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 شناسیشناسی علم انساننقش نظریه اعتباریات در جایگاه
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 یحسنسید حمیدرضا 

 چکیده

هنوز نگاه  ،آن در مجامع علمیاز  شدن استفادهرغم فراگیر به ،ای است کهواژه «شناسیانسان»

به منظور نشان ،رد. در این نوشتارهای دخالت آن در علوم انسانی وجود ندانحوه خصوصشنی در رو

دادن چگونگی دگرگونی علوم انسانی با باحث فلسفی و علوم انسانی و نشاندادن مناسبات بین م

 ایمرفتهطباطبایی محمدحسین شناسی به سراغ بخشی از انسان ،ایجاد تغییر در مبانی فلسفی آن

که در صدد بیان مقوالت عقل عملی یا همان نظریه اعتبارات است. اینکه مفهوم اعتباری، مفهومی 

یم به کلی با عقل نظری موجب شده این دست مفاه ،آیدمیاست که در لحظه عمل یا فعل پدید 

که عموماً در  گیردقرار  های کیفیشناسی کشف آنها بر عهده روشو روش انگاشته شود بیگانه

تصویری است  هم در نظریه اعتبارات موجب شده. همین نکته مشوده میشناسی از آنها استفادسانان

ای به خود بگیرد، به نحوی که دارد، ساختار تازه« شناختی شناسی  انسان»که فلسفه اسالمی از علم 

 .های مختلف اعتبارات محدود شودشناسی شناختی به شناخت گونهموضوع  علم انسان محدوده

 .شناسی شناختیشناسی، طباطبایی، اعتباریات، مقوالت عقل عملی، انسانانسان :هاهکلیدواژ
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 مقدمه

که کاربردهای گوناگونی دارد. گاه از آن  شده ایواژهامروزه تبدیل به « شناسیانسان»اصطالح 

و قومتی شناخی، بومختهای پدیدارشناشود که با روشی تجربی استفاده میبرای اشاره به دانش

به مبانی اشاره  نیز ز آن اشاره به مباحث فلسفی و گاهمراد ا گاه ؛دشوشناختی مطالعه می

هایی است که . این همه جدای از دغدغهاستو زبانی انسان و جوامع انسانی  شناختیزیست

ج و نحوه تأثیرگذاری مبانی یبررسی مبانی علوم انسانی را، وربرای تحول علوم انسانی در کش

شاید  پدید آمده است. ،شناسی علومروش جمله از ،یند تولید علمآشناختی این علوم بر فرانسان

مبانی  بارهبحث در هایزمینههم  ،تر همین بحث اخیر باشد که روشنگری در آناز همه مهم

به عنوان یکی از  شناسیانسانبرای علم  هاییتوصیهو هم  کندمیعلوم انسانی را فراهم 

هایی شده شناسی معاصر دچار پیچیدگیکه علم انسان علوم انسانی دارد. از آنجایی ایهشاخه

 از آن رهایی یافت. توانمیبا اتخاذ موضع فلسفی مناسب  صرفاً رسدمیاست، به نظر 

های مختلف طباطبایی در بخشبا مالحظه آرای مختلف  ،این نوشتار نویسندگان از منظر

توان راه روشنی برای نقاط انفکاک و اشتراک می ،مباحث اعتباریاتویژه به ،اشفلسفینظام 

 سویشناسی از و علم انسان سوشناختی علوم انسانی از یک سانمباحث مربوط به مبانی ان

های کالن ریزی، برای برنامهشناختیانساناز طرف دیگر با اتخاذ مبانی و  ،دیگر مشخص کرد

 .داشت هاییتوصیهشناسی علم انسان

 شناسیانسانمختلف علم  هایشاخهنگاهی تاریخی به 

اوایل  اً بهحدود علمی ایبرای تعریف رشته (anthropology) «شناسیانسان»اولین کاربرد واژه 

اشاره به  این واژه را برای ،گردد. سپس نویسندگان اروپای میانهمی قرن شانزدهم میالدی باز

به  هابعد که بردندکار میه ب یزیچ بخشی از آن اشاره بهی برادر واقع  ، وآناتومی و فیزیولوژی

دانان الهی ،و هجدهم میالدی مشناسی فیزیکی یا زیستی مطرح شد. در قرن هفدهعنوان انسان

کردند. در های انسانی شبیه به خدا استفاده میاروپایی نیز این واژه را برای اشاره به ویژگی

 «شناسیانسان»واژه آلمانی  از ن روسی و استرالیاییبرخی نویسندگا ،اواخر قرن هجدهم
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(anthropologie)  ها که البته تا مدتکردند  استفادهبرای توصیف صفات قومی مختلف

 .استفاده نکردند این واژه را در این معنای خاص هادانشمندان دیگر حوزه

را برای  (ethnology) «شناسیقوم»ل قرن نوزدهم دانشمندان واژه در قرن هجدهم و اوای

بردند. این واژه کار میه انسانیت مشترک مردم جهان ب های فرهنگی و نیز شناختاوتمطالعه تف

 تعبیراز زبان دنیا های انگلیسینگلستان و بیشتر بخشمریکا کاربرد دارد. در اآهنوز در اروپا و 

این وصف، اصطالح با  شود.میاستفاده  (social anthropology) «شناسی اجتماعیانسان»

 ;Bernard, 2004: 1-2) شودشناسی انگلیس اطالق میبه مکتب انسان« شناسی اجتماعیانسان»

Morris, 2012: 29). 
گرایش « شناسی فیزیکیانسان»هنوز به  (anthropology) «شناسیانسان»در اروپا واژه 

. در رودمیکار ه ب« شناسیقوم»به عنوان مترادفی برای واژه « شناسی اجتماعیانسان»دارد و 

 cultural)« شناسی فرهنگیانسان»مترادف با  (ethnology)شناسی آمریکا واژه قوم

anthropology) شود. در آلمان دو واژه استعمال میVÖlkskunde  وVÖlkerkunde  دو استفاده

فولکلور و  متفاوت دارند که مترادفی در انگلیسی برای آنها نیست. اولی برای مطالعه رسوم

برد تری کارو دومی در معنای وسیع شودمیداخلی از جمله صنایع دستی  یک کشور استفاده 

و « شناسیانسان»ه . البتشودمیاستفاده  ethnologieاز واژه  دارد که البته به جای آن گاه

گفت که دو حیطه  تواننمیراحتی به ،همچنین .نیستندواحدی زمینه کاری  «شناسیقوم»

 ندارند. که در باب آن اتفاق نظر باشد، یمعنای واحد هر کدام .انداریک

 رود:شناسی برای اشاره به چهار زمینه فرعی به کار میدر آمریکا و کانادا انسان

بررسی جوانب نوع انسان ؛ که متکفل (biological anthropology) شناسی زیستیانسان. 1

در آناتومی و آناتومی  . البته گاهشودمینیز گفته  physical anthropologyآن به  است و گاه

 .شودمیتطبیقی نیز از این اصطالح استفاده 

را مطالعه های کهن انسان و جوامع کهن انسانی ؛ که نسل(archaeology)شناسی باستان. 2

 .کندمی

حظه تنوع ؛ که به مطالعه زبان با مال(anthropological linguistic)شناسی زبانی انسان. 3

شناسی فرهنگی در ارتباط است گرایی در انسانپردازد. این رشته بیشتر با دیدگاه نسبیتآن می

 شناسی فرانز بوآز(.که در ابتدای قرن بیستم چشم به جهان گشود )انسان
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ترین شاخه که گسترده ،؛ این رشته(cultural anthropology)شناسی فرهنگی انسان. 4

