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 چکیده

» اطمینان«باور ظنّی و غیریقینی در فلسفۀ اسالمی در حکم جهل است و ادلۀ اعتبار 
پرسش این است که آیا . کنددر علم اصول نیز تنها ارزش عملی آن را اثبات می

در این مقاله با بازسازی نظریۀ اعتباریات و . دارندادراکات غیریقینی ارزش معرفتی ن
نشان » وجود ذهنی اعتباری«و » وجود ذهنی حقیقی«به » وجودهای ذهنی«تقسیم 

درصورتي . توانند از واقعیت حکایت کنندمی» معانی اعتباری«دهیم که برخی از می
داشته باشد و میان کند که به ادراکي ذاتي تکیه ادراک اعتباري واقعیت را بازنمایي مي

در غیر این . وجود داشته باشد» االمریای نفسعلقه«محکی واقعي و محکی ادعایي 
نمایی معانی اعتباری و این علقه منشأ واقع. صورت این اعتبار دلبخواهی خواهد بود

توان این بر خالف ادراکات حقیقی، نمی. منشأ صدق جزئی در شناخت ظنّی است
ارزیابی » معیار«های ظنّی  نمود و در شناخت» احراز«تقیم مالک را به صورت مس

 .ها نیست نمایی آنواقع» مالک«ادراکات غیرحقیقی مبتنی بر 
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 درآمد. 1
. اندحث کردهفیلسوفان مسلمان در بحث از معرفت بیشتر در باب ادراکات حقیقی ب

توان از هاي یقیني در میان ادراکات، نمي مدعاي آنان این است که بدون وجود شناخت
مدعای . هاي انساني دفاعي خردپسند ارائه داد  دیگر شناختنمایي و معقولیتواقع

 یقین .رئالیسم معرفتی و مسئلۀ امکان شناخت این است که شناخت یقینی ممکن است
از یک سو، امري است مرتبط با شناسنده و حالتي رواني براي او است و از سوي دیگر 

و در شناخت یقینی ] 12[نماید  گري از واقع مي وصف قضیه یا تصدیقی است که حکایت
در مقابل، بر اساس نظر مشهور، ظنّ در . شودصدق قضیه به صورت قطعی احراز می

اما آیا چنین است و . حدّاکثر تنها ارزش عملي داردگیرد و حکم جهل قرار می
 های غیریقینی ارزش معرفتی ندارند؟  شناخت

 باشد، اگر ادراکی حقیقتاً علم» شناسی علمهستی«براساس اصول حکمت اسالمی در 
گری  در حکایت» ذاتی«مراد از  .یابد آن را وجداناً می صدقذاتاً حاکی از واقع است و عالِم

ذاتی » امکان«گونه که مفاهیم ذاتی باب برهان است، نه ذاتی باب ایساغوجی؛ یعنی همان
گری نیز ذاتی ادراک حقیقی و علم است، الزمۀ ذاتی دانستن  است، حکایت» ماهیت«

گری برای علم این است که علم بدون هیچ شرطی خارج از آن بالفعل حاکی  حکایت
و مساوق با » مناط شناخت حقیقی«شناختی مالصدرا علم بر اساس تحلیل هستی. است

ای به صورت برهانی از قضایای همچنین اگر قضیه]. 241 و 49، ص 8[وجود است 
باشد یا مفهومی با حدّ تام از تصورات حقیقی حاصل وجدانی و علم تصدیقی مشتق شده 

 .ورت یقینی خواهد بودها نیز ص نمایی آنشود، احراز صدق و واقع
های  ها را بر اساس شناخت ایم منطقاً آنمسئله در باب ادراکاتی است که نتوانسته

های حصولی ما را  این دسته از ادراکات بخش عظیمی از شناخت. حقیقی تحصیل کنیم
اما قول رایج . ها استوار است سازند که نظام معاش و پاسخ به نیازهای معرفتی بر آنمی

آیا صرف نیاز و ارزش عملی این . داندها را در زمرۀ جهل مرکب می سفۀ اسالمی آندر فل
ادراکات مُجوزی است که نظام معیشت انسان بر مجهوالت مبتنی گردد؟ برخی عمل به 

اما عُقالیی بودن تنها ارزش عملی این . دانندمقتضای برخی ادراکات ظنّی را عُقالیی می
دعای ما در این مقاله این است که عالوه بر عُقالیی بودن م. دهدادراکات را نشان می

توان نشان داد که برخی از این های ظنّی، می عمل به مقتضای این گونه شناخت
برای تبیین این مسئله نشان . نمایی و ارزش نظری نیز دارندهای ظنّی واقع شناخت
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 مورد سؤال قرار گرفته، خواهیم داد که ادراکاتی وجود دارد که بالفعل از واقعیتی که
شود که یک ادراک به کنند، ولی شرط و مداخلۀ امری مفارق سبب میحکایت نمی

نمایی و ای از واقعیت حکایت کند؛ اما چون واقعگری غیرذاتی از جنبه صورت حکایت
مطابقت محکیِ حقیقی این ادراک با واقع تامّ نیست، احراز صدق به صورت یقینی 

 .توان به صورت ظنّی و با وجود احتمال خالف به واقع عالِم شدا میممکن نیست و تنه
 
 پیشینۀ تحقیق. 2

شناسی و فلسفۀ معرفت تا زمان عالمه طباطبایی مبحثی مستقل در فلسفۀ اسالمی معرفت
ها  نبوده است و آرائی پراکنده در باب مباحث مربوط به معرفت آمده است و در ادامه به آن

اما طی دو دهۀ اخیر تحقیقاتی توسط فیلسوفان نوصدرایی منتشر شده . اشاره خواهد شد
دسته اول، آثار عمومی : توان بر اساس مسئله این تحقیق در سه دسته قرار داداست که می

شناسی؛ دسته دوم، آثار مربوط به ارزش شناخت؛ دسته سوم، بحث از در باب معرفت
وم قرار دارند و در باب این موضوع تنها اغلب آثار در دسته اول و د. های ظنّی شناخت

از آقای مجتبی مصباح ] 37 [شناختیمعرفت احتمالکتاب : توان به آثار زیر اشاره نمود می
شهید صدر توضیحی برای ] 19 [لإلستقراء المنطقیة األسسکه با نظر به کتاب گرانسنگ 

