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  مقدمه
ترين متفكران عالم اسـالم اسـت كـه عمـق و جامعيـت تفكـر       عالمه طباطبايي از بزرگ

هاي تفكر انساني ايشان موجب شده در شمار معدود متفكراني قرار بگيرند كه در تمام زمينه
شامل مسـائل فـردي مـي    سخني براي گفتن و راهي براي نمايان كردن دارند. اين قلمرو هم 

گردد و هم شامل مسائل اجتماعي، هم حوزه اعتقادات و عبادات را شـامل مـي شـود و هـم     
  شامل معقوالت و اجتماعيات.

در دوره اخير عالمـه تنهـا انديشـمندي باشـد كـه حكـيم بـه بهتـرين صـورت معـرف           
، عظمـت  به قول شهيد مطهري با گذشت سـاليان دراز وضعيت فكري و انديشه ايشان است. 

  .روشن خواهد شدبيش از پيش ايشان و افكار و انديشه هاي بلند او 
يكي از مهمترين وجوه تفكر عالمه طباطبايي انديشه سياسـي ايشـان اسـت كـه داراي     
ابعاد و زواياي مختلـف مـي باشـد. توجـه بـه ايـن انديشـه سياسـي در دوره كنـوني اهميـت           

سي اجتماعي مختلفي و چند پارگي ها و افراط دوچندان دارد زيرا امروز جهان با مسائل سيا
و تفريط هايي روبرو است كه انديشه سياسي عالمه مي توانـد پاسـخي بـه همـه ايـن مسـائل       

است  عالمه ابتكاري و بديع هايديدگاه جمله ادراكات اعتباري ازنظريه باشد. در اين ميان 
 است. كه هنوز آن گونه كه شايسته است، مورد تحليل قرار نگرفته 

نظريه ادراكات اعتباري، نشان ها در تبيين ديدگاه عالمه در باب ترين قدميكي از مهم
اجتماعي ايشان است. بر اين اساس در اين مقاله  -دادن كاركرد اين نظريه در انديشه سياسي

كه از روش تفسيري و مراجعه به متن آثار عالمه استفاده شده است تالش گرديده است در 
هم انديشه سياسي عالمه طباطبايي و نگاه ايشان به مسائل مختلف قلمرو سياست چند بخش 

از جمله حكومت، جامعـه، عـدالت و اقتصـاد و بـه نـوعي پاسـخ عالمـه بـه مسـائل سياسـي           
اجتماعي ارائه گردد و هم مباني معرفتي اين انديشـه سياسـي بـا تاكيـد بـر نظريـه ادراكـات        

واقع مقاله به دنبال پاسخ به اين سوال است كـه انديشـه    اعتباري مورد بررسي قرار گيرد. در
سياسي عالمه طباطبايي ريشه در چه مباني دارد، مباني كه نوع نگاه عالمه به مسائل مختلـف  
سياسي جامعه را جهت داده است. از اين جهت در ابتـدا ضـمن پـرداختن بـه نگـاه و درك      
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ريه ادراكات اعتباري كه در واقع انديشه عالمه از وضعيت زمانه، مهمترين مباني آن يعني نظ
  سياسي عالمه نتيجه كاربرد و حاصل اين نظريه است مورد بررسي قرار گيرد.

بر اين اساس تالش گرديده است براي فهم انديشه سياسـي عالمـه طباطبـايي و مبـاني     
الي آن به متن آثار عالمه مراجعه گردد و با خوانش اين متون، مسئله اصلي پـژوهش از البـ  

اين متون استخراج گردد. به عبارتي روش مقاله نوعي مواجهه تفسيري و هرمنوتيكي با متن 
عالمه است كه در اين مواجهه هم مباني و اصول انديشه سياسي عالمه و هم نوع نگاه عالمه 
به مولفه سياسي چون حكومت، عدالت ، اقتصـاد و ... اسـتخراج و مـورد بررسـي قـرار مـي       

  گيرد.
ر پژوهشهايي كه تاكنون در مورد عالمه طباطبايي صورت پذيرفته است كمتر در بيشت

انديشه سياسي ايشان مورد توجه قرار گرفته است و از اين جهت طرح اين مسـائل ضـروري   
انديشه سياسي عالمه با توجه به مباني مي باشد. عالوه بر اين تالش اين مقاله در جهت طرح 

  يه ادراكات اعتباري نوآورانه مي باشد.و مفروضات معرفتي از جمله نظر

  نگاه و درك عالمه از وضعيت زمانه
اش مسـتلزم شـناخت پرسشـها، مجـادالت و     فهم پاسخ هر متفكري به سـواالت زمانـه  

مسائل آن دوره است. از اين جهت به اختصار به برخي از مجـادالت فكـري دوره عالمـه و    
ي بايد گفت، عالمه درك عميقـي نسـبت بـه    درك ايشان از آنها اشاره مي شود. به طور كل

زمانه خود كه دوره رقابت مكاتب فكري و فلسفي چون ماركسيسم و ليبرالسيم و ورود اين 
انديشه به ايران بوده است داشته است به طوري كه بسياري از آثار و انديشه هاي عالمه كـه  

تب و بيان تمايزات آنهـا بـا   در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد نوعي پاسخگويي به اين مكا
ماركسيسم در ايـران در زمـان   باشد. به طور نمونه عالمه با اذعان به اينكه انديشه اسالمي مي

فلسفه تنها راه مقابله با ها توسعه يافته است معتقد است اي وري و پس از آن توسط توده پيشه
ر حـالي كـه امـروزه جـزء     هاي قبـل چنـين نبـوده اسـت د    باشد. به زعم ايشان دورهمي آنان 

ترين نيازها مي باشد كه بايد با درك درست از زمانـه ايـن جريانهـا تبيـين و پاسـخ      ضروري
  )220 ، ص.1388ي، يادنامه عالمه طباطبايمناسب به شبهات و اشكاالت آنها داده شود. (
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بـا تاكيـد بـر    پيگيـري طـرح مدرنيزاسـيون    ورود همين جريانهـاي فكـري، بـه همـراه     
از سوي دستگاه حاكميت پهلوي موجـب گرديـد عالمـه و تنـي     گرايي  تجددو ليسم ناسيونا

چند از ديگر علما و متفكران با درك زمانه خود به دنبال پاسخ مناسب به اين جريانها باشند 
و با توجه به اينكه تقريباً همه اين جريانها بر تعارض مباني اسالمي با وضـعيت مـدرن تاكيـد    

