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 چکیده

 بلکه فرایند ،هبوط انسان ماجرای یک شخص خاص نیست که در تاریخ رخ داده است
ن تمایز ماجرای هبوط و با تبییطباطبایی عالمه . ورود انسان به حیات دنیایی است

خلقت ارضی انسان و بیان چیستی و علل هبوط انسان به دنیا، منشأ و مراحل 
ترین سؤال این مقاله پیرامون   محوری.کند گیری اعتباریات انسانی را تقریر می شکل

هبوط به نسبت هبوط انسان با اعتباریات است که از منظر عالمه طباطبایی، حقیقت 
گیری اجتماع  الم اعتباریات است؛ اعتباریاتی که نقش اساسی در شکلمعنای ورود به ع

هبوط ماجرای براساس  .ها دارد ی در رشد و تعالی انسانناپذیرو همچنین نقش انکار
 به کثرت و غفلت از وحدت است، پندار استقاللی انسان و به تبعانسان که همان توجه 

 نیازهای دنیایی ورد و ذیل توجه به گی ، توجه به بدن و نیازهای حیوانی شکل میآن
پس از توبه، انسان در در نهایت، . شود  آن، اعتباریات متحقق میۀشناسان احکام هستی

 و جدا شدن راه سعادت اعتبارات دینی که همراه با تشریع گیرد فرایند هبوطی قرار می
 .برای انسان استاز راه شقاوت 

  
 .طباطبایی، هبوطعالمه  ،شناسی ، انساناعتباریات :ها کلید واژه
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 مقدمه
 اعتباریات را  ۀکردهای مختلفی نظریی زوایا و روشارحین و شاگردان عالمه طباطبایی از

در . شناسانه است  اعتباریات، نگرش معرفتۀمشهورترین رویکرد به نظری. اند تفسیر کرده
هاست و به  یستها و ن های انسانی به ادراکات حقیقی که ناظر به هست معرفتنگاه، این 

 از ].١١٥ص، ١٦[شود  ست، تقسیم میاادراکات اعتباری که ناظر به بایدها و نبایدها 
 اعتباریات عبارت است این که آیا ۀشناسانه نظری جمله مسائل جدی رویکرد معرفت

معنایی، صدق و کذب در  مطابقت برای ادراکات اعتباری معنا دارد یا خیر؟ در فرض بی
 و بالذات وصف چه چیزی است؟ آیا اعتبار  به چه معناست؟ اعتبار اوالًادراکات اعتباری

دهد؟ در فرض رخ دادن  ها هم رخ می فقط در حدود و مفاهیم جاری است یا در گزاره
های  اند یا انشائی؟ بر فرض اگر گزاره های اعتباری، اخباری ها، آیا گزاره اعتبار در گزاره
های اخباری هستند یا خیر؟ مصادیق ادراکات  به گزاره قابل تبدیل ،اند اعتباری انشائی
پردازان در این  اکثر شارحین عالمه طباطبایی و نظریه ]١١٧ص، ٢١[اند؟  اعتباری کدام

 ۀ، نظریایشاناند و فارغ از نظام فکری  شناسانه توجه کرده حوزه به رویکرد معرفت
د و در نهایت این نظریه را تعبیری ان اعتباریات را مساوی با ادراکات اعتباری قلمداد کرده

اند و یا این که  در فلسفه دانسته» حکمت عملی«در اصول فقه یا » اعتبار«دیگری از 
اند  با این نظریه آشنا شده اصول فلسفه رئالیسم» ادراکات اعتباری« مقاله ۀ از دریچصرفاً

 ذیل نگاه کنند  تالش میواند  و به همین جهت به آثار قبلی ایشان رجوع نکرده
البته مجموعه . ] ١٤٥ص ،٨[  را شرح دهند، نظریه اعتباریات مقالهاین شناسانه  معرفت

 خود در ۀبه چاپ نرسید و این مسئله به نوب عالمه  حیاترسائل سبع نیز در دوران
 ۀپنداری نظری یکسان .]٨٤، ص٧[ ثیر نیستأت بی» ادراکات اعتباری «ۀشهرت مقال

اعتباری به حدی جدی است که حتی شهید مطهری که از اعتباریات با ادراکات 
ین سطوح مختلف این  نتواسته ب،شارحان و شاگردان نزدیک عالمه طباطبایی است