آقای محمدی نیز در . دهدهایی ارائه می شناخت ظنّی و معنای احتمال در چنین شناخت
ای که اصولیین در باب کند با استفاده از ادلهتالش می] 32[» ارزش معرفتی اطمینان«مقالۀ 

» استدالل در اعتباریات«مقالۀ . های ظنّی دفاع کند اعتبار اطمینان دارند، از ارزش شناخت
اما . است»  اعتباریاعتبار اقامۀ استدالل با مقدمات«از آقای صادق الریجانی نیز در باب ] 31[

 . کنندهای ظنّی بحثی نمی این آثار از مالک اعتبار شناخت
 
 ارزش معرفتی ظنّ از منظر تفکر اسالمی. 3
 فلسفه و منطق. 1. 3

های تصدیقی است که متمم تصورات  مقصود اصلی در معرفت و شناخت، شناخت
دن در باب واقع نیز کرگری، حیثیت حُکم عالوه بر حیثیت حکایت» تصدیق«هستند و در 
های تصدیقی  های تصوری و هم در شناخت هم در شناخت» حکایت«حیثیت . وجود دارد

مدعای فالسفۀ مسلمان در . ها از محکی خویش است نمایی آنوجود دارد و سبب واقع
در شناخت تصدیقی، . های تصدیقی مطابقت است باب رابطۀ علم و معلوم در شناخت
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ای از واقع االمر قضیه و شناخت تصدیقی ناظر به مرتبهبیرونی، نفسبنابر قرائن درونی و 
م  کم«است و عالِ به . کندکند که محکی این شناخت از آن مرتبه حکایت میمی» حُ

 .گیردهمین خاطر است که خطا در مرتبۀ حُکم صورت می
. این مطابقت است» یقینی«آنچه در مسئلۀ امکان شناخت اهمیت دارد امکان احراز 

داشتن به کار رفته بودن، ثابت و تحققشدن شک، واضح در لغت به معناي زائلیقین
...)  والوسیط المعجم، اللغة مقاییس معجمدر کتابهایي چون » یقن الشيء«مدخل (است 

معناي لغوي یقین را در هفت گروه . و بیانگر حال قطع و جزم در تصدیقِ قضیه است
ها و خصایص  اما با بررسي ویژگي] 196-167، صص 41[اند، دي کردهبنتلخیص و دسته

شود که یقین از یک سو، امري است مرتبط با یقین در استعماالت روزمره مشخص مي
اي است که  از سویي دیگر، وصف گزاره. شناسنده و حالتي رواني براي او است

رتباط با مدِرك و ارتباط با بنابراین، در یقین دو جنبه ا. نماید حکایتگري از واقع مي
 ]. 12[ آیند جهان خارج گرد هم مي

» تصدیقِ جازمِ ثابت مطابق با واقع«یقین در اصطالح حکما و منطقدانان مسلمان به 
 و 409، ص 25؛ 256 و 51، ص 3؛ 351-350 و 267، ص 1، ج27. [تعریف شده است

، 19؛ 314، ص 39؛ 88، ص 1، ج14؛ 111، ص 44؛ 241، ص 2، ج11؛ 360
در : تصدیق) 1: (باشد  در این تعریف یقین دربرگیرندۀ عناصر چهارگانه مي]325ـ322

جا  در این. اینجا تصدیق به معناي لغوي مورد نظر است یعني اعتقاد و اذعان به مضمون
. شودشود اما دیگر شک و وهم را شامل نميجنسي است که شامل ظنّ نیز مي» تصدیق«
بودن نقیض قضیه، با قید جزم ظنّ از تعریف خارج د به محالیعني اعتقا: جزم) 2(

عدم ) 4. (شودبا این قید جهل مرکب از تعریف خارج مي: مطابقت با واقع) 3. (شود مي
 .کندقید عدم قابلیت زوال نیز اعتقاد مقلدانه را از تعریف خارج مي: قابلیت زوال

 سوفسطائیان درصدد نقض فیلسوفان مسلمان در مسئله امکان شناخت و رد ادلۀ
، 3، ج17؛ 446-445، ص 3، ج17؛ 54-48، ص 1[گرایانه و شکاکانه هستند ادعاهای نسبی

، ص 21؛ 212، ص 1، ج15؛ 374، ص 35؛ 314-312، ص 23؛ 470، ص 1، ج28؛ 90ص 
کند که مفاد این ادلۀ تنبیهی تنها اثبات می]. 165-160، ص 1، ج34؛ 141-140 و 70

 .کنند و احراز صدق این ادراکات یقینی استات ما حقیقتاً از واقع حکایت میبرخی از ادراک
ریشه در روان آدمي دارد ولی ادراک یقینی مقتضای مجوزاتی عینی » یقین«و » قطع«

است نمایانگر جهان خارج هستند که ذاتاً و علی االصول و در صورت عدم مانع، افادۀ 
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یقین، حالتهای وهم، شک، ظنّ و اطمینان قرار در برابر حالت رواني . کنندیقین می
دارند؛ ظن در اصطالح به معنای اعتقاد راجح است و درجات آن از نظر قوت و ضعف 

]. 465ـ464، ص 1، ج28؛ 34، ص 1، ج 36؛ 9، ص 39؛ 89، ص 1، ج2[متفاوت است 
]. 517، ص 3، ج17[این معنای ظن در مقابل وهم، به معنای اعتقاد مرجوح است 

دانند که بر خالف برهان ها را جهل مرکب می لسوفان مسلمان بدین جهت این حالتفی
 .توان وصف قضیۀ مطابق با واقع قرار دادو یقین گویا نمی

 
 اصول فقه. 2. 3

بسیاری از علمای اصول فقه مانند شیخ انصاری، میرزای نائینی، محقق اصفهانی، آیات عظام 
 که باالترین مرتبۀ ظنّ است، در حکم و ملحق به علم را» اطمینان«خویی، صدر و مشکینی 

