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در  ویژه اي به کننده نقش تعیین ی،در علوم اجتماع رگذاریاز مسائل بسیار تأثمسأله ساخت و عامل به مثابه یکی 

 اتیاعتبار هینظر ،یمتفکران اسالم يفکر يدر فضا. دارد یاجتماع تیلسئوقدرت، نظم و م ،شناختی روشمباحث 
. داشته باشدامل اي در مباحث ساخت و ع کننده نقش تعیین تواند یهایی است که م از جمله دیدگاه ییعالمه طباطبا

 ریتقر اتیو رساله اعتبار سمیکه در مقاله ششم کتاب اصول فلسفه رئال ییآن بخش از نظریه اعتباریات عالمه طباطبا
در  تیملعا فیتعر یی مانندوردهاادست تواند میارائه داده است،  یکه از مقوالت عقل عمل یخاص ریشده، با تقر
 یبه مباحث اجتماع هینظر نیورود ا ظاهراً. پدید آوردر در اجتماع را ساختار و مشخصات ساختا فیاجتماع، تعر

 هیدر نظر دنزیگ. آن ایجاد کند يهاي مناسبی برا تواند ظرفیت می دنزیگ یابی ساخت هینظر مانند ییها در کنار دیدگاه
در  ها عاملآن  که درتأکید کرده است ساخت  یگینهاده و بر مفهوم دوسو نارساخت و عامل را ک یخود، دوگانگ

به  اتیطباطبایی در اعتبار هینظر لیتحلبا  در مقاله حاضر،. نقش داردعمل عامل  نحوهساختار و ساخت بر  جادیا
طباطبایی و آثار بحث ساخت و عامل در که  داده شده استنشان  ،یمشترك در افعال انسان يعنوان وجوه ساختار

از وجوه  ،تیاراده و چیستی نقش عامل ،یك عامالن اجتماعمشتر اتیفیساخت به عنوان ک فیدر توص دنز،یگ
هاي مناسبی براي ایفاي نقش نظریه اعتباریات در علوم  تواند ظرفیت می ها آنمشابهی برخوردار است که توجه به 

 .کنداجتماعی ایجاد 

 دوسویگی گیدنز، طباطبایی، عالمه عامل، و ساختار اعتباریات، نظریه
 ساخت،

   یعمل عقل مقوالت
 
 
 

 1391پاییز و زمستان / شماره دوم/ سال دوم/ هاي اجتماعی متفکران مسلمان دو فصلنامه عملی پژوهشی نظریه
 

ساخت و عامل در نظریه اعتباریات عالمه 
  یابی گیدنز طباطبایی و نظریه ساخت
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 مقدمه
هاي کنونی و دیرپاي جامعه علمی مسلمانان این بوده است که با مبانی فکري و  یکی از دغدغه

آل،  اما این خواسته هنوز به نقطه ایده. باحث علوم طبیعی و انسانی شوندفلسفی اسالمی، وارد م
از جمله . هاي فلسفه اسالمی در علوم انسانی نرسیده است یعنی حضور پررنگ و کارآمد نظریه

اي که مواجه مستقیمی با تفکر معاصر غربی در فلسفه و علوم انسانی داشته است، عالمه  فالسفه
هاي عالمه نسبت به سایر  با وجود این امتیاز خاص نظریه. است) ره(یی سید محمدحسین طباطبا

فالسفه مسلمان، ورود نظري آن به مباحث اصلی علوم انسانی مانند مباحث ساخت و عامل و 
با این حال، به نظر . هاي فکري بیشتري است شناسی علوم انسانی، هنوز محتاج تالش روش
هاي عالمه  مقتدرانه فلسفه اسالمی به علوم انسانی در نظریهرسد مواد فکري الزم براي ورود  می

هاي وي که در آستانه راه ارتباطی میان فلسفه و علوم  یکی از نظریه. طباطبایی وجود داشته باشد
هاي مختلف  تفسیر تحلیلی این نظریه و تفکیک جنبه. است 1انسانی قرار دارد، نظریه اعتباریات

در . اه آن در مسأله ساخت و عامل در مباحث علوم اجتماعی استآن از یکدیگر، بیانگر جایگ
هاي فراوانی میان نظریه ساخت و عامل  نظران علوم انسانی، شباهت هاي صاحب میان نظریه

اي  بررسی مقایسه. گردد می  مشاهده 3یابی با نام ساخت 2عالمه طباطبایی و نظریه آنتونی گیدنز
 .ا بر هر دو نظریه عالمه و گیدنز خواهد افکنداین دو نظریه، پرتوهاي روشنگري ر

 بیان مسأله
یابی آنتونی گیدنز در مورد عاملیت اجتماعی و رابطه آن  طور که بیان شد، نظریه ساخت  همان

ظاهراً با . نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی دارد هاي فراوانی با با ساختارهاي اجتماعی، شباهت
توانند خدمات متقابلی به یکدیگر داشته  ها می ریه مذکور، آنهایی بین دو نظ وجود اختالف

البته منظور از بیان شباهت، تطبیق این دو نظریه نیست، بلکه پژوهش حاضر درصدد است . باشند

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
دلیل این امر نیز استفاده عالمه طباطبایی از هر دو . شده استنظریه اعتبارات با نام نظریه اعتبارات نیز شناخته .  1

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

شود اشاره به خود معانی  استفاده می "اعتباریات"در مقابل حقیقت و معرفت حقیقی است و هنگامی که از 
 )350-348-342-339: 2007طباطبایی، : ك. ر. (دارد؛ آن دست معانی که حاصل فرایند اعتبار هستند "اعتباري"

2. Anthony Giddens 
3. Structuration theory  
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تا با مقایسه این دو نظریه، به دلیل تأثیرگذاري تفکر گیدنز در علوم اجتماعی معاصر، در صورت 
 . دیدگاه عالمه طباطبایی براي استفاده در علوم اجتماعی بردارد امکان، گامی براي بروزرسانی

ظاهراً نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی، به دلیل برخورداري از پشتوانه فکري و فلسفی 
مختلف دانش دارد که دامنه آن از هاي  گوناگونی در حیطههاي  مستحکم، کاربردها و جنبه
و مباحث اعتباریات عملی  مباحث اصول فقهی، اخالقیشود و در  یمباحث مابعدطبیعی آغاز م

 . قبل از اجتماع و بعد از اجتماع نیز جاري است
با این حال، گیدنز از هر . مندي نیستیم در تفکر گیدنز شاهد چنین پشتوانه فلسفی نظام

هاي فراوانی در علوم  طریقی که به نظریه خاص خود در علوم اجتماعی دست یافته باشد، حرف
یابی گیدنز آنگاه جلوه  شباهت میان نظریه اعتباریات عالمه و ساخت. تماعی براي گفتن دارداج
کند که نظریه عالمه را از حالت فلسفی خود به وادي مباحث اصلی علوم اجتماعی سوق  می

شویم، با این رویکرد به بحث علمی  بدین معنا که وقتی با نظریه اعتباریات مواجه می. دهیم
که اگر عالمه بخواهد با این مبنا وارد مباحثی مانند ساختار و عامل در فلسفه علوم بپردازیم 

با این وصف، نظریه اعتباریات . اجتماعی شود، چه الزاماتی را براي این بحث پی خواهد افکند
عالمه طباطبایی با رویکرد پژوهش حاضر، بسان مباحث فلسفی مطرح در فلسفه نخواهد بود و 

توان انکار کرد  با این حال، نمی. شود حث فلسفه علوم انسانی و اجتماعی مرتبط میبیشتر به مبا
 .که در مواضعی ناگزیر از بحث فلسفی خواهیم بود

با شواهد : اي در مباحث اعتباریات انجام شده است در پژوهش حاضر، از دو جنبه، کار تازه
راي اعتباریات توصیف گردیده و از کامالً روشنی از عبارات عالمه طباطبایی، جایگاه روشنی ب

ویژه رساله  هاي عالمه طباطبایی مورد استفاده قرار گرفته است؛ به این رو، تمام ظرفیت نوشته
در  2.که ظاهراً نقش آن در تبیین نظریه اعتباریات مغفول مانده است 1)یا اعتبارات(اعتباریات 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
آورده شده است که در داخل کتاب مجموعه رسائل عالمه طباطبایی ) یا اعتبارات(ن رو عبارت داخل پرانتز از ای.  1

رساله "آورده شده اما در فهارس این کتاب از آن با عنوان  "رساله اعتبارات"و ابتداي رساله مذکور عنوان 
 )339: همان: ك. ر. (یاد شده است "اعتباریات

گردد که با  ت و کتبی که درباره نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی نوشته شده است، مشخص میبا مراجعه به مقاال. 2
گیري اعتبارات، ارجاعات  هاي فلسفی درباره نحوه شکل و وجود تبیین» اعتباریات«وجود رساله خاصی با عنوان 

از کتاب اصول فلسفه و رئالیسم  ها به مقاله ششم در حالی که بیشترین ارجاع. چندان مهمی به آن رساله نشده است
 .داده شده است
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ی، شواهد مهمی براي این تحلیل ارائه و ضمن، با تحلیل نظریه اعتباریات به ساختاري و محتوای
 .زمینه ورود این نظریه به علوم انسانی بیشتر فراهم گردیده است

آید؟  اعتبار چیست و چگونه پدید می) 1: هاي اصلی پژوهش حاضر عبارت است از پرسش
هاي خاص نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی براي موضوع ساخت و عامل در علوم  ویژگی) 2

هاي عالمه، به بحث درباره ساخت  هاي نظریه اگر بخواهیم با توجه به ویژگی) 3ی چیست؟ انسان
با ) 4و عامل بپردازیم، ساخت و عامل از دیدگاه عالمه از چه هویتی برخوردار خواهد بود؟ 

توجه به اینکه گیدنز نظریه خود درباره ساخت و عامل را به تفصیل توضیح داده است، آیا 
توان  یابی گیدنز می هاي عالمه و ساخت یان نظریه ساخت و عامل برآمده از نظریههایی م شباهت
پرداز مذکور از ساخت و عامل را بر یک واقعه اجتماعی  توان تصویر دو نظریه آیا می) 5یافت؟ 

 به نحوي یکسان تطبیق کرد؟

 چارچوب مفاهیم
ار، اعتبارات ساختاري، مفاهیم اصلی مورد استفاده در پژوهش حاضر، عبارت است از اعتب

 . گردد در ادامه تعاریف مفاهیم فوق بیان می. اعتباریات محتوایی، عقل عملی، مقوالت عقل عملی
هو إعطاء حد : أن االعتبار: به نظر عالمه طباطبایی، تعریف اعتبار عبارت است از: اعتبار

 ئییا حکم شیء به شیاعتبار، دادن حد . )346 :2007طباطبایی،(آخر  ء یأو حکمه لش ء یالش
هاي  یژگیوشناسی و نحوه پیدایش و  توضیحاتی که در مطالب بعد درباره ماهیت .دیگر است

 .کند شود، این تعریف را تکمیل می اعتبار بیان می
هاي ساختاري و صوري اعتبار و در  منظور از اعتبارات ساختاري، جنبه: اعتبارات ساختاري

توضیحات تفصیلی این اصطالح که خاص پژوهش حاضر . تنهایت، ساختار اعمال انسانی اس
 .شود است، در خالل مباحث بیان می