مام تالششان در رد اين تعارض و ارائه تصوير مناسب از اسـالم و اصـول   داشتند، اين علما ت
ايـن   اهللا بروجردي پس از درگذشت آيتسياسي اجتماعي آن بود. در همين راستا است كه 
هاي اي خاص، با نقد فضاي حاكم بر حوزهعلما و از جمله عالمه، البته با احتياط و در دوره

گيـري از  و ورود بـه بحثهـاي فلسـفي و سياسـي بـا بهـره      علميه خواستار تغيير فضـاي حـوزه   
امكانات و روشهاي جديدي بودند تا بتوانند به مقصـود خـود در پاسـخگويي بـه شـبهات و      

مكتـب  « مجالت درمقابله با جريانهاي مقابل بپردازند. تدريس دروس فلسفه، چاپ مقاالتي 
ــالم ــيع «و » اس ــب تش ــان( »مكت ــه  ) و 293، 296 ، صــص.1385، جعفري ــراض ب ــه «اعت اليح
از سـوي عالمـه در ايـن راسـتا      )553 ، ص.1382معـاديخواه،  »(هاي ايـالتي و واليتـي   انجمن

  صورت گرفت.
در اوج ترويج افكار ليبرالي از را كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم عالمه طباطبايي 

م از سـوي ديگـر بـه نگـارش درآورد تـا هـم بـه        يك سو و قدرت گرفتن افكـار ماركسيسـ  
پتانسيل باالي فلسفه اسالمي در پاسخگويي به مباحث  ها پاسخ دهد و همبهات اين جريانهش

  فكري دوره جديد را نشان دهد.
عالمه با شناختي كه از همين منظر فلسفي نسبت بـه مسـائل اجتمـاعي سياسـي جامعـه      

وره ايران و به طور كلي جوامع اسالمي دارد دو مشكل عمده را بـيش از ديگـر مسـائل در د   
كنوني تاثير گذار و نقش آفرين مي داند. يكي مشكل، حكومتهاي موجود در طـول تـاريخ   

اند دين را فاقد يا در تعارض با امور اجتماعي اين سرزمين هستند كه در تمام مدت كوشيده
و سياسي بدانند و با جلوگيري از طرح مباحث سياسي اجتماعي ديـن در بـين مـردم بـه هـر      

د دين به سياست مقابلـه كننـد و مشـكل دوم غربزدگـي جامعـه و مقلـد       طريق ممكن با ورو
ن اسالمي اسـت. (طباطبـايي، بـي تـا،     غرب بودن از سوي جامعه و استعمار و استثمار سرزمي

  )20-19 صص.
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در واقع عالمه هم مشكل را از خود مسلمين و حاكمان آنهـا مـي دانـد و هـم نفـوذ و      
آغاز به خاطر ترسي كه از دين داشتند بـه مقابلـه بـا    استعمار غرب و شرق. حاكمان از همان 

مسائل اجتماعي دين پرداختند و در ايـن راسـتا صـرفاً ديـن را در مسـائل عبـادي و تقليـدي        
منحصر دانستند و به شدت با مخالفان برخورد كردند. در مقابل نيز در زماني كه قدرت اين 

ب اسـالم مطـرح گرديـد فرهنـگ و     حاكمان به كاستي گرايد و امكان طرح انديشه هاي نـا 
آموزه هاي غربي و شرقي غلبه پيدا كرد و چه با استقبال خود مردم و متفكران و چه نفـوذ و  

  قدرت استعمارگران، بار ديگر مقابله جدي با نفوذ دين صورت پذيرفت.

  نظريه ادراكات اعتباري
و نقـش معرفتـي    دريچه و منظر ورود عالمه طباطبايي به نظريه ادراكات اعتباري عقل

اجتماعي،  -عالمه از دريچه فلسفه به همه مباحث پيراموني از جمله مسائل سياسي آن است.
پـردازد. در ايـن نگـاه فلسـفي، عقـل و تحليـل عقالنـي مسـائل و ابتنـاي          تفسيري و ديني مي

مباحث بر استداللهاي عقالني در درجه اول داراي اهميـت اسـت. البتـه در كنـار ايـن نگـاه       
ني، با توجه به نوع تفكر فلسفي كه عالمـه در آن قـرار دارد يعنـي حكمـت متعاليـه يـا       عقال

-فلسفه صدرايي، در كنار عقل، مباحث نقلي(دين) و سلوك عرفاني نيز به كـار گرفتـه مـي   

  شود.
هـاي فكـري از   با چنين تركيبي است كه وضعيت فكري عالمه متمايز از ديگر جريان

گرايي است. به طور مثال از نظر عالمه در تفسـير آيـات   باطنجمله متكلمين، ظاهرگرايي و 
قرآن نه تنها تمسك صرف به ظواهر آيات پذيرفته نيست بلكه روش محدثيني نيز كه صرفاً 

مـردود مـي شـمارد.    كنـد  اساس نقل و راي را مبنـي بـر اينكـه صـرف روايـت كفايـت مـي       
  مقدمه) ،1353(طباطبايي، 

لمين و باطن گرايان نيز كه قرآن را طبـق آراي خـود   همچنين از نظر عالمه روش متك
-اي مخالف با راي خويش بود آن را به راي مورد نظر تاويـل مـي  كنند و اگر آيهتفسير مي

  روند پذيرفتني نيست. (همان: مقدمه)كنند و با عينك رنگين سراغ قرآن و دين مي
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قرآن چه ظاهر و چه باطن،  هايعالمه با نفي اين جريانها معتقد است بايد به همه جنبه
كنـد بلكـه بـه منزلـه     چه عقل و چه نقل توجه كرد، باطن قرآن ظاهر آن را ابطال و الغا نمـي 

  )48 ، ص.1362. (طباطبايي، شيعه در اسالم، بخشدروحي است كه جسم خود را حيات مي
بر اين اساس يكي از مهمترين مباني تفكر فلسـفي عالمـه طباطبـايي نظريـه ادراكـات      

هاي فلسفه به طور كلي عالمه با تاكيد و در آثار متعدد خويش يكي از غايتاعتباري است. 
  )4 ، ص.1362. (طباطبايي، نهايه الحكمه، داندرا تشخيص حقايق از اعتباريات مي

