یبرا که یراه

 و داده انجام شعور و اراده یرو از را یکارهای ناچارند که هستند ینواقص
 را خویش یاجتماع حوائج و سازند طرف بر را خود نواقص وسیله بدان

 یسع نباشد، اگر که -را یامر هر و را کارها این دناگزیرن و کنند، برآورده
 امور اوصاف به -دهد ینم نتیجه سعادت به رسیدن راه در شان کوشش و

 امثال و باطل و حق ملکیت، حرمت، وجوب، قبح، حسن، قبیل از یخارج
 .]171، ص 7، ج10[ نمایند وصف آن

 
 ی اخالقیها معیار در صحت و سقم گزاره .4

 سقممعیار صحت و  در موردو تحقیق  بررسی شناسی معرفتم یکی از مسائل مه
ی ها  ادراکات اعتباری، معیار در درستی و نادرستی گزارهۀنظریبر اساس . ادراکات است

و اگر نه معیار در موجه بودن یا  ؟اند  قابل صدق و کذبها اخالقی چیست؟ آیا این گزاره
  چیست؟ ها آننبودن 

 ها که این گزارهاست  بدیهیی اخالقی، ها مایی گزارهن عدم واقعپس از روشن شدن 
صدق و کذب یک گزاره به معنی مطابقت و زیرا .  قابل صدق و کذب نیستندبه هیچ وجه

دم مطابقت با واقع نیز فرع بر حکایت از عمطابقت و . عدم مطابقت آن گزاره با واقع است
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کنند تا بر سر صحت و  میاز چیزی حکایت نکه ادراکات اعتباری  حال آن. واقع است
 .رشان بحث و گفتگو شوداخباسقم حکایت و 

به عنوان . معناست ی اخالقی بیها با توجه به این ویژگی سخن از صدق و کذب گزاره
 آن ۀتوان به گویند می، ن»دزدی کار بدی است و نباید مرتکب آن شد«: مثال اگر کسی بگوید

در مقام انشاء و اعتبار نباشد، بلکه در مقام اخبار البته اگر گوینده . صدق یا کذب دادنسبت 
 اگر به جای مثالً. دکرتوان کالم او را متصف به راست و دروغ  میاز اعتبار دیگران باشد، 

، »ننددا می دزدی را قبیح عقال«طور بگوید که  ، این»بدی استدزدی کار «که بگوید  این
ولی در این صورت نیز اعتبار . دکررا تعیین  صحت و سقم خبر او توان با مراجعه به عقال می

ست که در ها آنشود، بلکه این اخبار از اعتبار  میعقال نیست که متصف به صدق و کذب 
 : دگوی می المیزان تفسیرعالمه طباطبایی خود در  .گیرد میمقام داوری قرار 

 از اول قسم که است این است علوم از قسم دو این بین که یفرق
 صدق است خارج با مطابق حقیقتاً که این اعتبار به و شده اعانتز خارج

 در و شود، یم نامیده حق است آن مطابق خارج که این اعتبار به و
 حقیقت این که شود یم این آن بودن حق و صدق یمعنا نتیجه
 که حقیقت آن و است، خارج در که است یحقیقت همان عیناً یذهن
 قسم اما و. است ذهن در که است یحقیقت همین عیناً است خارج در
 جز ندارد، انطباق خارج با و نداشته یتحقق ظرف ذهن در جز دوم
 معتبر را آن که ساخته وادار را ما یزندگ مصالح از یمصلحت که این

 خارجش بر منطبق ادعا طوره ب و کنیم، فرضش یخارج و شمرده
 . ]64و  63، ص 8، ج10[ نباشد منطبق حقیقتاً که این لو و بدانیم

البته . بنابراین ادراکات اعتباری و از جمله قضایای اخالقی قابل صدق و کذب نیست
جایی که ادراکات اعتباری نقش واسطه میان نیازهای انسان و رفع حوائج وی را  از آن
اي این قضایا را بالعرض صادق یا کاذب  کنند، شاید بتوان با نظري مقایسه میبازی 
مین کرده و أگر هر فاعلی در اعتبارش غایت خاصي که نیازش را تبه تعبیری دی. دانست

ده کرشود، در نظر گرفته و براي رسیدن به آن غایت اعتبارسازی  کمال او محسوب مي
بنابراین با در نظر گرفتن آن غایت و حقیقتي که ماوراي هر اعتباري است، . است
به این معنا که . دکرصدق و کذب  را بالعرض و با واسطه متصف به ها توان این گزاره مي

مالحظه کرد، آیا با انجام فعل مورد نظر حصول آن غرض ضروري است یا خیر؟ اگر 
برای  «:اگر حاکمی بگویدبه عنوان مثال . ضروري بود بالعرض صادق است و اال خیر

 حاکممعنای این سخن چنین است که » حفظ عدالت اجتماعی باید قوانینی وضع نمود
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توان این را  میلذا . استدانسته ضروری را ایی عدالت در جامعه وجود قانون برای برپ
بررسی کرد که آیا برای حصول این غایت یعنی عدالت در جامعه وجود قانون ضروری 

 . است یا نه؟ اگر ضروری بود آن قضیه صادق خواهد بود و اال خیر
. ه این اعتبارات دادتوان نسبت صدق و کذب ب میولی حقیقت این است که باز هم ن
وجود قانون نسبت به برقراری عدالت از نظر ما چرا که در مثال مذکور، حتی اگر 

به این معنا که . توان اعتبار ضرورت از طرف قائل را انکار کرد میضروری نباشد، باز هم ن
ده است کردرست یا غلط باالخره شخص معتبر این ضرورت را ادعا کرده و اعتبارسازی 

 لغو و بی روی مبنای عقالیی صورت نگرفته یاتوان گفت که اعتبار او  می فقط یتاًو نها
کند و بگوید من این کار امر  به فعل غیر مقدوری همانگونه که اگر حاکمی.  استفایده

