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اقسام المفاهيم

مفاهيم

حقايق
م مستقل از فه

و ادراک ذهن

اعتباريات
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مفهوم اعتباریات
مفهوم اعتباریات. •

مستتقل از از آنچه در عالم وجود دارد، •
، بتته اقتتایب رعبيتتر فهتتم و ادراذ نهتت 

. مي کنيم
؛ اموری هستند که ذهن ما در شکل گیری آنها، نقشی  نیداردحقایق •

. نهایتاً در هنگام ادراک آنها، منفعل و تحت تأثیر آنها است

فقه، علم اصول فلسفه ی :کتاب اول, (مهدی هادوی رهراني)فقهرأمالت در علم اصول 
تباریاتاع:ششمفصل رصوری،مبادی : اولفقه، قسمت علم اصول مبادی : دومبخش :دفتر دوم
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اقسام المفاهيم

مفاهيم
ماهوىحقايق

تاعتباريا
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مفهوم اعتباریات
به امور که در فلسفه به امور ماهوی یاد م  شوند، در خارجاین گونه •

وجود خارج  موجودند و دارای آثار خاص به خودشان هسیتند و 
.خارج در ذهن به وجود ذهن  موجودند و فاقد آثار 

اسیت بحث وجود ذهن  در مباحث فلسف ، ناظر به بیان این مطلب•
که ماهیت همان گونه که در خارج به وجود خارج  موجیود اسیت، 

و ذهن هیچ گونه تغییر و تحول. در ذهن به وجود ذهن  موجود است
.تصرف  در این ماهیات انجام نم  دهد
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اقسام المفاهيم

مفاهيم

حقايق

اعتباريات

ذهن ما در 
پيدايش آنها 

نوعی دخالت 
و تصرف و 
خالقيت دارد
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مفهوم اعتباریات
ه کنار حقایق، یعن  مفاهیم ماهوی، با مجموعه ای از مفاهیم مواجدر •

یت هستیم که ذهن ما در پیدایش آنها نوع  دخالت و تصرف و خالق
.این گونه مفاهیم را اعتباری م  نامیم. دارد
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اقسام المفاهيم

مفاهيم
حقايق

اعتباريات
نفس االمری

محض
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مفهوم اعتباریات
اقسام اعتباریات . 2•
:اعتباریات به دو دسته تقسیم م  شوند•
اعتباریات نفس االمری. 1•
محضاعتباریات . 2•
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اقسام المفاهيم

اعتباريات

نفس االمری

محض
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اقسام المفاهيم

اعتباريات

نفس االمری
ريشه در 

واقعيت دارند

محض
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اقسام المفاهيم

اعتباريات

نفس االمری
ريشه در 
دواقعيت دارن

منطقى

فلسفى

محض
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مفهوم اعتباریات
اعتباریات نفس االمری. 1. 2•
ی آن دسته از مفاهیم اعتباری که ریشیه در واقعییت دارنید، اعتبیار•

ملیه معقوالت ثان  فلسف  و منطق  از ایین ج. نفس االمری م  نامیم
فعالیت هستند؛ زیرا از یک سو در شکل گیری این گونه مفاهیم، نوع 

گیر و مشقت ذهن ، تحقق م  یابد و از سوی دی( کار سخت)و تعمل 
.ریشه در واقعیت دارند
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مفهوم اعتباریات
اساس نظریه ی وجود ذهن ، ماهیت  که با وجود خیارج  محقیقبر •

. است، همان طور و بعینه با یک وجود ذهن  در ذهن موجود م  شود
قی  تا اینجا ذهن هیچ تصرف  در این مفهومِ به دست آمده، ندارد و ف

. ء خارج  در آن نقش م  بنددبه منزله ی آینه ای است که ش 



19

مفهوم اعتباریات
ء موجود در خویش را ازاز آن، ذهن این توانای  را دارد که ش بعد •

. منظرها و زوایای گوناگون نگاه کند
آن مفهوم را از منظر تحقق حقیق  اش مورد توجیه قیرار دهید و اگر •

ز ایین صفات  برای او بیابد که مربوط بیه تحقیق عینی  آن اسیت، ا
.دستاوردها به معقوالت ثان  فلسف  یاد م  کنیم

واضح ترین این مفاهیم که در رأس همه ی آنها است، مفهیوم وجیود •
. است
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مفهوم اعتباریات
مقابل اگر ذهن مفهوم موجود در خویش را از حیث همان هویت در •

و خصوصیت ذهن  اش، مورد توجه قرار دهد، اوصاف  که بیرای آن
.مفهوم م  یابد، معقوالت ثان  منطق  را تشکیل م  دهد
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مفهوم اعتباریات
ت ذهن، معقوالت ثان  منطق  و فلسیف  را بیا نیوع  فعالییهرچند •

د ذهن  به دست م  آورد، اما آنها از نفس االمر و واقع حاصل م  شون
ری به همین دلیل به آنهیا اعتبیاری نفس االمی. و ریشه در واقع دارند

« میا بیازاء»به عبارت دیگر این مفاهیم هرچند در خارج . م  گوییم
.دارند« منشأ انتزاع»ندارند، اما 



22

مفهوم اعتباریات
در البته در جای خود بیان شده که جایگاه معقیوالت ثیان  منطقی •

ه ای از واقع  که منشأ انتزاع این نوع معقوالت است، مرتب. ذهن است
ذهن م  باشد کیه میورد مطالعیه ی مرتبیه ی دیگیری از ذهین قیرار 

یعن  ذهن یک حالت تیو در تیو دارد کیه مرتبیه ای از آن،. م  گیرد
به، ذهن  و این مرتبه، نسبت به آن مرت. نفس االمر مرتبه ی دیگر است

ر آن مرتبه نسبت به این مرتبه، واقعی  اسیت ولی  هیر دوی آنهیا د
.فضای ذهن صورت م  گیرد
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مفهوم اعتباریات
حال آنکه واقع و نفس االمیر معقیوالت ثیان  فلسیف  در خیارج از •

سف  در عروض معقوالت ثان  فل: به تعبیر معروف. فضای ذهن است
ذهن و اتصاف آنها در خیارج اسیت و در معقیوالت ثیان  منطقی ، 

معقوالت ثان )عروض و اتصاف، هر دو، در ذهن م  باشد و این دو 
در مقابل مفیاهیم میاهوی هسیتند کیه عیروض و ( فلسف  و منطق 

.اتصافشان در خارج است
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اقسام المفاهيم

المفاهيم

الماهوي
العروض و االتصاف

في الخارج

المعقوالت الثانية
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اقسام المفاهيم

المفاهيم
المعقوالت 

الثانية

المنطقية

الفلسفية
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اقسام المفاهيم

المفاهيم

الماهوي
العروض و االتصاف

في الخارج

المعقوالت الثانية

المنطقية
العروض و االتصاف

في الذهن

الفلسفية
العروض في الذهن و
االتصاف في الخارج
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مفهوم اعتباریات
. اسیتنفس االمری از دیرباز مورد توجه فیلسوفان بیودهاعتباریات •