این اصطالح بیانگر محتواهایی است که داخل اعتبارات ساختاري تحقق : اعتبارات محتوایی
محتواها، حیثیات اخالقی و غیراخالقی و فقهی افعال فردي و اجتماعی است که در . یابد می

این اصطالح نیز خاص پژوهش حاضر است و در خالل مباحث . گیرد می داخل ساختار شکل
 .شود آتی، به تفصیل درباره آن توضیح داده می

شود  اي از قوه عاقله انسانی اطالق می در فلسفه اسالمی، عقل عملی به آن جنبه: عقل عملی
این . یندآ بخشی در موجوداتی است که با اراده بشر پدید می دار شناخت و نظم که عهده
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عقل . این اصطالح در مقابل اصطالح عقل نظري است. موجودات همان افعال بشري است
 . دار شناخت موجوداتی است که مستقل از اراده بشري هستند، مانند جهان و انسان نظري عهده

هاي کلی یا مفاهیم  بندي دسته(همان طور که عقل نظري، واجد مقوالتی : مقوالت عقل عملی
ها موجودات را در قالب جوهر، عرض، کم و کیف و فعل و انفعال  ت که از طریق آناس) عامی

در آن ) فردي و اجتماعی(شناسد، عقل عملی نیز مقوالتی دارد که افعال بشري  و غیره می
 .دهد چارچوب رخ می

در ادبیات گیدنز نیز » دوسویگی ساخت«و » یابی ساخت«در بررسی حاضر، از مفاهیمی مانند 
 .شود که توضیحات آن به تفصیل در متن مقاله خواهد آمد اده میاستف

 ی اعتبار در نظریه اعتباریات عالمه طباطباییشناس تیماه
هاي مختلفی از دانش، از جمله در مباحث فلسفی،  نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی در بخش

حاضر، نظریه اعتباریات  در بررسی. تفسیري، اصولی و نیز در مباحث علوم اجتماعی کاربرد دارد
نظریه یادشده در مقاله ششم از کتاب اصول فلسفه و . عالمه مورد بحث قرار گرفته است

با این وصف، در این مرحله فقط جایگاه و لوازم . 1بیان شده است اعتباریاترئالیسم و نیز رساله 
 . گیرد این بخش از اعتبارات مورد بررسی قرار می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
مفهومی مشترك است و ممکن است خوانندگان و نویسندگان مواجه با این اصطالح » اعتبار«که واژه   از آنجایی. 1

را با ابهام معنایی مواجه کند، پیش از ورود به تبیین این دیدگاه، مشخص کردن جایگاه و هویت مفاهیم اعتباري 
 :شود میدر چهار معنا استفاده  »یقیحق«در مقابل  »ياعتبار«، طباطبایی به نظر عالمه .دضرورت دار

» اعتباري«و تحقق عینی، مانند تحقق عینی وجود که اصیل است و  یبه معناي نفس واقعیت خارج» حقیقی«« 
رد، بلکه موجودیت مانند ماهیت که در خارج، تحقق عینی و اصالت ندا ،است ی بر خالف آنمعنایبه مقابل آن، 

 .عارض وجود است ،آن
که موجودیت مستقل و منحاز  يبه معناي ماهیت موجود با وجود مستقل و منحاز، مانند ماهیات جوهر» حقیقی« 

مقوله اضافه که آن  ، مانندبه معناي ماهیتی است که موجودیت مستقل و منحاز ندارد» اعتباري«در مقابل، دارد و 
 .ی وجودش خارج از طرفین اضافه نیستیعن. را اعتباري گویند

آثار مربوطه  ،و در مرحله وجودي ذهنی شود مییعنی آنچه در مرحله وجود خارجی، آثار بر آن مترتب » حقیقی« 
، شود نمییعنی آنچه از خارج مأخوذ » اعتباري«در مقابل، ، مانند همه ماهیات حقیقیه و گردد نمیبر آن مترتب 

در قضایاي تألیف شده از این گونه امور و . ندود را در خارج براي آن اعتبار کولی عقل، مضطر است که وج
 .ها آنیر امانند وجود و واحد و نظ ،اند، صدق، یعنی مطابقت با خارج معتبر است که مشتمل برآن عقودي

ه ، مانند انسان و مالکیت آن نسبت بکندیعنی آنچه عقل نظري ناچار است به تحقق آن اذعان » حقیقی« 
را که عقل عملی براي نیازمندي انسان در معیشت  آنچهیعنی » اعتباري«در مقابل آن، . آن قواي خویش و نظیر
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ریه اعتباریات که ظاهراً در علوم انسانی و مباحث فلسفه این علوم، نقش مراد از اعتبار در نظ
. سازد میکه عقل عملی براي نیازمندي انسان در معیشت اجتماعی  مهمی دارد، اموري است

مند، مفاهیم برساخته  اي مشاهده نشده است که بتواند چنین نظام تاکنون در فلسفه اسالمی، نظریه
مفاهیم فوق، اقسام عالمه طباطبایی در این نظریه، ضمن تبیین گسترده . عقل عملی را سامان دهد

ها را  شناسی کشف آن ها و نیز روش هاي آن هاي آن و برخی قواعد و ویژگی مختلف و شاخه
 .بیان کرده است

بنابراین، در نظریه اعتباریات با آن سنخ از مفاهیمی مواجه نیستیم که عموماً در فلسفه و 
اند و نه معقول  این مفاهیم اعتباري، نه از معقوالت اولیه ماهوي. ها سر و کار داریم منطق با آن

در مباحث آتی، درباره اینکه اعتباریات در نظر عالمه مقوالت عقل . ثانی فلسفی و منطقی
وي در . کند بندي مذکور از عالمه کفایت می اما بیان تقسیم. اند، شواهدي ارائه خواهیم کرد عملی
بنابراین، در مقاله . بندي، اعتباریات را در رده مفاهیم عقل عملی قرار داده است قسیماین ت

شود که در اثر عالمه طباطبایی، با عنوان  فقط به عقل عملی مربوط می» اعتباریات«حاضر، عنوان 
 .بیان شده است» اعتبارات عام«

 نحوه پیدایش اعتبارات در انسان
لسفی نظریه اعتباریات و نحوه پیدایش آن معانی، در مرحله اول، هاي ف عالمه براي توضیح بنیان

گیرد و به  از بحث درباره اراده آغاز کرده است، زیرا اراده در نظر ایشان به امور ممکن تعلق می
این وجوب، اولین اعتبار از اعتباریات در نظریه . بخشد یک طرف آن امر ممکن، وجوب می

به نظریه ) و به اصطالح علوم اجتماعی، عاملیت(مسأله اراده عالمه است و از همین جاست که 
طبیعتاً از آنجایی که به تصریح عالمه، عقل عملی، مبدأ . یابد عالمه درباره اعتباریات ارتباط می

پس مراد از اعتباریات، مفاهیمی است . اند اراده است، این معانی اعتباري با عقل عملی نیز مرتبط
یعنی انسان به عنوان عامل، این دسته مفاهیم را در . شود عقل عملی ایجاد می که با اراده ناشی از

 .سازد هنگام عمل می

                                                                                                                               
در سطح زندگی اجتماعی،  ها اینو نظایر  یت، مانند عناوین ریاست و مرئوسیت و مالکیت و زوجسازد میاجتماعی 

، ولی عقل عملی در مستواي معیشت و جامعه بیند نمیکه عقل نظري براي این گونه معانی هیچ گونه تحقق و اثري 
 . »نماید می را ترتیب اي مربوطهآثار  ،و بر این موجودات اعتباري کند میفرض وجود  ها آنبراي 

 ).144 :الف 1387 یی،طباطبا(، معناي چهارم است در نظریه اعتباریات» اعتبار«از  عالمه طباطباییمراد 
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به اعتقاد عالمه، پیدایش معانی اعتباري در درجه اول، مستلزم وجود اراده در یک موجود 
اما . 1از این رو، هر موجودي که از اراده برخوردار است، واجد این نوع اعتبارات نیز است. است

 چرا هر موجودي که اراده دارد، واجد معانی اعتباري است؟
یابد که واجد نوعی از علم شوم که حصول آن براي من  اراده وقتی براي من معنا می

ضروري نباشد، بلکه صرفاً با وصف امکان است که در عالم امکان، جایی براي اراده مهیا 
ان تحقق یابد تا بتواند به واسطه اراده تکمیل پس نوعی از علم غیرضروري باید در انس 2.شود می

. شود و به آن ضرورت بخشد، در غیر این صورت، جایی براي اراده وجود نخواهد داشت
بنابراین، من براي انجام افعال خودم نیاز به علمی غیرضروري و غیرحقیقی دارم و این 

عالمه درباره این موضوع . کننده اصل وجود نوعی علم غیرحقیقی و اعتباري در ماست تبیین
  :گفته است

اراده . شود ادراکی، فقط با افعال متکی بر اراده کامل می نوع انسان، بلکه هر موجود صاحب «
از این رو، انسان به خاطر نوعیتش . شود و علم براي اراده، ضروري است نیز فقط با علم تمام می

اما اذعان به وجود نسبت ضروري حقیقی . دشو ها اراده ایجاد می مقتضی باورهایی است که از آن
کند، عیناً در خارج  شان ایجاب می به معناي وجود چنین نسبتی در خارج بین دو طرف که شأن(

یا » انسان، متعجب است«: گوییم موجود باشد، خواه این نسبت ضروري، صادق باشد، مانند می
اراده به واسطه . شود ینموجب اراده ، م)»اسب، ناطق است«: گوییم کاذب باشد، مانند اینکه می

شود، مگر در صورتی که  ینمآید و این تمام  یمعلم به نسبت غیرحقیقیِ غیرضروري پدید 
غیرحقیقی  ها آنطرفین نسبت، غیرحقیقی باشند یا کیفیتشان غیرحقیقی باشد یا حداقل یکی از 

 3).345-344 :2007، الطباطبایی( »باشد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
 .هایی، واجد معانی اعتباري هستند تفاوتبنابراین، حیوانات نیز با . 1
 )172 -171: ب 1387 ،طباطبایی(دیگر نیز گفته است  يها انیب اعالمه این مطلب را ب. 2

نوع اإلنسان، بل کلّ ذي إدراك، ال یتکمل إلّا بأفعال تتوقّف علی اإلرادة، و اإلرادة ال تتم إلّا عن علم، و هذا . 3
یقتضی إذعانات تتکون عنها اإلرادة، لکنّ اإلذعان بالنسبۀ الضروریۀ الحقیقیۀ بمعنی النسبۀ بالضرورة فهو بمبدأ نوعیته 

: توجد فی الخارج بین طرفین من شأنهما أن یوجدا بعینهما فی الخارج بعینه، سواء کانت النسبۀ صادقۀ، کقولنا یآلت
ذعان بهذه النسبۀ ال یوجب إرادة، فهی عن علم اإل: و بالجملۀ. »الفرس ناطق«: ، أو کاذبۀ، کقولنا»اإلنسان متعجب«