ری، بلکه در  نداگویی و چنین درخواستی میت که تو دروغ توان گف میخواهم، ن میرا 
  . استاثر بی ممکن بوده و خواستنش لغو و  غیرین کاراانجام شود  میجواب او گفته 

 اعتباری ۀجاست که ما به معیاری جدید برای موجه بودن یا نبودن یک گزار این
به این معنا که عقال در .  لغویت و عدم لغویت استمسئلۀ کنیم و آن  میدست پیدا 

ن در رسیدن فاعل جایی که ادراک اعتباری برخاسته از یک غرض عقالیی بوده و مفاد آ
دانند ولی چنانچه  میبه آن غرض راهگشاست، آن اعتبار را مفید، موجه و قابل پذیرش 

ثر ندیده، حکم به لغویت ؤ حصول اثر، آن اعتبار را مفید و مۀ غرض و یا در ناحیۀدر ناحی
بر این اساس معیار در . زنند میو موجه نبودن آن اعتبار کرده و از پذیرش آن سرباز 

 با واقع نیست بلکه ها آنی اخالقی، صدق یا کذب مفاد ها تی و نادرستی گزارهدرس
 .لغویت و عدم لغویت آن اعتبار از دیدگاه عقالست

 
 ی آنها  و پیامد با احساساتاخالقیی ها پیوند گزاره .5

علوم اعتباریه تابع «: نویسد می و روش رئالیسم فلسفه اصولکتاب در عالمه طباطبایی 
 ادراکات ۀ همایشان ۀنظریطبق بر . ]227، ص2ج ،8[ »باشند میدرونی احساسات 

از یک طرف علت پیدایش . اند اعتباری بین دو دسته از احساسات طبیعی قرار گرفته
است و از طرف دیگر خود موجب پدید آمدن احساساتی دیگر طبیعی  احساسات ها آن

لزوم و حسن غذا «دار به اعتبار  احساس گرسنگی، نقص و نیاز انسان را وامثالً. هستند
 احساس سیری و تحقق تغذیه در خارج،کرده و پس از ساختن این اعتبار و » خوردن

طبیعت از یک طرف متبوع و عامل به بر این اساس . دهد میعدم نیاز به انسان دست 
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 در راه پیشبرد مقاصد و ها آنوجود آمدن افکار و احساسات است و از سویی دیگر از 
  .]185، ص 2، ج8[ کند مین نیازهایش استفاده میأت

ادراکات اعتباری تابع احساسات و دواعی بوده و با از بین رفتن یا  بر این اساس
ز جهت ثبات و تغییر و بقا و رو این سنخ از ادراکات ا از این. کنند می تغییر ها آنتبدل، 

 در این رابطهاطبایی عالمه طب .]164، ص 2، ج8[ زوال تابع آن احساسات دروني است
اعتباریات عملی مولود یا طفیلی احساساتی هستند که «: نویسد می فلسفه اصولدر 

باشند و از جهت ثبات و تغییر و بقاء و زوال تابع آن احساسات  میمناسب قوای فعاله 
 .]200، ص 2، ج8[ »اند درونی

قی آشکار شده و ی اخالها با توجه به این خصیصه یکی دیگر از ابعاد ماهوی گزاره
به این معنا که . های اخالقی با احساسات درونی برقرار خواهد شد پیوندی وثیق بین ارزش

اعتباراتی هستند و بلکه تمامی قوانین اجتماعی، ی اخالقی ها  اصول ارزشی و گزارهۀهم
 یجایی که در زندگ ر از آنبش. خاسته از احساسات طبیعی بشر و احساس نقص و نیاز اورب
ود را محتاج به تشکیل اجتماعات دانسته و از طرفی برای برقراری مناسبات معتدل خ

کند، ناچار به  میاجتماعی، نیاز مبرم به قوانین اجتماعی و احترام به حقوق یکدیگر را حس 
. های اخالقی شده تا از این طریق به مقاصد طبیعی خود برسد وضع قوانین و تدوین ارزش

کرد، هیچ گاه به خود  میس نقص و نیاز به تدوین چنین اصولی ناگر بشر در خود احسا
  کهتوان گفت میبر این اساس . داد می را نها آنزحمت وضع احکام ارزشی و عمل بر طبق 

 احساسات بشری است و ادراکات ،های اخالقی   از جمله ارزش، اعتبارات بشریۀزیربنای هم
 . تابع این احساسات هستنداعتباری از حیث ثبات و تغییر و بقا و زوال

  ادراکات اعتباری است کهۀنظری شناسی معرفتترین ثمرات  این ثمره یکی از مهم
انگیز مبتنی بر  االت بحثؤیکی از س. های زیادی در مباحث اخالقی ایجاد کرده است چالش

کم  را نسبی دانست و حیاخالقاحکام توان  میطبق این ویژگی  بر این ثمره این است که آیا
ی اخالقی ها آیا پذیرش اعتباریت گزاره ؟دکر ثبات و جاودانگی اصول اخالقی  وبه عدم کلیت

ی اخالقی باقی ها  راهی برای طرح کلیت و جاودانگی ارزش، اساساً با احساساتها آنو پیوند 
 .بندد میها  ها را بر ثبات و کلیت این ارزش  راهۀکه هم گذارد یا این می

 از احساسات، مستلزم ها آنی اخالقی و تبعیت ها اری دانستن گزارهبه اعتقاد ما اعتب
توان در عین اعتباری  میبلکه .  نیستها پذیرش نسبیت و عدم کلیت و ثبات این گزاره

توضیح و تفصیل این . دم زد هنوز هم از جاودانگی اصول اخالقی ها دانستن این گزاره
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تواند  میتصار باید گفت تنها امری که از باب اخطلبد ولی  می خود مجالی دیگر مطلب
ند، کهموار  ادراکات اعتباری ۀنظریبر مبنای  اخالقی ۀراه را برای طرح اصول جاودان