در ( ق672ی 597)در اشارات، خواجیه ( ق428ی 370)ابن سینا 
بیه ایین دو بحیث ... و(ق587ی 549)شرح اشارت، شیخ اشیراق 

پرداخته اند و بحث های خیل  دقیق  در ایین میورد دارنید؛ هرچنید 
.کلماتشان به دالیل  با نوع  ابهام مواجه است
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مفهوم اعتباریات
اعتباریات محض. 2. 2•
وجیود در کنار مفاهیم اعتباری نفس االمری، مفاهیم اعتباری دیگری•

ض با اعتباریات مح. دارد که از آنها به اعتباریات محض یاد م  کنیم
عالییت اعتباریات نفس االمری در این نکته مشترکند که هیر دو بیا ف

امیا . ذهن در هر دوی آنها، نوع  خالقیت دارد. ذهن تولید م  شوند
ات اعتباریی. در نزدیک بودن به واقع و حقیقت با هم تفیاوت دارنید

آنهیا نفس االمری به واقع و حقیقت نزدیک ترند و خالقیت ذهنی  در
ن در ذه. به مراتب کمتر از خالقیت ذهن  در اعتباریات محض است

.اعتباریات محض نقش خالق بیشتری دارد
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مفهوم اعتباریات
ت سوی دیگر، ذهن در اعتباریات نفس االمری مضیطر بیه خالقییاز •

. است و در اعتباریات محض این امر را با اراده ی خود انجام م  دهد
بییه دیگییر سییخن، ذهیین در اعتباریییات نفس االمییری ناچییار اسییت 

د بیه مفهوم سازی کند، ول  در اعتباریات محض چنین نیست، هرچن
.آن اقدام م  نماید
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مفهوم اعتباریات
که عالمه در رساله ی اعتبارییات و در مقالیه ی ششیم از همان گونه •

حیض، اصول فلسفه و روش رئالیسم تصیریح م  کنید، اعتبارییات م
امور وهم  و خیال  هستند که ذهن با تصیرف در واقعییات آنهیا را

زاع هم این مفاهیم نه تنها ما بازاء ندارند بلکه منشأ انت. ایجاد م  کند
. ندارند و در واقع یک نوع فرض هستند
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مفهوم اعتباریات
زندگ  بشر با همیین مفیاهیمذهن آنها را م  سازد؛ زیرا درعین حال •

نید، ذهن برای مفاهیم  که خلق م  کدر واقع . فرض  سامان م  گیرد
ییای اگر این فرض ها نبود، دن. احکام و آثاری را نیز اعتبار م  نماید

نقش این امیور وهمی  و خییال  در زنیدگ . بشری از بین م  رفت
. بشری به مراتب بیشتر از واقعیت است
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مفهوم اعتباریات
اه در ذهن گی. در واقعیات به اشکال مختلف صورت م  گیردتصرف •

رای ء توسعه م  دهد و اضافه بر مصادیق واقع  کیه دارد، بییک ش 
سعه ء توآن، مصادیق اعتباری ایجاد م  نماید و گاه در حکم یک ش 

بت ء دیگیری نسیم  دهد و آثاری را که حقیقتاً مال آن است، به ش 
. م  دهد که حقیقتاً صاحب این آثار نیست
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مفهوم اعتباریات
ییرد کیه از اوقات نوع  ترکیب مفاهیم حقیق  را به کیار م  گبعض  •

. م  کنیدخود آن ترکیب، حقیقت  ندارد؛ ول  برای آن، حقیقت  فرض
 کیه مثالً ذهن از ترکیب افراد، مفهوم اجتماع را خلق م  کند؛ درحال 

در خارج فق  افراد وجود دارند و اجتماع عینیاً در خیارج موجیود 
قسام اجتماع از اعتباریات محض قبل از اجتماع است که در ا. نیست

. اعتباریات محض به آن م  پردازیم
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مفهوم اعتباریات
بیاط اعتباریات محض هم به نحوی از انحا بیا واقعییات ارتبنابراین •

ویش انسان در خلق ذهن  خی. دارند و کامالً گسیخته از واقع نیستند
ر از حقایق  که درک م  کند به نوع  بهره م  برد و هر چقیدر هیم د

. خلق، فعال تر باشد، باز با واقع در ارتباط است
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مفهوم اعتباریات
. نظر عالمه، ایجاد مفاهیم اعتباری نوع  خدعه ی فطرت ما استدر •

دلییل، به همین. فطرت باعث م  شود این نوع مفاهیم را اعتبار کنیم
. این مفاهیم جزو فطریات ما هستند و در فطرت ما ریشه دارند
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مفهوم اعتباریات
را در ذهین خیود ( بایید)وقت  انسان، مفهوم وجوب اعتبیاری مثالً •

م  سازد و درک م  کند، این درک، خالقیت او است و همان گونه که
لیین در اقسام اعتباریات محض بیان م  نماییم، در نظر عالمه ایین او

.نیرنگ و خدعه ی فطرت او است
فطرت باعث م  شود که او چیزی را که واقعاً وجود ندارد و نیوع •

اه این مفاهیم خیال  و توهم  در نگی. توهم و خیال است، درک کند
بایید »ابتدای  به راحت  قابل تمییز نیسیتند و آدم هیای عیادی مییز 

ادی و آنها در زندگ  ع. را با مفاهیم حقیق  درک نم  کنند« اعتباری
.دتوجه  ندارن« باید»عرف  خویش به خالقیت ذهن در مورد این 
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مفهوم اعتباریات
ارائه های ادب  چون تمثیل ها و استعاره ها را از جملیه میوارد عالمه •

:اگر شاعر م  گوید. اعتباریات محض م  شمارد
سروی چیو تیو بوسیتان ندییده ماه  چو تو آسمان ندیده است•

است
خود م  داند که معشوق، مصداق ماه و سرو نیست؛ اما آن را از روی •

مجاز و استعاره، ماه و سرو به حساب م  آورد و برای میاه و سیرو 
.یک مصداق اعتباری قرار م  دهد
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مفهوم اعتباریات

اینها امور وهمي و خيالي هستند، امتا همتي  •
امتتور وهمتتي و خيتتالي دارای ایتتر عينتتي و 

. اقيقي اند
 کند که عنصر خیال را دارد، تأثیری در جان انسان ها ایجاد م شعری •

را که اگر این عنصیر نبیود، آن تیأثیر عینی  و تکیوین  و خیارج 
.نداشت
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مفهوم اعتباریات
  و بیه به ذکر است که توهم و خیال در اینجا به اصطالح غیر فلسفالزم •