 ء یبنسبۀ غیر حقیقیۀ غیر ضروریۀ، و هذا ال یتم إلّا أن تکون النسبۀ غیر حقیقیۀ الطرفین و الکیفیۀ أو غیر حقیقیۀ ش
اند که  نویسندگان مقاله حاضر به ترجمه این متن و متون دیگري پرداخته). 345-344 :2007، الطباطبایی(من ذلک 

 .از مجموعه رسائل عربی عالمه نقل شده است
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یدگاه عالمه وجود عنصر اراده در انسان، موجب پیدایش اعتبارات گیریم از د پس نتیجه می
واسطه  را به ] اعتباریات[انسان این علوم غیرحقیقی . شود یمبه عنوان علوم غیرحقیقی در انسان 

 .کند عقل عملی خود تولید می
 عالمه در مرحله دوم پس از پیدایش مفاهیم اعتباري در بیان چگونگی تکثر مفاهیم اعتباري

 : گفته است
کند و بعد به سوي انجام فعل  یمخواهد فعلی را انجام دهد، قبل از آن اراده  یموقتی انسان «

و فعل  -که بیان شد وجود آن، قبل از اراده ضروري است -میان علم غیرحقیقی . کند یمحرکت 
ي انجام فعل ساز ایجاد اراده برا ینهزمانسان، نوعی ارتباط برقرار است، زیرا علم غیرحقیقی، 

 ). 345: 2007طباطبایی، (» است
 

 
 1شکل 

 
از آنجایی که میان علم غیرحقیقی و فعل مربوطه، ارتباط وجود دارد، پس با تغییر فعل، علم 

با این حال، اگر کمال در انسان، متعدد بود، آن علم غیرحقیقی نیز . غیرحقیقی نیز باید تغییر یابد
. انسانی متعددند، این علوم نیز متعدد خواهند بود 1ماالت ثانیهشود و از آنجایی که ک یممتعدد 

البته برخی . ي نیاز استا جداگانهزیرا انسان قواي مختلفی دارد و براي کمال هر کدام، به افعال 
شود که در نتیجه، اجتماع در اینجا خیر  یمکماالت فقط از طریق اجتماع براي انسان حاصل 

پس انسان براي نیل به . رساند یماش  یاصلاست که انسان را به خیر ) يا واسطهیا خیر (اضافی 
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ

 گویند یثان کمال رو آن از را کمال نیا .آیند انسان می نوع دنبال به که است اتیح آثار هماندر اینجا  یثان کمال.  1
، یخوشحال صداقت، شجاعت، ،توانایی مانند بخشد، یم کمال صفاتش در را نوع و آید می اول کمالی پ در که

اصطالح کمال ثانی ). 296: 1374 ،آملی( شوند می حاصل انسان نوع گیري شکل از بعد ره که همگیغی و آرامش
 .شود هاي سایر انواع موجودات نیز استفاده می بیان ویژگی براي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

137 

 

کمال، باید افعال گوناگونی را انجام دهد که بر حسب آنها، علم غیرحقیقی وي نیز تغییر خواهد 
 .یافت

 

      
 3شکل          2شکل 

 
 :عالمه در توضیح دگرگونی علم غیرحقیقی در صورت دگرگونی فعل بیان کرده است

کند و این ضروري  انسان با اراده خود براي طلب آنچه که به آن باور دارد، حرکت می«
پس بین فعل او که کمال اوست و بین این علم و باور غیرحقیقی، نوعی ارتباط وجود . است
مختلف ) البته اگر اختالفی باشد(پس جایز است که این علم و باور با اختالف این فعل . دارد

زیرا بعد از اینکه ارتباط حقیقی بود نه . د آن اگر در آن تعددي است، متعدد شودشود، و با تعد
. شود که بین طرفین ارتباط، نوعی از ارتباط وجود داشته باشد بالعرض، فقط هنگامی تمام می

پس روشن گردید که اگر در کمال انسان، تعدد و اختالفی بود، این تعدد و اختالف عیناً در علم 
گوییم، انسان و نیز نوع حیوان، قواي مختلفی دارد  پس می. رحقیقی او نیز وجود داردو اذعان غی

همچنین انسان و اغلب حیوانات فقط با . ها به افعال مختلفی نیاز است که براي کامل کردن آن
 .رسند اجتماع و تعاون، به خیر بالذات و کمال مطلق از همه جهات می

امر نافعی که همراه با خیر . ر ظرف اجتماع وجود داردپس در اینجا خیر اضافی است که د
این افعال ارادي، به علوم و باورهاي غیرحقیقی .... بالذات است، مانند خوردن به نسبت با هضم

 .شود احتیاج دارند که با اعتبار آنچه نزد فاعل است، مختلف و متعدد می
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رحقیقی احتیاج دارد و واجب است طبیعتاً به باور و علمی غی... پس آشکار گردید که انسان
-345: همان(» این علم و اذعان، با تعدد کمال و تعدد آنچه در مسیر کمال است، متعدد شود

356.(1 
بنابراین، تاکنون دلیل پیدایش مفاهیم اعتباري به عنوان مفاهیمی که براي تحقق فعل 

ها از  همچنین پیدایش آن .اند و نیز نحوه پیدایش کثرت در این مفاهیم تبیین گردید ضروري
طریق اراده، به عنوان آخرین علت از علل وقوع فعل، ثابت گردید و پیدایش کثرت در آن 

که انسان به عنوان کمال ثانی، نیازمند تحقق  -مفاهیم نیز از راه وجود کثرت در افعال اختیاري 
به موجب دو گونه اصلی از این رو، دو دسته اصلی از مفاهیم اعتباري . تبیین گردید -هاست آن

بندي مذکور این است  دلیل دسته. آید پدید می) افعال قبل االجتماع و افعال بعد االجتماع(فعل 
 .که انسان هم فعل فردي دارد و هم فعل اجتماعی

 ي معانی اعتباري از دیدگاه عالمه طباطباییها یژگیو
ري در موجودات، اهمیت بحث ها، کارکردها، مبادي و حیطه عمل معانی اعتبا تبیین ویژگی

 : ها عبارت است از از دیدگاه عالمه طباطبایی این ویژگی. کند ها را مشخص می درباره آن
 2.سازي عقل عملی هستند مفهوم» ساختار«اعتبارات،  )1

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
إنّ اإلنسان یروم بإرادته إلی تحصیل ما أذعن به، و هذا بالضرورة، فبین فعله الذي هو کماله، و بین هذا العلم و . 1
ذعان الغیر الحقیقی ارتباطا ما، فمن الجائز أن یختلف هذا العلم و اإلذعان باختالف هذا الفعل لو کان هناك اإل

اختالف، و یتعدد بتعدده لو کان فیه تعدد، إذ االرتباط بعد ما کان بالحقیقۀ البالعرض لم یتم إلّا بوحدة ما بالحقیقۀ 
. اإلنسان تعدد و اختالف کان نظیره بعینه فی علمه و إذعانه الغیر الحقیقیفتبین أن لو کان فی کمال . بین المرتبطین

 .مختلف القوي یحتاج إلی أفعال مختلفۀ تکمل بها قواه 1وانیإنّ اإلنسان، و کذا نوع الح: ثم نقول
ات إلّا باجتماع و و أیضا اإلنسان و جلّ الحیوان ال یتم له بنفسه ما هو الخیر بالذات و الکمال المطلق من جمیع الجه

تعاون، فهناك ما هو الخیر اإلضافی، و هو الخیر فی ظرف االجتماع، و هو النافع المماس للخیر بالذات، کاألکل 
و منه ما هو نافع فی النافع، و کذلک هناك شرّ هو الضار المماس للشرّ بالذات، و نافع فی  -مثالً -بالنسبۀ إلی الهضم

ه أمثال هذه االمور فیما ال یحتاج فیه إلی اجتماع، و هذه أفعال إرادیۀ فهی تحتاج إلی علوم الضار، و هکذا، کما کان ل
وإذعانات غیر حقیقیۀ تختلف و تتعدد باختالف ما اعتبرت عنده، و تعده و ینتشر بذلک االذعانات و االعتبارات 

فتبین أنّ اإلنسان و ما . لکمال الذي بالقوةها مع بعض، و یتّصل جمیع ذلک واقفۀ عند الخیر بالذات و ا باختالط بعض
یناظره یحتاج بالطبع إلی إذعان و علم غیر حقیقی، و أنّ هذا العلم واالذعان یجب أن یتعدد بتعدد کماله و ما فی 

 ).346-345: همانطباطبایی، ( سبیل کماله

بیان  »اقسام اعتباریات«بخش نیز در و  »اعتباریات، مقوالت عقل عملی«عنوان  ادامه با این ویژگی به تفصیل در. 2
 .دش دخواه
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بحث گردد، منظور ساختاري » ساختار«بر این اساس، هرگاه در افعال فردي و اجتماعی، از 
نظریه . کند در افعال فردي و اجتماعی، از آن تبعیت می» باید«ایجاد است که عقل عملی هنگام 

در این نظریه . است] اعتبارات[اعتباریات عالمه صرفاً ناظر به جنبه صوري این علوم غیرحقیقی 
 1.در این مرحله، درباره محتواي درست و غلط این معانی اعتباري بحث نشده است

 ). 343: همان(اند  اعتبارات، آرائی وهمی )2
 ).344: همان(ها، حیوانات و هر موجود داراي اراده وجود دارند  اعتبارات، در انسان )3
 ).341: همان(اند  اعتباریات، معانی غیرحقیقی )4

، و دوم اینکه، در 2کند که اوالً، معنا باشند نه صورت قوه واهمه همیشه اموري را درك می
کی خارجی ندارند، نه به شکل مستقل، نه یعنی مح(خارج از انسان یا حیوان، حقیقتی ندارند 

 ).وابسته و نه حتی مانند مقوله اضافه که وابسته به طرفین اضافه است
 ).346همان، (شوند  اعتباریات، بر اساس معانی حقیقی ساخته می )5

این بدین معنا نیست که اعتباریات در خارج، منشأ انتزاع دارند، بلکه ذهن انسان این معانی 
 .کند ها نوعی ثبات ایجاد می این ابتناء، در آن. سازد حقایق خارجی می را مبتنی بر

 ).341همان، (آیند  امور حقیقی پدید می) علوم غیرحقیقی(بر اساس اعتبارات  )6
دارند تا این اشکال پدید آید   این ویژگی بدین معنا نیست که معانی اعتباري، آثاري حقیقی

شود، بلکه منظور این است که حقایقی بر این  قی میکه چگونه امر غیرحقیقی، موجب امر حقی
زیرا ابتناء امر حقیقی بر غیرحقیقی مانعی ندارد، چه بسا انسان بر . شوند معانی اعتباري، مبتنی می

دهد و  اي انجام می هاي گسترده ریزي اساس مفاهیم کامالً ساختگی و غیرواقعی، افعال و برنامه
شود، این است که خود آن  چیزي که موجب اشکال می. سازد میها مبتنی  امور واقعی را بر آن

 .امر غیرحقیقی، آثار حقیقی داشته باشد
 ).346: همان(صدق اعتباریات بر جهان خارج، دائمی است  )7

 .شوند به این دلیل که بر پایه حقایق ساخته می
 ).144الف،  1387طباطبایی، (اند  اعتباریات، معانی برساخته عقل عملی )8

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
 .از این رو، اعتبار حسن و قبح مذکور در نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی، منشأ آراء اخالقی نیست. 1