جوی کلیات فرهنگی، گشودن ساختار وبه مطالعه تنوع فرهنگی، جست ،شناسی استانسان

های فرعی پردازد. این رشته با همه رشتهاجتماعی، تفسیر نمادگرایی و مشکالت متعدد دیگر می

مریکای شمالی همین شهور آشناسان مرغم اینکه اغلب انسان به. لذا، کندمیدیگر ارتباط برقرار 

مریکای شمالی بر حفظ یکپارچگی علم آشناسان بسیاری از انسان ،رندبکار میه یک رشته را ب

 رشته شناسی کاربردی نه یکفت انسانشاید بتوان گ ،شناسی تأکید دارند. به طور خالصهانسان

از چهار  کدام زمینه، مطرح است؛ زیرا هراز این چهار  کدام، بلکه به عنوان بخشی از هر فرعی

 .(Bernard, 2004: 2-4) ای مهمی در اجتماع بشری دارندردهزمینه کاری فوق، کارب

 پژوهیمثابه انسان شناسی بهانسان

شناسی عالوه بر شناسی بود. در حالی که انسانگفته همگی ناظر به علم انساناصطالحات پیش

این کاربردها با گرچه برخی از  .اسی، کاربردهای دیگری نیز داردشناشاره به علم انسان

شوند تر میی به مباحث فلسفی نزدیکدشوند، اما تا حدونگاری مطالعه میی رایج قومهاروش

و  «شناسیانسان»مناسب است میان اصطالح  ،کنیم. بنابراینکه در ادامه به آنها اشاره می

 تمایزی قائل شد. «پژوهیانسان»

مانند  ،ز داردهای دیگری نیشناسی شاخهدر عنوان قبلی ذکر شد، انسانآنچه عالوه بر 

کارکردهای ذهن  ةنگارانقوم ةمطالعکه به  (cognitive anthropology) «شناسی  شناختیانسان»

و بر آنها استدالل  ،بندیهای مختلف، مقوالت را صورتکه چگونه فرهنگنیویژه اپردازد؛ بهمی

نه دارد تا ین زمیتری در اشناختیستیکرد زیشناسی  شناختی روکنند. به طور کلی، انسانمی

 .(Morris, 2012: 41)شناسی اجتماعی، و اشتراک کمتری با علوم انسانی دارد انسان مثالً

شناسی شناسی وجود دارد که عمومًا از فروع انسانهای دیگری نیز برای انسانشاخه

شناسی شهری، شناسی سیاسی، انسانشوند، مثل: انساناجتماعی و فرهنگی محسوب می

شناسی انسان شناختی،شناسی روانشناسی اقتصادی، انساناسی روستایی، انسانشنانسان

های انتقادی شناسیانسان شناسی انتقادی.انسان مثالً یا (dialogical anthropology)گویی وگفت

های های فمینیستی یا گونهدیدگاه الً مثدگاه آنها ]ینه و دیبا رویکردی نقادانه با توجه به زم



 یشناسانسانی علم شناسگاهیجانقش نظریه اعتباریات در 

 

 

163 

ات یفرضتشکیک در شناسی انتقادی برای انسان .شوندمینگاه مارکسیستی[ متفاوت مختلف 

 .(See: Ibid: 52, 55, 57, 67, 77) استگر یجوامع دتوصیف  هنگام و نقد آن بهغربی 

 شناسی اخالقیانسان

 چندانیشناسی است که سابقه نوعی دیگر از انسان (moral anthropology)شناسی اخالقی انسان

مبهم بوده است.  از همان ابتدا« شناسی اخالقیسانان»اصطالح  کانتی ةریشرسد ارد. به نظر میند

ف ین اصطالح را برای تعریا اخالق مابعدالطبیعهشود که کانت در کتاب لقی میگونه تنیاغلب ا

)به )کاربردی( به عنوان نقطه مقابل رویکرد تجربی  (applied ethics) پروژه فلسفه اخالق عملی

گوید ابداع کرده است. کانت در این زمینه می« ک محضیزیمتاف»شناخت اخالق( برای 

ن یفی جامع از ایست؛ البته او هرگز توصا هاشناسی اخالقی، اخالقی کاربردی برای انسانانسان

وی در کنفرانسی  .(see: Allison, 2011: 18-19)ه نکرده است عرضخود بخش از فلسفه عملی 

تحقق به منظورازمان هنجاری است قًا سیدق« بخش دوم اخالق»دهد که توضیح میگونه این

سازی ادهیشناسی، ابزاری برای پن معنا، انسانینظرش. در امد ن اخالقی یبخشیدن به قوان

ها داشته باشد؛ یعنی ست، بدون اینکه ربطی به افراد و فرهنگا هااخالق در ارتباط با انسان

شناسی با ن نوع انسانیشناسی است. در مقابل، اشود موضوع انسانقی میچیزی که عموماً تل

آید. کار میه شرفت اخالقی بیورد آن در راه پابه طور کامل مرتبط است و دست« نوع انسانی»

 ت خود، کلی است.یشناسی در ماهن انسانیا

ای اساساً پروژه شود،ابراز می« شناسی اخالقیانسان»وقتی اصطالح  ،علمی در زبان امروزی

شناسی ن تلقی از انسانید نظر است. ارکانتی( میغ م ضدکانتی، حداقلییمتفاوت )اگر نگو

ی که دارند( یهارغم تفاوت ا وبری )بهیمی یتوان به عنوان برنامه عملی دورکاخالقی را می

مطالعه  تلقی عام خود از م کار اجتماعییتقسم در مقدمه چاپ اول کتاب یل دورکیدانست. ام

ای هیکردی توصیکند که به جای روه میعرضرا « های علوم اثباتیابق روشزندگی اخالقی مط»

م اخالق را از علم استنباط یلی نداریما تما» گوید:کند. او میفی دفاع مییکردی توصیاز رو

. رندداگذاری نماییم و این دو مطلب با هم تفاوت م علم اخالق را پایهیخواهم، بلکه مییکن

 .(39 :1359دورکیم، ) «ها هستنددهیگر پدیی مانند دیهادهیق اخالقی، پدیحقا
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درباره با عنوان  ،که قبل از اتمام کتاب بزرگ خود ،شناس فرانسویاین جامعه ،در واقع

داشت که « ن آنهایینی برای تبیقوان»و « قواعد عمل»راجع به  هاییدیدگاهدرگذشت،  ،اخالق

شناسان اخالقی جاری م. این ایده در میان انسانیست ما در آنها مشترک نباشبه نظر او ممکن ا

م که اخالق، موضوعی است که یده دورکیم باشین ایم طرفدار ایاست که احتماالً ما هنوز بتوان

به  یین رویکردچن. (Fassin, 2012: 1-2)گر موضوعات مطالعه شود یتواند مانند دمی

همه  بر وفق آنای که آموزه ؛کندمی روش علمی در علوم تبعیت شناسی از آموزه وحدتانسان

 های علوم تجربی طبیعی مطالعه شوند.علوم باید با روش

 شناسی فلسفیانسان

شناسی یکی دیگر از کاربردهای اصطالح انسان (philosophical anthropology) شناسی فلسفیانسان

نیز  (anthropological philosophy) شناختیشناسی فلسفی، گاهی فلسفه انساناست. انسان

ای است مرتبط با سؤاالتی درباره متافیزیک و رشته»شناسی شود. این انسانخوانده می

 .1«فردیارشناسی شخص انسانی و روابط میانپدید

ای فلسفی شد و ، در آلمان، تبدیل به رشته1920اش در دهه شناسی فلسفی از زمان توسعهانسان

