
 
 حوزه در بزرگی تحول اعتباریات، نظریه بیان با که است اسالمی بزرگ متفکران از طباطبایی عالمه
 بسزایی تأثیر اجتماعی فلسفه ویژه به انسانی، علوم مختلف هاي حوزه بر که کرد ایجاد شناسی معرفت
 از که است پرداخته هایی مقوله و مفاهیم بررسی به اجتماعی، اعتباریات درباره بحث با ایشان. گذاشت
 این از. است اجتماعی مباحث درباره شان دیدگاه بیانگر و اجتماعی فلسفه حوزه در مطرح عناصر جمله
 عالمه اعتباریات نظریه در اجتماع جایگاه به توجه با که است این حاضر پژوهش بنیادین پرسش رو،

 چیست؟ ها انسان اجتماعی زندگی علت و چیست؟ اجتماعی حیات منشأ درباره وي نظر طباطبایی،

 اجتماعی فلسفه قبح، و حسن اعتباریات، اسهل، و اخف استخدام،
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 مقدمه و بیان مسأله  
عقلی باشد یا  -ی یا انسانی، فلسفیهاي طبیع اینکه رویکرد پژوهشگران حوزه پژوهش

گرایانه، تأثیر بسزایی در فهم و شناخت انسان و به تبع آن، شناخت قواعد و قوانین کلی  تجربه
شناسانه در حوزه مباحث فلسفه اجتماعی نیز آثار  بنابراین، نوع نگاه معرفت. طبیعت و انسان دارد

از جمله منشأ زندگی اجتماعی  خاصی دارد و در شناخت عناصر حوزه فلسفه اجتماعی،
عقلی تالش گردد تا اصول  –به عبارت دیگر، اینکه تحت تأثیر رویکرد فلسفی . تأثیرگذار است

کلی وجود یا واقعیت کشف شود و در پرتو آن، طبیعت و آدمی و قوانین حاکم بر این دو کشف 
طبیعی و رفتار و هاي  گرایانه، نخست جزئیات پدیده شود، یا تحت تأثیر رویکرد تجربه

هاي آدمی مورد توجه قرار گیرد و سپس براي رسیدن به قواعد کلی بر پایه جزئیات  ویژگی
مذکور تالش شود، بر نوع نگاه به عناصر مطرح در حوزه فلسفه اجتماعی، مانند منشأ حیات 

زرگانی در این میان، رویکردي که ب. اجتماعی، اصالت جامعه یا فرد و غیره تأثیر بسزایی دارد
رویکردي . اند، درخور توجه است مانند عالمه طباطبایی بر پایه اصول حکمت متعالیه برگزیده

عقلی آن، مورد  -هاي فلسفی هاي مربوط به انسان و نیز جنبه هاي تجربی پژوهش که در آن جنبه
ماهیت بررسی . شود توجه است و با توجه به هر دو جنبه، تبیین و تفسیر و فهم انسان انجام می

شناسی اسالمی  هاي آن با ادراکات حقیقی، موضوع جدیدي در معرفت ادراکات اعتباري و تفاوت
عالمه طباطبایی با ابداع تفکیک . آن را مطرح کرد 1است که براي نخستین بار عالمه طباطبایی

م مفاهیم حقیقی از مفاهیم اعتباري، گام بزرگی براي شناخت امور اعتباري و به تبع آن، علو
شناسی، فلسفه اخالق، فلسفه اجتماع،  قراردادي برداشت و حوزه اعتباریات را به مباحث انسان

فلسفه حقوق و به طور کلی، تمام علوم انسانی گسترش داد و به استخراج نتایج جالب توجهی 
 .از آن پرداخت

  
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ

. او تحصیالت اولیه را در تبریز گذراند. شمسی در تبریز به دنیا آمد 1281سید محمد حسین طباطبایی در سال .  1
هاي  مراحل عالیه در رشته. ده کردسپس به نجف اشرف رفت و در مدت یازده سال از محضر اساتید بزرگ استفا

اهللا شیخ محمد حسین اصفهانی غروي معروف به  فقه، اصول، تفسیر و فلسفه را نزد اساتید بزرگی از جمله آیت
ترین  مهم. عازم قم شد و به تدریس و تربیت شاگردان بسیاري پرداخت 1325ایشان در سال . کمپانی گذرانید

امتیاز بزرگ ایشان، جامعیت در علوم عقلی و نقلی و افق باز و گسترده . وده استهاي ایشان، فلسفه و تفسیر ب درس
هاي فلسفی و تفسیري خود، همه مسائل مورد نیاز جامعه امروز را با اسلوب علمی و  ایشان طی بحث. اوست

 .پژوهش مورد بررسی قرار داد
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 پرسش پژوهش
ناسی وي و با توجه به اهمیت ش با توجه به نظریه اعتباریات عالمه و جایگاه آن در نظام معرفت

این نظریه در کشف اصول کلی وجود یا واقعیت، در پژوهش حاضر، یک پرسش اصلی، اما 
ماهیت اعتباریات در نزد عالمه طباطبایی چیست؟ آیا عالمه درباره منشأ : چندبخشی مطرح است

نه است و حیات اجتماعی، پاسخی بیان کرده است یا خیر؟ و اگر آري، نحوه تبیین وي چگو
 هاي متفکران پیش از خودش چیست؟ تفاوتش با دیدگاه

 روش پژوهش
. هاي فوق، روشن است که پژوهش حاضر، از نوع اکتشافی و توصیفی است با توجه به پرسش

توان براساس آراي  در عین حال، می. اي خاص را داشت توان انتظار بیان فرضیه بنابراین، نمی
منشأ حیات اجتماعی  را در چارچوب نظریه ادراکات اعتباري  رایج گفت که عالمه طباطبایی،

 . تبیین چگونگی پیدایش جامعه پرداخته استبه تحلیل کرده و با توجه به اصل استخدام، 
در بررسی حاضر، تالش شده است پژوهشی بنیادین با استفاده از روش اکتشافی و رویکرد 

عه مستقیم به اسناد و مراجع دست اول انجام تحلیلی، با ابزار تحلیل محتوا و مراج -توصیفی
ها و اسناد و تحلیل و مقایسه آنها تالش شده است نتیجه مطلوب و  با توصیف داده. شود

 .پذیرفتنی عرضه گردد

 تعریف مفاهیم
اعتباریات، از اصطالحات مهمی است که عالمه طباطبایی در تبیین اندیشه اجتماعی خویش 

اعتباري در برابر ) 1: است از  عبارتیات معانی مختلفی دارد که اعتبار. استفاده کرده است
در این معنا، . این مطلب در بحث اصالت وجود یا اعتباري بودن وجود مطرح است. اصالت

گویند وجود اصیل است، یعنی  هنگامی که می. اثر خارجی نداشتن است منشأاعتباري به معناي 
اعتباري در مبحث معقوالت اولیه و ثانویه در بحث  گاهی) 2اثر است؛  منشأوجود در خارج، 

در این معنا، مفاهیم عقلی ذهن به مفاهیم اولی و ثانوي یا . رود یمعلم و معلوم در فلسفه به کار 
 میمستقدر این معنا، مفهوم حقیقی، مفهومی است که به نحوي . شود یمحقیقی و اعتباري تقسیم 
وم اعتباري یا ثانوي، مفهومی است که به واسطه مفاهیم و مفه شود یماز ادراکات ظاهري اخذ 

وجود، مفهوم اعتباري است، به این معنا که انسان ابتدا تصور موجودات  مثالً. گردد یماولی اخذ 
 کند؛  یمخارجی را دارد و سپس از آن تصورات، تصور وجود را که تصور دومی است، انتزاع 
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اضافه که در ضمن طرفین تحقق داشته،  ندیگو یم کهینا نفسه، مثل مقابل وجود فی«اعتباري ) 3
، اصالت باشد یمنفسه و مستقل  نفسه و استقاللی ندارد و اعتباري است، و جوهر که فی وجود فی

مفهومی که به نوعی تشبیه و تناسب بر موضوعی حمل می شود تا به هدفی عملی ) 4دارد و 
طالق رأس بر زید، مثالً از این جهت که نسبت زید، مثل ا. برسیم ، آن را هم اعتباري می خوانند

و به  کند یمبه قبیله و مردمش چون نسبت سر به بدن است و امورشان را اصالح کرده، تدبیر 
هیچ یک از معانی فوق در بررسی ). 194: 1387طباطبایی، (» دهد یمالعمل است فرمان  آنچه الزم

از اعتباریات، سلسله اموري است که عقالي  در پژوهش حاضر، مراد. حاضر مورد توجه نیست
یا تأمین امنیت و بهزیستی و  ها ینابسامانو   مرجبشر از قدیم تاکنون براي جلوگیري از هرج و 