  وهم و خیال در وادی اصطالحات فلسف. معنای عرف  آن به کار م  رود
اً از طرییق در اصطالح فلسف  تا وقت  میدرکات مسیتقیم. با هم متفاوتند

حواس ظاهری ادراک م  شوند و مادام  که قوای حس  میا بیا آنهیا در 
طیه، ارتباط است، ما از علم حس  بهره مندیم؛ اما به محض انقطاع این راب

صورت حاصله ی موجود در ذهن، خیال اسیت کیه خزانیه ی حیس بیه 
وهیم عبیارت اسیت از : اما در مورد وهم، برخ  گفته اند. حساب م  آید

ازاین رو، اصطالح وهم و خیال با هم تفیاوت. مدرکات جزئ  غیر حس 
دارد؛ درحال  که ما این دو را در اینجا به معنیای  نزدییک بیه هیم و بیا 

.تسامح  در اصطالح فلسف  به کار م  بریم
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مفهوم اعتباریات
ا قوه ی واهمه در اصطالح فلسف  با وهم و قوه ی مخیله بیهمین طور •

خیال در اصطالح فلسیف  فقی  ییک ظیرف و. خیال تفاوت دارند
خزانه است و بایگان  اطالعات حس  شیمرده م  شیود، درحال  کیه
قوه ی مخیله، قوه ای است که در این صور حسی  مخزونیه، تصیرف

ه واضح است که خیال  کی. م  کند و صور جدیدی را ایجاد م  نماید
نیست خزانه ی صور حس  است، صاحب هیچ نوع ابتکار و خالقیت 

ه و مقصود ما از خیال در اینجا همان قوه ی تخیل یا مخیله اسیت کی
اعتباریات. یک قوه ی خالق و دائماً در حال ساخت و ساز م  باشد

.در واقع حاصل قوه ی مخیله است
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مفهوم اعتباریات
بعید یک مفهوم اعتباری ممکن است. محض مراتب  دارنداعتباریات •

فهیوم از مفهوم اعتباری خلق شده ی دیگری، تحقق یافتیه باشید و م
اهیم اعتباری سوم  بعد از آن پدید آید و همین طور بیه ترتییب مفی

ه در هر قیدر واسیط. اعتباری دیگر، یک  پس از دیگری خلق شوند
ورتیر خلق مفاهیم اعتباری بیشتر شود، به همان مقدار از واقعییت د

.خواهند بود و خالقیت ذهن در آنها افزایش خواهد یافت
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مفهوم اعتباریات
ال نظر عالمه طباطبای ، انسان موجودی است که با اراده بیه کمیدر •

کمال او مرهون اراده است و اراده، امری مرتب  با ادارک و . م  رسد
ازاییین رو، نیازمنیید ادراکییات  اسییت کییه اراده ی او در اییین . معرفییت

. یرنداعتباریات از این نیاز نشأت م  گ. اداراکات نقش داشته باشد
د و علوم حقیق ، از آنجا که ذهن نسبت به آنها حالت منفعیل داراما •

اراده در آنها نقش  ایفا نم  کنید، چنیدان تیأثیری در کمیال انسیان
ری در کمال ندارند؛ بلکه به تعبیری، خودشان ف  حد نفسه، هیچ تأثی

.انسان ندارند
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مفهوم اعتباریات
ر اراده ی اساس بیان عالمه، انسان نیاز به ادراکات  دارد که با عنصبر •

ان این نوع ادراکات، انس. خویش در آنها تصرف و دخالت کرده باشد
  در طبق این استدالل، هر چقدر دست انسیان. را به کمال م  رسانند

.داین ادراکات قوی تر باشد، نقش آنها در کمال بیشتر خواهد بو
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مفهوم اعتباریات
چند نکته در کالم عالمه طباطبایي. 1. 2. 2•
: در اینجا الزم است به چند نکته در عبارت عالمه توجه کنیم•
اراده در علوم حقیقی  نقشی : ظاهر مقصود عالمه آنجا که فرمود. 1•

ندارد و ما همان را که در واقیع و حقیقیت هسیت، ادراک می  کنیم، 
ی سیخن و. مربوط به وقت  است که انسان به علم و ادراک م  رسید

ه ای کیه ناظر به مقدمات ارادی تحصیل علم نیست، فق  به آن نتیجی
د بعد از این مقدمات پیدا م  شود، یعن  اذعیان، توجیه دارد و معتقی

.است این اذعان در کمال انسان نقش  ندارد
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مفهوم اعتباریات
د افزایش ادراکات برای موجود مدرک، در یک معنا، به افزایش وجود و در تعبیر دیگر، به شدت وجو. مطرح کرده و درست هم هست، علم از سنخ وجود م  باشد( ق1050متوفای )با توجه به بحث  که صدرالمتألهین اما •

حتی  . باشد، کمال استبنابراین خود معرفت، اگرچه معرفت به حقایق. یعن  هر چه انسان بداند، گویا وجودش بزرگ تر م  شود؛ یا به تعبیر دقیق تر، وجودش شدت م  یابد و مرتبه ی وجودی اش باالتر م  رود. برم  گردد
ت است که حت  بیا البته مقدمات کسب معرفت، اختیاری است و در این بحث  نیست؛ ول  نظر ما به خود معرف. اگر خود این معرفت اختیاری نباشد، باز از آن جهت که موجب اشتداد وجودی م  گردد، در کمال مؤثر است

.فرض عدم اختیاری بودن آن، در کمال تأثیر دارد
ال داشیته کمال اول  و ثانوی در عبارات عالمه اشاره ای بیه ایین دو نیوع کمییر ظاهراً مقصود عالمه از کمال، آنجا که فرمود این علوم در کمال نقش  ندارند، این کمال که درهرحال اشتداد وجودی است نباشد و شاید تعب•

لم به حقایق نیز از زمره ی البته به یک معنای  ع. با این بیان علم به اعتباریات، کمال ثانوی را تشکیل م  دهد. باشد؛ یعن  کمال اول ، همان کمال بالذات است و کمال ثانوی، کمال  است که انسان بعدها به آن دست م  یابد
« و الذین الیعلمیونهل یستوی الذین یعلمون»تواند تفسیر آیه ی شریفه ی م  کمال ثانوی خواهد بود، چون انسان قبل از این معرفت، آن شدت وجودی را نداشت و بعد از معرفت به آن دست پیدا م  کند؛ همان معنای  که 

مختلیف قابیل این عدم تسیاوی از جهیات. در این آیه، مدلول استفهام انکاری، بیان عدم تساوی مرتبه ی وجودی این دو گروه است. باشد[ آیا کس  که م  داند با کس  که نم  داند به لحاظ مرتبه ی وجودی تساوی دارند]
ادراکیات اگر اگر ادراکات انسان، مطابق با واقع باشد، واقعاً علم حاصل شده است و چون علم از سنخ وجود است، منشأ اشتداد وجودی و کمال م  شود و. یک  از جهات همین مسئله ی اشتداد وجودی است. تفسیر است