شناسی به شناسی، فلسفه اخالق، متافیزیک و زیباییهای فلسفه مثل معرفتزیرشاخه با دیگر

های مختلف فهم رفتار انسان، هم به کردن راهمتحدبرای ن رشته تالشی بود رقابت پرداخت. ای

های خود. گرچه در طول تاریخ بسیاری از عنوان خالق محیط اجتماعی خود و هم خالق ارزش

ای خاص شناسی فلسفی به عنوان رشتهاند، اما انسانناسی فلسفی  متمایزی داشتهشفالسفه، انسان

مانند پدیدارشناسی و  ،های فلسفیدر فلسفه در اواخر دوره مدرن به عنوان حاصل پیشرفت روش

                                                             
شناسی عمومی دانسته شده و در توضیح آن ای از انساناشتباه شاخهدر برخی از آثار فارسی، این رشته به. 1

ه همان تفسیر فلسفی از نتایج به ک ،شناسی فلسفی در میان نظریه و تجربه، رسالت علمی خود راانسان: »اندگفته
ای است که بر پایه ای از فلسفه نیست، بلکه رشتهشناسی فلسفی، شاخهکند. انساندنبال می ،دست آمده است

(. با 7 :1391 نیا و قائمی،)فرخ« های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و حقوقی وضع شده استمباحث جدید در حوزه
شده از توضیح و مطالب نقلاین روشنی منافات میان ذکرشده در منبع مذکور به این حال، رجوع به مطالب فلسفی

زیرا مطالب مذکور در آن کتاب صرفًا در فضای فلسفی  .کندشناسی فلسفی را آشکار میفالسفه به عنوان انسان
 .ک: همان(نشوند )مطرح می
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 .(http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_anthropology) مطرح شد ،اگزیستانسیالیسم

 «شناسیانسان»واژه  گونه توضیح داد:توان اینشناسی فلسفی را میانسان ،دیگر به عبارت

ز از یا برنامه وجود انسانی نیتواند به مفهوم ن حال مییتواند به علم  به انسان ارجاع شود، با امی

ای ن برنامهی]= اراده آزاد انسانی[ بازگردد. چن (self determination) نظر فردی و خودمختاری

که  پذیریمیتعمبودن و تبعات برهانی لییبودن، واجد استدالل تحلتأملی دلیلتوان به را می

تواند به عنوان شناسی فلسفی مین، معنای انسانیین تبید. مطابق اینام« فلسفی»دارد، 

ای تجربی از شناخت ه عملی ]به معنای نگاهی متافیزیکی[ و برنامهان فلسفیای در ماندیشه

 .(Hinz, 2006: v) انسان ]به معنای نگاهی علمی[ باشد

 هاشاخهشناسی از دیگر در تفکیک جایگاه علم انسان طباطبایی 1نقش نظریه اعتبارات

 المیزانو تفسیر  الدنیابل الدنیا فی الدنیا بعد قاالنسان مانند کتاب  ،آثارش طباطبایی در برخی

که عمومًا در رده  ،. در این مباحثاست ماهیت انسان پرداخته بارهبه مباحث عقلی و نقلی در

شود. هنگامی که از های فلسفی استفاده مید، از روشگیرشناسی فلسفی قرار میث انسانمباح

همین  ،شناختیانسانگوییم منظور از مبانی مبانی متافیزیکی یا فلسفی علوم انسانی سخن می

 آید:می یشعمده پ پرسشحث است. اما در این مرحله دو نوع مبا

 شناسی دارد؟با علم انسان ایرابطهشناسی به عنوان مبادی علوم انسانی چه انسان .1

شناسی به مثابه مبانی، با علم توان میان انسانآیا در فضای فلسفه اسالمی می .2

 کرد؟ مطرحمبانی فلسفه اسالمی برای آن متناسب با  هاییتوصیهشناسی رابطه برقرار کرد و انسان

است. شاید این  ، مثبتپرسشرسد پاسخ این به نظر می ،شتاراین نو نویسندگان از دیدگاه

به مثابه  شناختیانسانطباطبایی بتوان یافت؛ زیرا گرچه مباحث  در نظریه فقطپاسخ مثبت را 

، اما نحوه ارتباط مبانی شوددیده میفالسفه مسلمان  در عبارات عموم ،مبانی علوم انسانی

                                                             
دلیل این امر نیز استفاده عالمه طباطبایی از هر دو نظریه اعتبارات با نام نظریه اعتبارات نیز شناخته شده است. . 1

رسد در عبارات عالمه طباطبایی هنگامی که از اصطالح در ضمن توضیح نظریه خود بوده است. با این حال به نظر می
در  «اعتبارسازی»و  «اعتبار»شود اشاره به حیثیتی از این نظریه دارد که متمرکز بر عمل استفاده می «اعتبارات»واژه 

 «اعتباری»شود اشاره به خود معانی استفاده می «اعتباریات»مقابل حقیقت و معرفت حقیقی است و هنگامی که از 
 .(350، 348، 342، 339 :2007: طباطبایی، .کندارد؛ آن دست معانی که حاصل فرایند اعتبار هستند. )

http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_anthropology
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های علوم انسانی را شناسی به عنوان یکی از شاخهعلوم انسانی با علم انسان شناختی انسان

االجتماع االجتماع و بعدنظریه اعتباریات قبل کردنطرحمبایی با توان در آنها یافت. طباطنمی

 .شناسی گشودسانی و علم انسانوم انراه را برای ارتباط میان مبانی عل

پیش از ورود به این بحث، الزم است تلقی این نوشتار از جایگاه نظریه اعتباریات نزد 

که در مقاله  ،رسد آن بخش از نظریه اعتباریاتزیرا به نظر می .توضیح داده شود طباطبایی

د توضیح مقوالت عقل صددرآمده،  رساله اعتباریاتو  اصول فلسفه و روش رئالیسمششم از 

 ست.ا عملی است و این نکته کلیدی بحث ما

 ات طباطبایییاعتبار در نظریه اعتبار شناسیماهیت

از جمله در  ،مختلفی از دانش هایبخشتواند در ات طباطبایی مییرسد نظریه اعتباربه نظر می

ته باشد. البته مراد اربرد داشک ،مباحث فلسفی، تفسیری، اصولی و نیز در مباحث علوم اجتماعی

است که در  طباطباییات یصدد بحث از آن هستیم، نظریه اعتباراتی که دریعتبارما از نظریه ا

 ه است.شدبحث  از آن رساله اعتباریاتو نیز  اصول فلسفه و رئالیسممقاله ششم از کتاب 

ندگان  ن است خوانندگان و نویسکمفهومی مشترک است و مم« اعتبار»ه واژه ک ییاز آنجا

دگاه، مشخصین دین اییند، پیش از ورود به تبکمواجه با این اصطالح را با ابهام معنایی مواجه 

در « اعتباری». به نظر طباطبایی، نمایدمیکردن جایگاه و هویت مفاهیم اعتباری ضروری 

 :شودمیدر چهار معنا استفاده « حقیقی»مقابل 

ه کوجود  ینی، مانند تحقق عینیقق عت خارجی و تحینفس واقع یبه معنا« یقیحق» .1

ه در خارج، تحقق کت یخالف آن؛ مانند ماهاست بر ییمقابل آن، معنا« یاعتبار»و  ؛ل استیاص

 ت آن عارض وجود است.یه موجودکو اصالت ندارد، بل ینیع

ات جوهری یت موجود با وجود مستقل و منحاز، مانند ماهیماه یبه معنا« یقیحق» .2

ت یه موجودکاست  یتیماه یمقابلش به معنا« یاعتبار»منحاز دارند و  ت مستقل ویه موجودک