االنسـان فـي الـدنيا،     رساله االعتباريات، رسالهايشان در بسياري از كتب خود از جمله 
ه به اين نظريه اشاره و آن را تبيين الحكمه نهاي و يسم، تفسيرالميزاناصول فلسفه و روش رئال

  نموده است.
: يكـي  انسان بـه دو دسـته قابـل تقسـيم اسـت     علوم و ادراكات از نظر عالمه طباطبايي 

ادراكات واقعي و حقيقي و ديگري ادراكات اعتباري. علوم و ادراكات واقعـي از خـارج و   
ادراكات اعتباري گرچه از جهاتي با جهان واقـع نسـبت و    كنند و علوم و هستي حكايت مي

كنند بلكه مقام آنها مقام جعل و اعتبار و آفـرينش   حكايت از خارج نمي وليدارند  يارتباط
وابسـته بـه قـواي فعالـه      . به عبارت ديگر اين ادراكات اعتبـاري اوالً و قرارداد و فرض است

(همان ، اصول فلسـفه   .قابل لحاظ است» ضرورت«يا » بايد«در آنها و دوم اينكه انسان است 
  )193 -192 صص. تا، و روش رئاليسم، ، بي

و جنبـه نسـبت   خود ادراكات اعتباري نيز كه عرصه اراده و انگيزش انسـان هسـتند از   
اعتباريـات  يا اعتبارات عمـومي ثابـت و    از اجتماع قبلاعتباريات به دو قسم با اجتماع رابطه 

به عبارت ديگر از نظر عالمه  شود.اعتبارات خصوصي قابل تغيير تقسيم مييا  بعد از اجتماع
خـود بـه كـار     نيازهـاي  براي رفـع  كه انسان است ابزارهايي منزله به اعتباري چون ادراكات

 از بعضـي  چـون  و هسـتند  آدمـي  فعالـه  بـا قـواي   مناسب و احساسات تابع ها گيرد، آنمي

در با جهـان خـارج   ناظر بر ارتباط انسان  ثابت و و انسان نوع الزمه آدمي احساسات دروني
برخـي   و عمـومي  يـا اعتبـارات   از اجتمـاع  را بايد ادراكات اعتباري قبـل  هر دوره مي باشند

ارتبـاط انسـان بـا جامعـه و احكـام و قـوانين       تغييـر و نـاظر بـه     قابل و را كه خصوصي ديگر
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يا اعتبـارات خصوصـي ناميـد.     ماعبعد از اجتخاص مي باشند را ادراكات اعتباري  اجتماعي
  )197-195 (همان، صص.
 مي توان بـه  اجتماع كه عالمه بر آنها تاكيد دارد از قبل اعتباريات عمومي يا از جمله

 قـبح،  و حسـن  حجيـت علـم)،   و علم(اعتبـار  نبايـد)، متابعـت   و بايد وجوب (مفهوم اعتبار

دادن  قـرار  استخدام (ابزار و ) هدف به رسيدن براي ترين راه ساده (گزينش أخف انتخاب
نيازهـا)   رفـع  بـراي  ديگران كنار اجتماع (زندگي در و ) نياز رفع براي ها انسان حتي و اشيا

 معنا زندگي جمعي پرتو در تنها كه اجتماع نيز از بعد اشاره كرد. از اعتباريات خصوصي يا

 و اسـتحباب  حرمـت،  نهـي،  و امـر  و مرئوسيت، رياست مالكيت، عبارتند از كنند، مي پيدا
  .و إباحه كراهت

با اين تعبير از نظريه ادراكات اعتباري بسـياري از مفـاهيم و اصـول، امـور اعتبـاري و      
وابسته به قواي انسان مي باشند و بر ايـن  قرارداد و  حاصل وضعيت انسان در جهان يا حاصل

مقالـه تـالش مـي    اساس بر انديشه سياسي عالمه داراي كاركردهايي مي باشد كـه در ادامـه   
  شود تاثير و كاركرد اين نظريه در انديشه سياسي عالمه مورد بررسي قرار گيرد.

  تشكيل جامعه و هويت انسان و جامعه در پرتو نظريه ادراكات اعتباري  -1
عالمه در پرتو نظريه ادراكات اعتباري، تشكيل جامعه را امري اعتباري مـي دانـد كـه    

انسان هم مخلوق و محصول اراده حق تعـالي و ابـداع   ر عالمه، است. از نظ انسان نوع الزمه
) يعنـي در عـين   216 ، ص.1، ج 1353ر گهواره تكـوين (همـان،   اوست و هم تربيت يافته د

برخورداري از اين وجه الهي از طبيعت مادي نيز برخوردار است. بنابراين انسـان هـم داراي   
، انسـان داراي دو جـوهر اسـت، جـوهر     روح الهي و هم جسمي طبيعي است. به گفته عالمه

جسماني كه ماده بدني او است و جوهر مجرد كه روح و روان او است. ايـن دو پيوسـته در   
شـود. روح  زندگي دنيوي همراه و مالزم يكديگرند و هنگام مرگ، روح از بـدن جـدا مـي   

اند و در مامري مجرد و واحد است كه اجزاء و اختالطي ندارد و پس از مرگ بدن باقي مي
، 212،  16 ، صـص. 3بـرد. (همـان، ج  بسر مـي  يك سعادت حيات جاويدان يا شقاوت ابدي

232(  
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از اين جهت عالمه با وجود پرداختن به بعـد ثابـت اجتمـاع، وجـه اعتبـاري آن را نيـز       
الطبع بودن انسان در راستاي همين نگـاه اعتبـاري عالمـه بـه     سازد. در واقع مدنيبرجسته مي
و بـه  انسـان از همـه موجـودات ديگـر      ي معنا است. به تعبير عالمه، سـود طلبـي  اجتماع دارا

در كنار نياز متقابل انسانها بـه يكـديگر موجـب     ،(اعتبار استخدام)خدمت گرفتن ساير امور 
مصالحه انسانها و لزوم تشكيل اجتماع مي شـود (اعتبـار اجتمـاع). عالمـه در ايـن مـورد بـه        

  )208 تا، ص.اختصار مي گويد: (همان، بي
از اين جهت عالمه با توجه به بعد هم ثابت انسان و هم متغيير او در عين اينكه مفاهيم 
و مقوالت اجتماعي را از جنس همين امور اعتباري عمومي يـا خصوصـي و در نسـبت بـين     