توجه داشته اند؛ چیه علم به حقایق در کمال نقش  ندارد، شاید به یک معنای دیگر از نقش در کمال: بنابراین عالمه آنجا که فرمودند. انسان، مطابق با واقع نباشد، در واقع جهل مرکب است و ما گمان م  کنیم که علم است
.اگر به معنای  که در کالم صدرالمتألهین است، عنایت داشته باشیم، معرفت مطلقا منشأ کمال است

تبارییات عالمیه اع. صیالً بیه اعتبارییات نفس االمیری نظیری نیداردو امقصود از اعتباری در عبارات عالمه، البته در رساله ی اعتباریات و در مقاله ی ششم از اصول فلسفه و روش رئالیسم، اعتباریات محیض اسیت . 2•
.نفس االمری را در این دو جا به حقایق ملحق کرده است

عنا است؛ یعن  اعتباری مشترک اطالق لفظ اعتباری بر اعتباریات محض به دو مبااز تعبیر عالمه در بدایة الحکمة و نهایة الحکمة این معنا استفاده م  شود که گویا اطالق لفظ اعتباری بر معقوالت ثان  منطق  و فلسف . 3•
بعید .   و فلسف  استمقصود از حقایق، مفاهیم ماهوی و مقصود از اعتباریات، معقوالت ثان  منطق: عالمه در ابتدای بحث در هر دو کتاب از حقایق و اعتباریات صحبت م  کند و م  فرماید. لفظ  بین این دو معنا م  باشد

.ظاهر تعبیر، بیانگر دو معنا برای اعتباری است. در آخر فصل، معنای دیگری از اعتباری که همین اعتباری محض است، ذکر م  کند
رییات نفس االمیری این معنا هیم بیر اعتبا. اعتباری مفهوم  است که ذهن با نوع  فعالیت و خالقیت آن را به دست م  آورد. اما با توجه به آنچه در مورد اعتباری ذکر کردیم، بیش از یک معنا از اعتباری فهمیده نم  شود•

دارنید؛ امیا در جهیت بله درست است که اعتباریات نفس االمری بیا اعتبارییات محیض تفیاوت. بدین ترتیب اعتباری، مشترک معنوی خواهد بود. صادق است و هم بر اعتباریات محض( معقوالت ثان  منطق  و فلسف )
ت و معلولییت، مفیاهیم  مفاهیم  مثل علیی. آنها فق  ریشه در واقع دارند؛ یعن  واقع، ریشه ی آنها است، نه خود آنها. اگر ذهن نبود، این مفاهیم حت  اعتباریات نفس االمری، اصالً تحقق  نداشتند. اعتباری بودن، مشترکند

وضیح دادیم، ما بازاء تیز مصداق علت و معلول مثالً آتش و حرارت، در خارج وجود دارد، اما فرد این مفهوم فق  در ذهن است، به عبارت دیگر همان گونه که در قبل ن. نیستند که اگر ذهن نباشد، تحقق عین  داشته باشند
.ندارد اما منشأ انتزاع دارد

ییک مفهیوم میاهوی اما در اینکه این توسعه، توسیعه در. حاصل م  شوندهیمبا توجه به آنچه بیان کردیم، اعتباریات نفس االمری از تحلیل مفاهیم ماهوی به دست م  آیند؛ درحال  که اعتباریات محض از توسعه ی مفا. 4•
م  توانید حاصیل محیضری چه همان گونه که گفتیم، مفاهیم نفس االمری از آنجا که منشأ انتزاع در واقع دارند، از امور واقع  به حساب م  آیند و یک مفهوم اعتبا. باشد یا توسعه در یک مفهوم نفس االمری فرق  نم  کند

.توسعه ای در این مفهوم نفس االمری باشد که عالمه از آنها به حقایق یاد م  کند
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مفهوم اعتباریات
ه مفهوم کل  ما چگونه از این مفاهیم جزئ  ب. آنچه ابتداءاً ادراک م  کنیم، مفاهیم جزئ  است. در چگونگ  نقش بستن مفاهیم ماهوی بحث است. •

وضییح فکیر اسیت، تساده ترین آنها که فق  بیرای. راه پیدا م  کنیم؟ در بحث های فلسف ، نظریات مختلف  نسبت به این مطلب وجود داشته است
فهوم کل  را بیه بر اساس این نظریه، ذهن مفاهیم جزئ  را م  گیرد، پوسته ی خصوصیات جزئ  را از آنها م  کند و از آن م. نظریه ی تقشیر م  باشد

.حقیقت ادراکات کل این نظریه، نظریه ی درست  نیست و فق  برای توضیح این اندیشه مورد استفاده قرار م  گیرد، نه برای تبیین. دست م  آورد
تحلیل از مفیاهیم در واقع مفهوم وجود با نوع . مفهوم وجود که به تعبیر فلسف  از بدیه  ترین مفاهیم م  باشد، از معقوالت ثان  به شمار م  آید. •

او و سایر ء غیر از خصوصیات  که هویت و ماهیت آن را تشکیل م  دهد، چیز دیگری دارد که بینذهن در م  یابد که ش . ماهوی به دست م  آید
.غیر از چیست ، دارای هست  هم هست. امور در عالم عین مشترک است

ط منظومیه این تعبیر معروف، در یک بحث دقیق به همان مطلب  که عرض شد، برم  گردد واال همان اشکاالت  که شهید مطهری در شیرح مبسیو. •
(.405ی 361، صص 9مرتض  مطهری، مجموعه آثار، ج : ک.ر)فرمودند، وارد خواهد بود 

83و 9، صص 1خواجه نصیرالدین طوس ، شرح االشارات و التنبیهات، ج ؛ و 340، ص 1شیخ اشراق، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج : ک.ر. •
.353، ص 2و ج 

؛ و عالمه (413ی 391، صص 6چاپ شده در مجموعه آثار شهید مطهری، ج )عالمه طباطبای ، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله ششم : ک.ر. •
، تعلیقات مقالیه ششیم، صیص 6؛ و شهید مرتض  مطهری، مجموعه آثار، ج 129ی 127، صص («االعتباریات»رساله ی )طباطبای ، رسائل سبعة 

.402ی 395
اشد و ذهین بشتهقطعاً مفهوم اجتماع ما بازاء ندارد؛ اما اگر ادعا کنیم منشأ انتزاع دارد از اعتباریات نفس االمری خواهد بود و اگر منشأ انتزاع ندا. •