وجودش خارج از  یعنیند، یگو یه آن را اعتبارکمستقل و منحاز ندارد؛ مثل مقوله اضافه 

 ست.ین اضافه نیطرف
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و در مرحله  شودمی، آثار بر آن مترتب یچه در مرحله وجود خارجآن یعنی، «یقیحق» .3

« یاعتبار»ه، و یقیات حقی، مانند همه ماهدشونمیطه بر آن مترتب آثار مربو یذهن یوجود

 یه وجود را در خارج براکعقل، مضطر است  ی، ولشودنمیچه از خارج مأخوذ آن یعنیمقابلش 

ه مشتمل بر آن هستند، ک عقودیو  فقراتگونه نیشده از افیتأل یایند. در قضاکآن اعتبار 

 ر آنها.یمانند وجود و واحد و نظ ،ر استمطابقت با خارج( معتب یعنی) صدق

د، مانند انسان و کنناچار است به تحقق آن اذعان  یچه عقل نظرآن یعنی، «یقیحق» .4

 یبرا یعقل عمل آنچه یعنی« یاعتبار»ر آن. در مقابل آن، یش و نظیخو یقوا برت آن کیمال

ت و کیت و مالیرئوساست و مین ری، مانند عناوسازدمی یشت اجتماعیانسان در مع یازمندین

گونه چیه یگونه معاننیا یبرا یه عقل نظرک، یاجتماع ینها در سطح زندگیر ایت و نظایزوج

میآنها فرض وجود  یشت و جامعه برایمع یدر مستوا یعقل عمل ی، ولبیندنمی یتحقق و اثر

 .ددهمیب یرا ترت ایویژهآثار  ین موجودات اعتباریو بر ا دکن

و روش اصول فلسفه در نظریه اعتباریاتی که در مقاله ششم « اعتبار»ز ا ییطباطبامراد 

در این  ،با این وصف .(144 :الف1387)طباطبایی، ن معنای چهارم است ی، همتوضیح داده رئالیسم

 ات خواهیم پرداخت.یبه جایگاه و لوازم این بخش از اعتبار صرفاًمرحله 

رسد در علوم انسانی و مباحث فلسفه به نظر میدر نظریه اعتباریاتی که  «اعتبار»مراد از 

شت یانسان در مع یازمندینرفع  یبرا یه عقل عملکاموری هستند این علوم نقش مهمی دارد، 

که بتواند چنین  اینظریهکنون در فلسفه اسالمی گفت تا توانمیت ئجربه .سازدمی یاجتماع

است. طباطبایی در این  تهشدان وجودته عقل عملی را سامان دهد، مند، مفاهیم برساخنظام

آنها  هایویژگیآن و برخی قواعد و  هایشاخهنظریه ضمن تبیین این مفاهیم، اقسام مختلف و 

 شناسی کشف آنها را برشمرده است.و همچنین روش

بنابراین، در نظریه اعتباریات با آن سنخ مفاهیمی که عمومًا در فلسفه و منطق با آنها سر و 

و نه معقول ثانی  اندماهویمواجه نیستیم. این مفاهیم اعتباری، نه از معقوالت اولیه  کار داریم

مبنی بر اینکه اعتباریات ه خواهیم کرد عرضفلسفی و منطقی. گرچه در مباحث آتی شواهدی 

که  طباطبایی،مذکور از  بندیتقسیماما بیان  .اندعملیمقوالت عقل  طباطباییدر نظر 

را  ویاعتباریات در نظر  افی است تام عقل عملی قرار داده است، کرده مفاهیاعتباریات را در 
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به این حیث از  فقط« اتیاعتبار»در این نوشتار، عنوان  ،بدانیم. بنابراین« مقوالت عقل عملی»

به « عام اعتبارات»ات که مربوط به عقل عملی است و در عبارات طباطبایی عنوان ینظریه اعتبار

 ، اشاره دارد.خود گرفته است

 معانی اعتباری از دیدگاه طباطبایی هایویژگی

، کارکردها، مبادی و حیطه عمل معانی اعتباری در موجودات، اهمیت بحث از هاویژگیتبیین 

 :است ها به شرح زیر. از دیدگاه طباطبایی این ویژگیکندمیآنها را مشخص 

 .1عقل عملی هستند سازیمفهوم« ساختار»اعتبارات،  .1

، آیدمیبه میان « ساختار»سخن از  ،گاه در افعال فردی و اجتماعی ر این اساس، هرب

در افعال فردی و اجتماعی از آن « باید»منظور ساختاری است که عقل عملی هنگام ایجاد 

صرفًا ناظر به جنبه صوری این علوم غیرحقیقی  طباطبایی. نظریه اعتباریات کندمیتبعیت 

محتوای درست و غلط این  بارهن نظریه در این مرحله به هیچ وجه در]=اعتباریات[ است. ای

 .2گویدمعانی اعتباری سخن نمی

 .(343 :همان) اندوهمیاعتبارات، آرائی  .2

وجود دارند، هم در حیوانات و هم در هر موجود دارای اراده  هاانساناعتبارات، هم در  .3

 .(344 :ان)هم

 کندمیقوه واهمه همیشه اموری را درک  .(341 :همان) اندغیرحقیقیاعتباریات، معانی  .4

به این معنا و ثانیاً، در خارج از انسان یا حیوان حقیقتی ندارند ) ،3که: اوالً، معنا باشند نه صورت

محکی خارجی ندارند، نه به شکل مستقل، نه وابسته و نه حتی مانند مقوله اضافه که وابسته  که

 به طرفین اضافه است(.

 .(346 :)همان شوندمیبر اساس معانی حقیقی ساخته  اعتباریات، .5

                                                             
 بیان خواهد شد.« عقل عملی اعتباریات، مقوالت»تفصیل در ادامه تحت عنوان . این ویژگی به1

 اخالقی نیست. یرو، اعتبار حسن و قبح مذکور در نظریه اعتباریات طباطبایی، منشأ آرا. از همین2
آورند. این ادراک می گانه ظاهری برای انسان به بار. منظور از صورت در اینجا تصاویر و ادراکاتی است که قوای پنج3

... است که درک آنها در حیطه  نفرت و ،ترس ،دشمنی ،احساس دوستیمثل  ،صوری در مقابل ادراک معانی
 کارکردهای قوه واهمه است.
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این بدین معنا نیست که اعتباریات در خارج، منشأ انتزاع دارند، بلکه ذهن انسان این معانی 

 .کندمیجاد یثبات ا ایگونه. این ابتنا، در آنها سازدمیرا مبتنی بر حقایق خارجی 

 .(341 :)همان شودمی امور حقیقی مترتب بر اعتبارات )علوم غیرحقیقی( .6

تا این اشکال پیش  اندحقیقیاین ویژگی بدین معنا نیست که معانی اعتباری دارای آثار 

، بلکه منظور این است که حقایقی بر شودمیبیاید که چگونه امر غیرحقیقی موجب امر حقیقی 

بسا ندارد، چه یقی بر غیرحقیقی مانعیامر حق یابتنا زیرا .شوندمیاین معانی اعتباری مبتنی 

 دهدمیبزرگی انجام  هایریزیبرنامهانسان بر اساس مفاهیم کامالً ساختگی غیرواقعی، افعال و 

این است که خود آن امر  شودمیاشکال  به آن آنچه. دکنمیو امور واقعی را بر آنها مبتنی 

 غیرحقیقی، آثار حقیقی داشته باشد.