از آنجایی که این نوع قراردادها، اعتباریات . اند وضع کرده زیآم مسالمتایجاد وحدت و زندگی 
 ها آنانسان هرگاه احساس نیاز کند، به وضع  .است  انسانشود، طبعاً در اختیار  یممحسوب 

در  ها ملتبه همین دلیل است که . کند یمپردازد و در هر زمان که بخواهد، آنها را باطل  یم
کنند و قانون  یمرا از اعتبار ساقط  ها آنیا احیاناً به کلی  کنند یمقوانین اساسی خود تجدیدنظر 

  مسائلعبارت دیگر، امور قراردادي و جعلی، نوعی به . کنند یماساسی جدیدي، مدون و مصوب 
د، براي مثال، مالکیت، شون یمکه در شرایطی تصویب و در مقاطعی، لغو  اند ياعتباري و قرارداد

 .ریاست، زوجیت

 پیشینه پژوهش
مسأله زندگی اجتماعی و قوانین حاکم بر آن، همواره مورد توجه اغلب متفکران مسلمان بوده 

در ادامه چند نمونه . توان در آثار حکماي بزرگ اسالمی مالحظه کرد ع را میاین موضو. است
 .ذکر گردیده است

موجودي که . ابونصر فارابی، انسان را برترین موجودات در نظام خلقت دانسته است
به اعتقاد فارابی، انسان متشکل از بعد مادي و . ترین کماالت ممکن دست یابد تواند به عالی می

به اعتقاد وي، انسان موجودي . فارابی قوام مادي انسان را در تغذیه دانسته است. تمعنوي اس
در بعد معنوي نیز ). 66: 1991فارابی، (شود  است که حیات ضروري او در اجتماع تأمین می

به اعتقاد فارابی، کماالت انسان چه . شود کمال معنوي انسان جز در بستر اجتماع شکوفا نمی
 ). 61: 1403فارابی، (شود  ي، جز در زندگی اجتماعی حاصل نمیمادي و چه معنو

اما آیا منشأ این ضرورت، نیاز . بنابراین، به اعتقاد فارابی اجتماع براي انسان ضروري است
کند؟ فارابی  فطري و طبیعی است؟ یا آنکه انسان با اراده و اختیار و عقالنیت آن را انتخاب می
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فطرت انسانی به صورتی است که در برآوردن «: رده استدر پاسخ به این پرسش بیان ک
نیازهایش، مرتبط با دیگران است و همچنین براي رسیدن به کمال خود، نیازمند مجاورت و 

» اند به همین دلیل است که انسان را حیوانی انسی و حیوان مدنی گفته.... اجتماع با سایرین است
 ).61: 1403فارابی، (

در .  صفا به طور پراکنده درباره فلسفه و اجتماع انسانی بحث شده استال در رسائل اخوان 
رساله دوم در بحث از ریاضی و هندسه، فصل خاصی به نیاز انسان به تعاون اجتماعی اختصاص 

هاي  الزمه نیازمندي. از نظر آنها، عمر انسان کوتاه و داراي نیازهاي فراوان است. داده شده است
بالطبع انسان به تنهایی قادر به فراگیري همه صنایع و تأمین . ع متعدد استفراوان، پیدایش صنای

در صورت زندگی فردي، زندگی او سخت و . هاي خویش نیست ها و نیازمندي همه حاجت
هاي انسانی در شکل  بنابراین، به دلیل ناتوانی انسان در اداره خویش، اجتماع. است فرسا طاقت

هدف  . کنند هاي زیادي از مردمان در آن زندگی می است که گروه مدینه یا قریه به وجود آمده
 ). 123: 1/ تا الصفا، بی اخوان(ها نیز تعاون و مددرسانی به یکدیگر است  اجتماع

به اعتقاد مالصدرا، انسان مدنی . در آثار مالصدرا نیز درباره اجتماع مباحثی وجود دارد 
از آنجایی که زندگی . گیرد عاون و اجتماع رونق نمیبالطبع است، یعنی زندگیش، جز با تمدن، ت

انفرادي ممکن نیست، پیدایش شهرها و گروهاي مختلف نیز در امکان گذران زندگی اقتصادي 
انسان ضرورت دارد، پس براي زندگی اجتماع، هم منشأ روانی و درونی وجود دارد و هم 

انسان مدنی بالطبع است؛ «. شود نمی ها، بدون تشکیل اجتماع برآورده نیازهاي اقتصادي انسان
گردد، مگر به تمدن و تعاون و اجتماع، زیرا که نوعش منحصر در فرد  یعنی حیاتش منتظم نمی

نیست و وجودش به انفراد ممکن نیست، پس اعداد متفرقه و احزاب مختلفه و انعقاد بالد در 
در خصوص موضوع درباره ادبیات موجود ). 557: 1362مالصدرا، (» تعیش ضرور است

پژوهش حاضر باید گفت که در کتب و مقاالت متعددي، اعتباریات از دیدگاه عالمه طباطبایی 
مورد بررسی قرار گرفته، ولی نوع دیدگاه در آثار مذکور، صرفاً فلسفی و اندکی اجتماعی بوده 

اضر تالش بنابراین، به دلیل خأل بررسی موضوع از دیدگاه فلسفه اجتماعی، در پژوهش ح. است
 .گردید از دیدگاه فلسفه اجتماعی، موضوع مورد بررسی قرار گیرد
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 چارچوب مفهومی 
 تبیین اعتباریات -1

براساس تحلیلی که عالمه درباره نفس آدمی و نحوه کنشگري آن بیان کرده است، تفاوت اصلی 
هاي طبیعی در  و فاعلیت فاعل –بنا بر برخی تعابیر عالمه حتی حیوانات  –بین فاعلیت انسان 

اند، در اختیاري و آگاهانه بودن افعال  جهان فیزیکی، همان طور که بسیاري از فالسفه بیان کرده
افعال موجودات طبیعی یا همانند خورشید . هاي طبیعی است آدمی، بر خالف افعال و آثار فاعل

انسان است که با  کند یا همانند حیوانات و است که بدون آگاهی از فعل خود، اثرش را صادر می
هاي  در واقع، افعال آدمی، مسبوق به مؤلفه. دهند تصوري که از فعل خود دارند، آن را انجام می

و عزم و ) شوق(اي است که مشتمل بر تصور فعل، تصدیق به ترجیح و ضرورت فعل  آگاهانه
، فرد ابتدا اي مانند نوشیدن آب براي مثال، در رفتارهاي ساده. هاي جسمانی است حرکت اندام

تصوري از نوشیدن آب، تصدیق به رجحان و ضرورت آن براي رفع عطش و سپس تمایل به 
 -نیاز زیستی«به نحوي معلول » نوشیدن آب«بدین ترتیب، هر چند . نوشیدن و اراده آن دارد

هایی بین علت و  معلولی در اینجا مشتمل بر واسطه –بدن به آب است، اما رابطه علی » طبیعی
اي حالت ادراکی هستند و تحقق  ها، عمدتاً از جنس آگاهی و گونه ل است که این واسطهمعلو

ها نباشند، رابطه  به نحوي که اگر واسطه. هاست فعل و اثر کنشی، مبتنی و وابسته به این واسطه
به . تواند به رخ دادن عمل نوشیدن منجر شود علی بین نیاز طبیعی و نوشیدن آب به تنهایی نمی

اي ضروري  اي امکانی است و تا به رابطه ر دیگر، رابطه نیاز به آب، با نوشیدن آب رابطهتعبی
اما این تغییر نسبت امکانی به نسبت ضروري، . کند تبدیل نشود، فرد اقدام به نوشیدن آب نمی

و  57: 1388طباطبایی، (شود  هاي ادراکی یادشده انجام می اتفاقی است که به سبب واسطه
در توضیح باید این نکته را بیان کرد که بر اساس نظر عالمه طباطبایی ). 144: 2/ 1364مطهري، 

نفس . سینا و مالصدرا، انسان از قواي نباتی، حیوانی و انسانی مجتمع شده است به تبع از ابن
حیوان براي حرکت، . نباتی، تغذیه و تولیدمثل و نفس انسانی، حرکت و ادراك را بر عهده دارد

. شود نیروهاي ادراکی است و این نیروهاي ادراکی، به ادراك ظاهري و باطنی تقسیم می نیازمند
گانه آدمی است و منظور از ادراك باطنی یا درونی،  مراد از ادراك ظاهري، همان حواس پنج