برخی نیز ]. 240 و 201، ص 2، ج40؛ 478، ص 3، ج42؛ 21، ص 2، ج10[دانند عادی می
آورند و حکم اطمینان و علم عادی را اطمینان و وثوق را در نظر عقال علم عادی به شمار می

، صص 6، ج9؛ 145، ص 3، ج43؛ 118، ص 2، ج18؛ 399، ص 2، ج26[دانند یکسان می
 ]. 327: 4 و ج419، ص 3، ج33؛ 454 و 431 و 424 و 335 و 15

بر اساس نگرش رایج میان اصولیان، ظنّ و امارات مفید ظنّ به خودی خود معتبر 
نیستند و همچون سایر امور غیرمعتبر نیازمند ادلۀ شرعی یا عقلی است تا آن را معتبر 

و سبب حجیت آن بحثی است که میان متأخرین بیشتر بحث از قطع، اطمینان . سازند
نظر شیخ انصاری که ) 1: (توان به سه رأی شاخص اشاره کرداهمیت یافته است و می

رأی عالمه ) 2. (مقبولیت یافته و بنابر آن قطع ذاتاً حجت و اطمینان در طول آن است
) 3(و ] 186 ، ص24[طباطبایی که قطع و ظنّ در عرض یکدیگر بوده و حجت هستند 

توان اطمینان را در رأی عالمه شعرانی که رأی شیخ انصاری را نقد نموده و معتقدند نمی
 ].18ـ17، ص 16[حُکم قطع معتبر دانست 

شود مربوط به حالت یقینی آن آنچه در مبنای شیخ انصاری در باب اطمینان اثبات می
 معقول بودن آن بر اساس مُجوزات که نمایی آن توضیح داده شود یا آنکه واقع است، نه آن
بر اساس مبنای عالمه طباطبایی نیز ارزش قطع و اطمینان ارزشی عملی است . اثبات گردد

 به این نکته در مبنای علّامه شعرانی. گردندها نظام معاش تأمین می که با آن و ناشی از این
انند شامل علم، د و طرفداران وی حجت میشیخ انصاریکه » قطعی«توجه شده است که 

کنند و شود، اما با نظری که در باب احتمال خالف انتخاب میتقلید و جهل مرکب نیز می
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دهند، نه تنها اطمینان بلکه بسیاری از آن را به احتمال خالف مفروض نیز توسعه می
 .شودمصادیق علم مانند محسوسات و متواترات نیز از محدودۀ علم خارج می

در علوم » علم«صولیان باید به این نکته توجه نمود که واژۀ در بررسی دیدگاه ا
کم یکی را با دیگری آمیخت علم به معنای . مختلف کاربردهای مختلفی دارد که نباید حُ

اعتقاد مطابق با واقع ثابت جازم تعریف علمای منطق است و نباید با آنچه اصولیان علم 
در دانش اصول فقه، علم به . لط نموددانند خنامند و اطمینان را در حکم آن میمی

اما آنچه در این . شودمعنای اعتقاد جازم یا همان قطع است که در مقابل ظن لحاظ می
 .است» نماادراک واقع«تحقیق مطلوب ما است 

قاعدۀ ) 1(: اند، مانندهای گوناگونی بر ارزش و اعتبار اطمینان اقامۀ دلیل کردهآنان از راه
، 22؛ 440، ص 21 [،ضرورت استمرار حیات فردی و اجتماعی) 2(هل، انتخاب اخف و اس

، 30؛ 495 و 240، ص 2، ج40؛ 478، ص 3، ج42[، سیرۀ عقال) 3( ]185ـ170، ص 3ج
، ص 3، ج29[سکون نفس ) 4] (118، ص 2، ج18؛ 140ـ139، ص 3، ج29؛ 548، ص 2ج

همگی آشکارا تنها که ] 138، ص 4، ج43؛ 123، ص 2، ج6[حکم عقل عملی ) 5 (و] 250
شود اما دلیلی نیز از سوی اصولیان مطرح می. دهدها را نشان میارزش عملی این اطمینان

 .ها است گونه از شناختنمایی اینگر واقعکه در بادی امر بیان
نمایی استفاده در این استدالل از شباهت قطع و اطمینان در واقع. انکشاف واقع

 :شده است
 گری و کاشفیت قطع است؛ ر، مربوط به جنبه حکایتحجیت و اعتبا. 1
 کاشفیت تنها اختصاص به قطع ندارد و در اطمینان نیز موجود است؛. 2
بخش تأثیری در این امر شدت و ضعف و اختالف مرتبۀ قطع و امارات اطمینان. 3
قطع نیز به سبب عدم احتمال خالف که تمایز اصلی میان قطع و اطمینان است، . ندارد

نمایی قطع، آن را حجت ساخته، و این ویژگی منحصر جت نشده است؛ بلکه جنبه واقعح
 ].140ـ139، ص 3، ج13؛ 469 و 296 و 23ـ22، ص 6، ج9[به قطع نیست 

اگر با تعریف اصولیان مدّنظر » قطع«. مسئلۀ اصلی در این استدالل مقدمۀ اول است
فاع است که افادۀ یقین مورد نظر باشد که تنها حالتی روانی است و در صورتی قابل د

ای از سوی اینان مورد توجه قرار گرفته است؟ تفاوت قطع اما آیا چنین مسئله. قرارگیرد
نمایی آن دو نیست، بلکه در ارتباط نمایی یا عدم واقعو اطمینان از نظر اصولیان در واقع

درِك در قطع هیچ احتمال  خالفی ندارد؛ ولی این حالت نفسانی با فاعل شناساست که مُ
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با این وجود هر پاسخی که دربارۀ اعتبار . در اطمینان، احتمال خالف بسیار کمی هست
اصولی . شناختی آن داده شود دربارۀ اطمینان نیز قابل تکرار استقطع و ارزش معرفت

مباالتی و تسامح تواند مدعی شود که پذیرش اطمینان از سوی مُدِرك ناشی از بیمی
ختی وی نیست، بلکه از آن جهت است که این درجه از احتمال خالف، شنامعرفت
که بگوییم  اما این پاسخ کافی نیست و این. زندشناختی آن نمیای به ارزش معرفتلطمه