بر پایه حقایق ساخته  زیرا .(346 :)همانت صدق اعتباریات بر جهان خارج، دائمی اس .7

 شوند.می

 .(144 :)همان اندعملیاعتباریات، معانی برساخته عقل  .8

 .(148 :)همان سازدمیعقل عملی، معانی اعتباری را در ظرف قوه واهمه  .9

و  هافرهنگ، هازمان، اما مصادیق آنها با تغییر نیازها، اندثابتگرچه معانی اعتباری  .10

 .(142-141 :ب1387)طباطبایی،  ندکمیفیایی تغییر محیط جغرا

 .(124 :)هماندر اعتباریات، برهان جریان ندارد  .11

 .(125 :)هماناعتباریات، هم در زندگی فردی جاری است و هم در زندگی اجتماعی  .12

عناصر مهم در کشف اعتباریات ها، یکی از تعامل انسان ةنحومشاهده رفتار، زندگی و  .13

 .)همان( است

های علمی بسیار شمارد زمینهبرای اعتباریات برمی طباطباییکه  13و  12، 10 اتفقر

 کند.شناسی ایجاد میکالن در علم انسان هایگذاریسیاستمناسبی برای 

 اعتباریات؛ مقوالت عقل عملی

. از داندمیپیش از این بیان شد که طباطبایی مفاهیم اعتباری را از سنخ مفاهیم عقل عملی 

در  تواننمیو این مفاهیم را  اندبیگانهاعتباریات به کلّی با عقل نظری  وی،منظر 
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برساخته» راجع به سخنان ویر مقوالت عقل نظری محسوب کرد. عالوه ب هایبندیدسته

در تأیید این نظر  توانمیعقل عملی، وجوه فلسفی دیگری را نیز  به واسطه اعتباریات« بودن

سنخ با عقل عملی اموری هم ،اعتباریاتزیرا  .1، برشمرداندعملیل که اعتباریات، مقوالت عق

ایجاد معانی غیرحقیقی از سنخ اعتباریات برای عمل آدمی است.  ،هستند و اصالً کار عقل عملی

 :گویدمی بارهدر این  وی

است،  یه موطن عمل آن عمل آدمکاست  یعقل عمل کنیممیگو وه ما در آن گفتک یعقل

ل باشد، ین قبیه از اک ییا باطل و هر معنایز است یا نه، جایح است یا صحیه آکنیاز جهت ا

ن ثبوت یندارد، و هم یتی، تحقق و واقعکه در خارج از موطن تعقل و ادراکاست  یاعتبار یامر

 ن است.یم و قضا همکح ینه فعل عقل است و قائم به خود عقل، و معنایعهب کیو تحقق ادرا

ه عمل کنیچه ا ،است یراعتباریو غ یقیحق یه موطن عمل آن، معانک یبه خالف عقل نظر

خود ثبوت و  یبرا یات عقلکگونه مدرنیق؛ چون ایا تصدیعقل در آنها تصور آنها باشد و 

جز  ماندنمی یباق یآنها عمل کعقل در هنگام ادرا یگر برایمستقل از عقل دارند، و د یتحقق

 .2م و قضاءکو بس، نه حاست  کن همان ادرایت، و ایاکاخذ و ح

. کندمیرا عقل عملی درک « باید»چه  را عقل نظری، و هر« هست»چه  هر ،با این وصف

 کلی هایبندیدستهکه در  و به نحوی زدسامی« عمل»در لحظه را انسان این اعتبارات 

                                                             
اینکه در مقام  دلیلشود. عقل نظری به . در فلسفه اسالمی افعال عقالنی، وجه تمایز انسان از حیوان شمرده می1

بعضی از افعال و  دادنانجامتجرد است، نسبت به همه امور جزئی نسبت یکسانی دارد و تخصصی که نسبت به 

بینیم چون تخصص در موجودات جزئی است در مقام تجرد عقل نظری راه ندارد. در نتیجه ترک بعضی دیگر می

النظری » گوید:می بارهگیرد. حاجی سبزواری در حاشیه اسفار در این واسطه عقل عملی صورت میه این تخصص ب

 «لتام و سعته و استواء نسبته إلی جمیع األفعال و عدم التخصص من قبلهأجل من أن یتعلق بذاته بالفعل لتجرده ا

 .(341 :6ج ،1981، الشیرازی)

أن العقل الذی کالمنا فیه هو العقل العملی الذی موطن عمله العمل من حیث ینبغی أو ال ینبغی و یجوز أو ال یجوز، و . 2

الخارج عن موطن التعقل واإلدراک، فکان هذا الثبوت اإلدراکی لتی هذا شأنها أمور اعتباریة ال تحقق لها فی االمعانی 

بعینه فعالً للعقل قائما به و هو معنی الحکم والقضاء، و أما العقل النظری الذی موطن عمله المعانی الحقیقیة غیر 

دراکها إال أخذها و االعتباریة تصورا أو تصدیقا فإن لمدرکاته ثبوتا فی نفسها مستقاًل عن العقل فال یبقی للعقل عند إ

 .(98 :14ج ،1371 )طباطبایی، حکایتها و هو اإلدراک فحسب دون الحکم والقضاء
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 روهمیناز  .1بندی شوندهستند، یا به عبارت دیگر، قابلیت این را دارند که مقوله پذیرتنظیم

طباطبایی، ) کندمیمنظم ]= مقوالت[ معرفی  هایبندیدستهاعتبارات را در  طباطباییست که ا

بر این  2آنها دلیلی ترکیبی بندیمقولهاز پیدایش اعتبارات و  وی(. این تبیین 154-126 ب:1387

 .اندعملیست که اعتبارات، مقوالت عقل ا مدعا

 اعتباریات لزوم مطالعه جوامع اولیه در شناخت

به  صرفاًطباطبایی در تبیین نظریه خود تاکنون از مبانی فلسفی اعتبارات بحث کردیم، اما 

و پای تحقیقات علمی را برای  گذاردمیسوتر  قدم آنبلکه  ،کندنمیمباحث فلسفی اکتفا 

و  های اعتبارات، نحوه تکثرکند؛ بدین نحو که گرچه از ریشهتوسعه نظریه اعتباریات باز می

شود، اما از آنجا که این اعتبارات در لحظه عمل حقیقت وجودی اعتبار در فلسفه بحث می

های مختلف آن را به دست توان در عقل نظری و با برهان فلسفی گونهشوند، نمیساخته می

های فلسفی ریشه هرچندن به دنبال این اعتبارات بود. آورد، بلکه باید در محیط عمل انسا

 یند معرفتی چه رخدادیآز نظر فرد و اشوکه چرا اعتبار ساخته میو پرسش از این، اعتبارات

توان با مباحث تحلیلی فلسفی کشف کرد، اما برای شناسایی افتد را میهنگام اعتبار اتفاق می

های مختلف مراجعه کرد. انها و مکها در زمانهای مختلف اعتبارات باید به اعمال انسانگونه

در  طباطباییی مطالعه است. هاترین این زمینههای ابتدایی یکی از مهممطالعه زندگی انسان

 گوید:می ن بارهای

ه کاست  زیاد ایاندازهبه  ،امروز از قالب ذهن خود درآورده یه انسان اجتماعک یم اعتباریمفاه

ر بوده باشد. اگرچه همه آنها ساخته کف ییر از تواناو شمردن آنها باالت بندیطبقهز و ید تمیشا

 ،ر خودکامل فکشرفت اجتماع و تیوسته انسان به حسب پین همه پی. با اباشندمیشه یر و اندکف

ن ی. و از همگذاردمیش یا چند نمونه تازه به معرض نمای یکساخته و هر روز  ایتازهم یمفاه

                                                             
آنها را ذیل عناوین عامی مثل استخدام، انتخاب اخف و اسهل، کالم، ریاست و  طباطباییست که ا رو. از همین1