نیروهاي ادراکی درونی انسان است که وظیفه تصویرسازي و بایگانی تصاویر ذهنی و تصرف بر 
ویژه کتاب شفاء ابن  النفس به این نیروهاي درونی به ترتیبی که در کتب علم. دارند آن را بر عهده

حس مشترك، . حس مشترك، خیال، واهمه، حافظه و متصرفه: اند از سینا بیان شده است، عبارت
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شود، اخذ و هر یک را منتسب به موجودي  تصاویري را که از ادراکات مختلف وارد ذهن می
کند، رنگ و شکل آن را از راه  ، انسان میوه سیب را با حواس مختلف درك میبراي مثال. کند می

نیرویی که این ادراکات . کند بینایی، مزه و لطافت آن را از راه حس المسه و چشایی درك می
اما این تصاویر در محلی . کند، حس مشترك است پراکنده را جمع و همه را از آن میوه سیب می

توان  موجود خیالی، موجودي بین مادي و غیرمادي است و می. شود ي میبه نام خیال، نگهدار
هنگامی که این تصاویر وارد . شود آن را به تصویري تشبیه کرد که در آینه یا آب مشاهده می

براي . کند، نیروي واهمه است ها حکم صادر می شود، نیرویی که درباره گرایش به آن ذهن می
شود، ممکن است ادراکی همانند خوشمزگی  در انسان ساخته میمثال، هنگامی که تصویر سیب 

مورد ادراك واهمه قرار گیرد و واهمه، انسان را ) البته بعد از اینکه قبالً ادراك آن را داشته باشد(
در واقع، آنچه به اعتقاد عالمه باعث پیدایش اعتباریات در انسان . خواند به استفاده از آن فرا 

کند و مراد عالمه از واسطه در  واهمه است که باید و نبایدها را ایجاد میشود، همین قوه  می
هاي عقالیی و هم  تواند هم اعتباریات مربوط به خواست اما وهم می. افعال، وهم است

  1.اعتبارهاي مربوط به امیال شهوانی و غضبی را در انسان پدید آورد
براي مثال، اینکه . اند ها، امور اعتباري سطهبه اعتقاد عالمه طباطبایی، فقط بخشی از این وا  

هر چند » باید«زیرا مفاد این . فرد گرسنه به این باور برسد که براي رفع گرسنگی، باید غذا خورد
ریاضی  –وجودي یا منطقی  –هاي عینی  ضرورت است، اما این ضرورت، از سنخ ضرورت

ب، به محض رخ دادن الف، ب نیز هاي تکوینی یا منطقی بین الف و  زیرا در ضرورت. نیست
دهد، اما در نسبت بین گرسنگی و خوردن غذا، چنین ضرورتی وجود ندارد و فقط نوعی  رخ می

ضرورتی که بر ذهنیت فاعل انسانی، . توان تصور کرد را می) یا فرضی(ضرورت غیرحقیقی 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
هاي وجود خود  جمله انسان، قسمتی از نیازمنديحیوان و از «: شهید مطهري در تبیین این مسأله بیان کرده است.  1

هر فعل ارادي چون با اندیشه انجام .... را باید به وساطت و هدایت میل و لذت و اراده و اندیشه انجام دهد 
یعنی حیوان به افعالی که در ظاهر بدن وي با مداخله اراده و اندیشه . یابد، قهراً از شعور حیوان مخفی نیست می

یابد، حیوان باید به غایت فعل  یابد، آگاه است و نیز چون هر فعل ارادي، براي غایت و منظوري انجام می انجام می
. اي از مواد خارجی دارد دهد، سروکار با ماده چون افعالی که حیوان به تحریک طبیعت انجام می.... خود آگاه باشد

یک .... جی باید ماده متعلق فعل خود را نیز بشناسداي از مواد خار یعنی آن افعال یک نوع تصرفاتی است در ماده
علیهذا هر فعل ارادي که از . هاي اعتباري نیز در کار است که در مقدمه هر فعل ارادي الزم است رشته اندیشه
مطهري، (» ...هاي اعتباري است هاي حقیقی و یک سلسله اندیشه زند، مسبوق به یک سلسله اندیشه حیوان سر می

 ).303اصول فلسفه، پاورقی به 
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ذهن آدمی به  اینکه چگونه. شود مبتنی است و به پیوند بین گرسنگی و خوردن غذا منجر می
شناختی  معرفت -شناختی یابد، فرآیندي روان تصور چنین ضرورت فرضی و غیرحقیقی دست می

در اینجا به ذکر این . است که عالمه در رساله اعتباریات به تفصیل درباره آن توضیح داده است
. ریشه دارندکنیم که امور اعتباري نزد عالمه طباطبایی، در ادراکات حقیقی آدمی  نکته بسنده می

ي ذهن آدمی استوارند که بر خالقیت ها ساختههاي جهان عینی نیستند، بلکه بر  اما بیانگر واقعیت
در حقیقت همه رفتارها . ذهنی وي با استفاده از نیروي وهم مبتنی و فاقد ما به ازاي عینی هستند

ل آدمی براي رفع اعتباري مبتنی است که در تمای –ي آدمی بر ضرورت و الزام فرضیها کنشو 
 1.نیازي از نیازهاي طبیعی یا فراطبیعی وي ریشه دارد

 تعریف اعتباریات -2
. به اعتقاد عالمه طباطبایی، ساختن اعتباریات، فعالیتی معرفتی و مشابه تشبیه و استعاره است

) انسان شجاع(اش  بر غیرمصداق واقعی) شیر(همان طور که در تشبیه و استعاره، یک مفهوم 
زید شیر است، در اعتبار نیز یک مفهوم بر غیرمصداق : شود شود و مثالً گفته می می حمل
 .شود اش تطبیق می واقعی
برده این است  عمل نام: توان تحدید کرده و گفت این عمل فکري را طبق نتایج گذشته می«

رتباط با که با عوامل احساسی، حد چیزي را به چیز دیگري بدهیم، به منظور ترتیب آثاري که ا
 ).167: 2/ 1374طباطبایی، (» عوامل احساسی خود دارند

براساس این تعریف، اعتبار مولود احساسات درونی انسان است و به این معنی است که 
انسان در ذهن خود، شیئی را که در عالم خارج، مصداق مفهومی نیست، مصداق آن مفهوم قرار 

). 208: 1370آملی الریجانی، (شیء دوم بار کند  دهد تا به این وسیله، آثار شیء اول را بر
بنابراین، حقیقت اعتبار، یک تنزیل است؛ شیئی را شیء دیگر دیدن یا آن را مصداق مفهومی قرار 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
در اینجا سزاوار است به این مسأله توجه کرد که کیفیت فعل ارادي در انسان و حیوان، مورد توجه حکما و .  1

گیري از سنت عظیم فرهنگی،  متفکران بزرگ اسالمی بوده است و عالمه طباطبایی به خوبی توانسته است با بهره
به باور نویسنده، توجه عمیق . راج و آن را به زبان روز ترجمه کندپاسخ برخی از مسائل علمی و فلسفی را استخ

عالمه به آراء ابن سینا در کتاب نفس شفا توانسته است راهگشاي او در حل برخی مسائل، از جمله تحلیل 
تی اول تصور فعل، دوم تصدیق به فایده آن فعل، سوم تحریک نمودن قوه شهویه یا غضبیه به عبار«. اعتباریات باشد

همان شوق پیدا کردن، چهارم عزم پیدا کردن و مصصم شدن بر آن از ناحیه قوه جازمه و پنجم به حرکت آمدن 
 ).225: 1365زاده آملی،  ؛ حسن112: 1390نژاد،  ؛ بوذري172: 1965سینا،  ابن(» اعصاب و عضالت
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در اعتبار «. ، مانند اعتبار کردن مفهوم ریاست براي رئیس یک قوم)137: 1368وارنوك، (دادن 
عه، همچون نسبت سر به بدن در نظر گرفته ریاست، بزرگ و زمامدار جامعه نسبت به جام

شود؛ همان طور که سر امور بدن را تدبیر کرده و اعضاي بدن را به آنچه باید انجام دهند،  می
اي که به طور حقیقی و تکوینی بین سر و سایر اعضاي بدن وجود  کند، این رابطه راهنمایی می

و بر همین اساس، اداره جامعه به آن فرد  دارد، میان زمامدار جامعه و سایر افراد اعتبار شده
کنیم تا  این یک مجاز و اعتبار است؛ یعنی کسی که رأس نیست، رأس فرض می. شود سپرده می
 1).316: 1373و گرامی،  226: 1364/2طباطبایی، (» مان را حل نماییم مشکالت