 این راه را خود عالمه طباطبایی اًاستفاده از احساسات عمومی و ثابت بشر است که اتفاق
 .برای ما باز گذاشته است

برخی از . شوند مید به دو دسته تقسیم احساسات درونی بشر، خو ایشان از دیدگاه
 اعتبارات . همیشگی و ثابت،و بعضی عمومیاند   و شخصی،این احساسات زودگذر، متغیر

 اول ۀاعتباراتی که بر دست. شوند میبشری هم به تبع احساسات به دو قسم تقسیم 
 ولی اعتباراتی که بر ،، شخصی، متغیر و زودگذر هستندها آنهمچون اند  مبتنی

، ص 2، ج8[ برخوردارندو جاودانگی  کلیت  دسته دوم مبتنی هستند، از ثبات،احساسات
 از احساسات نوع دوم ی اخالقی به احساسیها هبر این اساس اگر بتوان برای گزار .]200

های اخالقی   اعتبار ارزشۀدر ابناء بشر دست یازید و ریشابت  عمومی و ثیعنی احساسی
به نظر ما .  نسبیت و تزلزل نجات بخشیدۀن اخالق را از ورطتوا مید، رسانرا بدانجا 

 دوم هستند و به همین خاطر ۀاحساسات دستهمین ی آن مبتنی بر ها اخالق و گزاره
 ۀ در واقع هم. متصف به عمومیت، کلیت، ثبات و جاودانگی هستندها آنهمچون 

 ۀه و به انگیزجویی بشر داشت طلبی و سعادت ی اخالقی ریشه در حس کمالها گزاره
اند، و از آنجایی که این احساس و انگیزه یک امر  سعادت اجتماعات بشری اعتبار شده

هستند، مبتنی بر آن که اعتباراتی ی اخالقی ها عمومی، همیشگی و پایدار است، گزاره
    1.نیز دارای ثبات و عمومیت خواهند بود

 
 ی اخالقی به غایات و دواعیها مشروطیت گزاره .6
 به ها آن شدن مشروط ی اخالقیها ی دیگر از ثمرات مهم اعتباری دانستن گزارهیک

و هر اعتباری برخاسته از نقص و  بوده نگزاف امری اعتبارچرا که . غایات و دواعی است
در . باشد می خود ۀحاجت معتبر است که با اعتبار در پی تحصیل آن غایت و رفع نقیص

حشان واقعی است، حیث تعلیلی برای اتصاف افعال به واقع غایات و دواعی که حسن و قب
توان فعلی را مطلق از هرگونه  میرو ن از این. باشند میحسن و قبح اعتباری و باید و نباید 

توجه به این  با .دکردواعی و غایاتی که معتبر در نظر دارد، متصف به خوبی و بدی 
معنا  ورزد، بی میبر آن اصرار های اخالقی چنانچه کانت  ویژگي، مطلق انگاشتن ارزش

                                                                                                                                                                             
 .ای دیگر از همین نویسندگان بررسی شده است مسئله به تفصیل و با ذکر ادله و شواهد بیشتری در مقاله این . 1
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موجب جز تکلیف  ه در نظر داشتن غایتي در وراي فعلاز نظر او هر گون. خواهد شد
 ۀکانت به موجب اصل و قاعد. اندازد مشروط شدن آن شده و فعل را از اخالقي بودن مي

کند تکلیف را عمل به قانون اخالقی دانسته و قانونی را اخالقی  میاولی که مطرح 
 .]15 - 12، صص 12[ داند که مطلق بوده و معلل به هیچ غرضی در ورای آن نباشد می

ي اخالقي این سخن نه تنها صحیح نیست، بلکه ها اما با توجه به اعتباري بودن گزاره
طور که گذشت امور اعتباری تابع غرض و غایتی است که  زیرا همان. اساساً ناممکن است

بنابراین تمامی تکالیفی .  اعتبار بدون غرض و مالک نیست دارد وها آنمعتبر از اعتبار 
تبار شوند، عاگرچه در ظاهر به صورت مطلق اگذارد،  می انسان ۀکه عقل عملی بر عهد

مشروط و معلل به غایتی بوده که عقل با توجه به آن غایت چنین اعتباری ولی در واقع 
 برای انسان اعتبار کرده و انسان تواند تکالیفی را میرو عقل عملی ن  از این.کرده است

به عنوان مثال انسان راستگو از .  را بدون در نظر گرفتن مالک اعتبار انجام دهدها آن
گوید که راستگویی را مالیم با سعادت خود دانسته و به همین دلیل  میجایی راست  آن

 . ده استکرضرورت را نسبت به آن اعتبار 
اد عالمه طباطبایی عُقال اصلی اعتباری دارند به نام از این دلیل که بگذریم به اعتق

، 2، ج8[ گویند هر کاری باید فایده داشته باشد می طبق این اصل  برو» اصل فایده«
 آن کاری انجام ۀبنابراین در انجام افعال مختلف بدون در نظر گرفتن فاید .]214ص
گوید در انجام فعل  میو است که کانت مطرح کرده ای  دهند و این معارض با قاعده مین

 در چنین فرضی طبق اصل فایده اصالً. اخالقی نباید هدفی ورای نفس تکلیف داشت
که به چه دلیل من باید این «ال هست ؤچون جای این س. دهند میقال آن کار را انجام نعُ

 .»کند میبرای من دارد یا چه ضرری را از من دفع ای  تکالیف را انجام دهم و چه فایده
 و مقدمیتش نسبت به هدف مورد اگر انسان در انجام کاری مالیمت آن با طبع خویش

 را درک نکند اساساً هیچ ضرورتی را نسبت به اتیان آن اعتبار نکرده و در نتیجه نظر
 پس ما خوبی و بدی فی نفسه و ذاتی در .هیچ محرکی برای انجام فعل نخواهد داشت