نمایی آن نیست، ارتباط با سطح واقعمعتبر شمردن یک درجۀ معرفتی از سوی عقال بی
 . ستمصادره به مطلوب ا. بلکه با آن تالزم دارد

دهد که در بحث اعتبار قطع و اطمینان باید به دنبال دلیل فوق تنها نشان می
های  های قطعی و اغلب شناخت شود همۀ شناختای خارجی گشت که سبب میمؤلفه

م سکون نفس ایجاد میاطمینانی واقع شود و نما باشند و به علت همین مؤلفه برای عالِ
 . شودقطع و اطمینان برایش حجت می

 
 گری غیرذاتی و شناخت ظنّی حکایت. 4

کند تا توضیح دهد که چگونه ممکن است این مقاله پس از مقدمات فوق تالش می
توان صدق آن را به صورت یقینی االصول ظنّی هستند و نمیبرخی ادراکاتی که علی

ن امر برای توضیح و تبیین ای. ها چیست نمایی دارند و منشأ اعتبار آناحراز نمود، واقع
آنچه در . کنیمابتدا به تمایز حیثیت تصوری از حیثیت تصدیقی این ادراکات توجه می

کند می» حکایت«ها اهمیت دارد این است که آیا این ادراک از واقع  ارزش نظری شناخت
اما آنچه در شناخت اهمیت بسیار دارد، حیثیت تصدیقی ادراک است، زیرا غرض . یا خیر

ها نسبت به  های تصدیقی است، زیرا این شناخت ل شناختاز شناخت جهان تحصی
 . گری او تنها شأنی نیست جهان واقع ادعا دارد و حکایت

های کاذب بررسی ادبیات اندیشمندان مسلمان در باب جهل مرکب دانستن جزم
دانان، و متکلمان مرز جهل با شناخت را با عنصر  دهد که فیلسوفان، منطقنشان می

 .اندکردهقع ترسیم میمطابقت با وا
است که بر اساس آن قضیه » مطابقت«نظریۀ متعارف و مشهور در باب صدق، نظریۀ 

شود که مسئلۀ ارزش این تمایز سبب می. است» راالمنفس«یا تصدیق صادق مطابق با 
مالک شناخت . دمنفک گرد» معیار شناخت«و » مالک شناخت«شناخت به دو مسئله 

 تبیین  باید تمایز شناخت واقع را از خطامربوط به مقام ثبوت است و فیلسوف معرفت
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اما معیار شناخت . گری یک ادراک است نمایی و حکایتغرض توضیح منشأ واقع. نماید
 ادراکات و تمییز شناخت درست بحث از مقام اثبات در ارزش و بررسی معیارهاي ارزیابي

 .باشد های تشخیص صدق و حکم صادق از کاذب می  است و غرض راهاز خطا
بر اساس توضیحات فوق آنچه با آن مواجهیم این است که یک فرد، معنایی تصوری 

تواند مفاد یک قضیه باشد، اما نسبت به مطابقت یا عدم مطابقت آن با واقع دارد که می
اما جدای از . شناختی استتواند دچار قطع یا شک و ظنّ باشد، این حالت او روانیم

. شناختی نسبت دادتوان وصفی معرفتشناختی فاعل شناسا به این قضیه میحالت روان
برای توضیح . است» افاده«و » احراز«شناختی مبتنی بر تفکیک مسئلۀ این اتصاف معرفت
 :در نظر بگیریدهای زیر را  این مسئله حالت

گری ذاتی و حقیقی داشته باشد، بعینه مطابق  اگر آن معنای تصوری حکایت) الف(
 .صدق آن نیز بدیهی خواهد بود» احراز«با واقع است و 

االصول بر اساس بدیهیات اگر مطابقت آن معنای تصوری با واقع  بتواند علی) ب(
) ادله( دنبال تحصیل مقتضیات یقین احراز شود، هرچند هنوز احراز نشده باشد، باید به

 .کنندیقین می» افادۀ«این ادله . گشت
گری از واقع ندارد، پس صدقی وجود ندارد که  اگر این معنای تصوری حکایت) ج(

توان یافت که افاده صدق کند، هرچند عواملی این ای نمیبتوان آن را احراز کرد و ادله
 . اندمعانی را افاده کرده

گری غیرذاتی داشته باشد، احراز یقینی صدق  عنایی تصوری از واقع حکایتاگر م) د(
توان برای آن اقامه نمود و ای مفید یقین نیز نمیاالصول ادلهممکن نیست، پس علی

توان داشت ظنّ است، اگر بتوان چنین وجود چنین اصوالً موضعی که در برابر آن می
های ظنّی وجود دارند که حاکی   برخی شناختتوان نشان داد کهحالتی را اثبات کرد می

در این مقاله با بازسازی نظریۀ . از واقع هستند و در نتیجه ارزش معرفتی دارند
 .گیرداعتباریات این کار صورت می

 
 بازسازی نظریه اعتباریات . 5

ای هستند که رابطه میان ها و افکار اعتباري، معانیاز نظر عالمه طباطبایی اندیشه
کنند، معاني اعتباري  تصریح میالحکمة نهایةکه در  باشند و چنانان و افعال او میانس

ق ] 316، ص23[ حصولي هستند خارج از اقسام علم زیرا حقیقتاً مابازاء ندارند و متعلّ
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 حکایت علم از  حصوليدر علمبر اساس نظر عالمه طباطبایي . ها ظرف توهم است آن
که مطابَق آن در خارج است حکایتي ذاتي است، زیرا علم حصولي مأخوذ از معلوم معلوم 

-391، ص 21[اما معاني وهمي مطابَق ندارند ] 297، ص 23؛ 234، ص 21[حضوري است 
عانی تقریر فوق از نظریه اعتباریات و اکتفا به تصریحات عالمه طباطبایی در باب م]. 392

تواند منجر به قرائتي ابزارگرایانه از معاني اعتباری تصوري و تصدیقي شود، یعني وهمی می
معاني اعتباري تنها ابزارهایي مفید براي رفع احتیاجات انساني هستند و از عالم خارج 

برای این کار . توان این نظریه را به شکل دیگری نیز تقریر نموداما می. کنندحکایت نمي
تفکیک نموده و ارکان آن را » معاني و ادراکات اعتباري«را به عنوان یک عمل از » اعتبار«ا ابتد