 اقسام اعتباریات -3
ت که اعتباریات مقابل مهیا) 1«: م کرده استعالمه طباطبایی، اعتباریات را به دو قسم کلی تقسی

اعتباریاتی که الزمه فعالیت قواي فعاله انسان ) 2گوییم؛  االعم نیز می ها را اعتباریات بالمعنی آن
). 313: 1364طباطبایی، (» نامیم ها را اعتباریات بالمعنی االخص و اعتباریات عملی می است و آن

ت عملی را به لحاظ ثبات و تغییر، به اعتباریات عمومی و عالمه طباطبایی در ادامه اعتباریا
چون اعتباریات عملی مولود یا طفیلی احساساتی «به اعتقاد وي، . خصوصی تقسیم کرده است

باشند و از جهت ثبات و تغییر و بقا و زوال تابع آن احساسات  هستند که مناسب قواي فعاله می
احساسات عمومی الزم نوعیت نوع و تابع : تنداند و احساسات نیز به دو گونه هس درونی

و احساسات خصوصی  –ساختمان طبیعی چون اراده و کراهت مطلق و مطلق حب و بغض 
مطابق دیدگاه عالمه، از آنجایی که انسان از سرشت ). 313: 1364طباطبایی، (» قابل تبدل و تغییر

دار است، اعتباریاتی که به این واحد طبیعی و فطرت انسانی ثابت در طول اعصار و قرون برخور
تغییر خواهد بود، مانند اعتبار اجتماع  احساسات و امیال ثابت مربوط است، در طول تاریخ نیز بی

بنابراین اعتبارش نیز متغیر . هاي آدمی متغیر است اما برخی از نیازها و خواست. و متابعت علم
. هاي خاص خواهد بود ختلف به گونهنیاز انسان به تردد و حرکت در زمین در شرایط م. است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
یکی اصل کوشش براي حیات و : شهید مطهري در تبیین مبحث اعتباریات، از دو مقدمه استفاده کرده است.  1

بنابراین، تحلیل علت اصل تولید اعتبارات از ناحیه انسان در واقع نیازهاي ضروري . دیگري اصل انطباق با محیط
مطالعه زندگی حیوانات خصوصاً با «: گیرد ها از وسائط اعتباري کمک می است که انسان دارد و انسان براي رفع آن

هاي ناشی  کند که نفسانیات حیوان، یعنی تمایل و احساسات و اندیشه اجات روشن میتوجه به اصل انطباق با احتی
هاي اعتباري نام نهاده، تابع و طفیلی هستند و به منزله ابزاري هستند که  ها را اندیشه ها که در این مقاله آن از آن

 ).300: 1مطهري، ج (» طبیعت آنها را براي رسیدن به هدف و مقصد خویش گماشته است



 

 
 

50 

کرد و براي استفاده از آن نیز چه بسا به جعل  روزگاري، انسان از اسب و االغ و غیره استفاده می
شود و براي استفاده  اما امروزه این نیاز با وسایل جدید رفع می. پرداخت قوانین و اعتباریاتی می

ند، مثالً براي استفاده از ماشین، قوانین ک از این وسایل، قوانین خاص متغیري را جعل می
روزگاري انسان براي رفع نیاز خود . کند که این قوانین نیز متغیر خواهد بود رانندگی را تعیین می

چیزي بدهد و چیزي . هاي دیگر معامله انجام دهد مجبور شد که به صورت پایاپاي با انسان
هاي  پول وضع شد و امروز این اعتبار به شکلاما پس از مدتی براي آن اعتبار، سکه و . بگیرد

. سابقه باشد اي دیگر  اعتبار کند که در تاریخ بی مختلف نمود یافته است و شاید فردا نیز به گونه
در واقع، اجداد ما با وضع . شمار است ها نیز بی و تغییرپذیرند و تعداد آن  این اعتبارات خصوصی

گذراندند و وضع زندگی بشر با تغییر و تحول در تاریخ  تر زندگی خود را می اعتبارات ساده
همان طور که اینک با پیدایش اینترنت  باید . باعث شده است که اعتبارات فراوان پدید آید

در واقع، باید گفت که همه نهادهاي . منتظر پیدایش قوانین اینترنت و فضاي مجازي نیز بود
ه همگی اعتباریاتی هستند که ساخته قوه وهم و اجتماعی از جمله نهاد حکومت، اقتصاد و غیر

اعتبار عقل عملی است و آنچه در واقع، حقیقت دارد انسان با نیازهاي ثابتش است که در تاریخ 
بنابراین، اگر اعتباري به نیازهاي اصلی و سرشت طبیعی انسان باز گردد، همواره در . باقی است

و شیوه باز گردد، با انبوهی از اعتباریات متغیر مواجه اما اگر به حوزه ابزارها . تاریخ ثابت است
ها ارزش  ها قبح و ضدارزش بود و امروز عمل به آن شویم که روزگاري عمل نکردن به آن می

 1.شود محسوب می
بندي اعتباریات خصوصی را به دلیل گستردگی آن کنار  عالمه طباطبایی  در ادامه تقسیم

را بنا بر قوام یا عدم ) عمومی(اما وي اعتباریات ثابت . پردازد مینهد و به بحث درباره آنها ن می
چنانچه گذشت، ساختن «کند  شان به اجتماع، به اعتبارات قبل و بعد از اجتماع تقسیم می قوام

باشد و پر روشن است که  علوم اعتباریه معلول اقتضاي قواي فعاله طبیعی و تکوینی انسان می
مثالً انسان قواي مدرکه و . باشد ها محدود و بسته به اجتماع نمی اي از آن فعالیت این قواي یا پاره

آري . همچنین جهاز تغذي خود را به کار خواهد انداخت، خواه تنها باشد و خواه در میان هزار
پذیر نیست مانند افکار مربوط به اجتماع  فرض اجتماع صورت یک دسته از ادراکات اعتباري بی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
ها گریزي  گیرد، از اعتبار آن اعتباریات عمومی، چون اعتباراتی هستند که انسان در هر تماس که با فعل می«.  1

گاه از میان نرفته و  از این رو، هیچ. آورد ها را پدید می یعنی اصل ارتباط طبیعت انسانی با ماده در فعل، آن. ندارد
 ).214: 2/ 1374بایی، طباط(» شود ها پیدا نمی تغییري در ذات آن
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شود که اعتباریات با اولین  ها  و از اینجا نتیجه گرفته می فال و نظایر آنازدواج و تربیت اط
» اعتباریات بعد از اجتماع) 2اعتباریات پیش از اجتماع؛ ) 1: شوند تقسیم به دو قسم منقسم می

بنابراین، به اعتقاد عالمه طباطبایی، برخی از ادراکات ثابت ). 315: 1364عالمه طباطبایی، (
عالمه . پذیر است کمک اجتماع و برخی دیگر، با کمک اجتماع براي انسان دسترسانسان، بدون 

ترین  وجوب، حسن و قبح، انتخاب اخف و اسهل، متابعت از علم، استخدام و اجتماع را مهم
اعتبارات قبل از اجتماع و ملک، مبادله، کالم، ریاست، امر و نهی، پاداش و جزا و اعتبارات در 

 . 1ترین اعتبارات بعد از اجتماع دانسته است را اصلیحالت تساوي افراد 
در بررسی حاضر، هدف بررسی همه اعتباریات قبل و بعد از اجتماع نیست، بلکه نحوه 

گیري زندگی اجتماعی انسان مورد توجه است که عالمه آن را با اعتبار استخدام مورد  شکل
ررسی نظر عالمه طباطبایی درباره اصل بدین ترتیب، تالش شده است با ب. تحلیل قرار داده است
 .هاي پژوهش بیان گردد استخدام، پاسخ پرسش

 اصل استخدام و منشأ حیات اجتماعی 
عالمه طباطبایی عالوه بر اینکه در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم به موضوع منشأ حیات 

اب تفسیر المیزان نیز هاي مختلف از کت اند، در بخش اجتماعی با توسل به اصل استخدام پرداخته
 . اند که نوع تقریر و بیان آن متفاوت است درباره این موضوع بحث کرده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
االخص هستند که  اي از اعتبارات بالمعنی اعتبارات اجتماعی، دسته«. 202: 2/ 1374به طباطبایی، . ك. ر.  1

گیرد و موجب اثر خارجی و  یعنی بر اساس اهداف و اغراض اجتماعی شکل می. وجودشان وابسته به اجتماع است
اعتباریات . شود ات اجتماعی، اعتباریات ثابت و متغیر را شامل میاعتبار. شود هاي اعتباري می گیري هویت شکل