این . آورند گانه ظاهري براي انسان پدید می منظور از صورت در اینجا تصاویر و ادراکاتی است که قواي پنچ.  2
ها در  ر مقابل ادراك معانی مانند احساس دوستی، دشمنی، ترس، نفرت و غیره است که درك آنادراك صوري د

 .حیطه کارکردهاي قوه واهمه است
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 ).148: همان( سازد ملی، معانی اعتباري را در ظرف قوه واهمه میعقل ع )9
ها و  ها، فرهنگ ها با تغییر نیازها، زمان اند، اما مصادیق آن گرچه معانی اعتباري، ثابت )10

 ).142-141پ،  1387طباطبایی، (کنند  محیط جغرافیایی تغییر می
 ).124: همان(در اعتباریات، برهان جریان ندارد  )11
 ).125: همان(، در زندگی فردي و اجتماعی جاري است اعتباریات )12
ها، یکی از عناصر مهم در کشف اعتباریات  مشاهده رفتار، زندگی و نحوه تعامل انسان )13
 ) همان. (است

 هاي عقل عملی اعتباریات؛ مقوله
 پیش از این، بیان گردید که عالمه طباطبایی مفاهیم اعتباري را از سنخ مفاهیم عقل عملی دانسته

توان در  اند و این مفاهیم را نمی به اعتقاد ایشان، اعتباریات به کلی با عقل نظري بیگانه. است
 "برساخته"عالوه بر بحث عالمه درباره . هاي عقل نظري محسوب کرد هاي مقوله بندي دسته

هاي عقل  توان در تأیید این نظر که اعتباریات، مقوله بودن اعتباریات توسط عقل عملی، می
 1.اند، وجوه فلسفی دیگري را نیز بیان کرد لیعم

سنخ با عقل عملی هستند و اصالً کار عقل عملی، ایجاد معانی  اعتباریات، اموري هم
 : به اعتقاد عالمه. غیرحقیقی از سنخ اعتباریات براي عمل آدمی است

ت، عمل آدمی اس ،عقل عملی است که موطن عمل آن کنیم، میآن گفتگو  بارهعقلی که در«
 ،و هر معنایی که از این قبیل باشد .، جایز است یا باطلخیرآیا صحیح است یا  این نظر کهاز 

 تحقق و واقعیتی ندارد و همین ثبوت ،موطن تعقل و ادراك از که در خارج استامري اعتباري 
 .فعل عقل است و قائم به خود عقل، و معناي حکم و قضا همین است ،ادراکی و تحقق

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
 مقام دري نظر عقلاز آنجایی که . شود در فلسفه اسالمی، افعال عقالنی، وجه تمایز انسان از حیوان محسوب می. 1

 ازی بعض انجام به نسبت کهی تخصصاز آنجایی که  و داردی انکسی نسبتی جزئ امور همه به نسبت ،است تجرد
در . ندارد راهي نظر عقل تجرد مقام در ،استی جزئ موجودات در تخصص بینیم، می گریدی بعض ترك و افعال

 این باره اسفار در یهمرحوم حاجی سبزواري در حاش .گیرد می صورتی عمل عقل واسطهه ب تخصص نیانتیجه 
 : گفته است

نظري أجل من أن یتعلق بذاته بالفعل لتجرده التام و سعته و استواء نسبته إلی جمیع األفعال و عدم التخصص من ال«
 ).341 :1981 ،مالصدرا(» قبله
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 چه عمل عقل ،معانی حقیقی و غیراعتباري است ،نظري که موطن عمل آن خالف عقلرب
چون این گونه مدرکات عقلی براي خود ثبوت و تحققی  ها؛ آن تصدیق باشد یا ها آنتصور 

باقی  عملی جز اخذ و حکایت، ها آنو براي عقل در هنگام ادراك  مستقل از عقل دارند
 1.»نه حکم و قضاءو این همان ادراك است و بس،  ماند، نمی

. کند را درك می» باید«و عقل عملی، هر چه » هست«با این وصف، عقل نظري، هر چه 
به تفصیل توضیح داده شد، این اعتبارات  "نحوه پیدایش اعتبارات در انسان"چنانکه در بخش 

ی هاي کل بندي توان به تنظیم آنها در دسته شوند و می توسط انسان ساخته می "عمل"در لحظه 
از این رو، عالمه اعتبارات را در  2.بندي آنها پرداخت توان به مقوله به عبارت دیگر، می. پرداخت

این تبیین عالمه از ). 154-126: پ 1387طباطبایی، (هاي منظم معرفی کرده است  بندي دسته
قوالت بر این مدعاست که اعتبارات، م 3بندي اعتبارات، دلیلی ترکیبی پیدایش اعتبارات و مقوله

 .اند عقل عملی

 اعتبارات ساختاري و محتوایی
بر اساس مباحث . توان مورد توجه قرار داد می» محتوا«و » ساختار«اعتبارات را از دو لحاظ 

در حالی که اعتباریات تکثر یافته بر . است» افعال«پیشین، تکثر مفاهیم اعتباري، به دلیل تکثر 
پذیر هستند؛ زیرا همان  شوند نیز تقسیم آن ساخته می که بر اساس» علمی«، از حیث »فعل«اساس 

هاي مهمی درباره این  اکنون پرسش. شود طور که بیان گردید، اعتبار بر اساس حقایق ساخته می
 :شود موضوع مطرح می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
أن العقل الذي کالمنا فیه هو العقل العملی الذي موطن عمله العمل من حیث ینبغی أو ال ینبغی و یجوز أو ال . 1

فکان هذا  ،ها أمور اعتباریۀ ال تحقق لها فی الخارج عن موطن التعقل و اإلدراك ا شأنهذ ییجوز، و المعانی آلت
الثبوت اإلدراکی بعینه فعالً للعقل قائما به و هو معنی الحکم و القضاء، و أما العقل النظري الذي موطن عمله المعانی 

ها مستقالً عن العقل فال یبقی للعقل عند  الحقیقیۀ غیر االعتباریۀ تصورا أو تصدیقا فإن لمدرکاته ثبوتا فی نفس
 ).98 :14، ج1371، طباطبایی( و هو اإلدراك فحسب دون الحکم و القضاء ها تیإدراکها إال أخذها و حکا

ها را ذیل عناوین عامی مانند استخدام، انتخاب اخف و اسهل، کالم، ریاست و مرئوسیت و  از این رو، عالمه آن.  2
 .غیره گنجانده است

ترکیبی بودن این استدالل از این روست که تحلیل و ترکیب فلسفی است، مبنی بر اینکه اعتباریات در هنگام .  3
و استقراء ) و ما درباره این موضوع در عنوان پیدایش اعتبارات بحث کردیم(شود  عمل توسط انسان ساخته می

 .تجربی براي برشمردن انواع و مقوالت مختلف اعتباریات است
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آید، آیا وضعیت  اگر اعتباري و تکثر مفاهیم اعتباري بر اساس تکثر افعال پدید می -
 شود؟  شوند، دگرگون می ها ساخته می ه بر اساس آناعتباریات به نسبت حقایقی ک

شود که  پوشی کنیم، این پرسش مطرح می اگر از تکثر اعتباریات بر اثر تکثر افعال چشم -
شوند، چه نوع حقایقی هستند؟ زیرا هم حس،  ها اعتباریات ساخته می حقایقی که بر اساس آن

آیا اعتباریات بر اساس حقایق حسی ساخته . دهد و هم عقل حقایقی را در اختیار انسان قرار می
 شوند یا بر اساس حقایق عقلی؟ می

پاسخ پرسش فوق هر چه باشد، متضمن آن است که اعتبارات با انواع متفاوتی که بر اثر تکثر 
گاهی حقایقی که : شوند آورند، حداقل بر اساس دو گونه حقیقت ساخته می افعال به دست می

شوند، حقایقی عقالیی هستند و گاهی از مجراي معرفتی  ساخته میها  اعتبارات بر اساس آن
با این وصف، اعتبارات، واجد . شوند اخذ می) اعم از حسی، خیالی و وهمی(غیرعقالیی 

اما این . شوند تر بر اساس محتواي معرفتی ساخته می محتواي معرفتی هستند یا به تعبیر کامل
یابد، از دست  تکثر می» تکثر افعال«که بر اساس شود ویژگی مهم خود را  وضعیت باعث نمی

دهد که  این ویژگی اعتباریات که شقوق مختلف آن مبتنی بر تکثر افعال است، نشان می. بدهند
البته منظور، صوري به معناي . حیثی از اعتبارات، ناظر به محتوا نیست و صرفاً صوري است

 .ساختارمند و داراي صورت است

 :ریه اعتباریات عالمه طباطبایی با سه اصطالح مواجه هستیمبا این وصف، در نظ

 » اعتباریات عام یا اعتباریات ساختاري« )1
رود که از نظریه اعتباریات به عنوان مقوالت عقل عملی به  این اصطالح در مواردي به کار می

 .ها مورد نظر نیست شود و محتویات یا مضامین مندرج در آن طور کلی سخن گفته می
عقل عملی » ساختار«کننده  هاي علوم اجتماعی به مثابه تعیین ین اصطالح از اعتبار، در بحثا

در نظریه عالمه طباطبایی با اصطالح مشهور » ساختار«البته مراد از . یا ساختار کنش کاربرد دارد
نوعی سازه » ساختار اعتباري«. در مکاتب ساختارگراي علوم اجتماعی متفاوت است» ساختار«
ساختار «کاربرد اصطالح ساختار به مثابه . دهد ها را توضیح می هنی مشترك میان همه انسانذ

 را »ساخت« ي، آنجا که ومشاهده کردتوان در آثار گیدنز  در علوم اجتماعی را می» اعتباري
این کاربرد . معرفی کرده است قواعدبه طور کلی کنندگان از زبان یا  کیفیت مشترك میان استفاده

» ساخت«با برداشت مشهور از ) همانند کاربرد اعتبارات به مثابه ساختار(نیز » ساخت«دنز از گی
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ضمن اینکه، ). 7: 1991، 2؛ برایان و جري21-20: 1381، 1کسل(در علوم اجتماعی تفاوت دارد 
اي وجود  هاي گسترده درباره ماهیت ساختار در علوم اجتماعی نیز در میان ساختارگراها اختالف

 ).126-125: 1369توسلی، (رد دا
وجوب «و اعتباریات زیرمجموعه آن نظیر (در ادامه مقاله حاضر، این اصطالح از اعتباریات 

. مطرح خواهد شد» اعتباریات ساختاري«، با عنوان )»حسن و قبح ساختاري«و » ساختاري
ت یا اعتبارات و همراه خواهد بود و هر جا اعتباریا» عقالیی«اعتبارات عقالیی نیز با پسوند 

 .آورده شده، مراد، مطلق اعتباریات بوده است» ساختاري«هاي آن، بدون پسوند  شاخه

 »اعتباریات محتوایی یا اعتباریات غیرساختاري«) 2
یابد که بر اساس آن، اعتبار ساخته  در این نوع اعتبار، هویت اعتبار بر حسب نوع علمی تغییر می

گاهی هنگام اعتبار، بر اساس معرفت عقالیی و : د دو بخش دارداعتباریات محتوایی خو. شود می
 .کنیم اعتبار می] معرفت حسی، خیالی یا وهمی[گاهی بر اساس معرفت غیرعقالیی 