.عهده دار ساخت آن باشد، یک اعتباری محض است
.130، ص («االعتباریات»رساله ی )عالمه طباطبای ، رسائل سبعة : ک.ر. •
(.  385، ص 6چاپ شده در مجموعه آثار شهید مطهری، ج )عالمه طباطبای ، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله ششم : ک.ر. •
.127، ص («اعتباریات»رساله ی )عالمه طباطبای ، رسائل سبعة، : ک.ر. •
. 9زمر، . •
ة، الفصیل عالمه طباطبای ، بدایة الحکمة، المرحلة الحادیة عشرة، الفصل التاسع؛ و عالمه طباطبای ، نهایة الحکمیة، المرحلیة الحادییة عشیر: ک.ر•

.العاشر
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شرعياعتباریات . 
اعتباریات شرعي. •
ع مصالح اعتباریات شرع  آن دسته از اعتبارات محض هستند که تاب•

.و مفاسد واقع  و به اراده ی اله  اعتبار شده اند
قسییم همانند اعتباریات عقالیی  بیه دو دسیته تاین اعتباریات نیز•

:م  شوند
.اعتباریات ثابت که به حیثیت ثابت بشر مرتبطند. أ•
.اعتباریات متغیر که با بعد متغیر بشر ارتباط دارند. ب•
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شرعياعتباریات . 
، فیرع، آنجا که حیقیت ثابت بشر، اصیل اسیت و حیثییت متغییراز •

.اعتباریات شرع  ثابت، اصل و اعتباریات متغیر، فرعند
یعت و در نظریه ی اندیشه ی مدون، کیفیت پیدایش متغییرات در شیر•

اقیع ایین نحوه ی ارتباط عناصر ثابت با متغیر را بیان کرده ایم و در و
. مطلب یک  از مبان  آن نظریه است
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شرعياعتباریات . 
در ذیل ذکر می  کنیم، بییان سیاده ی مطالیب مطیرح در آنجیا آنچه •

م  باشد که در واقع خالصه ای از مطالیب گذشیته نییز بیه حسیاب
:م  آید

رد، حقیقت بشر یعن  آن امر واقع  که جیزو حقیایق قیرار م  گیی. 1•
.دارای دو بعد و دو حیثیتِ ثابت و متغیر است
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شرعياعتباریات . 
.اموری اعتباری وجود دارند که با حقایق مرتب  هستند. 2•
ارنید؛ اعتباریات محض، ارتباط  وثیق و مستحکم  بیا انسیان د. 3•

زیرا از عوامل  هستند که بشیر از آنهیا بیرای کمیال خیودش بهیره 
.م  گیرد

، نیوع  با پذیرش مطالب فوق، نتیجه م  گیریم که اعتباریات محض•
تبیعِ دو بعید ارتباط با حقیقت بشر و با واقعیت عین  بشر دارند و به

.انسان، به ثابت و متغیر تقسیم م  شوند
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شرعياعتباریات . 
ل هادوی تهران ، تأمالت در علم اصول فقه، کتاب اول، دفتر سیوم، فصی: ک.ر. •

. «نظریه ی اندیشه ی مدون در اسالم. 2»اول، مبحث 
حکیام ا. اصطالح احکام اول  و ثانوی با اصطالح ثابت و متغیر متفیاوت اسیت. •

اول  مربوط به شرای  عادی و احکام ثیانوی مربیوط بیه حیاالت خیاص مثیل 
همین احکام اول  کیه در حالیت عیادی جرییان دارنید، . اضطرار و حرج هستند

نوی نییز همچنان که احکام ثا. ممکن است ثابت باشند و ممکن است متغیر باشند
غیر که مخصوص حاالت خاص هستند، ممکن است ثابت باشند و ممکن است مت

ارییات به عبارت دیگر حکم شرع  در زمره ی اعتباریات قرار دارد و اعتب. باشند
ت و متغیر تقسیم بنابراین احکام شرع  نیز به ثاب. به ثابت و متغیر تقسیم م  شوند

م احکام به م  گردند؛ اما تقسیم احکام به ثابت و متغیر از یک جهت است و تقسی
مربوط ضرورتاً این گونه نیست که هر حکم متغیری. اول  و ثانوی از جهت دیگر

لیت به شرای  خاص مثل اضطرار و حرج باشد و هر حکم ثابت  مربیوط بیه حا
.عدم اضطرار و عدم حرج
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قهفاستفاده از روش عقلي یا فلسفي در علم اصول امکان 

روش عقلي یا روش فلسفي. •
قهفامکان استفاده از روش عقلي یا فلسفي در علم اصول . 1. 1•
برخ  از مسائل در علم اصیول بیا روش عقلی  میورد بحیث قیرار •

و مقصود از روش عقل  همان روش  اسیت کیه در فلسیفه. م  گیرد
ل  در واقع این دسیته از مسیائل، شیبیه مسیائ. منطق به کار م  رود

ینکیه هستند که در دانش منطق یا فلسفه با آنها مواجه هسیتیم؛ نیه ا
.آنها مسئله ی فلسف  یا منطق  به معنای خاص کلمه باشند

م، هادوی رهراني، رأمالت در علم اصول فقته، کتتاب اول، دفتتر هشتت: ذ.ر
.  «روش عقلي یا روش فلسفي. 1»بخش سوم، فصل سوم، مبحث 



53

قهفاستفاده از روش عقلي یا فلسفي در علم اصول امکان 

تمیاع تمام بحث های غیر مستقالت عقل  ی مثل بحث ضد، بحث اج•
امر و نه ، بحث مقدمه ی واجب ی و همچینن برخ  از اصول عملی  

ن بیه که اصول  ها آن را م  پذیرنید و از آ)مثل برائت عقل ، احتیاط 
ین دو تخیییر در دوران بی)و تخیییر ( احتیاط عقلی  تعبییر م  کننید

.همه با روش عقل  مورد بحث و مطالعه قرار م  گیرند( محصور

م، هادوی رهراني، رأمالت در علم اصول فقته، کتتاب اول، دفتتر هشتت: ذ.ر
.  «روش عقلي یا روش فلسفي. 1»بخش سوم، فصل سوم، مبحث 
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قهفاستفاده از روش عقلي یا فلسفي در علم اصول امکان 

اده برخ  مسائل نییز، بعضی  از اصیول  ها از روش عقلی  اسیتفدر •
م  کنند و برخ  دیگر در همان مسائل به روش های دیگیر تمسیک

رخی  مثالً در بحث استعمال لفظ در بیش از ییک معنیا، ب. م  نمایند
از روش عقلیی  اسییتفاده ( ق1329ی 1255)مثییل صییاحب کفایییه 

یا ( ق1337ی 1248)کرده اند و برخ  دیگر مثل سید صاحب عروه 
ا از روش دیگری بهره گرفته اند که م( ق1400ی 1353)شهید صدر 

.از آن به روش عرف  تعبیر م  کنیم
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ز ییک شهید صدر همانند آخوند معتقد است استعمال لفظ در بیش ا•
ی وی در نتیجه با آخوند، موافیق و در روش بیا و. معنا جایز نیست