 :الزم است» اعتبار«با تحلیل این عمل شش رکن براي . کنیمبررسی می
، 21[کنند تعریف می» اعطای حدّ چیزي به چیزي دیگر«ایشان اعتبار را : اعتبار) 1
 ]. 129، ص 20؛ 455ص 

عالمه طباطبایی در اغلب آثار خویش از ): محصول اعتبار(عتباری موجودات ا. 2
کنند ای اشاره می به نکتهالوالیة رسالةگویند، ولی در اعتبار و معانی اعتباری سخن می

کنند که ایشان وجود را به دو قسم حقیقی و اعتباری تقسیم می. که بسیار مهم است
ر خارج به حسب تعقل آن موجود است و موجودی است که مطابَق آن د«وجود اعتباری 

 به عبارتی عمل اعتبار سبب 1].، فصل اول5[» اگر تعقل نشود غیرموجود خواهد بود
کنند که البته در ادامه تأکید می. شود که موجوداتی اعتباری در خارج موجود شوند می

رای این امر این تعقل شرط الزم است و نه شرط کافی، زیرا وجود باید منشأ اثر باشد و ب
ر باید قدرت الزم را داشته باشد  نکتۀ دیگر در باب موجودات ]. 109، ص 5[معتبِ

اعتباری این است که موجودات اعتباری عناوینی مضاعف هستند که بر یک وجود عینی 
شوند، مثالً زید یک شخص حقیقی است که وجود حقیقی دارد، اما بنابر اعتبار بار می
شود، ریاست وجودی اعتباری است و یکی از مواردی که  او بار مینیز بر» ریاست«عنوان 

 .اعتبارات بر تکوینیات تکیه دارند همین امر است
عتبر الزم است و همچنین باید : اعتبارکننده. 3 همانگونه که گفتیم در اعتبار یک مُ

 در .در مقامی باشد که اعتبار او نافذ بوده و سبب شود موجود اعتباری منشأ اثر شود
همچنین بر اساس تقسیم  .برخی عبارات عالمه این اعتبارها منسوب به وهم است

که عالمه براي  اعتباریات به اعتباریات قبل از اجتماع و اعتباریات بعد از اجتماع و این

                                                                                                                                        
 .أن یکون مطابقه موجوداً فی الخارج بحسب مانعقله، غیرموجود لو الالتعقل] وجود االعتباری[. 1
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داند و جامعه وجود مستقل قائل است و جامعه را داراي وجود عیني و وحدت حقیقي مي
] 98، ص 4، ج22[انگارد، تک افراد و غیر آن مي تکشخصیت جامعه را مستقل از

توان این پرسش را مطرح کرد که اعتبارکننده تنها افراد هستند و هر فرد براي خود  مي
تواند اعتباراتي داشته که جامعه نیز مي کند یا آنیک سلسله معاني وهمي اعتبار مي

ها را ظرف اجتماع  ظرف تحقق آن در باب قوانین اجتماعی الوالیة رسالةباشد؟ ایشان در 
 ].، فصل اول5[داند و تمدن می

 ساختمان ویژه را کماالت اولیه، رفع اعتباریاتایشان در رسالۀ : منشأ اعتبار. 4
هاي اعتباري میان کماالت اولیه و ثانویه نامد که اندیشهاحتیاجات را کماالت ثانویه مي

-399، ص 21[الت ثانویه خود دست یابد شود که انسان به کماقرار گرفته و موجب مي
این احساسات و تمایالت ویژه که مولود نیازهاي طبیعي و ساختمان ]. 123، 20؛ 401
 ]. 392، 21[انسان است، منشأ اعتبار است ویژه 
در عبارات عالمه تفسیر دیگري نیز از منشأ اعتبار مورد اشاره قرار : مبدأ اعتبار. 5

در هر اعتباري امري حقیقي که حدّ آن به امر . نامیمتبار ميگرفته که آن را مبدأ اع
شود مگر  است و مقارن امر اعتباري است، یعني اعتبار پیدا نمياعتباري اعطا شده 

یعني هر حدّ وهمي را که ] 137-131 و 101، ص 20[که به ازاي آن حقیقتي باشد  این
، 21. [دهیم، مصداق واقعيِ دیگري نیز دارد که از آنجا گرفته شده است به مصداقي مي

گردد وگرنه اعتباري در کار نخواهد بود؛  امر حقیقي از امر اعتباري سلب نمي] 393ص 
مبدأ اعتبار همین ]. 389-388، ص 21[قیقي جایز است امّا سلب امر اعتباري از امر ح

این مبدأ همان وجود حقیقی است . شودحقیقتي است که امر اعتباري به آن اطالق مي
یعنی وجودی حقیقی با آثاری وجود دارد و . شودکه عنوان جدید برای آن اعتبار می
ثبات اتکاء امر اعتباری به عالمه طباطبایی برای ا. کندپس از اعتبار آثار جدیدی پیدا می

شود که اگر ذهن بدون اعتماد به وجود خارجی، امر حقیقی به این نکته متوسل می
چیزی را در حوزه خود ایجاد کند، چنین چیزی یا بر هر موردی قابل اطالق است یا بر 

سازی و تفکیک مخلوقات ایشان حتی تجزیه، ترکیب، صورت. هیچ چیزی منطبق نیست
 ].115، ص 5[دانند یز از جمله موارد اتکا به وجود خارجی میذهنی را ن

به نظر عالمه اعتباریات فقط تأثیرپذیر از خارج نیستند، بلکه خود به : آثار اعتبار. 6
وجودآورندۀ واقعیتهایي در خارج هستند، ملک و ریاست امري اعتباري است، اما مالک و 

شود ها و اثراتي مي تباري داراي قدرترئیس به خاطر داشتن همین ملکیت و ریاست اع
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اعتباریات از این جهت که تأثیر واقعي و خارجي ]. 234-233، ص 3، ج22؛ 394، ص 21[
، ص 21[ و وجود دارند اي از واقعیتدارند، یقیناً از وهمیات متمایز هستند و به نوعي بهره