غرض و غایتی نداریم و خوبی و بدی دو وصف اضافی افعال یا اشیا بدون در نظر گرفتن 
 با توجه  وجود داشته و عُقالها آندر ورای  که تابع مصالح و مفاسدی هستند که هستند

 . کنند میبه آن مصالح نفس االمری حکم به خوبی و بدی امور 
 حسن ء شي یسازگار و موافقت از عبارت حسن«: دگوی می المیزانمرحوم عالمه در 

یعنی   .]13، ص 5، ج10[ »است منظور چیز آن از که یهدف و یغرض آن با است بخو و
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حسن و قبح اگر چه به اعتبار هستند ولی اوصافی هستند که امور و افعال از جهت نسبتی 
بنابراین حسن و . شوند می متصف ها آنکه با کمال نوع یا سعادت فرد و یا مانند آن دارند به 

 دو سیئه و حسنه«: دگوی می این رابطه در  وی.ی اضافی هستند دو وصف اعتباری ولقبح
 یدائم و ثابت ظلم و عدل مثل موارد از یبعض در که چند هر است، یاضاف و ینسب صفت
 مستحق غیر به نسبت و حسن مستحق به نسبت که مال انفاق نظیر دیگر یبعض در و است
  :دنویس میهمینطور در جای دیگر  .]12، ص 5، ج10[ » است قبیح

 که یطور همان احکام این که دانست باید -عقل یعمل احکام در اما
 منظور به را ها آن انسان که یذهن هستند یمخترعات ایم گفته مکرر

 در است، کرده وضع خود یزندگ سعادت و یکمال مقاصد به رسیدن
 دارد یسازگار و مطابقت او یزندگ سعادت با که را یعمل هر نتیجه

 آن انجام به هم را اجتماع نموده توصیف »پسندیده و بخو« وصف به
 بوده او یزندگ سعادت با مخالف که را کدام هر و. کند یم تشویق امر
 و ینه آن ارتکاب از را جامعه کرده توصیف »ناپسند و زشت« وصف به

 اوامر این وضع به مجبور را بشر که یا نتیجه آن پس. نماید یم تحذیر
 بد و خوب اعتبار و احکام این تقنین و تحذیرها و تشویق و ینواه و

 برایش آن از یپوش  چشم که است یمصالح همان ساخته کارها
 .]66، ص 8، ج10[ است نبوده ممکن

بنابراین اگر چه ممکن است احکامی به صورت مطلق و غیرمقید اعتبار شوند، ولی 
ه معتبر در نظر گرفته  ناشی از غرض و غایتی است کها آن و بلکه ارزش ها آناعتبار 

 .ستها آنگونه که عمل به آن اعتبارات نیز به خاطر غرض و غایتی جز خود  است، همان
 
 ی نظریها ی اخالقی و گزارهها  عدم ارتباط تولیدی بین گزاره.7

ادراکات ترین لوازم معرفتی ادراکات اعتباری، عدم ارتباط تولیدی بین  از مهمدیگر یکی 
 عوامل احساسی ۀجایی که ادراکات اعتباری زایید از آن. استعتباری حقیقی و ادراکات ا

 و هیچ ارزش منطقی شتههستند، هیچ نوع ارتباط تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی ندا
توان استفاده کرد،  می بنابراین از اعتباریات در برهان ن. متصور نیستها آنبرای 
 به بیانی دیگر .]168 و 167، ص 2، ج8[  نیز ممکن نیستها آنگونه که برهان بر  همان

 ۀ علمي، طبیعي یا ریاضي جا داد و نتیج،توان در براهین فلسفي یقي را ميادراکات حق
توان از یک برهان فلسفي یا علمي ادراکات  علمي یا فلسفي گرفت و همچنین مي

مور زیرا این ا.  کردکاریتوان چنین   در مورد اعتبارات نمياماحقیقي تحصیل کرد 
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شود واقعیات  می نها آن ذهن ما و تابع اغراض و احساسات ماست و از ۀساخته و پرداخت
طوری که از کشف اموری خارجی یک امر اعتباری اثبات  د، همانکرخارجی را کشف 

 یک ی حقیقی انسان را ملزم به جعل و انشاۀتوان به صرف صدق دو قضی مینشده و ن
 ادراکات اعتباری قرار ۀکه در زمری اخالقی نیز ها هگزاربنابراین . دکرحکم اعتباری 

 نه  کرد و برهان اقامهها آنتوان بر  و لذا نه مي شتههیچ گونه ارزش منطقي ندادارند، 
 مبتنی  کالمی کهری از استدالالترو بسیا از این .دکر برهان استفاده  درها آنتوان از  مي

عالمه و بر همین اساس  داد ت، ارزش خود را از دست خواهدبر حسن و قبح اس
، 10[ گیرد که نباید از این قضایا در برهان استفاده شود مین خرده اطباطبایی بر متکلم

 : دگوی می المیزان تفسیردر وی  .]456 و 455، ص 5ج
 فنون متکلمین یول است یواقع و یحقیق امور با تنها منطق کار و سر

 با بردند، کار به نیز تباریهاع یقضایا در را برهان جمله آن از و منطق
 در که یبین یم مثالً دارد، یجدل قیاس با کار و سر یاعتبار امور اینکه

 و عمل حبط و عقاب و ثواب و قبح و حسن قبیل از کالم موضوعات
 که یحال در دارند، تعریف و حد و فصل و جنس از سخن فضل،
 علم ئلمسا در نیز و ندارد، امور این به یربط حد و فصل و جنس
 است آن فرعى احکام و دین فروع به مربوط که کالم علم و اصول
 حقیقت در عمل این و آورند، یم میان به امتناع و ضرورت از سخن

 که یامور در نیز و ،یاعتبار یامور در است حقائق گرفتن خدمت به
 مثالً ده،کر حرام و واجب از گفتگو است یتعال یخدا به مربوط