ثابت، تابع فطرت و طبیعت انسانی است و در همه جوامع و اجتماعات وجود دارد، مانند اصل مالکیت، اصل کالم، 
هاي  اعتباریات متغیر، دائماً در حال تغییر و تحول است و بر حسب شرایط اجتماعی و نگرش. اصل ریاست و غیره

هاي اجتماعی، انواع واحدهاي  مانند مدها و سبک) 53: 2/ 1375طباطبایی، (مخصوص به جامعه متفاوت است 
اعتباریات اجتماعی یا بعداالجتماع، اعتباریاتی است که وجودشان وابسته به . پولی و هزاران اعتبار پیچیده اجتماعی

ه اگر جامعه یا اجتماع را در نظر نگیریم، این اعتباریات راه ساده شناخت این اعتباریات این است ک. اجتماع است
کند، خود منشأ بسیاري از اعتباریات  اعتباریات بعداالجتماع که عالمه طباطبایی نقل می. به وجود نخواهند آمد
تماعی که اعتباریات اج. اند ترین اعتباریات بعداالجتماع را بیان کرده در واقع، ایشان ابتدایی. اجتماعی دیگر هستند
اند از اصل ملک، کالم سخن، اصل استخدام، اعتبار امر و نهی و جزا و  پردازد، عبارت ها می عالمه طباطبایی به آن

 »مزد، اعتباریات در مورد تساوي طرفین
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آیا روش «: هاي زیر را مطرح کرده است عالمه در اصول فلسفه و روش رئالیسم، پرسش
باشد و این اندیشه، نخست در مغز انسان  استخدام مستقیماً و بالواسطه مقتضاي طبیعت می

شود؟ یا اینکه انسان با  در دنبال وي، اندیشه دیگري به نام اندیشه اجتماع پیدا میجایگیر شده و 
جمعی افتاده و افراد نوع به همدیگر  نوعان خود اول به فکر اجتماع و زندگی دسته مشاهده هم

شوند و ضمناً گاهی یا  جویی نموده و همه از همه برخوردار می گراییده و زندگانی تعاونی را پی
اوقات، اجتماع از مجراي طبیعی خود منحرف شده و مبدل به یک توده هرج و مرج و  بیشتر

وي پس از ). 321: 1364طباطبایی، (» شود؟ کشی و باالخره بردگی و استثمار می سودبري و رنج
هاي فوق، به نقد نظریه متفکران اسالمی پیش از خود پرداخته که انسان را ذاتاً  طرح پرسش

اند، و بدین ترتیب، زمینه را براي بیان نظریه اجتماع فرع بر استخدام است،  ستهمدنی بالطبع دان
به اعتقاد وي، درست است که طبیعت، جهازهاي مختلف از جمله جهاز تناسلی . کند فراهم می

را به انسان داده است، ولی این به معنا نیست که طبیعت خود به طور مستقیم منشأ پیدایش 
بلکه طبیعت با اصل استخدام، زمینه را براي زندگی اجتماعی انسان فراهم  .زندگی اجتماعی شود

هاي خود، زندگی  به این معنی که اگر انسان بدون اصل استخدام و با توجه به گرایش. کند می
براي مثال، کودك به شیر مادر نیاز دارد . ها دائمی نیست ها و گرایش اجتماعی کند، این خواست

خواهد و نه  پس از مدتی نه کودك شیر می. ارد کودك پستان او را خالی کندو مادر نیز نیاز د
شد، باید با قطع  پس اگر این نیازها باعث زندگی اجتماعی می. مادر شیري دارد که به او بدهد

بنابراین، باید گفت . در حالی که این گونه نیست. شدن آن، زندگی اجتماعی نیز قطع گردد
دیگر انسان که یک روز نام نوزاد داشت، «. بر اجتماع قرار داده است طبیعت استخدام را مقدم

گذشته از اینکه دهانش . گذراند شیفته پستان مادر نبوده و خواب و بیداري را با اندیشه شیر نمی
شود و از دیگر سو پستان مادر خشک  با دندان پر شده و به سوي غذاي جویدنی هدایت می

در حقیقت اینگونه اجتماع فرع استخدام بوده و بر اثر توافق دو پس . شده و دیگر شیر ندارد
اي  باشد نه اینکه طبیعت، انسان را مستقیماً به چنین اندیشه استخدام از دو طرف متقابل می

 ).321: 1364طباطبایی، (» رهبري نماید
ختلف ي مها شیگراپیدایش ادراکات اعتباري، وجود امیال و  منشأطورکه بیان گردید،  همان

عالمه طباطبایی، . طبیعی در انسان همانند میل به غذا، حفاظت در برابر سرما و گرما و غیره است
از میان امیال مختلف، میل جنسی و ازدواج را اولین گام در زندگی اجتماعی آدمیان دانسته 

، دشو یمدر حال این نوع از موجودات، یعنی انسان روشن  تأملو آنچه بعد از دقت و «. است
یی منزلی از راه ازدواج آ گردهمیی که در بشر پیدا شده، آ گردهماین است که اولین اجتماع و 
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که زن و مرد هر کدام (بوده، چون عامل آن یک عامل طبیعی بوده است که همان جهاز تناسلی 
عامل است براي اینکه بشر  نیتر يقواست و این خود ) جهاز تناسلی مخصوص به خود را دارند

به اجتماع خانوادگی وادار نماید، زیرا معلوم است که این دو دستگاه هر یک بدون دیگري به را 
 انسانجهاز هاضمه که اگر فرض کنیم در محلی و زمانی یک فرد  مثالً، به خالف افتد ینمکار 

به تنهایی  تواند ینمبا جویدن برگ و میوه درختان تغذیه کند، ولی  تواند یمتک و تنها باشد، 
ي دیگري که در بدن انسان تعبیه شده، براي ها دستگاهرزندي از خود منشعب سازد و همچنین ف

ي دیگر ندارد و تنها جهاز تناسلی است که باید در بین دو نفر ها انسانبکار افتادنش نیازي به 
بعد از تشکیل اجتماع ). یعنی یک مرد و یک زن(مشترکاً به کار بیفتد، دو نفر از جنس مخالف 

وچک یعنی خانواده، یک مشخصه دیگر بشري خودنمایی کرد که ما در مباحث گذشته این ک
نامیدیم، یعنی اینکه هر انسانی بخواهد به وسیله انسانی و یا  استخدامکتاب، آن مشخصه را 

گاه برایش ممکن است  یی دیگر حوائج خود را برآورد و سلطه خود را گسترش دهد، آنها انسان
بکنند و رفته رفته این  ها آن خواهد یمتحمیل کند تا هر چه او  ها انسانا بر آن که اراده خود ر

، ریاست در )فامیل(خصیصه به صورت ریاست جلوه کرد، ریاست در منزل، ریاست در عشیره 
شود، این  آنچه از این مطلب استنباط می). 146: 4/ 1374طباطبایی، ( 1»قبیله، ریاست در امت
و هر یک  دهد یمرا به سوي یکدیگر سوق  ها آنسلی مختلف در مرد و زن، است که دستگاه تنا

در این قسمت، عالمه طباطبایی مسأله استخدام را پس از . کند یمنیاز خود را از دیگري برطرف 
 .گرایش طبیعی میل جنسی براي تشکیل زندگی اجتماعی قرار داده است

وي در . درباره اصل استخدام سخن گفته است مجدداًعالمه در جایی دیگر از تفسیر المیزان، 
در ابتدا از  ها انسانبیان کرده است که » و ما کانَ النَّاس إِلَّا أُمۀً واحدةً فَاخْتَلَفُوا«ذیل تفسیر آیه 

. کردند یمآالیشی برخوردار بودند و با یکدیگر به صورت امت واحده زندگی  زندگی ساده و بی
، ها انسانبرداري از سایر  دیگر و در تالش براي رفع نیاز و استخدام و بهره يازهایناما با پیدایش 

نزاع و اختالف پدید آمد و آن امت واحد از هم متالشی گردید و انبیا ارسال شدند که آن 
و قرآن کریم خبر داده که اولین «. بازگردانند ها انسانوحدت اجتماعی و امت واحد را به زندگی 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
رسد در اینجا عالمه بر خالف متن اصول فلسفه و روش رئالیسم،  به نظر می). 321: 1364به طباطبایی، . ك. ر.  1
در حالی که در آنجا استخدام مقدم بر اجتماع است و خود تالش دارد نظر . ماع را مقدم بر استخدام گرفته استاجت

زیرا . در توضیح این مسأله باید گفت که مراد عالمه در این عبارت، اولین رابطه غیرفردي است. دوم را اثبات کند
ولی آنچه بعد از این باعث حیات اجتماعی . به جامعه نباشدشود و شاید نیاز  این نیاز تناسلی بعد از مدتی زایل می