  ].113، ص 5[جود ظلّی از وجود است سنخ حظّ امر اعتباری از وجود شبیه حظّ و]. 357
 
 نمایی معانی ذهنیواقع. 6

کاربست تقریر فوق از اعتباریات در باب معانی ذهنی از این قرار است که تقسیم 
موجودات به موجودات حقیقی و اعتباری تنها محدود به موجودات عینی نیست و در 

قیقی همان است که موجود ذهنی ح. موجودات ذهنی نیز چنین تقسیمی جاری است
گری ذاتی آن است، زیرا اثر این  شود و حکایتاحکام آن در وجود ذهنی بیان می

گری است، اما احکام موجودات ذهنیِ اعتباری یا همان معانی اعتباری  موجودات حکایت
 . از قرار زیر است

بار اوالً معانی اعتباری عناوینی مضاعف هستند که بر صور و وجودهای ذهنیِ حقیقی 
ای از مابازاها و مصادیق حقیقی وجود دارد و شوند، یعنی یک وجود ذهنی با مجموعه می

داند، پس اصل مُعتبری آن وجود را صورت مصادیق دیگری که مابازاء آن نیست نیز می
 .االضافگی این صور بدین علت است که این موجودات از حیثی دیگر حقیقتاً حاکی هستند ذات

ر  عتبِ باید در موقعیتی باشد که توانایی چنین اعتباری را داشته باشد تا این ثانیاً مُ
موجود منشأ اثر شود، با اعتبار او آن صورت حقیقی از غیرمحکی خویش نیز حکایت 

تواند برای خویش معناسازی کند، های شخصی یک فرد می البته در شناخت. خواهد کرد
همیت دارد، زیرا ظرف اعتبار در مفاهیم شدن مفاهیم علمی ااما این مسئله در برساخته

شود که مورد مقبول علمی ظرف اجتماع علمی است و زمانی یک مفهوم برساخته می
 .جامعه علمی شود
کنندگان از این معنا براي رفع احتیاجات علمي و عملي، حدّ علم ثالثاً استفاده

این وجود اعتباری انتظار جا اثری که از  در این. دهندحصولي را به این معاني سرایت می
: گری نیز دو قسم خواهد بود است و به عبارتی حکایت» گری حکایت«رود می

نفسه از مصادیق خود حاکی است و گری حقیقی که این صورت ذهنی فی حکایت
ای گری اعتباری که این صورت ذهنی از غیرمصادیق حقیقی خویش از مجموعه حکایت

 .کنددیگر از مصادیق نیز حکایت می
با توجه به تحلیل فوق از ارکان اعتبار و کاربست آن در باب معانی اعتباری این 
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اهمیت این . شودشود که آیا در ادراکات اعتباري چیزي شناخته ميپرسش مطرح مي
پرسش از این جهت است که عالمه مطابَق و مابازاء این معانی را در ظرف توهم و تخیل 

و به همین خاطر این افکار و معاني را از نظر ] 394-391، ص 21[دانند می
توان برای مسئله فوق از دو راه می]. 388، ص 21[خوانند شناسانه کاذب مي معرفت
راه اول از مطاوی نظر ایشان و با استفاده از تفکیک مبدأ اعتبار از . چینی نمودزمینه

تبار صواب از اعتبار پوچ که شود و راه دوم با استفاده از تفکیک اعمنشأ اعتبار فراهم می
گیری از مباحث مطرح در باب در نهایت با الهام. برگرفته از آراء استاد جوادی آملی است

نمایی معانی  وجه جمعی برای این دو راهکار و پاسخ به مسئله واقع1استعاره و تمثیل
 . شوداعتباری پیشنهاد می

 
 گری مجازی معانی اعتباری حکایت. 1. 6

داند که مطابَق ندارند با این حال ادراك باطبایی ادراك اعتباري را معنایي ميعالمه ط
اعتباري معنایي تصوري و تصدیقي است که محکي دارد و حکایت این معنا از محکيِ 

زیرا در . خویش در عالم توهم ذاتی و حکایتش از معلوم خارجی حکایتي مجازي است
 بلکه مطابَق امري اصیل است که مقارن   نیست،اعتباریات محکي، حقیقتاً مطابَق ادراك

 میان طرف اضافه حقیقي و معلوم» رابطه«امر اعتباري است که به سبب وجود یک 
تواند یک شباهت باشد، معلوم ادعایی در ظرف توهم و اعتبار، جانشین خارجي که می

در » جانشیني« است و در اعتباریات، طرف اضافه حقیقي موجود. شود محکی حقیق می
به همین خاطر حکایت صورت فوق از معلوم . است  گرفتهظرف توهم و اعتبار صورت

توان مدعي شد که با این تحلیل مي]. 398 – 391، ص 21[شود  مورد نظر مجازي مي
ق دارند و عالم معرفتي «ن معاني  به واسطه ایمعانی وهمی هرچند مطابَق ندارند اما متعلّ

 .کندهایي از عالم پیدا ميبه گوشه» اعتباري
 
 تفکیک اعتبار صواب از اعتبار پوچ. 2. 6

اندیشۀ عقل نظري و «سنجي با استاد جوادی آملی امور اعتباري را به لحاظ نسبت
تقسیم میکند که مبدأ » زائف«و » معقول«به دو دستۀ » مراعات انگیزۀ عقل عملي

                                                                                                                                        
ها از واقع   عبارات زبانی و داللت مجازی آنگیری که استعاره و تمثیل در بابگوییم الهامبه این جهت می. 1

 . است، در حالی که معانی اعتباری از سنخ امور ذهنی هستند و مسئله در باب حکایت است نه داللت



  67  های ظنّی بر مبنای نظریۀ اعتباریات عالمه طباطبایی ناختنمایی و ارزش معرفتی شواقع

، برهان و پیامد آن تأمین اغراض عقل عملي است، اما مبدأ اعتباري اعتباري معقول
به عبارتي مبدأ و . کرد دارایي انسان استزائف، شهوت یا غضب و پیامد آن هزینه

منتهاي هر دو دسته اموري حقیقي و تکویني است، اما اولي منطبق بر سعادت مطلوب 
 ]. 99، ص 4[انساني است، اما دومي نه 