 چنان که است قبیح و کند، چنین که است واجب خدا رب گویند یم
 را خود عمل این و کرده حاکم حقایق بر را اعتباریات همچنین کند،
 قیاس جز یچیز حقیقت حسب بر که یحال در نامند، یم برهان
 .]456 و 455، ص 5، ج10[ نیست یشعر

 مخالف با  گرفته و آن ران بر این فرمایش عالمه طباطبایی خردها محققبعضی از
گویند ممکن است از ترکیب دو قضیه که یکی  میدانند و  میارتکازات روشن ذهن 

 اعتبار شود   اگر چنینبه عنوان مثال. حقیقی و دیگری اعتباری است تشکیل قیاس داد
، حتماً »  شهر است زید جزء مردم«   که و بدانیم»  شوند شهر خارج  باید از  مردمۀهم«  که

باید «   قرارداد شود که یا اگر چنین. » شود زید باید از شهر خارج«   که ریمگی  می نتیجه
   مفاد داشته  نیز با این  دیگریۀو گزار» گیرد   صورت  اکرام  دانشمندانۀ هم  به نسبت
 ۀ، نتیج» گیرد  صورت زید اکرام  به  باید نسبت«  ۀ، آیا گزار»زید دانشمند است«:  باشیم
  .]9 ، ص14[ ؟  نیست  گذشته  و حقیقی اعتباری ۀ دو گزار منطقی
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 ۀ مراد عالمه طباطبایی از عدم رابط که این اشکال باید گفتبهدر مقام پاسخ 
اکات حقیقی و اعتباری، عدم استفاده از امور اعتباری در برهان است نه تولیدی بین ادر

این . طقی ندارد که ارزش من و قیاسات شعری جدلیتهر گونه استداللی و لو استدالال
توان استفاده کرد همان  می نها آن عوامل احساسی هستند و در برهان از ۀاعتبارات زایید

چون برهان استداللی است که مقدمات آن از .  نیز صحیح نیستها آنگونه که برهان بر 
لذا هر گونه . ی ادراکات حقیقی استها  تقسیمۀ یقینیات است و یقینیات از جملۀجمل

 صورت پذیرد ارزش ها آنتوسط  به و قیاسی هم اگر در مورد این ادراکات یا استدالل
 اگر چه به تعبیر عالمه قیاس شعری یا جدل ممکن است ؛منطقی نداشته و برهان نیست

توان برای  میمغالطاتی بیش نبوده و ناین گونه قیاسات شعری عالوه بر آن . نامیده شود
زیرا همان گونه که .  تمسک کردکل جدلی حتی به شها آنکشف امور حقیقی به 

 ذهن ما و تابع اغراض و احساسات ماست و از ۀامور اعتباری ساخته و پرداختگذشت 
طور از دو امر خارجی یک امر  همین. شود واقعیات خارجی را به دست آورد می نها آن

بوده، بلکه شود، چون این امور تابع و معلول امور تکوینی ن میاعتباری استفاده و کشف ن
توان به صرف  میر است و اعتبار نیز یک امر اختیاری است و نعنانشان به دست معتبِ

بنابر این . دکر یک حکم اعتباری یر را ملزم به جعل و انشا حقیقی معتبِۀصدق دو قضی
توان یک حکم یا قضیه مشتمل بر  مین» هست« مشتمل بر ۀاز دو قضیطبق این سخن 

 باید« مشتمل بر ۀتوان از دو قضی میطور که ن همان. ت آوردبه دس»  اعتباریباید«
 .دکررا استنتاج » هست« مشتمل بر ۀیک قضی» اعتباری

چون مقدمه . چه به عنوان نقض در کالم مستشکل ذکر شد از این قبیل نیست اما آن
که در مقدمات است » بایدی«از . هستند» باید«و نتیجه هر دو امر اعتباری و مشتمل بر 

 به در واقع اصالً. را کشف کنیم» باید» «هست«نه اینکه از . در نتیجه رسیدیم» باید«ه ب
بلکه با تشکیل این قیاس به تعبیر عالمه شعری، حقیقت اعتبار . جدیدی نرسیدیم» باید«

 ۀهم«یعنی با تشکیل این قیاس شعری دریافتیم که اعتبار . نخست را بهتر شناختیم
 تک تک افراد شهر قابل تفصیل و تکثیر است و ۀبه انداز» شوندمردم باید از شهر خارج 

جه ذکر یچه به عنوان نت پس یک اعتبار بیش نیست و آن.  را در خود داردها آن ۀهم
 . باشد میشده، یکی از موارد انطباق آن اعتبار 

 ثمراتی است که از ۀجملاز عدم ارتباط تولیدی بین ادراکات حقیقی و اعتباری 
بحثی که اگر خوب معلوم شود جلوی . ثمر است بسیار نافع و پرشناسی تمعرفهت ج
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یی که در علم کالم و اصول زیاد به ها همانند مغالطه. شود می گرفته ها بسیاری از مغالطه
 است، استدالل مسئله یی که ناشی از عدم توجه به این ها یکی از مغالطه. خورد میچشم 

که در حکمت نظري استدالل بر امور  وی پس از این .اخالقی کانت بر وجود خداوند است
داند، در مباحث   و جاودانگي انسان را ناممکن مي،ماوراي حس همچون خداوند، اختیار

کند و  ي اخالقي این امور را اثبات ميها  گزارهوسیلۀ به اخالق ۀعقل عملي و فلسف
برترین خیر نیز .  کنیمکند که برترین خیر را تحصیل میگوید عقل عملی ما را مکلف  مي

چه در این جهان با رعایت قوانین اخالقی و  آن.  فضیلت و سعادت استۀلفؤدارای دو م
. تحصیل فضیلت قابل دسترسی انسان است فقط حصول شایستگی برای سعادت است