 گنجاند... می. ت ویمرئوس

ه از سویی تحلیل و ترکیب فلسفی است مبنی بر اینکه اعتبارات در بودن این استدالل از آن رو است ک. ترکیبی2

 ،ت بحث کردیم( و از سوی دیگراشوند )و ما این را در عنوان پیدایش اعتبارانسان ساخته می به واسطههنگام عمل 

 تجربی برای برشمردن انواع و مقوالت مختلف اعتبارات است. یاستقرا
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 هایساختهن یم ایشو ترنزدیک یاجتماع یبه انسان اولبرگشته و  اه به قهقرک فهمیممیز یجا ن

خواهند گشت  ترنزدیکهستند  هاشاخهه محل انشعاب ک هاییریشهمتر شده و به ک یرکف

 .(145-144 :همان)

های اعتبارات به ریشه صرفاً  رساله اعتباریاتو  «اعتبارات»ست که در مقاله ا رواز همین

 گذارد.شناختی میعهده مطالعات تجربی انسانرا بر  پردازد و تفصیل آنهامی

 شناسینظام فلسفی طباطبایی و علم انسان

ست. در ا علمی انسان، خصوصاً ریشه، توسعه، نژادها، عادات و عقاید او ةمطالعشناسی انسان»

های شناسی انسانشناسی مطالعه همه وجوه انسان از جمله جامعهانسان ،ترمعنایی وسیع

، در ابتدای مقاله «شناسینسانا». ذیل عنوان (Sharma & Sharma, 1997: 1)« است "اولیه"

شناسی شناختی را بیان کردیم. انسان شناسی و از جملهمختلف انسانهای تفصیل گونهبه

، همان مقوالت عقل عملی است. مقوالت طباطباییگونه که گذشت، نظریه اعتباریات همان

. این تبیین از دهدمیان در رفتار فردی و اجتماعی او را نشان عقل عملی نیز ساختار عمل انس

داشته باشد و « شناسی  شناختیانسان»هایی اساسی به علم توصیه تواندمینظریه اعتباریات، 

در نظریه اعتباریات بین  طباطباییبرای آن رشته به عنوان علم تجربی ترسیم کند. را نقشه راه 

و  شودقائل میعشر )که برای شناخت موجودات است( تفاوت مقوالت عقل عملی و مقوالت 

نهادن میان کشف مقوالت عقل عملی شناسی را با تفاوتهمین تفاوت، مسیر درست این انسان

( بندیمقوله) بندیدستهکند. در یک مرحله، و مفاهیم عقل نظری و مقوالت عشر ترسیم می

 بندیدستهدیگر،  ایمرحلهه دارد و در عهد ذهن برای شناخت موجودات را عقل نظری به

 انسان در مرحله عمل است که مربوط به عقل عملی است. ةبرساخت( مفاهیم بندیمقوله)

به یکدیگر  توانندمیشناسی البته خدماتی که نظریه اعتباریات ساختاری و علم انسان

ات ساختاری به نظریه اعتباری هایریشهتواند در یافتن شناسی میبدهند دوسویه است. انسان

و  مندیقاعدهاعتباریات )با مالحظه وجهه فلسفی آن( کمک کند و نظریه اعتباریات نیز در 

برای کشف اعتباریات  طباطبایی .رساندمیشناسی به آن یاری دادن مسیر عملکرد انساننشان

 است:شناسی کند که دو روش ابتدایی آن مربوط به علم انسانبه چهار روش اشاره می
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 هایسرچشمه: سیر قهقرایی از جوامع کنونی به جوامع گذشته تا بدین وسیله به روش اول

 اعتباریات برسیم.

 ده شدهیهم چ یجاً و به مرور زمان رویتدر یو اجتماع یاجتماع امروزه ما با معلومات اعتبار

رود اگر ندهین زایا یبه عقب برگشته و به سرچشمه اصل یر قهقریبا س توانیممیرو نیاز ا است.

 .(125 :ب1387 )طباطبایی،م یشو یکم نزدکم، دستیدیهم نرس

شناسی معروف شناسانه یا قوم: مطالعاتی که امروزه عموماً با نام مطالعات انسانروش دوم

ست. با این وصف، از دیدگاه طباطبایی علم ا آنها دارعهدهشناسی است؛ مطالعاتی که علم انسان

در  یاوکنجکن: با یچنو هم» رکرد قابل قبولی برای شناخت منشأ اجتماع دارد.شناسی کاانسان

 .)همان( «)نسبتاً( ساده دارند یارکه اجتماعات و افک یمترقریملل غ یار اجتماعکاجتماع و اف

بلکه مطالعات  ،شناسی: مطالعات جانورشناسی، البته نه به شکل زیستروش سوم

 «میبه دست آور یر جانوران زنده معلوماتیاجتماعات سا یا بررسیو » اجتماعات حیوانات.

 .)همان(

: مطالعات تجربی بر روی نوزادان انسانی؛ زیرا این نوزادان هنوز درگیر روش چهارم

و  یرکف هایفعالیتن: در یچنو هم» .اندنشدهو اجتماعات انسانی  هاانسانافعال  هایپیچیدگی

 .همان() «مییل نمایرا تحص یا فطری یار اجتماعکساده اف هایریشهق شده و یدق نوزادان خودمان یعمل

 شناسییر اعتبارات، روادید فلسفی انسانتغی

در انتهای این رده از اعتبارات از  ،شماردطباطبایی هنگامی که اعتبارات قبل از اجتماع را برمی

اعتبارات حاکی از آن است کند. ورود این اعتبار در زمره یاد می« تغییر اعتبارات»اعتباری با نام 

اند اما قانونی کلی که حاکی از تحوّل اعتبارات است بر که گرچه مقوالت اصلی اعتبارات، ثابت

از  یکیر اعتبارات، خود ییتغ» :گویدمیدر این باره  طباطبایینظریه اعتبارات حاکم است. 

ا در سه بخش عمده در ادامه، تغییر اعتبارات روی . (142 :)همان «است یاعتبارات عموم

شناسی کند که اولین بخش آن در واقع، روادیدی فلسفی برای تحقق علم انسانبندی میدسته

ی فلسفی در فلسفه اسالمی یشناسی مبناکند؛ بدین معنا که با این تبیین، علم انسانصادر می

 کند.پیدا می

 رد:کص یتلخ توانمیر یز هایبخشر اعتبارات را در ییتغ
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مختلف  یعیگر خواص و آثار طبیه از جهت گرما و سرما و دکن یگوناگون زم ایهمنطقه .1

ت یمکت و یفکین راه در یع افراد انسان داشته و از ایدر طبا یقیرات مختلف و عمیتأث باشدمی

، و یار و اخالق اجتماعکو اف ین در احساسات درونیچنو هم کنندمی ییر بسزایاجات تأثیاحت

منطقه  ییاجات گرما و سرمایاحت ثالًآنها از هم جدا خواهد بود؛ م یات اعتبارکرو آنها ادرایدر پ

زات، مختلف یث تجهین جهت از حیبوده و از هم یاجات منطقه قطبینقطه مقابل احت ییاستوا

ان ببندد الزم و یه به مکلنگ  یکانسان  یدر اغلب اوقات سال برا یی. در منطقه استواباشندمی

س کدرست به ع یو در منطقه قطب شودمیح شمرده یبوده و قب آورشگفت اده بر آن خرق ویز

ن یمختلفه زم هایمنطقهنه کو آداب و رسوم س یار اجتماعکه در افک یاختالفات فاحش است.

 .گیردمیسرچشمه  جا همیناز آنها از  یمشهود است، بخش مهم

2. .... 