ر، آن را بدون هیچ مالك و :  اعتبار محضانشاء و. 1 آن اعتباری است که معتبِ
که اعتبارات و انشائات، به سلیقۀ افراد یا به لحاظ پسند یا  معیاری جعل کند؛ مثل این

چنین حتي برخي از قوانین برخي از معاني ذهنی و هم.  باشندناپسند عمومی جعل شده
 .موضوعه از این دسته هستند

که عُقال مصلحت و مفسده را دریابند و برای  مثل این: اعتبار مبتنی بر واقعانشاء و . 2
رسیدن به آن مصالح و مفاسد، احکام خاصّی را جعل کنند و برای ایجاد داعی و انگیزه، 

 . از جعل و قرارداد استفاده نمایند
 

 تفکیک معانی مجازی از معانی دلبخواهی. 3. 6
را با فایدۀ بحث تشبیه و استعاره آغاز » کات اعتباریادر«عالمه طباطبایی نیز مقالۀ 

توان از لحاظ ای را نمیها و جمالت استعارهدهد که اگرچه گزارهکند و توضیح می می
ای و جمله کاذب تفاوت قائل مطابقت صادق دانست، ولی همه میان جملۀ استعاره

ها  میان آن» ای مشابهتهعلقه«که علمای بالغت این وجه تمایز را در  شویم، چنان می
تر این است که مباحث اما نگاه دقیق]. 386، ص38؛ 386-385، ص 21[دانند می

گردد و های حقیقی و غیرحقیقی آن بازمیاستعاره و تمثیل به رابطۀ لفظ و مدلول
در بحث . های حقیقی و غیرحقیقی آن استمسئلۀ ما رابطۀ معانی ذهنی و محکی

. شودشابهت به عنوان مالک تمییز استعاره از خطا سخن گفته میهای ماستعاره از علقه
در ادراکات اعتباری نیز در صورتی این وجود اعتباری منشأ اثر خواهد بود که اوالً چنین 

االمری وجود داشته باشد و ثانیاً اعتبارکننده در جایگاهی باشد که بتواند این علقۀ نفس
 علقه با منشأ انتزاع در معانی انتزاعی این تفاوت را این. امر را در ظرف توهم محقق سازد

عتبر باید لحاظ کند ولی منشأ انتزاع در  دارد که در معانی اعتباری این علقه را یک مُ
 .نفسه داردمعانی اتنزاعی مستقل از عامل شناسا وجود فی

 بنا بر همان علقۀ» ابزاری شناختی«به سان » معانی اعتباری«براساس تحلیل فوق 
. توانند نشان دهند که امور چگونه هستنداالمری مدلی برای واقعیت هستند و مینفس
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دهد که واقعیت اگر این اعتبار بر مبنای مشابهت ظاهری باشد، تنها همین را نشان می
شبیه معلوم حقیقی ما است، اگر این اعتبار بر اساس رابطۀ علّی و معلولی باشد نشان 

ی اوالً موجود است زیرا معلول او موجود است و ثانیاً کماالت دهد که واقعیت ادعای می
تر؛ اگر این اعتبار بر مبنای ای باالتر و راقیوجودی معلوم حقیقی ما را دارد، اما در مرتبه

دهد که این دو در احکام مربوط به ساختار ریختی باشد، نشان میمشابهت ساختاری و هم
  .االمری نیز جاری استهای نفسیگر انواع علقههمین نکته در باب د. یکسان هستند

های شناخته شده توسط  نکتۀ دیگر در باب معانی اعتباری این است که واقعیت
ها را با  توان آنهایی هستند که می دسته اول واقعیت: معانی اعتباری دو دسته هستند

است، پس او گرچه ها را با معانی اعتباری شناخته  علم حصولی نیز شناخت ولی عالِم آن
تواند اصل واقعیت را نیز بیابد و این دو را با یکدیگر به واقعیت تقرب جسته ولی می

االصول خارج از توان شناخت هایی است که علی اما دستۀ دوم واقعیت. مقایسه نماید
ها را بشناسد که یا  تواند با واسطه معانیِ اعتباری آنبشری هستند و انسان تنها می

باشند هایی بسیار ضعیف می که واقعیت ها فراتر حقیقت انسانی هستند یا آن  آنواقعیت
هایی که  بسیاری از واقعیت. که اصالً عینیتی ندارند، مانند خود موجودات اعتباری

باشند، به همین سبب اغلب مفاهیم و معانی که ما در پیرامون ما هستند از این سنخ می
م معانی اعتباری هستند، اما این امر نباید دلیل شود که ها مواجهی زندگی روزمره با آن

ها و افکار خویش را اعتباری بپنداریم، زیرا معانی اعتباری بدون وجود ما تمام اندیشه
معانی حقیقی ممکن نبودند، حتی اگر ساختار ذهنی ما به استعاره و اعتبار خوگرفته 

ند که علم همین معانیِ اعتباری یا ها را نبیند و گمان ک باشد و در بادی امر حتی آن
 .هایی از واقعیت استشبح

 
 شناخت مفهومی و ارزیابی آن. 7

توان ادراکاتی ذهنی داشت که دارای توضیحات فوق درصدد اثبات این مدعا بود که می
گری  این حکایت) 2(کنند، این ادراکات از واقع حکایت می) 1: (های زیر هستند ویژگی

ر نیاز دارد، ذاتی نیست و به  گری تامّ نیست یعنی تنها جزئی از  این حکایت) 3(معتبِ
بدون وجود ادراکات حقیقی چنین معانی ) 4(کند، واقعیت ادعایی خود را بازنمایی می

نمایی را به صورت یقینی توان این واقعنمی) 5(ذهنی امکان ندارد وجود داشته باشد، 
تواند با استفاده از معانی دیگری نیز از واقعیت شناخته شده می) 6(احراز نمود، 
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های دیگری نیز شناخته شود و بدین جهت نحوۀ اعتبار و عوامل روانی و اجتماعی  جنبه
تواند در این معانی وجوه دیگری نیز هست که می) 7(تواند در آن دخیل باشد و می

از علم و ها بدین سبب است که این معانی ترکیبی  این ویژگی. باعث خطاهایی شود
 : تبیین فوق تنها بیان یک امکان بود، حال با دو پرسش مواجه هستیم. جهل است