  اعتبار عقالیی )1
به . گیرد رود که اعتبار بر مبناي حقیقت عقالیی، صورت می این اصطالح در مواردي به کار می

عتبار حسن و قبح عقلی به مثابه مبناي علم اخالق و احکام الهی از این اعتقاد عالمه طباطبایی، ا
 .قسم است

  اعتبار غیرعقالیی) 2
رود که اعتبار صورت گرفته بر مبناي حقیقت غیرعقالیی  این اصطالح در مواردي به کار می

 .عقالنیهاي  شکل گرفته باشد؛ یعنی معرفت تخیلی یا توهمی یا حسی منشأ اعتبار باشد، نه داده
نظریه اعتباریات عالمه، که در رساله اعتباریات و مقاله ششم از کتاب اصول فلسفه رئالیسم 

اعتباریات «بندي در اعتباریات است؛ یعنی  بیان شده است، در صدد بیان قسم اول از این تقسیم
 . »ساختاري

ز محتوا باشد، تحقق تواند تهی ا که تحقق اعتبارات عام، نمی بندي، از آنجایی  در این تقسیم
 . ها همواره با محتواي عقالیی یا غیرعقالیی همراه است آن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1. Kassel  
2. Bryant and Jary  
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 اعتبارات عام به مثابه ساختار
 :هاي اعتباریات ساختاري را بیان کرده است عالمه در عبارت زیر، بسیاري از ویژگی

 :اند اند، دو گونه ذهنیه صور همان که ما نزد موجودی معان«
 یابند، می انطباق آنها بر و شوند می واقع ها نفس حدی ف هیخارج داتموجو بر که معانی اول،

 و کنیم تعقلو  انتزاع رای معان نیا چه ،اند معانی نیا مطابق ذاتاً موجودات نیا کهي نحو به
 نیا مطابق که» انسان« و» ستارگان« ،»آسمان« ،»نیزم«ي معنا مثل نه؛ چه و میساز منطبق برآنها
 و مذکوری معان انطباق و تعقل و انتزاع نکهیا بدون ،است موجود خارج در اه نفس حدی فی معان
 .نامیم می »قیحقا« رای معان گونه این باشد؛ داشته امور نیا واقع دري ریتأث ها آن عدم ای

 نظر صرف ها آن تصور و تعقل از اگر ولکن سازیم، می منطبق هیخارج امور بر که  معانی دوم،
 به که استیی معنا که» ملک«ي معنا مثل ؛ستینی وقوع و تحقق ،خارج رد ها آني برا ،میکن
 به ،نوع افراد گرید مزاحمت بدون را تصرفاتي انحا مملوکه، نیع در تواند می مالک آن لهیوس

 استیر حوزه به مربوط امور تواند می سیرئ آن لهیوس به که» استیر«ي معنا مثل یا آورد؛ عمل
ي قدر معنا دو نیا مورد در اگر ولکن .کند جلب را نیمرئوس طاعتا و دینما اداره را شیخو
 و تعقل اگر و ندارد وجودی خارج نیع و انسان جزی تیواقع ،خارج در که یابیم می ،میکن تأمل
 نیع خارج، در مرئوس و سیرئ و استیر ای و مملوك و مالک و ملک مفهوم از ،نباشد ما تصور

 عقال انظار ،اختالف حسب بهی معان گونه نیادر  که یابیم می بالبداهه لذا و .ستیني اثر و
 بر بنای اجتماع بینیم می مثالً 1.قیحقا خالف به ،دهد میي رو اریبس تبدل و رییتغ و اختالف

 اذعانی انسان استیر بهی اجتماع ؛ندارندیی بنا نیچن گریدی اجتماع و گذارند میی ئیش تیملک
 و همواره .ستندین سان نیبد قیحقا کهی حال در ندارند؛ی اناذع نیچن گریدی اجتماع و کنند می
: 1388طباطبایی، (» نشود تعقل چه و شود تعقل انسانی معن چه است انسان ،انسان همه، نزد در
50.( 

 .شود محقق ذهن در دیبا قهراً ،نداردی تیواقع خارج دری قیرحقیغی معان نیااز آنجایی که 
 ؛کند جادیا و خلق رای معان نیا خارج از استعانت بدون ،شیپ از ذهن که ستین طور نیا ولکن

 نیا و کند می منطبق اتیخارج بر ،موجودند خارج در نکهیا توهم به رای معان نیا ذهن، رایز
براي . ستینی اختالف ،ثیح نیا از آن در از این رو، و استي واحد نحو به اتیخارج بر انطباق

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
اصل  ایشان معتقد نیستاما  شود، یم انجامگونه معانی تغییر و تبدل  در این شایان ذکر است که به اعتقاد عالمه. 1
 . رود یاز بین م ها ینا
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» ملک« مفهوم و است کالم کند، می معنا بر داللت وضع، به که استی مؤلف صوت که کالم مثال،
 خود شیپ ازرا ی قیرحقیغی معان نیاذهن  بود بنا اگر و ستین صادق آن بر رهیغ و» استیر« و

 ،تحقق عدم لحاظ به نکهیا ای نباشد صادق خارج برباید  اصالًکند  خلق خارج از استعانت بدون
 .باشد صادق اتیخارج همه بر همه، باي تساو و اتیخارج و آن انیم اي رابطه
 کمک بای عنی است، خارج کمک اب ذهن توسطی معان نیا انتزاع گردید ثابت ،بیترت دینب
ی قیحق ،)ارتباط فرض بر( ارتباط نیا چون و است ،محقق ذهن نزد در که اي حقیقیهی معان
 هیقیحقی معان از معنا نیا کند می توهم ذهن که معنا نیا به .استی وهمی ارتباط پس ،ستین

 گفت توان میی کل طور به پس. دهد میي و به را هیخارج امور حد ،گرید عبارت به و است
 اعطا ،است آن فاقد آنچه به را هیقیحق امور حد ،ذهن که رو است نیا ازی معان نیا نشئت
 وی سراب یمعان ،یمعان نیا پس. است آن عادم کهنهد  میی محل در را هیقیحقی معان و کند می

 از قسم نیا. است انیاع قیحقا انیم در سراب حال ،یقیحقی معان به نسبت شان حال و اند وهمی
 لیتشک را هیقیحق اتیخارج که اول قسم قبال در ،نامیم می اتیوهم و اتیاعتبار رای معان
 ).51-50همان، (» یقیحق نه اند، وهمی وی ذهن ،یمعان قسم نیا که است واضح و دهد می

که ساختار جامعه، ساختار روابط اجتماعی، » اعتبارات ساختاري«هاي  جمله ویژگیاز 
ساختار افعال اجتماعی و به طور کلی، ساختارهاي مفاهیم صوري اجتماعات بشري را مشخص 

 :ها را از نظریه اعتباریات عالمه استخراج کرد توان آن کند، موارد زیر است که می می
 فاً یک ساختار صوري یا مفهومی هستنداعتباریات ساختاري، صر) 1
گاهی همراه با . گاه از محتوا تهی نخواهند بود از حیثی تهی از محتوا هستند، گرچه هیچ) 2

 .محتواي معقول و گاهی همراه با محتواي غیرعقلی هستند
 بهقابلیت قبول هر نوع محتواي ارزشی و ضدارزشی متناسب با هر فرهنگی را دارند و ) 3
 .آید می ها پدید در آن اریبس رییتغ و اختالف ،عقال هاي دیدگاه تالفاخ دلیل

 .هاي ساختاري مختلفی دارند؛ اول، اعتبار وجوب، بعد اعتبار حسن و قبح و غیره الیه) 4
بندي، مانند  الیه. کنند بندي، از برخی فرایندهاي خطی نیز تبعیت می عالوه بر ساختار الیه) 5
و مرئوسیت، و فرایند خطی مانند فرایند اول، وجوب، بعد حسن و هاي ملکیت، ریاست  الیه

ها و فرایندهاي خطی مختلفی تشکیل  بندي هر کدام از آنها نیز به تبع، از الیه. قبح، بعد استخدام
 .اند شده
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 1.ساختاري کامالً ابزاري دارند) 6
در نتیجه به  توان با یکدیگر ترکیب کرد و عناصر مختلف اعتباریات ساختاري را می) 7

 .ابزارهاي نوین دست یافت
 .در هر رابطه اجتماعی حضور دارند) 8
 .آیند ساختارهاي اجتماعی، صرفاً از روابط اجتماعی به دست می) 9

، ]و اینکه در خارج، وجود عینی ندارند و وهمی هستند[با وجود هویت کامالً ذهنی ) 11
 .گنجند می» بعد از اجتماع«و » اعقبل از اجتم«: مقوالت رده اول(ذیل عناوین کلی 

ت البته اعتبارا(شوند  در صورت فروپاشی روابط انسانی، به طور کلی نابود می) 12
 ).االجتماع این ویژگی را ندارند قبل

یا (هاي زیرین  در هر عمل پیچیده یا ساده اجتماعی، همه اعتبارات ساختاري الیه) 13
 . شوند ساخته مییک اعتبار ساختاري، توسط عامل ) پیشین

توضیح اینکه، اعتبار وجوب به عنوان اولین اعتبار از اعتبارات قبل از اجتماع که در همه 
افعال حضور دارد، به عنوان اولین الیه مفهومی برساخته در ضمن یک فعل است و اعتبارات 

اعتبارات هاي بعدي  بعدي مانند حسن و قبح، انتخاب اخف و اسهل، و نیز اعتبارات بعدي، الیه
با این . هاي مفهومی باالیی فعل، مطرح هستند اعتبارات بعد از اجتماع نیز به عنوان الیه. هستند

هاي مفهومی زیرینی هست که قبل از آن ایجاد  توصیف، یک فعل اجتماعی، مسبوق به الیه
 .بندي مفهومی در ادامه بیان خواهیم شد تمثیلی از این الیه. اند شده

گیرد؛ زیرا تعلق اراده به باالترین الیه،  ی شده زیرین تعلق م هاي ساخته مه الیهاراده به ه) 14
پول دادن «براي مثال، . این فرایند برعکس نیست. تر است هاي پایین مستلزم تعلق اراده به الیه

به عنوان ساختاري » اصل مالکیت«به عنوان یک کنش اجتماعی، مستلزم پذیرش » براي خرید نان
تر  به عنوان ساختاري بنیادي» اصل اختصاص«تر، مستلزم پذیرش  اي پایین و در الیهاجتماعی 

 .براي ساختار رفتار فردي است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
 نبدو را تصرفاتي انحا مملوکه، نیع در تواند می مالک آن لهیوس به که استیی معنا که» ملک«ي معنا انندم«.  1

 حوزه به مربوط امور تواند می آن لهیوس بهرئیس  که» استیر«ي معنا مانند به عمل آورد، نوع افرادسایر  مزاحمت
بدین معنا که مالکیت ابزاري در اختیار مالک براي » کند جلب را نیمرئوس اطاعت و هادار را شیخو استیر