 .بنابراین به اعتقاد نگارنده، تناقضی در گفتار عالمه وجود ندارد. شود، اصل استخدام است و استمرار آن می
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به مصالح آن پی برد و ) و نه ناخودآگاه(جه منافع اجتماع شد، و به طور تفصیل باري که بشر متو
درصدد حفظ آن مصالح برآمد، زمانی بود که براي اولین بار پیغمبري در میان بشر مبعوث شد و 

جان کالم این است که به وسیله مقام نبوت، متوجه مصالح و منافع زندگی . آنان را راهنما گشت
کانَ النَّاس  "و"و ما کانَ النَّاس إِلَّا أُمۀً واحدةً فَاخْتَلَفُوا«این مطلب را در آیات . داجتماعی گردی

کمیحقِّ، لبِالْح الْکتاب مهعأَنْزَلَ م رِینَ، ونْذم شِّرِینَ وبالنَّبِیینَ م ثَ اللَّهعةً، فَبدۀً واحینَ النَّاسِ أُمب 
 نیتر میقدکه انسان در  دهد یمچون این دو آیه، چنین خبر  .توان مالحظه کرد می1"وافیما اخْتَلَفُ

) به خاطر همان غریزه استخدام که گفتیم(بوده، سپس  اختالف یبعهدش، امتی واحده و ساده و 
لذا خداي تعالی انبیا . اختالف در بین افرادش پیدا شد و اختالف هم به مشاجره و نزاع انجامید

را برطرف کنند، و دوباره  ها اختالفانگیخت و با آنان کتاب فرستاد تا به وسیله آن کتاب،  را بر
شان برگردانند، و این وحدت را به وسیله قوانینی که تشریع فرموده حفظ  به وحدت اجتماعی

 ).147: 4/ 1374طباطبایی، (» کنند
رده است که با عبارات عبارت دیگري در المیزان، درباره موضوع دیگري بحث کعالمه در 
به اعتقاد وي، بر اساس امیال مختلفی که وجود دارد، انسان براي رفع نیازهاي . باال تفاوت دارد

طبیعی خود، بر اساس نیروي غریزه به استخدام و تغییر و تحول در گیاهان و حیوانات و به 
فع خود به استخدام ي دیگر را نیز براي نها انسانپردازد و  تر مواد طبیعت می عبارت کلی

پس این سلسله از علوم و ادراکات است که واسطه و رابطه میان انسان و عمل در «. آورد یمدر
واجب (، و از جمله این افکار و ادراکات تصدیقی، تصدیق به این معنا است که شود یمماده 

، این اذعان و به عبارتی دیگر) است هر چیزي را که در طریق کمال او مؤثر است استخدام کند
است که باید به هر طریقی که ممکن است به نفع خود و براي بقاي حیاتش از موجودات دیگر 
استفاده کند، و به هر سببی دست بزند، و به همین جهت است که از ماده این عالم شروع کرده، 

قو و اره ي دیگر تصرف کند، کارد و چاها ماده، تا با آن ادوات در کند یمآالت و ادواتی درست 
، سوزن براي خیاطی، و ظرف براي مایعات، و نردبان براي باال رفتن، و ادواتی سازد یمو تیشه 

از حیطه شمار بیرون است، و از حیث ترکیب و جزئیات قابل  ها آنکه عدد  سازد یم ها نیاغیر 
. سازد یمد یی که در نظر دارها هدفو فنونی براي رسیدن به  ها صنعتتحدید نیست، و نیز انواع 

 ها آندر  ها تصرفبه تصرف در گیاهان، انواع مختلف  کند یمو باز بهمین جهت انسان شروع 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
مبعوث فرمود و ) که کارشان وعده و وعید دادن است( مردم همه یک امت بودند، سپس خداي تعالی انبیا را«  .1
 ).213: بقره(» داوري کند کنند، میب به حق را با آنان نازل فرمود تا بین مردم در آنچه که در آن اختالف کتا
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، انواعی از گیاهان را در طریق ساختن غذا، و لباس، و سکنی، و حوائج دیگر استخدام کند یم
ست، و ، و باز به همین منظور در انواع حیوانات تصرفاتی نموده از گوشت، و خون، و پوکند یم

و شیر و نتاج، و حتی از کارهاي حیوانات استفاده  ها آنمو، و پشم، و کرك، و شاخ، و حتی پهن 
، و زند یم، و به استعمار و استثمار حیوانات اکتفاء ننموده، دست به استخدام همنوع خود کند یم

تا آنجا که  ، در هستی و کار آنانردیگ یمبه هر طریقی که برایش ممکن باشد آنان را به خدمت 
که گفتیم اجمالی بود از سیر بشر در استخدام موجودات  ها نیا، کند یمممکن باشد تصرف 

 ).175: 2/ 1374طباطبایی، (» دیگر

که همین میل و سرشت طبیعی به حفظ بقا و استخدام موجودات دیگر  دهد یمعالمه ادامه 
د ادامه داد، تا به این مشکل برخورد، بشر هم چنان به سیر خو«. نیز وجود دارد ها انساندر مورد 

، ال جرم خواهند یم، که آن دیگران از او خواهد یمکه هر فردي از فرد و یا افراد دیگر همان را 
ی کند، باید اجازه کش بهرهاز دیگران  خواهد یمناگزیر شد این معنا را پذیرد، که همانطور که او 

ی کنند، و همین جا بود که پی برد به اینکه باید شک بهرهدهد دیگران هم به همان اندازه از او 
اجتماعی مدنی و تعاونی تشکیل دهد، پس این حکم یعنی حکم بشر به اجتماع مدنی و عدل 
اجتماعی حکمی است که اضطرار، بشر را مجبور کرد به اینکه آن را بپذیرد، چون اگر اضطرار 

آزادي خود را محدود کند، این است معناي دامنه اختیار و  شد ینمنبود هرگز هیچ انسانی حاضر 
انسان : مییگو یم، و این است معناي اینکه »االنسان مدنی بالطبع« ندیگو یمآن عبارت معروف که 

به عدل اجتماعی و خالصه در هر دو قضیه اضطرار او را وادار کرده به اینکه  کند یمحکم 
از دیگران  خواست یمیرد، چون مدنیت و زندگی اجتماعی و دنبالش عدل اجتماعی را بپذ

بنابراین در اینجا عالمه طباطبایی از نظر متفکران ). 176: 1374/2طباطبایی، ( 1»ی کندکش بهره
و  کند یمپیدایش حیات اجتماعی گذر  منشأپیش از خود، همانند مالصدرا و فارابی درباره 

 2.سابقه است تفکر اسالمی، بیکند که در  یممعناي جدیدي از مدنی بالطبع بودن انسان را بیان 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
گوییم انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از همه، سود خود را  بلکه ما می« 323: 1364به طباطبایی، . ك. ر.  1
 .»خواهد عدل اجتماعی را میخواهد و براي سود خود، سود همه را و براي سود همه  می
معتقد است که دوانی پیش از عالمه درباره » مالحظاتی درباره اعتباریات عالمه طباطبایی«البته داوري در مقاله .  2

. اند گفتههم نظیر این معانی را  ها آن مینیب یم، میکن یمدر کتب متقدمان که نظر «: اصل استخدام سخن گفته است
با وجودشان مقارن  ها آنقسمی که کمال : کند یمجودات را به حسب کمال به دو قسم تقسیم الدین دوانی مو جالل

شان از وجود متأخر است و سیر استکمالی دارد و این سیر از نقصان به کمال به معونت  است و قسمی که کمال
م معونت بااللۀ و سوم اول معونت بالمادة، دو: داند یموي آنگاه معونت را بر سه وجه . بندد یماسباب صورت 
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اي جز استخدام موجودات  که براي رفع حوائج خود، چاره داند یموي به این معنا انسان را مدنی 
البته در دیدگاه عالمه، وجود عواطف و نیازها و امیال انسان، جزء . ندارد ها انسانو از جمله 

نسان را سرشت آدمیان و ذات وي حتی اصل استخدام در ا. نظام الیتغیر تکوین انسان است
و اجازه استخدام  کند یماما انسان بر اساس عقل خود، این امیال را محدود . داند یمطبیعی انسان 

 که را خود بیشمار يها يازمندین طرف یک از انسان بلکه«. دهد یمسایر افراد اجتماع از او را نیز 
 از بخشی رفع امکان و کند یم حس ،درآمد نخواهدها  آن همه آوردن بر عهده از ییتنها به هرگز
 کند یم مشاهده دیگر طرف از و دینما یم درك خود دیگر همنوعان دسته ب را ها يازمندین آن
 که نیز دیگران ،است نهفته وي درون در که ییها خواست و آرزوها و دارد وي که نیروئی که