عمال صاحب عروه بر خالف شهید صدر قائل است اسیت. تفاوت دارد
لفظ در بیش از یک معنا جایز است؛ اما همانند وی، روشیش، روش

. عرف  است
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نطقی  روش عقل  در اینجا همان روش  است که فیلسوف و مگفتیم •
اصول با آن به بحث م  پردازند؛ اما آیا اصالً کاربرد چنین روش  در

فه مجال دارد؟ آیا ما م  توانیم از روش های عقل  که در منطق و فلس
؟به کار م  رود، در علم اصول هم استفاده کنیم
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ن سیؤال اینکه جایگاه این سؤال معلوم گردد، باید به نکته ی ایبرای •
قایق روش های فلسف  برای کشف ح: آن نکته این است. توجه نمود

رح هستند و به عالَم  مربوط م  شوند که در آنجا برای مفیاهیمِ مطی
ت درحال  که در علم اصول از حقایق صحب. ی باشد«ما بازاء»شده، 

بیه در علم اصول از مطالب  بحث م  کنیم که همیه ی آنهیا. نم  کنیم
.نحوی از انحا از سنخ اعتباریات است
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آیا ما م  توانیم از روش های عقل  بیرای بررسی  مسیائل  کیه در•
دالل  کیه حوزه ی اعتباریات هستند، استفاده کنیم؟ آیا شیوه های است

ل در فلسفه و منطق مطرح م  شوند و در مورد حقیایق هسیتند، قابی
؟تطبیق بر امور اعتباری نیز هستند
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:برای جواب باید به مقدمات زیر توجه کنیم•
مفاهیم بیه ما قبالً این مطلب را مفصل گفتیم و بارها تکرار کردیم که•

: سه دسته تقسیم م  شوند
حقایق . أ•
اعتباریات نفس االمری . ب•
. اعتباریات محض. ج•
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« میا بیازاء»از حقایق، مفاهیم  است کیه در خیارج دارای مقصود •
ارند و ند« ما بازاء»هستند و مقصود از اعتباریات، مفاهیم  است که 

این مفاهیم  که ذهن آنهیا را . ذهن آنها را به نحوی از انحا م  سازد
: م  سازد، خود به دو دسته تقسیم م  شود

ا مفاهیم اعتباری ای که ریشه و منشأی  در واقع دارنید و ذهین بی. 1•
. ازدقرار گرفتن در برابر آن واقعیت، به ناچار ایین مفیاهیم را م  سی

. اینها اعتباریات نفس االمری اند
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د و مفاهیم  که از چنین منشیأی  بیه آن معنیا برخیوردار نیسیتن. 2•
کیه ایین البته این بدان معنا نیست. اعتباریات محض نامیده م  شوند

.دارندجزافند و هیچ علت و حکمت  ن( اعتباریات محض)اعتباریات 
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قیل اعتباریات نفس االمری، احکیام  هسیتند کیه ع: گفتیمهمچنین •
زیرا آنها در واقع از سینخ اعتبارنید، بیه همیین. عمل  صادر م  کند

ادر دلیل م  توان در یک تعبیر، آنها را احکام  دانست کیه عقیل صی
م  کند؛ اما از آن جهت کیه ریشیه در واقعییت و نفس االمیر دارنید، 

. آنها اموری هستند که عقل آنها را درک م  کند: م  توان گفت
در مورد عقل عمل  این بحث وجود دارد که آیا عقل عمل  مُیدررِک •

قیل است یا چیزی را ایجاد م  کند؟ در واقع به معنای دقیق کلمیه، ع
عمل  ایجادکننده است؛ اما از آنجا که ایجادشیونده، ریشیه در واقیع
یر دارد و عقل به نحوی در ایجاد آن مضطر است، از آن به ادراک تعب

.م  کنیم
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مورد اعتباریات محض، از جمله مثال های  کیه بیرای آن مطیرح در •
 ، مقصیود از اعتبارییات عقالیی. م  شود، اعتباریات عقالی  اسیت

نابراین ب. اعتبارات  است که عقال از آن جهت که عاقلند حکم م  کنند
. شامل احکام عقل  ای که عقال هم به آنها حکم م  نمایند، نم  شیود

کمت  در اعتبارات عقالی ، عقال بر اساس منافع و مصالح و با یک ح
کیام بنابراین این اح. در حد ادارک خودشان، اقدام به اعتبار م  کنند

.جزاف و باطل نیستند
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همیه ی اعتبارییات ( ش1360ی 1281)تعبیر عالمه طباطبیای  به •
زییرا . محض توهمند؛ اما توهم  کیه منشیأ آثیار واقعی  م  شیوند
نقیش همان طور که قبالً هم گفتیم، مفاهیم اعتباری در زنیدگ  بشیر

دارند و او را به سمت امور مختلف م  کشیانند و وادار بیه تحرییک
.م  سازند
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یختن، هم با توجه به همین خصلت اعتباریات ی خصیلت بیرانگعقال •
ار بازداشتن و تأثیری که در اراده ی انسیان دارنید ی اقیدام بیه اعتبی
ا م  کنند و با آن اعتبار، مخاطبان خودشان را جهت م  دهند، آنهیا ر
در مسیرهای خاص  وادار به حرکت م  کنند و از مسیرهای خاصی 

.بازم  دارند
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ت هم در برخ  تقنینات خویش به همین روش عمل کرده اسیشارع •
هدایت کیرده و با اعتبارات  شبیه اعتبارات عقالی ، بشر را به سمت 

.و یا از ورود در برخ  مسیرها بازداشته است
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ییا آ: با توجه به این مطالب دوباره به سؤال خیود بیازم  گردیمحال •
کیام اح»اعتباری بودن این امور با توجه به آن جمله ی فلسیف  کیه 

ات بیه ، باعث م  شود که اعتباری«حقایق در اعتباریات جاری نیست
کم بیر طور کل ، دنیای مستقل  از حقایق داشته باشند و احکام حیا
حکام اعتباریات و به تبع روش های موجود در ساحت اعتباریات با ا

و روش های  که در حوزه ی حقیایق وجیود دارد، کیامالً متفیاوت و 
؟متباین باشد
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بوط به درست است که بعض  از احکامِ مر. خیر: پاسخ باید گفتدر •
کمی  حقایق، وابسته به خود حقیقت است و در غیر حقایق چنین ح

به این شکل جاری و ساری نیست؛ ول  در همیه ی امیور این گونیه 
. نیست
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ات طور کل  سه امر باعث م  شود که احکام حقیایق در اعتبارییبه •
:جریان پیدا کند

اعتباری اگرچه اعتباری است، اما خودِ آن از ییک جهیت امیری . 1•
.حقیق  است
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ه ذهن ما یک  از حقایق این عالم است و مفیاهیم  کی: آنکهتوضیح •
ند در ذهن ما هستند از جمله حقایقند و اعتباریات از مفاهیم  هسیت