» به واسطه آن، حوزه ریاست خویش را اداره کند تواند تصرفات است و ریاست ابزاري در اختیار رئیس است که می
 ).50: 1388طباطبایی، (
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هایی نیست که  بندي هاي بنیادین، لزوماً به معناي اطالع عامل از الیه تعلق اراده به الیه) 15
 .تند، نه در عرض یکدیگرهس  هاي مذکور در طول هم اراده به آنها تعلق گرفته است، زیرا الیه

 .توانند دیگري را نیز از کار بیاندازند هر یک از ساختارها بر یکدیگر اثرگذارند و می) 16
 .کنند هاي جدید، به عنوان تسهیل کنش و نیز محدودکننده کنش عمل می ساختارسازي) 17
 .ها از یکدیگر هستند ساختارها عامل فهم مشترك انسان) 18

عالمه ] ساختاري[هاي دیگر که در نظریه اعتباریات  بسیاري ویژگیهاي فوق و  ویژگی
. کند ها ثابت می سازي را در عقل عملی انسان طباطبایی بیان شده است، صرفاً یک دستگاه مفهوم

هاي اجتماعی به  هاي انسانی به طور کلی و پدیده دستگاهی مفهومی و کامالً صوري که پدیده
زیرا یک پدیده انسانی یا اجتماعی با عنوان فعل . گنجد می میطور خاص در این دستگاه مفهو

هر مفهوم در عقل عملی، . آید فردي یا فعل اجتماعی، فقط با حضور مفاهیم عقل عملی پدید می
زیرا اساساً اعتباریات . بیانگر وجود مصداق یا مصادیق مختلفی از فعل متناسب با آن مفهوم است

 .یابند آیند و تکثر می پدید می] کماالت ثانی[افعال عقل عملی بر اساس ] ساختاري[
هاي بنیادین میان اعتباریات صوري  ظاهراً دستگاه اعتباریات عالمه طباطبایی با طرح تفکیک

تواند نقشی تأثیرگذار براي علوم اجتماعی داشته باشد،  می] محتوایی[و اعتباریات غیرصوري 
این دستگاه، ساختار خانواده، کشور و غیره و  در. تعریف مشخصی از ساختار را ارائه کند

 .شود ساختار روابط اجتماعی مانند معامالت، ریاست و مرئوسیت و غیره مشخص می

 گیدنز و نظریه دوسویگی ساخت
، )اجماع ارتدوکسی( اجماع سنتی علوم اجتماعیآنتونی گیدنز به منظور بیان انتقادهاي بنیادین به 

رایج در علوم اجتماعی  هاي هبه عنوان جایگزینی در مقابل نظری را 1»دوسویگی ساخت«نظریه 
هاي  پارادایم .است بین دو سنت تقسیم شده یعلوم اجتماع به اعتقاد گیدنز، .استمطرح کرده 

شکل  گراییحسب ساختار و جبر و برقائل شده اولویت  ي اجتماعینهادها رايبگرا  اثبات
در تحلیل کنش  یول ، ظاهر شدهدر تحلیل نهادها موفق ی علوم اجتماعاز این نوع . اند گرفته
انسان به مثابه  رايبنیز که  یعلوم اجتماعیري تفسهاي  پارادایم. است  کامیاب نبوده ها انسان

در تحلیل انسان به  دانند، یم پذیر را شناختنسانی ا يها و کنش ندستهکارگزار اولویت قائل 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1. Duality of structure 
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متضادند، مذکور دو سنت . اند موفق نبودهدر تحلیل نهادها ا ام ، هایی داشته موفقیتعنوان کنشگر 
 ).156: 1381موالن، (با یکدیگر دارند رابطه متقابل  ماا

شود که درصدد است  اي ترکیبی شناخته می نظریهدیدگاه گیدنز در علوم اجتماعی به عنوان  
. کندگر تبیین با نظریه دوسویگی ساخت، ترکیبی از نقش عامل و ساخت را همراه با یکدی

بر کنش تأثیر هم  ،همزمان یاجتماع ياست که ساختارها ساخت به این معنا یدوسویگ
و هم  یجامعه، هم بیرون ياعضا يساختار جامعه برا. هستند یگذارند و هم نتیجه کنش انسان یم

دیگر که بیشتر بر جنبه  هاي هخالف نظری بر ،ساخت یگیدنز در نظریه دوسویگ .ی استدرون
. توجه دارد نیز بر کنش افراد ساخت يتواناسازنقش کنند، بر  یساخت تأکید م یودکنندگمحد

در آن واحد، ساخت . نیز است »تواناساز«است،  »وادارنده«عین اینکه  در این دیدگاه، ساخت در
گیدنز ساخت و  رو، به اعتقاد  از این ).19 :1384 ،گیدنز(دهد  یکند و هم میدان م یهم محدود م

؛ هم عامل در ساخت تأثیر دارد و هم ساخت بر نحوه عمل عامل، نیستندل، جدا از یکدیگر عام
 یشناس جامعهدر ادبیات  1973در سال آن را گیدنز  که اولین بار 1یابی واژه ساخت. گذارد می اثر

است که عوامل انسانی و ساختارها هر دو، موضوع یانگر این ب )15 :1385 ،پارکر(مطرح کرد 
  .اند اجتماعیعلوم 
، گرددها به ساختار مشخص  شوند که وابستگی عاملاي تبیین  گونه البته ساختارها باید به 

اگر در تبیین  ،گیدنزبه اعتقاد . مورد بررسی قرار گیرندءگونه  ها شی بدون اینکه باعث شود انسان
اندیشه  ی،جتماعقرار نگیرد و در نظریه ا مورد توجه یساختارها نقش کنشگران و عوامل فاعل

پیدایش نداشته باشد، تأکید صرف بر ساختارها باعث  یها جایگاه ها و کنش آن فاعل بودن انسان
ها از  عینت ساختارها و فاعل بودن انسان از این رو، .شود یها م گونه به انسان شیئ دیدگاهی

عل بودن انسان، عینیت ساختارهاي اجتماعی و فا .است گیدنز يساختاربندنظریه  يعناصر بنیاد
حل آن نیز کندوکاو  شود و راه محسوب می یابی ترین عناصر براي حل مسأله ساخت بنیادي

به . ها با یکدیگر به منزله نیروهاي زاینده ساختار است درباره چگونگی فعل و انفعاالت آن
و ) ردجایی که عامل بودن انسان، جایی ندا(عبارت دیگر، تعامالت نیروهاي غیرعامل ساختاري 

-16همان، (نیروهاي عامل ساختاري که مستلزم کنش عاملیت است، باید تشخیص داده شود 
24.( 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
 .است Structuration خاص گیدنز یعنی مختلف واژه هاي ترجمه ،هر دو واژه. 1
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به نظر گیدنز، عاملیت به معناي نیات و مقاصدي نیست که افراد در انجام «به اعتقاد کسل 
ت و ها براي انجام دادن این اعمال اس دادن کارها دارند، بلکه در درجه اول به معناي توانایی آن

شود که فرد  عاملیت به رویدادهایی مربوط می. به همین دلیل، عاملیت، حاکی از قدرت است
اي دیگر  توانست در هر مرحله از جریان کردار به گونه هاست، به این معنا که فرد می مسبب آن
کسل، (» هر چه رخ داده باشد، در صورت عدم مداخله فرد ممکن نبود رخ دهد. عمل کند

1383 :136.( 

 گیدنز و چرخش معنایی در واژه ساختار
آمیز در بررسی دیدگاه گیدنز، استفاده وي از واژه  یکی از وجوه جدید و در عین حال ابهام

. شناسی دارد در گیدنز، کاربردي غیر از معناي رایج در جامعه» ساخت«زیرا واژه . است» ساخت«
در این کتاب، گیدنز با . آغاز شد 1»شناسی قوانین جدید روش جامعه«این کاربرد از کتاب 

در اجتماع را توضیح داده » ساخت«از زبان به عنوان ساختار اجتماعی، منظور خود از اصطالح 
 2.(Gidens, 1993: 125)است 

هاي معنایی  ساختارهاي اجتماعی همان قواعد هستند که گاهی از شاخص ،گیدنز به اعتقاد
گیري هنجاري، مشروط به  هاي نظم با جهت ارند و رهیافتتر برخورد سخت گاهیتر و  نرم
از ضرورت علی برخوردار  ی،هاي معنای قواعد یا همان شاخص  ،البته در این دیدگاه. هاست آن

ه عبارت ب. در خدمت کسب مهارت کنشی هستند يتر به مثابه جعبه ابزار نیستند، بلکه بیش
وجود دارند و به وسیله کنش، تولید و بازتولید ، ساختارها فقط در کنش و به واسطه کنش دیگر
 .شوند می

یابی، تالشی براي تعین بخشیدن به شرایطی است که تداوم و  به اعتقاد گیدنز، مطالعه ساخت
به نحوي انتزاعی «یابی  همچنین ساخت. تجزیه ساختارها یا انواع ساختارها را در برداشته باشد

یابی از  بنابراین ساخت. »آیند موجب آن ساختارها به وجود میگردد که به  به فرایند پویایی برمی
هاي رویکرد  محدودیت. و فلسفه کنش، متفاوت است 3هر دو دیدگاه ساختارگرایی

این ) هاي ساختارگرایی مدرن ، مارکسیست یا گونه4اش چه در نسخه کارکردگرایی(ساختارگرایی 
دادي مکانیکی در نظر گرفته  به عنوان بروناست که در آن، بازتولید روابط اجتماعی و اعمال 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1. New rules of sociological method  

 .شود داده میبعد توضیح  هاي بخشدر  درباره این موضوع .2
3. Structuralism  
4. Functionalism  
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هاي فعال ساخته  شود، در حالی که آن را باید فرایند سازنده فعالی دانست که توسط سوبژه می
این ) شناسی تفسیري همراه با بیشتر صور جامعه(در مقابل، اشکال اصلی فلسفه کنش . شود می

ن رو، هیچ مفهومی از تحلیل ساختاري را سر و کار دارد و از ای» تولید«است که فقط با مشکل 
یابی با نشان دادن اینکه چگونه ساختارهاي اجتماعی، توسط  نظریه ساخت. گیرد به کار نمی

این ساخت است، براي روشن  2شوند و همزمان عامل انسانی، واسطه ساخته می 1عاملیت انسانی
مثابه مفهوم محوري در نظریه منظور از دوسویگی ساخت به . کند شدن نقایص یادشده تالش می

گیدنز با بکارگیري این واژه براي احتراز از دوگانگی عاملیت و . یابی گیدنز، همین است ساخت
در این دیدگاه، ساخت و عامل، دو . (Bryant and Jary, 1991: 7)ساختار تالش کرده است 

برخوردار باشد، بلکه   گانههویت متمایز از یکدیگر نیستند تا مسأله ساخت و عامل، از تبیینی دو
کند و از سوي  ها را ایجاد می ساختارهاي اجتماعی، ترکیبی دوسویه دارند؛ از یک سو عامل، آن

 . ها ساختار کنش عامل در اجتماع هستند دیگر، آن
یابی افعال اجتماعی، تالش کرده است درباره چگونگی ساخت  گیدنز در بررسی ساخت

به اعتقاد . ونگی ساخت کنش به نحو ساختاري توضیح دهدساختارها از طریق کنش و چگ
هایی براي عاملیت انسانی، بلکه به عنوان اموري  گیدند، ساختارها نه به عنوان محدودیت