 نیز دیگران ،پوشد ینم چشم و کند یم دفاع خود منافع از چنانکه و دارند هستند انسان وي مانند
 منافع از مقداري و دهد یم تن اجتماعی تعاونه باضطراراً  که است اینجا. دارند را حال همین
 رفع براي که مقداري آن مقابل در و دهد یم دیگرانه ب نیازمندي رفع براي را خود کار
 بازار یک وارد حقیقت در و کند یم دریافت دیگران کار منافع از ،دارد الزم خود يها يازمندین

 فروشه ب آن در زندگی لوازم گونه همه و سرپاست پیوسته که شود یم عمومی دادوستد
 ).130: 1353طباطبایی، ( 1»رسد یم

در اینجا براي روشن شدن معناي اضطرار و اینکه عالمه چگونه به این نکته دست یافته 
به اعتقاد عالمه طباطبایی، . اي را باید بیان کرد هبه فهم آن پرداخت، نکت توان یماست و چگونه 

انسان از دو بعد طبیعت و فطرت تشکیل شده است، به این معنا که انسان هم ماده است و 
گیرد و هم همانند مالئکه و موجودات عقالیی،  هاي حیوانی بهره می همانند حیوانات از خواست

                                                                                                                               
و . خدمت بالذّات و خدمت بالعرض: کند یمآنگاه معونت بالخدمه را نیز به دو قسم تقسیم . معونت بالخدمه

و اگر مخلوقات دیگر را  کند ینمچون اشرف مخلوقات است، بالذات خدمت هیچ موجودي  انسانکه  دیگو یم
لب است که آقاي طباطبایی آن را به صورت دیگر و همین مط. 2استخدمت کند، محض مصالح و منافع خود 

 ).144: 1363داوري، ( ، ولی مقصودشان یکی استاند گفته
 خواهد یانسان طبعاً مآن این است که «. 145: 1387/1همچنین مقایسه کنید با مجموعه رسائل عالمه طباطبائی، . 1

 دارد یباشد، حتی یک آهن پاره را ببیند بر م دخواه یدیگران را به نفع خود استخدام کند، حال هر کس و هر چه م
، تا چه رسد به گیاهان و حیوانات، و معلوم است چنین کسی به استخدام افرادي خورد یدرد مه روزي ب دیگو یو م

ها را استخدام کند،  آن ردیگ ی، لیکن همین که تصمیم مداند یها را م است، چون زبان آن تر يدیگر از نوع خود جر
خود او را زیر بار بکشند،  خواهند ی، مترند يمثل خود اویند، و بلکه از او جر ناًیها هم ع که آن شود یمتوجه م

از در مسالمت در آید، و حقوقی مساوي حق  ها آنبا  شود یمنیز دارند، لذا ناگزیر  ها آندارد،  خالصه امیالی که او
 ).286: 16/ 1374طباطبایی، ( »قائل شود ها آنخود، براي 
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در انتخاب بین  دائماًافعال اختیاري خود انسان در . گیرد هاي عقالیی بهره می از خواست
گاهی خواست حیوانی و گاهی خواست عقالیی غلبه . هاي عقالیی و حیوانی قرار دارد خواست

نیست، بلکه موضوع مورد توجه این است که بر  ها انتخابالبته هدف، بیان نحوه این . یابد می
. حصر موجودات و انسانها استاساس نظر طباطبایی، سرشت انسان در پی استخدام بی حد و 

هاي دیگر، باید در  شود که براي بقاي خود و نیل به خواست اما بر اساس عقل، متوجه می
هاي خود محدودیت ایجاد کند و در این محدویت، در واقع خواستی را بر خواست  خواست

دارد و به عبارت دیگر، بررسی کرده است که کدام میل بر دیگري برتري . دیگر ترجیح دهد
از طرفی، انسان . اساس در زندگی طبیعی، حب بقا است مثالً. سپس به انتخاب آن پرداخته است

ي ها خواستاگر هر یک در . نیز این ویژگی را دارند ها انسانحال دیگر . امیال دیگري نیز دارد
نابراین، ب. درگیري و جنگ پدید خواهد آمد و آن خود باعث نابودي است قطعاًخود کوتاه نیاید، 

و  دهد یمي دیگر است، ترجیح ها خواستتر از  در اینجا با تعقل بقاي خود را در زمین که مهم
به اعتقاد نگارنده، در واقع اضطرار همان ترجیح دادن میلی بر . دهد یمتن به زندگی اجتماعی 

ري فطري بگویند استخدام ام خواهند یمجا نیادر «. میل دیگر است که با همدیگر تزاحم دارند
امري فطري است، ولی این فطرتی است که با فطرت دیگر  هم ی اجتماععدالت  که  چناناست، 

که امري فطري یک امر فطري  اند دادهتعدیل شده، که یک فطرت را کنار فطرت دیگر قرار 
که انسان مدنی بالطبع نیست، بلکه  کنند یم، و گاهی در تفسیر تصریح کند یمدیگري را تعدیل 

 شریعتی(» دانند یمجا اجتماعی بودن را نتیجه تعادل و تزاحم دو غریزه نیادر . استی بالتبع مدن
 ).288: 1387/2سبزواري، 

 نقد نظریه استخدام 
ي جدید فالسفه غرب، از جمله ها شهیاندبه اعتقاد نگارنده، عالمه طباطبایی به دلیل آشنایی با 

رده است تا با اصول فلسفه اسالمی، پاسخ مباحثی گراي غرب، تالش ک گرا و عقل متفکران تجربه
بنابراین، نظریه اعتباریات وي را باید . اند را با فلسفه اسالمی بدهد که متفکران مذکور بیان کرده

تردید، منشأ زندگی اجتماعی انسان را در  بی. اي مالحظه کرد که وي در آن زیسته است در زمینه
ي است که در تاریخ تفکر اجتماعی مسلمین، به نام عالمه اصل استخدام لحاظ نمودن؛ نظریه ا

 .البته بر اندیشه وي درباره اصل استخدام انتقادهایی نیز وارد است. طباطبایی ثبت است
اوالً، آراي عالمه طباطبایی درباره  زندگی اجتماعی انسان و اینکه هر انسانی درصدد 

رفدران اصل تنازع بقاست و در واقع، عالمه استخدام انسان دیگر است، همان آراء داروین و ط
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ي ا اندازهدر این جهت، گفته ایشان تا «. طباطبایی، با بیان دیگر همان سخنان را بیان کرده است
که اصل در انسان و حیوان،  شود یمي امروز ها ستینیداروشبیه به گفتار پیروان نظریه تکامل و 

از تنازع بقاست که اصل در ! يا محترمانهت همین اصل استخدام، باألخره صور. تنازع است
انسان به حسب غریزه براي بقاي . انسان تنازع است، و تعاون، در اثر تنازع پیدا شده است

و هر چه که دستورهاي اخالقی در مورد تعاون و دوستی و .... آورد یمخویش به تنازع روي 
، و معنایش این است که اگر شود یمرا بگردیم، از تنازع ناشی  اش شهیریگانگی داریم، اگر 

ی در مقابل دشمن باقی بمانی، راهش راستی، درستی و نظایر این دستورات اخالقی خواه یم
از کلمات آقاي طباطبائی  شود یمچنین حرفی را . این سخن پیروان نظریه تکامل است. است

 1»این است ؛ ولی الزمه حرفشاناند نزدهاستنباط کرد، هر چند صریحاً چنین حرفی را 
 ).289: 1387/2سبزواري،  شریعتی(

به اعتقاد نگارنده، چنین نیست که عالمه طباطبایی درصدد بوده است همان سخنان طرفداران 
شناسی به جهان طبیعت و ماده بنگریم، قوام این عالم  بلکه اگر به لحاظ هستی. تکامل را بیان کند

که اصل آن بر حرکت است، فساد و نابودي  در عالمی قطعاً. بر حرکت و تجدد موجودات است
به همین دلیل،  خداوند براي آنکه موجودات این عالم در جهان طبیعت باقی . نیز وجود دارد

حب به بقاء قرار داده است تا هر موجودي بر اساس امیال شهوانی و غضبی،  ها آنباشند، در 
در این عالم، در گرو نابودي  بر این اساس، بقاي هر موجودي. خود را در طبیعت حفظ کند

و این  کند یمبراي مثال، حیوان براي اینکه زنده باشد، از گیاه تغذیه . سایر موجودات است
به همین دلیل، در آیات قرآن درباره خلقت آدم در کره . انجامد وضعیت، به نابودي گیاه می