پیس اعتبارییات از حقیایق ایین عیالم . که در ذهن ما وجود دارند
در . م  شوداین مطلب شبیه آن بحث  است که در فلسفه بیان. هستند

وجود ذهن  از یک جهت وجود ذهن  اسیت؛ امیا از : آنجا م  گوییم
. یک منظر دیگر خودِ همین وجود ذهن ، یک وجود خارج  اسیت
صورت  از آتش، وجود ذهنی  آتیشِ در خیارج اسیت؛ امیا همیین 
صورت از آن جهت که در ذهن وجود دارد ییک موجیود خیارج  

.است
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ق قرار عبارت دیگر اگرچه اعتباریات از یک جهت در مقابل حقایبه •
قایق م  گیرند و ما در تقسیم مفاهیم، اعتباریات را در یک قسم و ح

را در قسم دیگر قرار م  دهیم، اما از جهت دیگر، خیود اعتبارییات
ند و بخش  از حقایقند و از این جهت تمام احکام حقایق را دارا هست

در این جهت فرق  بیین اعتبیاری محیض و اعتبیاری نفس االمیری
همه ی آنها اموری هستند که در ذهن محققند و خیودِ ذهین، . نیست

پس همیه ی ایین امیور هیم . یک حقیقت و یک واقعیت عین  است
.واقعیت عین  پیدا م  کنند
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سیت عنوان مثال، اگر در واقع و حقیقت، اجتماع دو نقیض محال ابه •
و وجود و عدم قابل جمع نیستند، همیین حکیم در اعتبارییات هیم 

ده، در اینجا هم با همان شرایط  که در تنیاقض ذکیر شی. ثابت است
د و یک اعتباری نم  تواند هیم باشی. وجود و عدم قابل جمع نیستند

هم از همان جهت که هست، نباشد؛ یا در همان جیای  کیه هسیت، 
.نباشد
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بسته مقابل، استحاله ی دور و تسلسل از جمله احکام  است که وادر •
در . تبه خود حقیقت است و در غیر حقایق به این شکل جاری نیس
لل دائم حقایق استحاله ی تسلسل به این معنا است که در سلسله ی ع
گاه بیه به سمت گذشته برویم و علتِ علت را جست وجو کنیم و هیچ

تیجه برای در ن. علت  دست نیابیم که خود، معلول علت دیگری نباشد
ر طول هیم ء، باید ب  نهایت علت تحقق پیدا کنند که دتحقق یک ش 

نید، از نظیر هستند و چنین چیزی، یعن  اینکه ب  نهایت تحقق پیدا ک
.فلسف  محال است
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ه مقصود ما از ب  نهایت، ب  نهایت به معنیای واقعی  کلمیه اسیت، نی•
ر ییک دانه های آرد د. ب  نهایت به معنای زیاد که نم  توانیم بشماریم

گون  آرد، تعداد محیدودی دارد؛ ولی  چیون ابیزار شیمارش آن را 
 نهاییت، درحال  که این ب . نداریم م  گوییم ب  نهایت دانه در آن است

.ب  نهایت واقع  نیست
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ای بیه معنی« ب  نهاییت»ء، اگر قرار باشد برای تحقق یک شی حال •
میور ء متوقیف بیر تحقیق اواقع  کلمه، تحقق یابد و تحقق آن شی 
. ء تحقیق پییدا نخواهید کیردنامتناه  باشید، هرگیز خیود آن شی 

پیس معلیوم. ء موجود و محقق اسیتدرحال  که ما م  بینیم آن ش 
  بیه یعن. ء در جای  متوقف م  شودم  گردد سلسله ی علل این ش 

.وییمعلت  م  رسیم که دیگر علت  ندارد و به آن علت العلل م  گ
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دالل تسلسل کامالً ناظر به حقایق اسیت؛ چراکیه میا اسیتاستحاله ی •
ارج خود را بر این نکته بنا م  کنیم که تحقیق امیر نامتنیاه  در خی
ه به محال است و هر چه در خارج تحقق پیدا کند، به لحاظ تعداد ی ن

این بحیث بیه ایین شیکل در . لحاظ خودِ آن هویت ی متناه  است
ین معنیا اعتباریات جاری نیست؛ زیرا در اعتباریات اصالً تحقق به ا

ایین . تحقق اعتباری جز همین اعتبیار چییز دیگیری نیسیت. نیست
لیت و تحقق مثل تحقق حقایق نیست که چیزی در خارج باشید و ع

. داردبنابراین در آن، عدم تناه  استحاله ای ن. زایش  داشته باشد
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نده تا از آنجا که هر اعتباری، اعتبارکننده ای م  خواهد و اعتبارکناما •
ننیده حدی م  تواند اعتبار کند، تا جیای  اعتبیار هسیت کیه اعتبارک
.  شیودم  تواند اعتبار نماید، و از آنجا به بعد این اعتبیار متوقیف م 

ی م  توانید یعن  اعتبار، تابع اعتبارکننده است و اعتبارکننده تا حید
.اعتبار کند
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ل م  شویم؛ بنابراین در بحث اعتباریات هم قائل به استحاله ی تسلس•
.  کنیماما نه از آن جهت  که در حقایق، استحاله ی تسلسل را قبول م 

.پس بین حقایق و اعتباریات در اینجا تفاوت است
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: مانیداین وصف همیشه در بحث اعتباریات باید جهت محفیوظ ببا •
آن اعتباری از آن جهت که حقیقت است، احکام حقیقت را دارد و از

.جهت که اعتباری است، احکام حقیقت را ندارد
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نهیا در خصوص اعتباریات نفس االمری این نکته وجود دارد که آ. 2•
  در یعن  ییک جهیت حقیقتی. به لحاظ آن نفس االمرشان حقیق  اند

ت بنیابراین اعتبارییا. آنها هست کیه در اعتبارییات محیض نیسیت
از یکی . نفس االمری از دو جهت تحت احکام حقایق قرار م  گیرند

ی این جهت که مطلق اعتبار ی چه اعتباری محض و چه نفس االمری
یک حقیقت و یک امر واقع  و یک امر محقق در ذهن است و یک 

 االمر از این جهت که ریشه ی اعتباریات نفس االمری، واقعیت و نفس
اعتباریات نفس االمری هم به لحاظ جهت اول و هم بیه لحیاظ . دارد

.جهت دوم تابع احکام واقع  م  شوند
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د و حت  بخش  از قواعد عقل  و فلسف  اختصاص به حقایق ندار. 3•
وت تفیا. در اعتباریات از آن جهت که اعتباری اند، نیز صیادق اسیت

ر اعتباری و حقیق  باعث نم  شود که در هییچ حکمی  بیا همیدیگ
. مشترک نباشند
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بیود و. در عالم واقع محیال اسیتعنوان نمونه اجتماع دو نقیضبه •
نبود یک چیز، از یک جهت در یک جا و در یک زمان با هم جمیع 