 .(142 :همان)...  .3

 شناسانهنسانااختالط مقوالت گوناگون در مطالعات 

که در این علم بین است شناسی از گذشته این بوده رسد یکی از خطاهای انسانبه نظر می

موجودات بوده( و بین مقوالت عقل عملی )که برای  بندیدستهمقوالت ارسطویی )که برای 

 هایتالشاز جمله  انسان در مقام عمل بوده( خلط شده است. تهبرساخمفاهیم  بندیدسته

توان به کار مشترک دورکیم و شاگردش مفاهیم انسانی می بندیمقولهشناسی برای انسان

 (Primitive Classification) بندی ابتداییدستهدر کتاب  (Marcel Mauss) سومارسل ما

بندی پرداختند که چگونه ذهن انسان امور را دسته پرسش در این کتاب به این هاآناشاره کرد. 

مثل  هاییدانشدر  تواندمیکه هم  ایبندیمقولهیا  بندیدسته؛ (Bernard, 2004: 64) کندمی

 :مدعی شدند هاآنو ساختار علوم طبیعی و انسانی.  بندیدرجههم در  ،فلسفه تأثیرگذار باشد

 .(Durkheim & Mauss, 1963: Back cover) «منبع همه مقوالت فکر انسان است جامعه،»

کنیم یکی از شواهد خلط میان کارکرد س نقل میول مامطلبی که در ادامه از مارس

 آهنگانپیش هاینوشتهالنفس در مقوالت عشر و مقوالت عقل عملی و اصول عقل نظری و علم

شناسی از که انسان شوندمیرو با این ذهنیت کامل  شناسی است. البته مطالب پیشعلم انسان

یت و مفاهیمی از این دست نیز که از دیدگاه مفاهیمی مانند خانواده، جامعه، ریاست و ملک
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س، از شاگردان وبیان مارسل ما .(Barnard, 2004) گویدمیسخن  انداعتباریمفاهیم  طباطبایی

 و همکاران دورکیم، چنین است:

که  هاییایده ،م مقوالت ذهن انسانییح دهینکه توضیست جز ایزی نیمطلب امروز راجع به چ

 هاینشیبار از راه فراز و یجاد شده و در طول قرون بسیچگونه ا ،اندانسانم ذاتی یباور دار

ف و شکستنی است، یق است، ظریردقیز غیحتی امروزه ن ،نیبنابرا .افته استیمتعدد توسعه 

 .(Carrithers, Collins & Lukes, 1985: 3) خواهدمیشتری ین بییزی که تبیچ

 گوید:در ادامه می

 ق:ین نوع از تحقیاصول ا

زی که ید، چید دیشناسی را خواهن عملکردی شما مثالی از کار مکتب فرانسوی جامعهیدر چن

. ما ایمکردهخ اجتماعی مقوالت ذهن انسانی تمرکز یبر تار ویژهه. ما بایدنداشتهتوقع آن را 

مت ما مقوالت یم، نقطه عزیح دهیک آنها را با گذر موقت و ساده توضیک به ی کوشیممی

 .(Ibid) ستی ایارسطو

 «علت»، (space) «مکان»، (time) «زمان»مقوالت  بارهاین عبارت در ةادامسپس در 

(cause) ،«کل» (whole)  جنس»و» (genus)،  سخن  ،آمده شناسانانسانکه در تحقیقات دیگر

که این مقوله در را تغییراتی  رد وگذامی (self) «خود». سپس تمرکز خود را بر مقوله گویدمی

 :گویدمی. در بخش آخر نوشته خود دهدمیتوضیح است ام مختلف به خود گرفته اقو

که بود کسی فیخته ، مقوله است؟ «خود»ا یرا مطرح کرد، اما آن را حل نکرد، آپرسشی کانت 

کسی که همه علوم و  ؛است« خود»که هر کنش آگاهی، کنش  پاسخ داد پرسشن یتاً به اینها

ژگی مقدس شخص انسانی یکانت قبالً آگاهی فردی را و .تنی کردمب« خود»را بر  هاکنشهمه 

 ؛ساخت را «خود»آن مقوله بر اساس خته بود که ین فی، که شرط عقل عملی است. ادانستمی

 .(Ibid: 22) شرط آگاهی و علم عقل محض

مقوالت عشر،  ،نحوه ساخت مفاهیم زمان، مکان، علت، کل، جنس بارهدرمطالعات تجربی 

ز تفکر است، موجب که هر کدام مربوط به بخش متفاوتی ا... ، ، و «خود»ریاست،  خانواده،

آن مفاهیم، مطالعه  مندقاعده نکردنتفکیک .شودمیریختگی در یک علم سردرگمی و درهم

بندی ذهن زیرا مقوالت عشر دسته کند.میمعتبر ناآمده را دستنها را سخت و نتایج بهآ بارهدر

 ،دات است. علیت، مفهومی از عقل نظری است، و خانواده و جامعه و ریاستبرای شناخت موجو

، مفهومی برآمده از تجربه شهود درونی است. با «خود»مفاهیم برساخته عقل عملی هستند و 
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ریختگی مفاهیم در فلسفه فیخته موجب درهمریختگی این همسفه اسالمی، درمالحظه فل

 ده است.شناسی نیز شمطالعات در علم انسان

 حل پیشنهادی نظام فلسفی طباطباییراه

مفاهیمی هستند که در هر  تریناصلیاز جمله  ،نها اشاره شده آمفاهیمی که در عنوان قبلی ب

همگی از « خود»و « جنس»، «کل»، «علت»، «مکان»، «زمان»د. نشومی مطالعهنظام فلسفی 

تفاسیر مختلفی به خود  های فلسفی گوناگونآن دست مفاهیمی هستند که طبق نظام

های فلسفی متفاوتی در نظام شناختیهستیو  شناختیمعرفترو جایگاه . از اینگیرندمی

شناسی  انسان» ویژههب ،شناسیانسانعلم  ،که توضیح داده شد. چنانکنندمیگوناگون پیدا 

سفه کانت و ت تأثیر فلبه اعتراف بزرگان خود در تعریف موضوع و ساختار خود تح ،«شناختی

 مندقاعدهشناسی  شناختی به طور غیرانساناست همین تأثیرپذیری باعث شده  .فیخته است

مفاهیم بسیار متفاوتی را به عنوان موضوعات تحقیق خود برگزیند. اگر بخواهیم این مفاهیم را 

 شناسی  دهی کنیم، شاهد انتظام متفاوتی در انسانبر مبنای نظام فلسفی طباطبایی سامان

از مفاهیم  کدامشناسی هر گردد که هویتته برمیشناختی خواهیم بود. همه اینها به این نک

 .کندمیشناسی خاصی را نیز برای مطالعه آنها پیشنهاد گفته روشپیش

شاهد چند دسته  ،طباطبایی اندیشهو به طور خاص در  ،به طور کلی در فلسفه اسالمی

 ن مقوالت ماهوی از آنهاکه در عقل نظری به عنوا ،هیمدسته از مفا نخستینمفاهیم هستیم. 

مقوله یا ده دسته از مفاهیم  10شود، مفاهیم مقوالت عشر هستند. این مقوالت، شامل می یاد

أن .5 ؛یفعلأن .4 ؛کیف .3 ؛کمّ .2ند از: او نُه عرض که عبارت ؛جوهر .1شود؛ مفاهیم: می

 جده. .10 ؛عوض .9 ؛متی .8 ؛أین .7 ؛ملک .6 ؛ینفعل

االجتماع و بعدم مفاهیم اعتباری و اعتبارات قبلدسته دیگر، مفاهیمی هستند که با نا

اعتبارات . شمردین دسته از مفاهیم را برمیاصول و فروع ا طباطباییاالجتماع از آنها یاد کردیم. 