 گرايي را كه همه چيز را به امورداند اما ديدگاه ماديانسانها و بنابراين حاصل اراده آنها مي
كند. از نظر عالمه ايـن موجـود   كنند را نقد و نفي ميمادي و صرفاً ادراكاتي از من تعبير مي
شود كجاست و از كجا اين وحدت غير قابـل ترديـد   واحد مادي كه همواره به من تعبير مي

پيدا شده است. همه اين امور مادي كثرت و داراي تغيير و تقسيم هستند در حـالي كـه ايـن    
دت است و هيچ كثرت و تقسيمي ندارد بنابراين بايد موجودي غير از ماديات من داراي وح

توان به حس و آزمايش جسمي و مادي اكتفا كـرد و در صـورتي كـه هـم     باشد، صرفاً نمي
-237، صص. 1353جاي نبودن را بگيرد. (همان، كه با اين ابزار مشاهده نشود نيافتن، نبايد 

240(  
عالمه، در كنار وجوه مادي و اجتماعي، حقيقـت انسـان    بر خالف اين ديدگاه از نظر

ماند و بنابراين هدف واقعي انسان نيز سعادت همين به روح اوست كه پس از مرگ باقي مي
يابـد.  ر به آن دست مـي جنبه انسان است كه از طريق قواي عقالني و به كارگيري امور ديگ

  )229 ، ص.1(همان، ج 
روحي و عمل انسان نسبتي مستقيم برقرار است به طـوري  از نظر عالمه بين اين شاكله 

كه انسان بر هر شاكله روحي كه باشد عملش نيز بر طبق همـان شـاكله و موافـق بـا فعليـات      
سـازد.  داخل روحش است و اعمال بدني او همان صـفات و فضـيلت روحـي را مجسـم مـي     

  )329-325، 2(همان، ج
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ارت ديگر خدا در وجود انسان ابزاري قرار انسان همواره به دنبال سعادت است، به عب
، ص.  25بـرد. (همـان، ج  داد كه وي را به سوي غايت و هدفي كه سعادت اوست پيش مـي 

سعادت واقعي انسان نيز از نظر عالمه تامين زندگي جسماني و روحاني در ارتباط با هم  )83
  )223، ص. 27و يا كسب خير در دنيا و آخرت است. (همان، ج

ي به چنين سعادت و كمالي در ديدگاه عالمه صرفاً در محيط اجتماعي و در دست ياب
) همـانطور كـه   215و  341 ، صـص. 25سانها قابـل تحقـق اسـت. (همـان، ج    تعامل با ديگر ان

اشاره شد بر مبناي نظريه ادراكات اعتباري تشكيل اجتماع از ادراكات اعتبـاري عمـومي يـا    
ساني به مثابه راه دست يابي به هـدف قـرار دارد. ايـن    پيش از اجتماع است كه در نوع هر ان

گيري همزيستي انسانها با يكديگر و تشكيل اجتماع و شهرها مي شـود. بـه   امر موجب شكل
تعبير عالمه، انسان چنان دريافته است كه براي ادامه حيات و تكامل محتاج بـه همكـاري بـا    

  )191، ص. 30و ج269، ص. 2ساير افراد و انجام كارهاي اجتماعي است. (همان، ج
نيـاز   منشأ پيدايش حيات اجتماعيبر اين اساس از نظر عالمه بر پايه نظريه اعتباريات، 

انسان به ديگري و اصل اعتباري استخدام است. به عبارتي عالمه، بر پايه نظريـه اعتباريـات،   
به  ار گرفته است.مدنظر دارد كه كمتر مورد توجه قراز مدني بالطبع بودن انسان را  برداشتي

اي جـز اسـتخدام   داند كـه بـراي رفـع حـوائج خـود، چـاره      اين معنا عالمه انسان را مدني مي
سرشـت آدميـان و   را اصـل اسـتخدام    موجودات و از جمله انسانها ندارد. بر اين مبنا، عالمـه 

 يرتفطرا صرفا امري اجتماعي زيستن  كهمتفكراني و در تمايز از  داندذات طبيعي انسان مي
اصل استخدام مقدم بر اصل مدني بودن انسان است. ، معتقد به تقدم نه از روي نيازمي دانند 

كه انسان هرگاه كـه قـدرت و فرصـت كـرده، بـه اسـتخدام       واهدي ارائه مي نمايند ش عالمه
، صـص.  10؛ (همـان، ج ديگران پرداخته است، بدون اينكه بخواهد به كسـي خـدمتي بكنـد   

بدون اينكه بـه اسـتخدام ديگـران درايـد نمـي توانـد        پي برده است كه) اما انسان 387-388
ديگران را استخدام كند. در نتيجه، استخدام ديگران را مي پذيرد و تن به اجتماع مي دهـد.  

او  در كنار فطـرت مـدني،   بنابراين، انسان زندگي اجتماعي را انتخاب نكرده؛ بلكه ضرورت
ندگي اجتماعي شود و براي خود تمدني به وجود آورد يد كه متوسل به زرا به اين سو كشان
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اي و زندگي را در ميانه افراد اجتماع تقسيم نمايد و براي هر يك از ابواب حاجـات، طايفـه  
  )39، ص. 1را موكل سازد. (همان، ج

از نظر عالمه، اسالم به اين وجه اجتماعي حيات انسان توجـه خـاص داشـته اسـت بـه      
مام و تالش را در هيچ يك از اديان ديگر يا در قوانين ملل متمـدن  طوري كه اين اندازه اهت

نمي توان يافت. مالك اين اهتمام هم قدرت اجتماع و برتري آن نسبت به تربيت اخالقي و 
غرايز فردي است، روي اين اصل اسالم مهمترين احكام و دستورات شرعي را ماننـد حـج،   

، روابـط  ر اسـاس اجتمـاع بنيـاد كـرد. (همـان     نماز، جهاد، انفاق وخالصـه تقـوي دينـي را بـ    
  )15-14 اجتماعي در اسالم، بي تا، صص.