چیه . در عالم اعتبار هم اجتمیاع دو نقییض محیال اسیت. نم  شود
زاع اعتباری، نفس االمری باشد که ما به ازاء ندارد و فقی  منشیأ انتی

ت محیال اسی. دارد، چه اعتباری محض باشد که اصالً واقعیت  ندارد
. اشیدیقین که یک اعتباری نفس االمری است، هم حجت باشد هم نب

همین طور محال است چراغ سبز هم برای جواز عبور وضع شود هم
.عبوربرای عدم جواز 
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روش عقل  با توجه به سیه مطلیب زییر بیه حقیایق: خالصه آنکه•
:اختصاص ندارد

اعتباریات، چه نفس االمری و چه محیض، بیه نیوع  حقیقیت : اوالً•
. هستند؛ زیرا مفاهیم  از ذهن هستند و ذهین امیری حقیقی  اسیت

.ستندبنابراین از آن جهت که حقیقتند، تابع احکام عموم  حقایق ه
ت اعتبارییات نفس االمیری بیه دلییل نفس االمرشیان از حقیقی: ثانیاً•

.برخوردارند و احکام حقیقت در آنها ساری و جاری است
.اعتباریات و حقایق در برخ  احکام با هم مشترکند: ثالثاً•
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باعث شده برخ  گمیان کننید احکیام حقیایق در اعتبارییاتآنچه •
ده جریان ندارد، بیان عالمه طباطبای  است که ظیاهراً درسیت فهمیی

بر اساس بیان وی در خصیوص مباحیث فقیه و اصیول. نشده است
ه عمدتاً از اعتباریات بحث م  شود و در آنها بحث  وجیود نیدارد کی

ا همین این سخن عالمه ب. ناظر به حقیقت به معنای خاص کلمه باشد
ظییاهرش در حییال  اسییت کییه گاه وب  گییاه در فقییه و اصییول بییه 

ایق استدالل های  برخورد م  کنیم که فلسیف  اسیت و در وادی حقی
.جاری است، نه در وادی اعتباریات
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تمیام احکیام . این اسیت کیه فرمیایش عالمیه درسیت اسیتحق •
عنیا اعتباریات با تمام احکام حقایق یکسان نیست؛ اما ایین بیدان م

نیست که اصالً احکام حقیایق در احکیام و امیور اعتبیاری جیاری 
.به بیان دیگر نف ، کل  نیست. نیست
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ق وی نم  خواهد بگوید که تمام احکام اعتباریات بیا احکیام حقیای•
اسیتادش، متفاوت است؛ زیرا خود وی در تعلیقه اش بر کفایه به تبیع

، درعین حیال (ق1361ی 1296)شیخ محمدحسین غروی اصفهان  
فلسف  که کامالً با خصوصیات اعتباریات آشنا بوده، به استدالل های

ث عالمه کس  است که در بح. و روش های عقل  تمسک کرده است
کتیه اعتباریات تحقیق کرده و در مورد آن رساله نوشته و بیر ایین ن

ق واقف بوده است که به هر حال احکام اعتباریات بیا احکیام حقیای
.یک  نیست
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این نظریات در باب اعتباریات و آن مینش عملی  در تمسیک بیه•
ت کیه استدالل های فلسف  برای بحث های اعتباری، بیانگر ایین اسی

  عالمه نم  خواهد جریان احکام حقایق را در اعتباریات به طور کل
.نف  نماید
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زیم، به همان طور که اشاره کردیم و بر آن دوباره تأکید م  وربنابراین •
در طور کل  نکته ی مهم و معیار در استفاده از اسیتدالل های عقلی 

در هر جای  کیه. مباحث فقه و اصول، توجه به جهت اعتباری است
مباحث اصول  ی ییا فقهی  کیه فعیالً محیل بحیث میا نیسیت ی بیا 

فاده استدالل های عقل  مواجه شویم و بخواهیم از احکام حقایق است
ت و کنیم، باید توجه نماییم که آیا در آن جنبه ای کیه میوردنظر اسی
تفاوتند؟ برای آن استدالل م  آوریم، اعتباری و حقیقت مشترکند یا م
تبارییت یعن  آیا آن جنبه به حقیقت اعتباری مربوط است ییا بیه اع

. اعتباری؟ و این نکته، نکته ی بسیار مهم  است
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ام از اوقات غفلت از آن باعث این گمان م  شود که تمام احکگاه  •
قایق اعتباریات و احکام حقایق یکسان است و همان بحث  که در ح

جاری است عیناً در اعتباری هیم قابیل تطبییق اسیت؛ حیال آنکیه 
ق و همان طور که یکسان نبودن تمام  احکیام حقیای. این گونه نیست

 های احکام اعتباریات به معنای این نیست که احکام حقایق و روش
.مورد استفاده در آنها اصالً در حوزه ی اعتباریات جریان ندارد

م، هادوی رهراني، رأمالت در علم اصول فقته، کتتاب اول، دفتتر هشتت: ذ.ر
.  «روش عقلي یا روش فلسفي. 1»بخش سوم، فصل سوم، مبحث 



90

قهفاستفاده از روش عقلي یا فلسفي در علم اصول امکان 

ه با توجه به اینکه در بحث های اصیول  بیه هیدف دسیتیاب  بیحال •
در ییک : مدستورات، ابتدا به توصیف م  پیردازیم، م  تیوانیم بگیویی

ول از بررس  توصیف  معلوم م  گردد اصول  ها در برخ  مسائل اصی
روش عقلیی  اسییتفاده م  کننیید و فیی  الجملییه م  تییوان آن روش را 

.توضیح داد
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اهیم از در پ  این توصیف، این دستور به دست م  آید که اگیر بخیو•
ات این روش استفاده کنیم، یا بایید از آن جهیت باشید کیه اعتباریی

ر حقیقت دارند، یا باید از آن جهیت باشید کیه اعتبارییات ریشیه د
ر حقیقت دارند و یا از آن جهت باشید کیه اعتبارییات بیا حقیایق د

.احکام مشترکند
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ائل اگر خارج از این سه دایره، از روش عقل  یا فلسف  بیرای مسی•
ری از آن پیس اگیر در اعتبیا. اعتباری استفاده کنیم، اشتباه کرده ایم

یریم جهت که اعتباری است، حکم  یا قاعده ای یا روش  را به کار گ
که آن حکم ییا قاعیده ییا روش اختصیاص بیه حقیایق دارد و در 

.اعتباریات جاری نیست، به ب  راهه رفته ایم
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نتایج بحث
.تضاد در اعتباریات معنادار است. 1•
.هدف از اعتبار تحریک مکلف در خارج است. 2•
.نیستنددو تحریک ناسازگار با هم قابل جمع . 3•
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