جا  توسط خود انسان ممکن نیست و لذا در این بهولی تحصیل سعادت از طریق فضیلت 
وجودی است که عین کمال باشد تا او بتواند پیوند بین فضیلت انسان احتیاج به وجود م

در واقع باید خدایی باشد که فضیلتمندان را به سعادت . با سعادت او را تضمین کند
گونه است که کانت از طریق اصول اخالقی و عقل عملی وجود خدا را اثبات  برساند و این

 .]142 و 141، ص 3؛ 122، ص13[ کند می
ي ها توان گزاره ي ارزشي نميها از اشکاالت این استدالل همین است که از گزارهیکي 

چرا که .  نهفته استها  این مطلب در اعتباري بودن این گزارهتوصیفي را نتیجه گرفت و سرّ
ر  ادراکات اعتباري هستند و مابازایي در خارج جز اعتبار معتبِۀي اخالقي از جملها گزاره

 .دکر امور تکویني و نفس االمري را اثبات یا رد ها آنتوسط  بهتوان  ي نمندارند و طبعاً
 
 شناسی معرفتی اخالقی از حیث ها بندی جدید گزاره تقسیم. 8

ی اخالقی، تفاوت در ها یکی دیگر از ثمرات و لوازم مهم معرفتی اعتباری دانستن گزاره
مکاتب اخالقی از بعضی از ایم که  بسیار شنیده. ستها اوصاف و تقسیمات رایج این گزاره

 حسن عدالت و قبح ظلم را الًهای اخالقی دم زده و مث از ارزشای  پارهضرورت   وبداهت
کرده،  میکه اصول اخالقی را به بدیهی و نظری تقسیم  یا این .شمارند می و یقینی بدیهی

 . کنند میحسن و قبح بعضی را ذاتی و حسن و قبح بعضی را اقتضائی قلمداد 
ی اخالقی هیچ یک از اوصاف و ها باید دانست که در فرض اعتباری بودن گزاره

جا که علوم اعتباری  از آندر واقع  . صحیح نیستها ی فوق راجع به این گزارهها تقسیم
 عوامل احساسی بوده و ارزش منطقی ندارند، تقسیمات معاني حقیقي در مورد ۀزائید

 و مانند ضروري و محال و ممکن جاري نخواهد این معاني وهمي مثل بدیهي و نظري
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 نیز یی ارزشها بنابراین در مورد قضایای اخالقی و گزاره. ]168 و 167، ص 2، ج8[ بود
 طبق این سخنبر . دکر محال یا ممکن ،ضرورییقینی، توان حکم به بدیهی، نظری،  مین

آشکارا به خطا رفته ن آورد، امور مذکور به میایا عدم بداهت اگر شخصی سخن از بداهت 
شود که حاکی  می... و ، متیقن بودن یا نبودنمتصف به بداهت یا عدم بداهتای  قضیه .است

گری   حکایتۀی اعتباری جنبها که گزاره از حقیقت و واقعیتی در جهان خارج باشد، حال آن
 .رین هستند اعتبار معتبِۀاز خارج را نداشته و ساخته و پرداخت

تقسیماتی . لوم حقیقی نیز متفاوت خواهد بودیم علوم اعتباری با عبنابراین نوع تقس
که در مورد این سنخ از معانی متصور است، تقسیم به اعتباریات پیش از اجتماع و 

خصوصی و اعتباریات پس از اجتماع، اعتباریات ثابت، اعتباریات متغیر، اعتباریات 
لذا در . ]200، ص 2، ج8[ ت، اعتباریات عمومی و از این قبیل تقسیمات اسشخصی

 آیا از اعتبارات پیش از مورد قضایای اخالقی نیز باید این تقسیمات را به کار برد که مثالً
آیا از اعتبارات عمومی و ثابت هستند یا از . اجتماع هستند یا از اعتبارات پس از اجتماع

وی چه دواعی و  اگر از اعتبارات ثابت و عمومی هستند بر ر.اعتبارات متغیر و شخصی
تواند  میدم توجه به این نکته ع ناگفته پیداست که .اساتی مبتنی هستند و هکذااحس

 .چه اشتباهاتی را به دنبال داشته باشد
 
  اخالقی  و مفاهیمها نفوذ گزاره ۀگستر .9

 کاربرد ۀادراکات و حوزعلوم و  ۀ بحث از گسترشناسی معرفتیکی دیگر از ابحاث 
ی اخالقی در این دیدگاه از جمله ادراکات اعتباری ها که گزاره  به اینبا توجه. ستها آن

 تا ها  استفاده و کاربرد این گزارهۀشود که دامن میشوند، این پرسش مطرح  میحساب 
ر  دخلی دها آنآیا اعتباری دانستن ؟ نافذندای  هددوحم تا چه ها کجاست و این گزاره

 د یا خیر؟ دارها آنه از د استفاۀگستره و محدود
 و مفاهیم اخالقی ها  گزارهشناسی معرفت ۀدر زمینمهم ای  مسئله امر این بررسی 

ای   در حوزهها آنکه اگر اعتباری بودن این مفاهیم سبب انحصار کاربرد  چه این. است
فراتر از آن ای   در گسترهها آنکارگیری  خاص و محدود بشود، خروج از آن حیطه و به

 . ب مغالطه استاشتباه بوده و موج
و ی اخالقی ها گزارهرسیم که  میبا بررسی ماهیت ادراکات اعتباری به این نتیجه 

عالم کنند و ورای  می ظهور و بروز پیدا مجال مفاهیم ارزشی فقط در ظرف طبیعت
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چراکه به تعبیر عالمه .  حکومت هرگونه امر اعتباری خارج استۀ از حیططبیعت
باری بودن مفهوم و فکری، این است که به وجهی متعلق قوای  کلی در اعتۀطباطبایی ضابط
در جهت است که  طبیعت موجودات باشعور یعنی این. ]200، ص 2، ج8[ فعاله قرار گیرد