قوانین «نکته مهم این است که چگونه بعد از تألیف کتاب . بخش باید مورد توجه قرار گیرد توان
 ).همان(هاي قبلی آن تفاوت یافت  ساختار با استفاده ، استفاده از واژه»یشناس روش جامعه جدید

 :توان به صورت ذیل خالصه کرد یابی گیدنز را می نظریه ساخت
و نه ) شناختی فردگرایی روش(موضوع اصلی نظریه اجتماعی، نه کنش فرد و تجربه وي ) 1
 .هاي اجتماعی، بلکه اعمال اجتماعی است کلیت
عامالن انسانی را . شود پذیرند، انجام می نسانی که معرفتاعمال اجتماعی توسط عامالن ا) 2
ها واجد قابلیت بازاندیشی  آن. توان به سادگی محصول فرهنگ و نیروهاي طبقاتی پنداشت نمی

 .در تعامل روزانه و داراي نوعی آگاهی ضمنی درباره کنش خود هستند
لکه در راستاي زمان و مکان خودي و کامالً ارادي نیز نیستند، ب اعمال اجتماعی، خودبه. 3

کنشگران در ایجاد اعمال اجتماعی . اند مند و بازخوردي ها قاعده به عبارت دیگر، آن. اند نظم یافته
، بر اساس )اند دهنده جامعه ها نیز سازنده و شکل پذیرند و آن که سازنده الگوهاي مشاهده(

 .شده جوامع هستند اي نهادینهه کنند که این خواص ساختاري، ویژگی خواص ساختاري عمل می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1. Human agency  
2. Medium  
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ساختار، هم میانجی و هم پیامد فرایند . بنابراین، ساختار، متکی و وابسته به فعالیت است. 4
گیدنز این فرایند را . است) تولید و بازتولید اعمال در راستاي زمان و مکان(ساختاري شدن 

به طور خالصه . استنامیده است که درگیري دوسویه افراد و نهاده» هرمنوتیک مضاعف«
کنیم، در همان حال که توسط جامعه خلق  توان گفت از دیدگاه گیدنز، ما جامعه را خلق می می
 ).31-1: 1383، قدرتی و مقدسبه نقل از  Jeremy, 2004) 1شویم  می

 :گیدنز بیان کرده است 
مل منظور من از دوسویگی ساخت، این است که ساختارهاي اجتماعی، هم به وسیله عا«

اي براي این ساختن  شوند و در عین حال، درست در همان زمان، خود، واسطه انسانی ساخته می
اند؛ این  ساختارهاي اجتماعی، هم شرایط و هم پیامدهاي کنش متقابل اجتماعی.... هستند

ساختارها قواعد و منابع کنشگران اجتماعی هستند که درگیر کنش متقابل با یکدیگرند، و نه 
ساختارها براي کنشگر اجتماعی حالت بیرونی نداشته، در حافظه . ارتباطات اجتماعی الگوهاي

 ).158: 1391بلیکی، (» اند کنشگر قرار دارند و محصور در اعمال اجتماعی
عموماً مترادف یکدیگر استعمال  2»نظام«و » ساختار«در کارکردگرایی ساختاري، دو اصطالح 

نظام اجتماعی به . ها بسیار با هم تفاوت دارند یابی آن ختدر حالی که در نظریه سا. شوند می
 4گردد، در حالی که ساختار بر اساس استفاده ریکور تعامالت برمی 3تنهایی به الگوهاي سطحی

نظریه  8بر خالف ساختارگرایی آلتوسر. گردد برمی 7»منابع«و  6»قوانین زایشی«، 5»نظم بالقوه«به 
 ,Bryant and Jary)داند  ساختارها نمی 9»حامالن«سانی را صرفاً هاي ان یابی هرگز سوبژه ساخت

1991: 7-8). 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1. Jeremy, Rose (2004), Evaluating the contribution of structuration theory to the information system 
discipline, available at www.uregina.ca/gingrich/319j2903.htm.  
2. System  
3. Surface patterns  
4. Ricoeur   
5. Virtual order  
6. Generative rules  
7. Resources  
8. Althusser  
9. Bearers  
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 یابی مقایسه نظریه اعتباریات و نظریه ساخت
 یابی اي نظریه اعتباریات و نظریه ساخت نگاه فرانظریه) الف

شناختی  نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی، بسان مباحث وجود ذهنی در  فلسفه، از مباحث هستی
در نظریه اعتباریات بیان شده است که چه رویدادهاي مفهومی در . گردد عرفت محسوب میم

عالوه بر این، نوع هستی انسان و قواي او و کارکردهاي قوه . دهد هنگام عمل در انسان رخ می
 . عامله یا عقل عملی انسان را نیز در مراحل قبلی بیان کرده است

 :د بیان کرده استهاي خو گیدنز نیز در یکی از نوشته
شناختی  ام تا به بسط چارچوبی هستی هاي خود داده یابی، عنوانی است که به دغدغه ساخت«

 ).201: 1991گیدنز، (» هاي انسانی بپردازم براي بررسی فعالیت
اي را در اختیار پژوهشگر اجتماعی  بینی ویژه یابی گیدنز، جهان این عنوان که نظریه ساخت

براي نمونه، ریچارد کیل . شود بارات افرادي غیر از خود گیدنز نیز مشاهده میدهد، در ع قرار می
به تفصیل به توضیح  2»بینی یابی به عنوان یک جهان نظریه ساخت«اي با عنوان  در مقاله 1مینستر 

هاي  یابی در برخی دیدگاه نظریه ساخت (Kilminster, 1991: 74).این مطلب پرداخته است 
 ,Cohen)دارد  3اي اي در نظر گرفته شده است که جایگاهی فرانظریه ان نظریهدیگر نیز به عنو

1989: 11). 
ارائه دهند، اما از عمل انسان در اجتماع را  ینیب جهان یاند نوع در تالشنظریه هر دو گرچه 

 اریآن در اخت یفلسف يها هینظریه اعتباریات و پا درکه عالمه   ینیب جهانحداقل در مقام تبیین، 
 بنیانعالوه بر  هعالم هینظر .برخوردار است دنزیگ هینسبت به نظر يتر مستحکم از بنیان ،نهد یم

 نییتب یدر پ فقط دنزیگیابی  ساخت هینظر رایز شود، محسوب می زین جلوگام به  کی ،اش یفلسف
انسان به مطلق عمل طباطبایی، عالمه  نظریه اعتباریات که ی افراد است، در حال یاعمال اجتماع

 .ناظر است يچه در جامعه و چه به شکل فرد
اي است که نظریه گیدنز در  البته شایان ذکر است که نظریه عالمه، فاقد تأثیرگذاري گسترده

علوم اجتماعی داشته است، زیرا تاکنون نظریه اعتباریات از این دیدگاه کمتر مورد بررسی قرار 
 .دانسته شده است گرفت و عمدتاً با مباحث فلسفه اخالق مرتبط

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1. Richard kilminster  
2. Structuration theory as a world-view  
3. Meta-theoretical  
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 دیدگاه مشابه هر دو نظریه درباره ماهیت ساختار و نقش عامل) ب
ظاهراً این موضوع، . کنند در نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی، ساخت و عامل با هم معنا پیدا می

توان  یابی است که ساخت را بدون عامل نمی ترین وجه تشابه دو نظریه اعتباریات و ساخت مهم
 .کرد تبیین

در نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی، شاهد نوعی برداشت از ساختار هستیم که این ساختار 
این ساختار عالوه بر توضیح وجوه مشترك میان . شود توسط عقل عملی افراد ساخته می

از این . کند پذیر در رفتار فردي و اجتماعی را نیز فراهم می ها، امکان برقراري رابطه فهم انسان
هاي  ها حتی در فرهنگ پذیر است، بلکه عمل انسان ها براي هم فهم و، نه تنها زبان انسانر

 . پذیر است مختلف نیز براي یکدیگر فهم
همان طور که بیان گردید، در دیدگاه عالمه طباطبایی، اعتباریات ساختاري به عنوان ساختار 

. شود رات ساختاري محقق میشوند و عمل فرد در درون اعتبا از طریق عمل فرد ساخته می
مفاهیم و ساختارهاي اجتماعی به وسیله عامل انسانی در لحظه ارتباطات اجتماعی به واسطه 

به عنوان منبع (توان گفت منظور از قوه واهمه  می. شود عقل عملی در ظرف واهمه ساخته می
یرمحسوس را اي از ذهن انسانی است که معانی غ ، مرتبه)ساخت اعتبارات در این دیدگاه

بنابراین، ساختارهاي اجتماعی، به مثابه حقیقت، وجود خارجی ندارند و ساخته عقل . سازد می
اعتبارات اجتماعی فقط در لحظه . ها هستند عملی به عنوان عامل مشترك میان همه انسان

تارهاي این اعتبارات، ساخ. آیند پدید می] در مقابل افعال اشتراکی[ 1ارتباطات و افعال اجتماعی
با این حال، . مندي و ثبات در امور اجتماعی هستند اند که بیانگر نوعی قاعده عقل عملی انسان

ساختارهاي اعتباري عقل عملی، وجود عینی خارجی ندارند و در اعمال فردي و اجتماعی 
 .ها محصور هستند انسان

براي اعمال عاملیت ها  سازد و هم مجدداً از آن انسان، هم این اعتبارات ساختاري را می
ها در  استفاده انسان در عمل اجتماعی از ساختارها، نوعی بازتولید آن. کند فردي خود استفاده می
 . قالب عمل جدید است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
در فعل اشتراکی، افراد بدون . تفاوت فعل اشتراکی و فعل اجتماعی: را بیان کرده استع فعل عالمه تفاوت دو نو. 1

فعل اجتماعی افراد در وقوع در مقابل، . شوند یوجود عنصري وراي افراد به نام اجتماع یا جامعه، مرتکب عملی م
 .شوند یاجتماعی م فعلیمرتکب  و افراد با هم ممکن نیست ،بدون وجود فرد دیگر تعامل با یکدیگر
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به نحوي کامالً متمایز از کاربرد رایج آن در علوم اجتماعی » ساخت«گیدنز نیز از اصطالح 
ز از هیچ حیثیت عینی براي ساخت به گیدن (Bryant and Jary, 1991: 7). سخن گفته است

سخن نگفته ) به نحوي که در ساختارگراها وجود دارد(عنوان امري تحمیلی بر رفتار انسان 
بدین نحو که . پیماید یابی راهی میان ساختارگرایی و پارادایم تفسیري را می نظریه ساخت. است

ها فقط  انی است و نه مانند تفسیريهاي انس نه مانند ساختارگراها، قائل به جبر ساختار بر کنش
هاي ساختاري  گونه توجهی به تبیین داند و هیچ هاي اجتماعی را رفتار افراد می عنصر پژوهش

 . ندارد
ها،  نظریه گیدنز به عنوان روشی ترکیبی براي تبیین واقعیات پیچیده و مناسبات میان آن

 :به اعتقاد گیدنز. رویکردي متفاوت را اختیار کرده است
ساختارها براي کنشگر اجتماعی حالت بیرونی ندارند، در حافظه کنشگر قرار دارند و «

 ). 158: 1392بلیکی، (» اند محصور در اعمال اجتماعی
به عنوان (ي اعتباري قوه واهمه ها برساختهبه اعتقاد عالمه طباطبایی، ساختار زبان یکی از 