شـود كـه در بسـتر همـين     در تفكر اسالمي بين فرد و اجتماع رابطه حقيقي برقرار مـي 
آيد. الزمه رابطه حقيقي فرد و اجتماع ايـن اسـت كـه    رابطه است كه حكومت به وجود مي
آيد كه وقتي بين فرد و اجتماع، تعارض و تضـاد  وجود يك سلسله قوا و خواص نيرومند به 

گيرد اين نزاع به وسيله اين قدرت با اولويت دادن به جامعه در مقابل فرد حل گـردد.  در مي
  ) 19-15، صص. تا(همان، اسالم و اجتماع، بي

در واقع از نظر عالمه اگرچه اجتماع بر مبناي دور هم جمع شدن افـراد يـك خـانواده    
آيد ولـي در هنگـام تعـارض    دا و سپس گسترش آن در قبيله، عشيره و ... به وجود ميدر ابت

، ص. 24، ج1353بين منافع افراد و جامعه، جامعه بر فـرد و منـافع آن برتـري دارد. (همـان،     
247(  

بر اين اساس يكي از نتايج انسان شناسي عالمـه مبتنـي بـر نظريـه اعتباريـات، ديـدگاه       
است كه اگرچه برخـي معتقدنـد عالمـه معتقـد بـه      هاي اخالقي  گزاره ماهيتايشان در باب 
باشد اما بـا توجـه بـه بررسـي     بر اساس اعتباري دانستن حسن و قبح افعال مي نسبيت اخالقي

فوق در خصوص اعتقاد عالمه به بعد ثابتي در افعال انسان در عين توجه به اعتباري بـودن و  
ان نسبيت اخالقي مطلق را نفي كـرد. بـه عبـارت ديگـر     حاصل اراده بودن ابعاد ديگر مي تو

 ادراكـات خـاص و  در بـاب نسـبت اخالقـي اسـت      عالمـه آنچه كه موضوع بحث و تحليل 
و به طور مطلق تمام افعال اخالقي انسانها را شامل نمـي شـود.    به عمل فرد است جزئي ناظر

ط به حسن و قبح يـك  از اين جهت اگر چه ظاهر كالم عالمه آن است كه همه احكام مربو
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ناپـذير تفكـر   عمل از نوع اعتباري است اما تصريحات متعدد خود ايشان و نيز مباني اجتناب
حاكي از آن است كه بايد براي احكام مربـوط   -كه در باال مورد اشاره قرار گرفت –ديني 

دور به حسن وقبح يا بايد و نبايد افعال، دو نوع حساب باز كرد، يكـي همانكـه در مقـام صـ    
عمل واسطه تحقق عمل قرار مي گيرد و ماهيت اعتباري دارد كه بر اساس دواعي احساسـي  

آيد و ديگري آنكه فعل در متن واقع دارد و اسـاس صـالح يـا ناصـالح بـودن      در ما پديد مي
 ، ص.1374جوادي،  محسن ( عمل است و اين البته امري واقعي و با مضمون معرفتي است.

8 (  

  سياسي مطلوب در پرتو نظريه ادراكات اعتباريحكومت و وضع  -2
از اعتبارات ضروري اسـت كـه انسـان نيازمنـد آن اسـت. ايـن       از نظر عالمه حكومت 

هـا و   از آنجا كه اجتماع از افراد گوناگون با اراده گيرد. قرار ميپس از اعتبار اجتماع  ،اعتبار
بـه   اين امر نيز به نوبه خود، كه شود مياختالف دچار  به اهداف متفاوت تشكيل شده است،

 ، تشكيل جامعهبدين ترتيب .انجامد گرفتن اموال و تجاوز حدود و حقوق و هرج و مرج مي
رفـع ايـن    شـود كـه  منجر به حرمان و بدبختي مـي ، شودزندگي در سعادت بايد موجب كه 

. بـه تعبيـر   داي كه بر همه افراد جامعه مسـلط باشـ   قاهره  جز قرار دادن قوه ،غائله راهي ندارد
از  ،در تحليل فلسفي ،رو از اين ،است و امري اعتباري فرمانروايي زاده اجتماعي مدنيعالمه 

 توان از آن با عنوان فرمانروايي اجتماع يا ملـك اجتمـاعي يـاد كـرد.     آنِ اجتماع است و مي
  )269ص.  ،1353(همان، 

تشكيل حكومت قابـل  سعادت انسان در گرو نظم اجتماعي است كه اين نظم صرفاً با 
تحقق است. در واقع شكل گيري چنين حكومتي مبتني بر اصـل اسـتخدام و فطـرت اسـت.     
عالمه با توجه به اين اصول، تمام مباحث اجتماعي و سياسي و بـه طـور كلـي مسـائل كـالن      

كنـد و هماننـد اصـل گـرايش بـه زنـدگي اجتمـاعي،        زندگي انساني را توجيه و تحليل مـي 
 شـمارد. هايي قابل توجيـه و تحليـل مـي   آن را نيز بر اساس چنين انگيزه عوارض و ملزومات

  )169، ص. ، بي تا1هاي اسالمي، جهمان، واليت و زعامت، بررسي(
بنابراين عالوه بر اصل نياز به حكومت و رهبري، ديگر اصول ثانويه و متغيره نيز مبتني 

ا اين اصول متغير با توجه بـه  بر همين اصل است و عالمه تعارضي بين پذيرش اصل فطرت ب
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بيند و حتي معتقد است اين اصـل خـود يـك نـوع دموكراسـي      نظريه ادراكات اعتباري نمي
پذيري فطرت انسـان  است، به تعبير عالمه دموكراسي واقعي در اصل به معني حالت انعطاف

  ) 169، ص. تاهاي متغير جامعه است. (همان، بيدر برابر تحوالت ضروري و خواسته
البته به زعم عالمه در اسالم اين مبـاني تـا حـدودي متمـايز از دموكراسـي مرسـوم در       

باشد. در مقررات ثابت اسالم، واضع قوانين خداوند است در حالي كـه در  غرب و شرق مي
ساير مكاتب افكار و انديشه هاي معدودي انسان برگزيده يا نظر جمعي مورد پذيرش است. 