 به حرکت ها آنتوسط  بهوجود آورده تا ه مین کماالت قوای خود، ادراکات اعتباری را بأت
مل عرف ظ ری در جایی معنا دارد که اوالًبنابراین احکام اعتبا. استکمالی خود امکان بخشد

در  امکان استکمال اً و ثالث،داشته باشدتصور جا  در آن ینقص و نیاز اختیاری باشد، ثانیاً
وجود نداشته باشد، اعتباریات ای  هر یک از عناصر فوق اگر در حوزه. وجود داشته باشدجا  آن

 .ا حاکم نیستج ی اخالقی به طور خاص در آنها به طور عام و گزاره
 ادراکات اعتباری به ۀنظری شناسی معرفت یکی دیگر از لوازم و ثمرات بر این اساس

 احکام و قواعد ۀافعال الهی از حیطویژه  ه خروج افعال مجردات و بآید و آن میدست 
توان راجع  میی اعتباری نها یعنی با عقل عملی و گزاره. اعتباری و الزامات اخالقی است

 نسبت به ما فوق شناسی معرفت از حیث ها  و این گزارهکردلهی قضاوت به افعال ا
چرا که در فوق عالم طبیعت نه از . طبیعت و خصوصاً ساحت قدس الهی عقیم هستند

 استکمالی متصور است ،احساسات طبیعی خبری است و نه به خاطر فقد ماده و استعداد
بنابراین در عالم مجردات .  واجدندست بالفعلها آن کماالتی را که الیق ۀو مجردات هم

 را مورد داوری قرار ها آنتوان با عقل عملی افعال  مینه از عقل عملی خبری است و نه 
 راجع به افعال باری تعالی به خصوصاً. دکرداده و متصف به حسن و قبح و باید و نباید 

 یا باید و نباید توان قضاوت کرده و در مورد افعال او سخن از حسن و قبح میهیچ وجه ن
 مستلزم ناقص دانستن اوست، وندبر خدا حاکم دانستن اعتباریات چرا که به میان آورد

 و قوانین به است مجبور خود نواقص جبران و استکمال خاطر به که است ناقص زیرا
 .]56، ص 8، ج10[ دهد در تن یاعتبار سنن

 از عدم امکان اعتبار و تشریعا غیر از امکان ی نبودن اعتباریات بر خداوند البته حاکم
خداوند اگر چه در افعال خود محکوم به تبعیت از قوانین اعتباری نیست، ولی . ستاوجانب 

 وضع این قوانین و سنن اعتباری برای رفع لیکن. خود واضع احکام اعتباری برای بشر است
 .ی حقیقی اوست بلکه برای سوق بشر به کمال و رفع نیازها،نقص و نیاز در ذات او نیست

نه سخن » ادراکات اعتباری «ۀنظریبر همین اساس است که عالمه طباطبایی با طرح 
پسندند، بلکه در  میکنند و نه نظر معتزله را  میاشاعره را در مورد حسن و قبح قبول 
ایشان معتقدند معتزله دچار افراط گشته، از . اند این باب قائل به امر بین االمرین شده
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ی حسن و قبح در خارج حقائق نفس االمری، ازلی و تغییرناپذیر در نظر گرفته طرفی برا
اش کنار زده،  و از طرفی دیگر خدا را که خالق همه حقائق است، از سلطنت مطلقه

و اشاعره راه تفریط را . اند دهکری عقل عملی ها محکوم به احکام حسن و قبح و داوری
حسن و قبح قبول ندارند، بلکه حتی در ظرف پیموده نه تنها مابازایی خارجی برای 

 .]120، ص 7، ج10[ اند  حقیقتی قائل نشدهها آناعتبار نیز برای 
جایی که خداوند سلطنتش مطلقه و مالکیتش علی االطالق  از دیدگاه ایشان از آن

شود افعال او را مورد داوری  میباشند، ن می ماسوا از جمله عقل مخلوق او ۀاست و هم
 هر به یچیز هر در حق دارد خداوند .ر داده و محکوم به احکام عملی آن نمودعقل قرا

 عقل غیر یا عقل ۀناحی از یشناعت یا قبح که این بدون کند، تصرف بخواهد که ینحو
 را یکار که شود یم یکار فاعل متوجه یوقت مذمت یا و یزشت که این یبرا باشد، داشته

. باشد داده انجام نبوده، آن مالک اجتماع در دایر سنت یا و قانون یا و عقل حکم به که
 که طور همان سازد، مکلف یتشریع یتکلیف به را غیر از خدا او کسی ندارد بنابراین معنا

 خدا در یتکوین و یتشریع ثیرأت زیرا باشد، داشته یتکوین ثیرأت او در یکس نیست معقول
 او ۀسلط تحت و مملوك شده، آن به محکوم که یکار آن در خدا که است آن مستلزم
 باشد که امری شخص آن مملوك نیز او ذات که است این به فرض این برگشت و باشد،
از طرفی گفتار اشاعره نیز صحیح نیست و  .]95 و 94، ص 14، ج10[ است محال
 سنخاً کنیم، یم تشریع خود بین در ما که یاحکام با کند یم تشریع که خداوند یاحکام

ز نقص و احساس نیازی در  ناشی اها آن اعتبار اما .است یاموری اعتبارمتحد بوده و 
به خاطر تحریک بشر به سمت کماالت واقعیش جعل و این احکام  بلکه .خدا نیست
 بخاطر خداوند نیز از عناوین این بر خالف نظر اشاعره صدور بنابراین. اند اعتبار شده

 اجتماع و یاجتماع انسان به متعلق ما دخو احکام مانند عیناً و است ینتایج و اغراض
 سعادت احکام، آن با عمل تطبیق با که است یانسان به خالصه و کمال یسو به یمترق
 .]56، ص 8، ج10[ ندک یم احراز را خود یزندگ