و اسهل اخف  انتخاب .3 ؛حسن و قبح )خوبی و بدی( .2 ؛وجوب .1ند از: اقبل از اجتماع عبارت

 .(136-126 :ب1387طباطبایی، ... ) متابعت علم و .5 ؛استخدام و اجتماع .4 ؛تر(تر و آسان)سبک

 ند از:ااعتبارات بعد از اجتماع عبارت
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اصول این اعتبارات را همان  طباطباییدر مباحث پیشین توضیح داده شد،  کهچنان

مفاهیمی مانند  ویکه بینیم میدر مباحث فلسفی  ،دیگرسوی از  .داندمیمقوالت عقل عملی 

کند مطالعه میهایی با روش صرفاً( را 129 :همان« )مکان»( و 214: 1416، همو« )زمان» ،2«خود»

 گنجند.می های فلسفیکه ذیل روش

در مباحث فلسفی خود میان مقوالت عقل عملی و نظری و  طباطباییبا تفکیکی که 

از این  کدام که متناسب با مطالعه هر هاییروش، گذاردمی« خود»مقوالت عشر و مطالعه وجود 

                                                             
 م ذکر نکرده است.فرعی برای اعتبار کال طباطبایی. 1

های استخراج ویژگی ،داند. همچنینبه عنوان نفس انسانی را از راه برهان فلسفی می« خود»اثبات  طباطبایی. 2

-58 :ب1387داند )طباطبایی، های نفس را نیز از راه استدالل فلسفی روا میانسان مانند ماهیت نفس و ویژگی

 .(118 :10جو  352 :1ج ،1371، ؛ همو59
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شناسانه شناختی، . بر این اساس، مطالعات استقرایی و انسانشودمیمفاهیم باشد نیز پیشنهاد 

کشف اعتباریات در روش  باره. درشودمیود به مطالعات مقوالت عشر و مقوالت عقل عملی محد

مفاهیم اعتباری  هایریشهبرای کشف  شناسانهانسانگفته شد که مطالعاتی از سنخ مطالعات 

دلیل با این حال به  ،شودمیمعتبر است. اما مقوالت عشر گرچه عمدتاً در فلسفه بحث 

در علم  توانمیمقوالت عشر، بخشی از آن را  هایبندیدستهد و بودن  عداستقرایی

شمارش مقوالت، روش مشاء برای  بارهدر طباطباییآن مطالعه کرد.  هایروششناسی و با انسان

 نویسد:و می ندکمیبودن آن تصریح به استقرایی

 ،أین ،وضع ،کیف ،کم ،جوهراند از: که عبارت ،مقوالت ده تا هستندمعتقدند بیشتر مشائیان 

و برهانی  ؛است رااستق اندکردهو دلیل آنها بر آنچه ذکر  ؛ینفعلیفعل و أنأن ،اضافه ،جده ،متی

از همه یا أعم از  که أعم ایمقوله ؛اندنکردهنیست اقامه  ایمقولهمبنی بر اینکه باالتر از اینها 

 .(88 :1416، همو) 1بعض آنها باشد

های گوناگون و در نتیجه ساختارهای علمی شناسیوشر ،های مفهومیاین تفکیک

توان اعتبارات را به روش مطالعه زمان و مکان کند. نمیمتفاوتی را برای مطالعه طلب می

النفسی ا مباحث علمی« خود»توان به روش مطالعه مقوالت عشر را نمی ،بررسی کرد. همچنین

، به طلبندمیسفی و علمی خاص خود را های فلشناسایی کرد. هر دسته از این مفاهیم روش

 و نه شناخت صرفاً تجربی. آیدبرمیکه نه مطالعه صرفاً فلسفی از عهده شناخت آنها  نحوی

 نتیجه

که در فلسفه طباطبایی شاهد  هاییتفکیکرسد بر مبنای با مالحظه مطالب گذشته، به نظر می

بخشید و با ساختاربندی جدید، علم  شناسی شناختی را ساختاری نوعلم انسان توانمی ،آنیم

شناسی که دانش انسان شناسی  شناختی متناسب با فلسفه اسالمی را بنیاد نهاد، همچنانانسان

 معاصر بر مبنای فلسفه کانت و فیخته بنا شده است.

                                                             
و أین و متی والجدة  -الوضعوو هی الجوهر والکم والکیف  -ثم إن جمهور المشائین علی أن المقوالت عشر .1

هی  -و لم یقم برهان علی أن لیس فوقها مقولة -والمعول فیما ذکروه علی االستقراء -و أن یفعل و أن ینفعل -واإلضافة

 .أعم من الجمیع أو أعم من البعض
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ماهیات جهان  هاآنواسطه  هگانه، آن دسته مفاهیمی بودند که عقل نظری بمقوالت ده

اعتباریات آن دسته مفاهیمی بودند که انسان در  ،کرد. در طرف دیگریی میخارج را شناسا

مفاهیم مربوط به  کند. از آنجا که این دستهو از آنها استفاده می سازدمیآنها را  ،هنگام عمل

ها و شوند، در سرزمینانسان دگرگون می« فعل»یا « عمل»و با تغییر  هستندعمل انسانی 

این  با .شوندبا اهداف و عادات و جغرافیای مختلف انسانی دگرگون میهای گوناگون و زمان

مع ماند و به عنوان ساختارهای مشترک جوانخورده باقی میحال، اصول این اعتبارات دست

های های مختلفی در سرزمینگرچه ملکیت ممکن است گونه رای مثال،. باستبشری برقرار 

 بندد.جوامع بشری رخت برنمیمختلف داشته باشد اما اصل ملکیت از 

اما در عقل  ،ها مشترک استاصول عقل نظری و اصول عقل عملی در همه انسان هرچند

 ،بنابراین .شودهای عمل متفاوت مینحوه ،اختالف اهداف و افعال و جغرافیا دلیلعملی به 

ها و جغرافیا و های گوناگون با فرهنگتر مقوالت عقل عملی نیاز به مطالعه زندگیمطالعه عمیق

که در بخش پیدایش مفاهیم اعتباری تبیین شد، زیرا چنان .های مختلفی داردحتی زمان

که کنند. این دست مفاهیم، مفاهیمی هستند مفاهیم اعتباری با تغییر فعل، تغییر پیدا می

« راتتغییر اعتبا»اعتبارات،  است که یکی از اصول روشوند. از همینط به عمل انسان میمربو

واسطه شرایط جغرافیایی و زمان و مکانی مختلف، ه خره از آنجا که تغییر اعتبارات بو باأل ؛است

مختلف اعتبارات در خود نظریه  هایگونهمطالعه  ،بنابراین ،خود یکی از اصول اعتبارات است

اسی شنبرای علم انسان طباطباییحلی که نظریه اعتبارات باریات گنجانده شده است. راهاعت

تحقیق این علم را به مطالعه مفاهیم اعتباری محدود  هایزمینهکند، شناختی توصیه می

ی برای تفکیک کند و مالک روشنکند. در عین حال، مقوالت اصلی آن را مشخص میمی

وادیدی برای ر ،مربوط به عمل انساننا کند. بدین نحو که مفاهیمه میعرضمفاهیم این علم 

رو که از آنرا، « خود»یا « مکان»و « زمان» نخواهند داشت؛ مفاهیمی مثل مطالعه در این علم

توان در نمی، شوندمیخوش تغییر ننظری هستند و با نحوه عمل ما دستصرفاً مفاهیمی 

ون این دست مفاهیم که با عمل انسان دگرگ ،شناختی مطالعه کرد. بنابراین شناسیانسان

 اسی هستند.شنشوند خارج از موضوع انساننمی
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