غيير مكاتب غرب و شرق پايـه اصـلي اراده و خواسـت اكثريـت     همچنين در مقررات قابل ت
است در حالي كه در جامعه اسالمي با اين كه نتيجه منطبق با نظر شوراي مـردم اسـت ولـي    

  )29، ص. 27و ج 141، ص. 19، ج1353پايه آنها حق است نه خواست اكثريت. (همان، 
الم بـه وسـيله   عالمه در خصوص وضعيت مطلوب حكومتي كـه بـر مبنـاي اصـول اسـ     

اي انسانها قابل تحقق است ايجاد نوعي جامعه عادله ديني كه در صدر اسالم به نوعي نمونـه 
از آن تحقق يافته است. از نظر عالمه اسـالم همـواره تشـكيل اجتمـاع و ايجـاد حكومـت را       

ه را بيـان داشـته اسـت. (همـان،     مدنظر داشته و اصول آنچه براي زندگي اجتماعي الزم بـود 
هـا  ) حتي از نظر عالمه در دين اسالم قوانين اجتماعي مقـدم بـر سـاير جنبـه    183، ص. 27ج

دانسته شده، اخالل در اين احكام را موجب فساد در ناحيه عبوديت دانسته كه خود اين امـر  
  )213، ص. 25ا در پي خواهد داشت. (همان، جموجب اخالل در امر معرفت خداوند ر
يني بر مبنـاي مقتضـيات زمـان و تصـميم خـود انسـانها       از نظر عالمه حكومت عادله د

اتحاد يعني با در نظر گرفتن سه ماده شرع اسالم  شود اما اين تشكيل حكومت بايدايجاد مي
مرز  ي بودناعتقادو حفظ مصلحت اسالم و مسلمين  ،و اتفاق مسلمين تا آخرين حد ممكن

  )98-96، صص. تا، بي واليت و زعامت ايجاد گردد. (همان،جامعه اسالمي 
اصل وجود مقـامي بـراي ملـك و    بنابراين با توجه به اين مباني و اصول از نظر عالمه، 

آن نامتعين و بر عهده مردم اسـت. لـذا مـي    هاي  ها و صورت شكل اما استفرمانروايي الزم 
قـدرت سياسـي از آنِ افـراد    توان گفت بر پايه نظريه ادراكات اعتبـاري عالمـه حكومـت و    

  امري اجتماعي است.در واقع و  اجتماع
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 داند و با تاكيد بر اينكهميزاده اجتماعي مدني يا ملك اجتماعي  را فرمانروايي عالمه
از حكومـت   باشـد،  اين تحليل فلسفي مورد تأييد و امضاي شارع مقدس و قرآن كـريم مـي  

  )264، ص. 9ج (همان، كند. اسالمي نيز با عنوان حكومت اجتماعي ديني ياد مي

  قوانين اجتماع در پرتو نظريه ادراكات اعتباري -3
سياسـي نيـز در پرتـو همـين نظريـه اعتباريـات و اصـل         -نگاه عالمه به قانون اجتماعي

  وجود حكومت كه خود ريشه در اصل اعتباري اجتماع دارد معنا مي يابد. 
 امـري  اجتمـاع همانطور كه به طور مبسوط مورد بررسي قـرار گرفـت از نظـر عالمـه،     

اگر شيئي خود اعتباري باشـد،   بر اساس اينكه است.و حاصل نياز و استخدام انسان  اعتباري
پس از بـه  از نظر عالمه اعتباري و قوانين جامعه نيز اعتباري خواهد بود، قوانين حاكم بر آن 

  است كه اجتماع باقي باشد. تا زماني  نيزپديدار مي شوند و بقاي آنها  جامعهوجود آمدن 
مـدنظر اسـت نـه     اجتمـاعي قابل ذكر است كه در اينجا قوانين حـوزه اعتباريـات    البته

، احكـام و قـوانين   قوانين اعتباريات ثابت. به عبارت ديگر بر اساس نظريه اعتباريـات عالمـه  
ناظر به فرد انسان و ارتباط او با جهان خارج ثابت بوده، ولي احكام و قوانين ناظر به ارتبـاط  

د. بر اين اساس عالمه در انديشه احكام و قوانين اجتماعي)، متغير و پويا هستانسان با جامعه (
سياسي خود مي كوشد هم قوانين ثابت تكـويني را مـدنظر قـرار دهـد و هـم قـوانين متغييـر        

 برآمده از اجتماع و نيازهاي آن. 

بينـد و  عالمه بر اين اساس بين قوانين ثابت اسالم و قوانين متغيير اجتماع تعارضي نمي
ص. ، 9ج(همان، دانـد  اين تحليل را مورد تأييد و امضاي شـارع مقـدس و قـرآن كـريم مـي     

در تمـايز آن از سـاير مكاتـب و اديـان     داند كه در ديـن اسـالم   ) بلكه آن را قابليتي مي264
وجود دارد. اسالم داراي مباني است كه در عـين ثابـت مانـدن، قـادر بـه پوشـش تحـوالت        

هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي است. به تعبير عالمه اسالم در عرصهعقالني و علمي در 
همواره بر فراز زمان زنـده  » ثابت از درون متغير« حوزه اجتماع و قوانينش با داشتن خصلت 

  )67، ص. 1385ماند. (عميد زنجاني، و جاويد مي
بـر نظـام ثابـت    كنـد كـه مبتنـي    اسالم در واقع در عين اينكه قوانين ثابتي را ارائـه مـي  

آفرينش است ولي امكان تبديل به احكـام و قـوانين ثانويـه وجـود دارد. ايـن تبـديل تحـت        
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ضوابط و احكام خاص مانند قاعده الحرج، قاعده الضرر، قاعده نفـي سـبيل و قاعـده دفـع     
-باشند. اين تبديل و تحول مبتني بر فطرت و رشدي است كـه فطـرت مـي   افسد به فاسد مي

شـود. (طباطبـايي،   امر جريان تحولي انسان و امكان انطباق با شرايط فراهم مـي  طلبد و با اين
)بر مبناي همين اصـول عالمـه معتقـد اسـت در اسـالم بـا وجـود تاكيـد بـر          221، ص. 1382

گيري حكومت و بيان قوانيني در اين خصوص امـا نـوع و طـرز حكومـت و     ضرورت شكل
تبديل جامعه و پيشرفت تمدن بر مبنـاي نظـر خـود     قوانين اداره آن با توجه به امكان تغيير و

  )89-86 ، بي تا، صص.واليت و زعامتباشد و بنابراين قابل تغيير است. (همان، انسانها مي 

  عدالت و اقتصاد در پرتو نظريه ادراكات اعتباري -4
يكي از ويژگي و اصول اساسي جامعه عادله مطلوب مورد نظر عالمـه تحقـق عـدالت    