آید،  میی اخالقی به دست ها  گزارهۀ دیگری که با توجه به محدودیت گسترۀثمر
 و  تشریعۀچرا که گفتیم دایر. وی است به زندگی دنیی آنها  و گزارهانحصار علم اخالق

بعد از دنیا و جایی که  از آن لذا.  در ظرف طبیعت استطتباری فقع نفوذ احکام اۀحیط
، سخن از اعتباریات و یپس از مفارقت انسان از طبیعت نه حرکتی وجود دارد و نه تکلیف

د در همین دنیا که سرای عمل باید و نبای. ی اخالقی نیز موضوع نخواهد داشتها گزاره
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عالمه . است، معنا دارد و عقل عملی که حاکم به اعتباریات است مربوط به همین جاست
 یعقل این«: دگوی می به مناسبتی به این نکته اشاره کرده و المیزان تفسیرطباطبایی در 

 رد یحت نیست صحیح آن بدون میثاق اخذ و اشهاد و شود ینم تمام آن بدون حجت که
 است یاجتماع یزندگ که آن در یزندگ و دنیا ظرف در جز که است یعمل عقل ذر، عالم

های اخالقی به  البته در عین انحصار افعال و ارزش .]413، ص 8، ج10[ »شود ینم حاصل
زندگی دنیوی، توجه به این نکته مهم است که ثمرات و نتائج حقیقی این اعمال در زندگی 

 نسان که حاصل تکرار همین افعال اخالقی ملکات اۀجاست که هم اخروی هویدا شده و آن
 همان از  انسانچرا که .شوند میاست، ظاهر شده و موجب سعادت و شقاوت ابدی انسان 

 نفسش در شقاوت و سعادت از یحالت و هیئت فعل آن از دهد، انجام که یفعل هر امر، یابتدا
 بصورت و یافته شدت حالت آن رفته رفته د،بشو تکرار فعل همین اگر گاه آن. آید یم پدید
 نفس در شقي یا و سعید یصورت بیشتر، رسوخ اثر در ملکه این سپس و آید، یم در ملکه یک

 .]221، ص 2، ج10؛ 278 و 277، ص 1، ج10[ کند یم ایجاد
رو اگر کسي در این دنیا آراسته به اخالق الهی شده و در پی کسب فضائل  از این

 آن در آخرت برای ۀمردون شک گام در مسیر سعادت خود برداشته و ثاخالقی باشد ب
 به زندگی اعتباریات ۀ ولی منافاتی بین این سخن و انحصار حیط،همه هویدا خواهد شد

افْعَلُوا «: حدیث نبوی است که فرموداین  از و این مطلب تبیین فلسفی. دنیوی نیست فَ
مَلٍ ارِ عَ مَ فِي دَ یَوْ مَل  فَإِنَّکُمْ الْ ا عَ ابٍ وَ لَ داً فِي دَارِ حِسَ تُمْ غَ ابَ وَ أَنْ سَ ا حِ ، ص 1، ج1[ » وَ لَ

شود،  می اگر در آخرت هیچ حرکت و استکمالی وجود نداشته و دار عمل برچیده .]51
 .ی آن نیز در آنجا رخت برخواهد بستها عقل عملی و گزاره

 
 نتیجه

ی اخالقی به اعتقاد عالمه طباطبایی ها گزارهگونه که در متن مقاله اثبات شد  همان
خاصی  آثار  و احکامشناسی معرفت ادراکات اعتباری محسوب شده و به لحاظ ۀاز جمل

 .آید میدر ذیل  ها آن ۀخالص که کنند میپیدا 
فقط در ظرف توهم نما نبوده و همچون سایر اعتباریات  واقعی اخالقی ها گزاره .1

 .و در مقام عمل مطابق خارجی دارند
، کنند میو از امور خارجی حکایت ن انشائی بوده ها جایی که این گزاره از آن .2

 لغویت و ها آنمعیار در صحت و سقم تنها متصف به صدق و کذب نشده و 
 .عدم لغویت است، نه مطابقت و عدم مطابقت با واقع
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د  و در ثبات و تغیر خو مرتبط با عوامل احساسی بوده به نوعیادراکات اعتباریۀ هم .3
ی اخالقی ها جایی که گزاره لی از آنو. باشند می آن احساسات  ثبات و تغیرتابع

جویی بشر بوده و این حس همیشگی، عمومی  طلبی و سعادت مبتنی بر حس کمال
 .ی اخالقی نیز از ثبات و کلیت برخوردار هستندها و ثابت است، گزاره

و  و مقید به غایات  مشروط جمالت اخالقیۀ ادراکات اعتباری همۀنظریبنابر  .4
 .ستمعنا انگاری احکام اخالقی بی بوده و مطلقدواعی 

 عوامل احساسی هستند، هیچ نوع ارتباط تولیدی با ۀاین قضایا چون زایید .5
 برهان اقامه کرد و نه ها آنتوان بر  میادراکات و علوم حقیقی ندارند و لذا نه 

 .دکر در برهان استفاده ها آنتوان از  می
  همچونمنطقی ادراکات اعتباری از ادراکات حقیقی تقسیمات رایج با تفکیک .6

را باید  ها آنی اخالقی صادق نبوده و ها  گزارهراجع به... بداهت و عدم بداهت و
 . بندی کرد دیگر طبقهای  به گونه

ی اخالقی همچون سایر ادراکات ها  نفوذ گزارهۀگستر ،طبق این دیدگاهبر  .7
ویژه ه  بافعال مجرداتات طبیعی محدود شده و اعتباری به طبیعت و موجود

 حکومت ۀهمچنین دایر. است خارج ها  نفوذ این گزارهۀهی از حیطافعال ال
که از ماده، حرکت و استکمال آداب و سنن اعتباری دنیاست و در آخرت 

 .ی اخالقی جایگاه نخواهد داشتها خبری نیست، گزاره
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