-356الف،  1387طباطبایی، ( دیآ یمماع پدید است که ضرورتاً در اجت) ي ذهنی در انسانا قوه
اگر این ). 147: پ 1387طباطبایی، (نامیده است » ساخت اجتماعی«عالمه زبان را یک  ).357

اعمال فردي و اجتماع  ریناپذ ییجداعبارت عالمه را ذیل اعتبارات ساختاري به عنوان جزء 
 .نامیده است» دوسویگی ساخت«را شبیه همان چیزي است که گیدنز آن قرار دهیم،  ها انسان
در ) مانند قواعد نحو(کنندگان زبان  به مثابه کیفیات جامعه صحبت» زبان«اوصاف ساختاري «

ولی کنش بیان این جمله، خود در بازتولید . رود تولید یک جمله به وسیله فرد متکلم به کار می
دوسویگی ساخت براي هر مفهوم . هاي ثابت زبان سهم دارد آن قواعد نحوي مانند کیفیت

 ).همان(» بازتولید اجتماعی، نقش اساسی دارد و به هیچ وجه رویکردي کارکردگرایانه ندارد
گیدنز استدالل خود براي دوسویگی ساخت اجتماعی را با ارجاع به ساخت اجتماعی زبان 

 :به اعتقاد وي. بسط داده اتس
ها  ولید زبان بررسی کرد که هر یک از آنتوان از سه جنبه تولید و بازت کم می زبان را دست«

» تکلم«و » آموزند می«زبان را کنشگران . تر جامعه نیز هستند ویژگی تولید و بازتولید کلی
دهد  را شکل می» ساختی«شود و  ها به کار گرفته می زبان به مثابه رسانه ارتباطی بین آن. کنند می

زبان به لحاظ تولید آن به . شود بنا می» زبانیاجتماع «که از برخی جهات از طریق گفتار نوعی 
نوعی مهارت، یا مجموعه ) 1: هاي گفتاري به دست گوینده منفرد اي از کنش عنوان مجموعه
به ) 2، واجد آن هستند؛ »دانند می«هاست که همه اشخاصی که زبان  اي از مهارت بسیار پیچیده

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

155 

 

چیزي است که گوینده آن را ) 3رود؛  کار میبه » معنا دادن«عنوان هنر خالق فاعل کنشگر، براي 
مقصود این است که گوینده . دهد، اما نه با شناخت کامل چگونگی انجام شدن آن انجام می

ها  هاي به کار گرفته یا چگونگی بکارگیري آن تواند توضیح ناقصی درباره مهارت احتماالً فقط می
 ).145-144: 1383کسل، (» بیان کند

ضمون معتقد است که اعتبارات ساختاري بعداالجتماع، مفاهیمی هستند که عالمه در همین م
دلیل اینکه ساختارهاي مذکور، میان همه مشترك . سازد ها را می انسان در روابط اجتماعی آن

است، مبدئیت عقل عملی به عنوان روح حاکم بر روابط اجتماعی براي ساخت چنین مفاهیمی 
از دیدگاه گیدنز نیز اوصاف ساختاري زبان به . اجتماعی استدر مواجه با روابط و نیازهاي 

 . کنندگان است مثابه کیفیات جامعه صحبت
از دیدگاه عالمه طباطبایی، اعتبارات بعداالجتماع در روابط اجتماعی جریان دارند و اصول 

در گیدنز نیز معتقد است این کیفیات . شود آن توسط انسان براي روابط اجتماعی استفاده می
 . روند تولید یک جمله به وسیله فرد متکلم به کار می

به اعتقاد عالمه طباطبایی، عقل عملی انسان در لحظه ایجاد عملی اجتماعی، اعتبار ساختاري 
اما براي . شود کند که براي کنش اجتماعی، اصل محسوب می بعداالجتماعی را بازتولید می

عمل اجتماعیِ فرد را بر اساس اصول و فروع رسیدن به عمل بازتولید، نیازمندیم که آن 
به اعتقاد گیدنز ). 125-124: الف 1387طباطبایی، (اعتباریات بعداالجتماع، تحلیل قهقرایی کنیم 

 . هاي ثابت زبان سهم دارد نیز کنش بیان یک جمله، خود در بازتولید قواعد نحوي مانند کیفیت
مثال زیر با توجه به ساختار اعتباریات . تبراي روشن شدن موضوع، ذکر مثال زیر مفید اس

مورد نظر عالمه و نیز هر سه جنبه تولید و بازتولیدي تنظیم شده است که گیدنز در استفاده از 
 .زبان به عنوان یک ساختار اجتماعی توضیح داده است

یلی در مقابل خرید اتومب. کنم فرض کنید براي خرید اتومبیل به نمایشگاه اتومبیل مراجعه می
فروشنده در صورت معتبر بودن، ). مهارت فردي در خرید و فروش= جنبه الف(» دهم چک می«

نوعی مهارت که همه = جنبه ب(دهد  پذیرد و اتومبیل را به من تحویل می آن چک را می
چک کشیدن به این معناست که من اولین اعتبار عقل عملی، ). دانند گر آن را می اشخاص معامله

حال . ام دانسته» حسن«پس اولین اعتبار را اراده کرده و آن را . ام را محقق کرده »وجوب«یعنی 
اي که  اگر بخواهیم با تبیینی قهقرایی به این اعتباریات ساختاري اولیه برسیم، باید گفت در لحظه

» پول«ام به فروشنده  دهم، بدین معناست که قبول کرده را انجام می» چک کشیدن«کنش اجتماعی 
ام در مقابل  ام که به فروشنده پول بپردازم، بدین معناست که پذیرفته اگر قبول کرده. ردازمبپ
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خود را به ) اتومبیل(حال که فروشنده مملوك . مملوك دیگري، باید مملوکی از خودم را بپردازم
مبادله کاال به کاال (خواهم به او بدهم  دهد، چون در مقابل، مملوکی از خود را نمی من می

این اعتبار در صورتی درست . و اتومبیل را بپردازم» هیچ«التفاوت  باید مابه) گیرد صورت نمی
باید براي ایجاد تعادل ) پول(عدم تعادل میان مواد مورد مبادله، امري «است که پذیرفته باشم در 

ك میان امال«همچنین این اعتبار در صورتی درست است که پذیرفته باشم . »وجود داشته باشد
در ضمن، اعتبار مذکور در صورتی درست است که پذیرفته باشم در . »مملوکه، اختالف است
در نهایت، این اعتبار مبتنی بر این اعتبار بعداالجتماع . انجام شود» مبادله«باب انتقال امالك، باید 

» اماستخد«و » اختصاص«اصل ملک نیز مبتنی بر اصل . را پذیرفته باشم» اصل ملک«است که من 
من = جنبه ج(است » وجوب«و » حسن و قبح«ها  از اعتبارات قبل از اجتماع است و قبل از آن

  ام، اما نه با شناخت کامل از اینکه چه اموري در ضمن این معامله پیشفرض بوده ماشین را خریده
چندین اعتبار ساختاري را ایجاد » چک کشیدن«پس در کنش اجتماعی ). یا تحقق یافته است

بدین معنا که این اعتبارات ساختاري در . ام، هر چند آگاهی بالفعل درباره آنها نداشته باشم دهکر
 .هاي زیرین آگاهی من قرار دارند الیه

به تعبیر » کیفیات«همان (به عنوان اعتبارات ساختاريِ » اصل ملک«، و »مبادله«، »پول«، »چک«
. کنم ها را بازتولید می آن» خرید«کنش  کنندگان است که در یک جامعه خرید و فروش) گیدنز

 .کند ها را ایجاد می شود، آن ها را شامل می یعنی عقل عملی من در اعتباري عام که همه این

 گیري نتیجهخالصه و 
به مثابه  یینظریه اعتباریات عالمه طباطبا دربارهدر مقاله حاضر که  یخاص یلیتحل حیتوض با

 کیتفک. شدفراهم  هینظر نیدر ا زین يگرید بندي تقسیم نهیمز بیان گردید، یمقوالت عقل عمل
 يساختار تیثیاعتبارات، در ح بیانگر این است که یی،و محتوا ياعتبارات به اعتبارات ساختار

خود  یواسطه عقل عمله که انسان ب کند میرا مطرح  یخود همان مسأله ساخت در علوم انسان
عالمه . دهد قرار میاستفاده مورد خود  یو اجتماع يف فرداهدا پیشبرد يو برا سازد میرا  ها آن

هم ابزار  ،تباراتاع دیانسان در مرحله تولمعتقد است که  اتیاعتباربحث درباره در  ییطباطبا
و عمل او ساختارمند  کند میاستفاده  یمختلف هاي گونهو هم از آن ابزار به  سازد میعمل خود را 

گرچه  بر اساس این نظریه،. نظیر همین سخن را دارد ،عامل ساخت و بارهدر زین دنزیگ .تاس
در . است زیبخش ن حال قدرت عیناما در  ،افعال انسان است يمحدودکننده برا يساختار عنصر
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 نظاماست که  یذهن اي انگارهبلکه  ،ستین یکیزیمانند عناصر ف ینیع يعنصر ،ساختار ضمن،
 .دهد مینشان  یرا در هنگام فعل انسان یعقل عمل

 انیم یفراوان هاي شباهت ی،در علوم اجتماع هینظر نینظریه اعتباریات و امتداد ا ریتفسبا  
که  نحوي به گردد، مالحظه می دنزیگ یابی ساخت هیو نظرطباطبایی نظریه اعتباریات عالمه 

کردن  کینزد يبرا سوي وي از یگامبسان  توان یرا م دنزیگ اتیساخت در ادب ییچرخش معنا
نبوده  يامر نیچن ويگرچه هدف  .دانست یفلسفه اسالم اتیبه ادب یحث علوم اجتماعمبا

در نظریه  یمعنا کرده است که به مباحث مقوالت عقل عمل اي گونهساخت را به  وياما  ،است
و هم آن  دیهم ساخت را تول ی،اجتماع يها عامل ،دنزیبه نظر گ نکهیا. شده است هیاعتباریات شب

 یحیآن را توض توان میاست که  يگریشباهت د کنند، می دیبازتول یال اجتماعرا در ضمن افع
 يبرا دنزیکه گ اي گانه سه هاي ویژگی در نهایت،. از کارکرد اعتبارات در اجتماع دانست گرید

ساخت  کیاعتبار به مثابه  در یبه روشن بیان کرده است، یساخت اجتماع کیزبان به عنوان 
عقود و معامالت را  اننداجتماع م گرید يساختارها توان یکه م يه نحوب. وجود دارد یاجتماع

اما . یادشده بود هیدو نظر هاي شباهت ترین اصلی موارد مذکور صرفاً. کرد نییبا توجه به آن تب زین
به  يبعدهاي  پژوهشدر توان  قاله حاضر بیان شده است و میکه در م يگرید هاي شباهت

 يبه نحو یبه علوم اجتماع یفلسفه اسالم هاي یهورود نظر يرا برا هنیزم بررسی آنها پرداخت،
وارد مباحث علوم  یرانیا -یاسالم یِفلسف يبا مبنا میکه بتوان يبه نحو. کند میمند فراهم  روش
 .میشو یانسان
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