عدالت از نظر عالمه به معناي مساوات و در برابر ظلـم اسـت كـه تـرجيح غيـر       در آن است.
روي و اجتناب از دو سر افـراط و تفـريط و اقامـه مسـاوات ميـان      مساوي است. عدالت ميانه

امور است به اين معنا كه به هر امري آنچه سزاوار است بدهي تا همـه امـور مسـاوي شـود و     
، ص. 12، ج1353حق آن اسـت قـرار گيـرد. (همـان،     هر يك در جاي واقعي خود كه مسـت 

55(  
اين نگاه عالمه به عدالت، ريشه در نظريه ادراكات اعتباري دارد. در ديـدگاه ايشـان،   

 اسـت  اي گونه لزوم استقرار اجتماع به الزمه اعتبار استخدام و اعتبار اجتماع، اعتبار عدالت يا
 تشـكيل  و اعتبار اسـتخدام  از پس انساناست. به عبارتي حقي به حق خود برسد  كه هر ذي

خواستار رسيدن به سود خـود هسـتند عـدالت اجتمـاعي را      همگان آنكه جهت در و جامعه
  )208 روش رئاليسم، بي تا، ص.سازد. (همان، اصول فلسفه و متحقق مي

آنها  اعتبار براي انسان كه هستند عدالت و تحقق آن در جامعه اموري حسن بنابراين،
 زير عبور كند: مسير از بايد

 مـي  را خـود  سـود  همـه  از پيوسـته  طبيعـت  هـدايت  اثـر نيـاز و   بـر  اول: انسان مرحله

 خواهد.(اعتبار استخدام)

 اجتماع) را خواست.(اعتبار همه سود بايد خود سود به رسيدن براي : دوم مرحله
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و را پذيرفت(اعتبار حسـن عـدالت    اجتماعي عدالت بايد همه سود براي: سوم مرحله
  قبح ظلم)

 حسن عدالت و قبح ظلماعتبار   اعتبار اجتماع   اعتبار استخدام

كند چنين عدالت اجتماعي كه در عرصـه اقتصـاد بايـد    در همين بستر عالمه تاكيد مي
رابطه اجتماعي نيست و بر همين مبنـا عالمـه    نوع هر بودن موجهخود را نشان دهد به معناي 

دهـد و معتقـد اسـت    ليبراليسم و كمونيسم مود نقد قـرار مـي  عدالت را در دو نظام اقتصادي 
 بـه  اشـتراك  و تسـاوي  فريبنـده  هـاي  انجامد و ديگري با نـام يكي به استثمار و استعمار مي

 كنـد. فاضـله را نـابود مـي    اخـالق  و پـردازد  مـي  انسـاني  فطرت آزاد و عاليه با افكار مبارزه
 امـري  اجتمـاعي  عـدالت  اصـل  چنـد  هـر  ) بنـابراين، 93-78، صـص.  18، ج1353(همـان،  

موجه نيسـت بلكـه نظريـه عـدالتي      اعتباري يا قرارداد نوع هر اما است، و قراردادي اعتباري
 هاي زندگي مادي و معنوي را در بر بگيرد.مدنظر است كه تمام ابعاد و حوزه

هاي تحقق عدالت به مثابه امري اعتبـاري، عـدالت در عرصـه    يكي از مهمترين عرصه
اد است و عالمه از معدود متفكران اسالمي است كه به اقتصاد و اهميت آن در زندگي اقتص

  ) 55-44 ، صص.. (همانقوام جامعه را در اقتصاد مي بينداي داشته، انسان توجه ويژه
-عالمه اين وجه اعتباري عدالت را در ديدگاه اقتصادي اسالم مورد بررسي قـرار مـي  

دالت در اين حوزه دارد جوانب و لوازم مختلف يـك نـوع   دهد و با نگاهي جامعي كه به ع
كند و با ارجاع اقتصاد بر هدف بعثت انبياء نگاه و ديدگاه اسـالم  اقتصاد اسالمي را تبيين مي

كـار و  داري، اختالف طبقاتي، مبـادالت اسـالمي، ربـا، ارزش   به مسائلي چون مالكيت، برده
  نمايد.ح ميچگونگي مقوالتي مانند انفاق و تجارت را شر

در بستر همين نگاه به عدالت در حوزه اقتصاد است كـه عالمـه حاكميـت اسـالمي را     
داري و كمونيسـم  داند و بـا نقـد دو جريـان سـرمايه    موظف به مقابله با اختالفات طبقاتي مي

حل اشـتراكي و نفـي   معتقد است راه اسالم از اين دو جداست. به نظر عالمه كمونيسم با راه
شود كه به نوعي ايـن امـر بـا    وجب از بين رفتن آزادي و شور و نشاط كاري ميحاكميت م

داري با اهميت دادن به سرمايه راه اسـتعمار  فضيلت انسان در تعارض است و راه حل سرمايه
  گشايد.و اسراف را مي
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-حل عالمه در اين باره راه سومي است كه اسالم نشان داده است. راهانداز و راهچشم

-م اين است كه دولت اسالمي از طريق وضع مالياتها و عوارض بر سرمايه سـرمايه حل اسال

داران و خرج آنها در راه افزايش سطح زندگي و رفاه فقـرا از يـك طـرف و جلـوگيري از     
هاي ثروتمندان از طرف ديگر بكوشد تا اخـتالف طبقـاتي را در سـطح    روياسراف و زياده

فراد جامعه را از يك سطح معين زنـدگي برخـوردار سـازد.    رفاه زندگي از بين ببرد و كليه ا
چــرا كــه هــدف عمــده از كليــه فعاليتهــاي اقتصــادي رســيدن بــه رفــاه در راســتاي ســعادت 
انسانهاست و اگر اين رفاه عادالنه در اختيار عموم قرار گيرد ديگر ستيز و نزاع بين دو طبقه 

، 2فلسفه و روش رئاليسم، بـي تـا، ج   لاصودار از بين خواهد رفت. (همان، كارگر و سرمايه
  )208 ص.