 توان این ادرکات را تشخیص داد؟آیا می) 2(آیا چنین معانی وجود دارند؟ ) 1(
 
 ایهای مفهومی و گزاره ظنّی بودن شناخت. 1. 7

است، یعنی بر اساس » اخت مفهومیشن«و » اي گزارهمعرفت«اغلب ادراکات ما محصول 
. شود ای از معانی تصوری ایجاد میفرایند تعلیم و تعلم زبانی و محاورات برایمان مجموعه

ذهن ما با تکیه . شوندهایی است که ردّ و بدل میاین معانی تصوری مفاد مفاهیم و گزاره
ای از معانی عهسازی این امور به مجموبر تصورات و تصدیقات حقیقی خویش با زمینه

به همین دلیل . کندیابد و سپس از مطابقت محکی این معانی با واقع سؤال میدست می
های زبانی است که عمل این گزاره» افادۀ شناخت ظنّی«است که بر خالف یقینیات میان 

تا . و احراز ظنّی صدق این قضایا که نتیجۀ ارزیابی ادراکات است، تفکیک وجود دارد
. همراه با شک یا حداکثر ظنّ است» نسبت الف به مفاد ب« و اقامۀ دلیل زیابيپیش از ار

 .ای و مفهومی از آشناترین مصادیق معانی اعتباری استهای گزاره به عبارتی شناخت
 
 معیار شناخت در ادراکات غیرحقیقی . 2. 7

اسطه قرار داد و در نهایت به توان این ادراکات را وهای مفهومی، می در برخی از شناخت
یافت و معانی را بر اساس تصورات حقیقی تحصیل نمود، در این ادراکات حقیقی دست

اما مسئله در باب این وضعیت . توان به صورت یقینی احراز نمودها را نیز می صورت صدق آن
م؟ آیا توان معانی صواب را از معانی پوچ تشخیص دهیمسئله این است که آیا می. نیست
 توان در یک معنای صواب علقه مناسبت را تشخیص داد و وجوه غیرمشابه را زدود؟ می

محکی معانی اعتباری صواب امری است که با واقع ادعایی : در پاسخ باید یادآور شد
به همین دلیل شناسا از حیثی به واقع پی برده است و . دارد» االمریای نفسعلقه«

گفتیم، پندار اولیۀ او » اعتبار«گونه که در بحث  رد، ولی چون هماننمایی داادراک او واقع
پس در ادراکات غیرحقیقی . این است که واقع را بعینه شناخته، دچار جهل مرکب است

اگر او متوجه این نکته شود که ادراک خود را نباید . شناسا دارای علم و جهل توأم است
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داند، دقیقاً به رود ولی چون نمیاو از بین میبعینه مطابق با واقع بپندارد، جهل مرکب 
به عبارتی . چه امری در واقع پی برده است، علم او اجمالی است و علم تفصیلی ندارد

است و مشکل عالِم در اینجا عدم امکان احراز » جزئی«مطابقت میان محکی و واقع 
امارات افاده «ان به همین دلیل می. است» االمریعلقه نفس«یقینی در علم او به این 

 .ارتباط مستقیم وجود ندارد» احراز اعتبار اطمینان«و » اطمینان
 

 نتیجه. 8
های ظنّی  شناختی از منشأ اعتبار برخی شناختدر این مقاله تالش نمودیم توضیحی هستی

های ظنّی، مسئلۀ صرف  مدعای توضیحی این مقاله این بود که در شناخت. ارائه دهیم
، بلکه صدق در ادراکات غیرحقیقی به معنای مطابقت جزئی است و احتمال خطا نیست

منظور این است که محکیِ ادراک . معانیِ تصدیقیِ غیرحقیقی ترکیب علم و جهل هستند
اعتباری واقعیتی است غیر از واقعیتی که مورد پرسش بوده است، اما در صورتی که میان 

این علقۀ . گرددعتبار پوچ نبوده و صواب میباشد، این ا» االمریعلقۀ نفس«این دو واقعیت 
مشترک میان محکیِ حقیقی ادراک با واقعیت مورد طلب است و به » جزء«االمری نفس

نتیجۀ تبیین . برقرار است» مطابقت جزئی«همین علت میان محکیِ حقیقی ادراک با واقع 
 : باشند شده در این مقاله این است که ادراکات ما سه دسته می ارائه

ادراکات حقیقی که میان محکی و واقع مطابقت تامّ وجود دارد و این مطابقت ) الف
 .باشدقابل اثبات است و معیار اثبات از مالک ثبوت قابل تحصیل می

ادراکات اعتباری صواب که میان محکی و واقع مطابقت جزئی برقرار است ولی ) ب
م نمی ی برده این مالک، معیاری در اختیار داند که دقیقاً به چه جزئی از واقع چون عالِ پِ

تواند دهد، پس تنها به صورت ظنّی میاو برای اثبات یقینی مطابقت و صدق قرار نمی
 .این ادراکات را ارزیابی نماید

ادراکات پوچ و ناصواب که هیچ مطابقتی میان محکیِ حقیقی معانی ذهنی نزد ) ج
معانی برای واقع مطلوب پوچ و نادرست بوده فرد با واقع مطلوب وجود ندارد و اعتبار این 

 .است و فرد دچار جهل تامّ است
های مفهومی ما شامل دو دستۀ اخیر هستند که برخی صواب و برخی  شناخت

های مفهومی را ارزیابی نمود و در یک سیر به  به همین دلیل باید شناختاند،  پوچ
الک صدق در ادراکات حقیقی مسئلۀ م. پاالیش معانی اعتباری صواب از پوچ پرداخت
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ها دارد و آنچه مسئلۀ معیار شناخت را از مسئلۀ مالک  پیوندی مستقیم با معیار احراز آن
احراز «به » احراز ظنّی صدق«ها  کند معانی غیرحقیقی است که در آنشناخت جدا می

علقۀ «ماً توان مستقیدر ارزیابی این ادراکات نمی. شودفروکاسته می» اعتبار معانیِ ذهنی
میان محکی و واقع را یافت؛ اگر این علقه یافت شود، ادراک حقیقی » االمرینفس
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