و چون «: جه شده استگویند، به خونریزي و فساد تو زمین، در اولین مطلبی که مالئکه می
در زمین جانشینی بیافرینم، گفتند در آنجا مخلوقی  خواهم یمپروردگارت به فرشتگان گفت من 

ییم و تقدیس ستا یمبریزد؟ با اینکه ما تو را به پاکی  ها خوني که تباهی کند و آور یمپدید 
ع این آیه با این نکته در واق). 30بقره، (» دیدان ینمدانم که شما  ؟ گفت من چیزها میمییگو یم

بنابراین آنجا که عالمه . فلسفی هماهنگ است که قوام عالم طبیعت، به فساد و خونریزي است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
به اعتقاد وي، این اصل شبیه سخن . شهید مطهري اشکالتی را به اصل استخدام وارد کرده است.  1

اشکال دیگر این است که این اصل مربوط به مطلق جانداران . کنند هاست که از اصل تنازع بقا دفاع می داروینیست
وم این است که شهید مطهري این نظر اشکال س. اش وجود ندارد شود و در انسان نیز در همه افعال اختیاري نمی

 ).148-149: 1389اولیایی، (ها است  عالمه را قبول ندارد که ریشه ستم بر زنان، استخدام نیروي آن
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امت واحد بودند و چون در مسیر استخدام یکدیگر،  ها انسانطباطبایی معتقد بود در ابتدا 
ا احیا کنند، در ند که این امت رآمدانحراف حاصل شد و این امت واحده، پراکنده شد، انبیاء 

حقیقت منظور این است که طبیعت مادي انسان، مبتنی بر شهوت و غضب است و آثار شهوت و 
اند و در حقیقت،  غضب، خونریزي و فساد است و این فساد توسط انبیا که رسوالن ظاهري

فوق  بنابراین، اشکال. تجلی بعد عقالیی و معنوي انسان هستند، باید در مسیر عقالیی قرار گیرد
 .به عالمه درباره تکرار سخنان داروین درست نیست

اند این طور نیست که ما در  در اشکال دیگر به نظریه اعتباریات عالمه و اصل استخدام گفته
مطلق جانداران، قائل به اصل استخدام باشیم و همه حیوانات و حتی اطفال انسان، بر اساس 

یک خدشه یا توضیح و «به اعتقاد شهید مطهري . کننداصل استخدام، موجودات دیگر را تسخیر 
داران قائل جانکه اصل استخدامی که ایشان در مطلق نیاجا وجود دارد و آن نیاتفسیري در 

ي از افعال ا پارهنیست، در  اش ياریاختدر انسان هم، در همه افعال . هستند، قابل قبول نیست
تنها در جایی که . صادق است) دهد یمانجام  یی که با فکر و اندیشهها آنیعنی (اختیاري انسان 

مسئله باید و نباید و مفهوم حسن و قبح عقلی جریان دارد، این موضوع درست است، ولی 
، کارهایش به کارهاي خورد یمانسانی که به مرحله رشد نرسیده باشد؛ مثل کودکی که شیر 

: 2/ 1387سبزواري،  یعتیشر(» است، بلکه حقیقتاً هم غریزي است تر هیشبطبیعی و غریزي 
290.( 

تردید، سخن شهید مطهري در این باره که اصل استخدام، یکی از اعتبارات عقل عملی  بی
که عالمه طباطبایی به این نکته توجه نداشته  رسد یماما بسیار بعید به نظر . است، درست است

اختیاري انسان بیان کرده  ظاهراً آنچه عالمه درباره حیوانات و اطفال و حتی سایر افعال. باشد
به عنوان یکی از حواس  -است، اصل استخدام نیست، بلکه اعمالی است که قوه واهمه انسان 

النفس بیان شده است، قوه واهمه حیوان  همان طور که در کتب علم. دهد یمانجام  -باطنی حیوان
چ حیوانی کار ارادي و تا این صدور حکم نباشد، هی کند یمنیز همانند عقل عملی، حکم صادر 

سپس حکم به  کند یمبه عبارت دیگر، در هر فعل ارادي، حیوان ابتدا تصور . دهد ینمانجام 
در هر فعل . در انسان نیز این گونه است. یابد یملذت یا الم شیء می نماید و نسبت به آن شوق 

ن با حیوان این است که اما تفاوت انسا. نیز این روال باید طی شود دهد یمارادي که انسان انجام 
ي عقلی در برابر امیال طبیعی، ها خواستمانند . ي متزاحم و گاهی متضاد داردها خواستانسان 

به عبارت دیگر، در انسان عالوه بر احکام . یکی را اختیار کند ها خواستانسان باید بین این 
یکی را انتخاب  ها آنبین  واهمه، احکام عقالیی یا خوبی و بدي عقلی نیز وجود دارد که باید از
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بنابراین، در بحث عالمه درباره اینکه همه حیوانات یا اطفال، موجودات را استخدام . کند
، به کار واهمه توجه شده است و آنچه درباره اصل استخدام بیان کرده است، از کنند یم

قع اجتماع به همین علت در سطور باال بیان گردید که در وا. هاي احکام عقلی است ویژگی
 .است ها خواستحلی عقالیی براي تزاحم امیال و  تعدیل امیال یا راه

اشکال دیگري که نگارنده نتوانست براي آن توجیه یابد، آن است که بیان عالمه درباره اصل 
براي مثال، در همان متنی که . استخدام و اجتماع در برخی از آثارش با یکدیگر هماهنگ نیست

قل گردید، عالمه میل جنسی را اولین تحقق زندگی اجتماعی دانسته است که از تفسیر عالمه ن
اما در کتاب اصول فلسفه، عالمه اصل . در این صورت، اجتماع مقدم بر اصل استخدام است

روشن است که میل جنسی، رابطه دوطرفه دو انسان . استخدام را مقدم بر اجتماع دانسته است
. سی باعث پیدایش اجتماع است یا اصل استخدام، ابهام وجود دارداست، اما درباره اینکه میل جن

عالمه به صراحت تصریح . این ابهام درباره اصل استخدام در مورد امت واحده نیز وجود دارد
بعد به واسطه اصل ) یعنی اجتماعی بودند(در ابتدا امت واحد بودند  ها انسانکرده است که 

. یاء را ارسال کرد که بشر را به همان امت واحده بازگرداننداستخدام متفرق شدند و خداوند انب
در اینجا نیز ظاهر امر آن است که انسان قبل از اصل استخدام، زندگی اجتماعی داشته است و 

 .این سخن با عباراتی که عالمه در تقدم استخدام بر اجتماع آورده است، سازگار نیست

 گیري نتیجه
در این  ها آنهمواره مورد توجه فالسفه اسالمی بوده و هریک از مسأله حیات اجتماعی انسان، 

با   ییآشناعالمه طباطبایی از جمله فالسفه مذکور است که با توجه به . اند داشتهحوزه تعمق 
، تالش کرده است در برابر مسائل پدید آمده، پاسخی ها آنتفکرات جدید غربی و تعمق در 

النفس فلسفه اسالمی و کارکرد قواي  وي با توجه به مباحث علم .مبتنی بر تفکر اسالمی ارائه کند
از نیروي واهمه و  ها آنادراکی باطنی انسان و حیوان، براي بررسی مسأله اعتباریات و استخراج 

به اعتقاد وي، حیوانات با احکام قوه واهمه، اعمال و رفتارهاي . عقل انسانی تالش کرده است
اما از آنجایی که انسان از قوه عقل برخوردار است، از احکام عقل . ددهن یمارادي خود را انجام 

و بر اثر حکم عقل ، و با توجه به اصل فطري استخدام، اجتماع را اعتبار  برد یمعملی نیز سود 
از  ها انسانبه بیان دیگر، از آنجایی که همه . داند یمکرده است و آن را براي کمال آدمی ضروري 

و اگر هر کس در پی استخدام دیگري باشد، هرج و مرج پدید  اند بردهد سرشت استخدام سو
و انسان به اضطرار، اجتماع را  دهد یم، عقل ضرورت زندگی اجتماعی را به انسان نشان دیآ یم
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گرچه عالمه در برخی موارد از تقدم اجتماع بر استخدام و در موارد دیگر، از تقدم . ندیگز یمبر
اما باید . خن گفته است که این موضوع، بر ابهام نظریه او افزوده استاستخدام بر اجتماع س

تالش فلسفی وي را براي بیان نظریه استخدام براي اولین بار در تاریخ تفکر اسالمی پاس داشت 
 .تري از اصل استخدام تالش کرد و با رفع نواقص آن، براي بیان تبیین روشن
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