  گيرينتيجه
جامعيت تفكر عالمه طباطبايي و احاطه اي كـه ايشـان در زمينـه هـاي مختلـف علـوم       

اند موجب شده است كه مسائلي كه ايشـان  اجتماعي داشته –انساني از جمله انديشه سياسي 
  سي زمانه كنوني. مطرح كرده اند هر يك پاسخي است به بخشي از چالشهاي سيا

اين قابليت در انديشه عالمه طباطبائي در درجه اول نه به خاطر پاسخ مسـئله، بلكـه در   
مباني و اصول چون ادراكات اعتباري است كه عالمه با پرداختن به آنها نوع نگاه به مسـائل  

  سياسي و اجتماعي را متحول ساخته است. 
دهد، جهت كلي كه عالمه از آن ارائه ميدر واقع نظريه ادراكات اعتباري با توصيفي 

اجتماعي عالمه را مشخص مي سازد و موجب مي شود بـا چنـين تفسـيري     –انديشه سياسي 
  هاي كور در انديشه سياسي اسالمي باز و پاسخ مناسب ارائه گردد. بسياري از گره

ري و عالمه با اين انديشـه بسـياري از مفـاهيم و اصـول انديشـه سياسـي را امـور اعتبـا        
حاصل وضعيت و موقعيت انسان با جهان و يا ساير انسانها مي داند و بسياري از امـوري كـه   
در تعبير ذات گرايانه غير اعتباري و به نوعي الينحل تصور مي شد با حفظ اصول در نظريـه  

  وابسته به قواي انسان است. قرارداد و  عالمه اعتباري و حاصل
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گرايـي و پـذيرش هـر نـوع رويـه در اجتمـاع و       د نسـبي البته اين ديدگاه عالمه را نبايـ 
سياست دانست بلكه عالمه با توجه به مباني و مفروضات خـود و بـا نگـاه انتقـادي بـه سـاير       

  نمايد. مكاتب، ديدگاه خود را در چارچوب اصول و مباني اسالمي بيان مي
يجاد اجتمـاع و  بنابراين از عالمه هر چند اصول حاكم بر جامعه مانند اصل استخدام، ا

عدالت اجتماعي اموري اعتباري است اما از نظر عالمه اين رويه نبايد به استثمار و بردگي و 
تلقي ناصواب از آزادي فرد و تفوق او بر جامعه ازطرفي و قرباني كردن فرد و تمـايالت بـه   

ه اگـر  حق او به نفع جامعه از سوي ديگر و در واقع در مقابل هدايت فطري و طبيعي باشد ك
  گشايد.در تناسب با امكانات و تجهيزات ساختمان نوع انسان قرار بگيرد راه درست را مي

اعتبـارِ   ناشـي از وجـوب زنـدگي مـدني    نتيجه اينكه در پرتو نظريه ادراكات اعتباري، 
اي كـه هـر    گونـه  بهدر قالب عدالت اجتماعي ، حكم ديگري است آن اجتماع است و الزمه

اعتبارِ ملـك   و حكومت به لزوم استقرار كه در نهايت اين حكم رسدحقي به حق خود ب ذي
 انجامد.در اجتماع ميو فرمانروايي و مقام رياست  

است  اياز اعتباريات ضروريهو واليت حكومت بنابراين از نظر عالمه طباطبايي نفس 
مـدني يـا    و طبـع زندگي اجتماعي انسان  است و ضرورت اين نياز در مندنيازبدان كه انسان 

 در جامعه از آن شـخص معينـي نيسـت و متصـدي معينـي نـدارد      آن قلمرو  فطري اوست اما
  بلكه اين كار مردم است كه بايد به آن بپردازند.

حكومـت   آنـان بعد از  اما به شكل انتصابي واليت دارنداگرچه ائمه(ع)  و پيامبر(ص)
حق ظريه ادراكات اعتباري عالمه، بر عهده مردم است. به عبارت ديگر بنا بر مباني ناسالمي 

حكومت از آن مردم است و تعيين پيامبر اسالم(ص) و يا امام معصـوم(ع) بـراي حكومـت،    
باشد. بنابراين، عالمه بر اين مطلب كه در زمان غيبت، انتخاب حـاكم   نافي حق ياد شده نمي

ري خـود و لـوازم و   به مباني نظـ  ترتيب  جامعة اسالمي با مسلمانان است، تأكيد دارد و بدين
 .پيامدهاي آن ملتفت و ملتزم است

نظريه ادراكات اعتباري با چنـين توصـيفي بـه نـوعي خطـوط كلـي و جهـت انديشـه         
بر اساس همين مباني، عالمه در تبيـين  اجتماعي عالمه را مشخص مي سازد. دقيقا  –سياسي 

؟ از شـيوه فقهـي   كه چه كسي بايد حكومت كند و چرا بايد از وي اطاعـت شـود  اين مسئله 
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به اسـتدالل عقلـي و فلسـفي تمسـك     بلكه مبني بر تفويض امر واليت از باال استفاده نكرده 
و بنـابراين   به دنبال آگاه ترين، بهترين و عادلترين فرد اسـت  تامعتقد است انسان فطر ،جسته

كـه در تقـواي    دانـد حكومـت را از آن كسـي مـي    فطرت پيش مي رود كه مطابقاسالم نيز 
توانـد  است و اين فرد در زمان غيبت ميني و حسن تدبير و اطالع بر اوضاع از همه مقدم دي

  فقيه باشد.
اجتمـاعي داراي  –در انديشـه سياسـي   ة ادراكـات اعتبـاري   يـ نظرنتيجه اينكه، كاربرد 

 شـود فضـاي  موجب مي -در اين مقاله به برخي از آنها پرداخته شد-نتايج بسياري است كه 
گردد و نتـايجي را در پـي داشـته باشـد كـه پاسـخ بسـياري از        باز سياست  در عالمجديدي 

يكي از مهمترين نتايج و كاربردهاي ايـن نظريـه در سياسـت پـذيرش      مشكالت زمانه باشد.
ادراكـات   بهچنانكه گذشت، ادراكات اعتباري و امكان گفتگو است. به طور خالصه تكثّر 

آنگاه تمـام سياسـت بـه اعتباريـات      شود وسيم ميتق ماقبل اجتماع و ادراكات مابعد اجتماع
كـه   در حـالي توان گرفت كه تكثر الزمه آن است. از اين جهت مي شود  اجتماعي تبديل مي

چنـدان  تكثّر  و از اين جهتدر تاريخ خود بيشتر در پي ادراكات حقيقي بوده  فلسفة اسالمي
و گفتگـوي   مواجهة با تكثّـر ي راه مطرح نبوده است، نظريه ادراكات اعتباري عالمه طباطباي

   دهد.ميان فرهنگي را به ما نشان مي
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