، ضمن بیان این که المیزانبا یافتن مطالبي موافق نظر خودشان در  و نظریه جمع کند
احتمال وجود اختالف در  ،اند بیان نکرده» ادراکات اعتباري «ۀعالمه این بیانات را در مقال

 المیزانشدت از نظرات ایشان در  آثار مختلف عالمه طباطبایی را منتفی نداسته و به
با این حال شهید مطهری به دلیل انتقاداتی که به این  .]٧٢٦، ص٢١[کند دفاع می

را به طور کامل شرح این مقاله دانست،  وارد میدر مقاله ادراکات اعتباری نظریه 
 .]٧١٧ـ٧١٦ صص،٢١[دهد نمی



  ٥٩  شناسانه اعتباریات بر اساس ماجرای هبوط انسان از منظر عالمه طباطبایی        نتقریر انسا

باریات شناسانه به مسئلۀ اعت  اعتباریات، رویکرد هستی ۀیکی دیگر از تفسیرهای نظری
کنند،  ن آن به رسالۀ الوالیه عالمه طباطبایی تمسک مییدر این نگاه که قائل. است

 الوالیۀ عالمه  در رساله. کنند اعتباریات را به عنوان یکی از اقسام مطلق وجود مطرح می
دستۀ اول موجودات حقیقی که فارغ : کند طبایی موجودات را به دو دسته تقسیم میطبا

از تعقل انسان در خارج موجود هستند و دستۀ دوم موجودات اعتباری که به حسب 
 اساس این تفسیر،  بر]٢٠٥: تا طباطبایی، بی[هستند تعقل انسان در خارج موجود 

...  معلول، قوه و فعل، ذهنی و خارجی و طور که موجود به واجب و ممکن، علت و همان
بر  .]١٠٧ص ،٦[شود شود، همچنین به حقیقی و اعتباری نیز تقسیم می تقسیم می

از منظر قائلین این تفسیر، . اساس این دیدگاه وجود اعتباری رقیقۀ وجود حقیقی است
 یکی از مسائل تقسیمی حکمت متعالیه که الزم است به طور مستقل محور بحث قرار

ای از وجود  زیرا وجود اعتباری درجه. گیرد این است که وجود یا حقیقی است یا اعتباری
های تکوینی  وجود اعتباری منشأ حرکت. حقیقی بوده و از اقسام وجود تکوینی است

تواند از حقیقت   نمی،است و چیزی که مبدأ پیدایش بسیاری از آثار تکوینی است
آن نسبت به برخی از وجودهای حقیقی، به وجود  لیکن به جهت ضعف ؛بهره باشد بی

 .]١٠٨ـ١٠٧ صص،٦[اعتباری نامدار شده است
شناسانه به مسئله   اعتباریات، نگرش انسانۀاز رویکردهای تبیین نظریدیگر یکی 

 ۀ االعتبارات به صراحت جایگاه اصلی نظریۀدر رسالعالمه طباطبایی . اعتباریات است
 رویکرد ۀ با ارائایشان. ]٣٤١ـ٣٤٠ صص،١١[کند عرفی میشناسی م اعتباریات را انسان

کند براي نخستین بار ذیل جایگاه وجودي   اعتباریات تالش میۀشناسانه در نظری انسان
انسان، حکمت نظري و حکمت عملي را به هم مرتبط سازد و با تقریر وجود خاص انسان 

ت و بسط آن در انشعابات گیری اعتباریا کیفیت شکلانسان، » وجود رو به تمامیت«یا 
 ایشان دغدغه سلوک فردی .]٦١، ص٩[ شرح کندرا فراوان فردی، خانوادگی و اجتماعی 

کند که این فرایند رشد و تعالی انسان را با  و اجتماعی انسان را داشته و تالش می
به همین جهت شناخت . شناخت اعتبارات انسانی و کیفیت استفاده از آن تبیین کند

کند تا جایی که روش عالمه برای مطالعه  ت ارتباط وثیقی با انسان پیدا میاعتباریا
در حقیقت عالمه . اعتباریات رجوع به نوزاد و شناخت فرایند حرکت و رشد نوزاد است

 از داند و  می،شناخت اعتباریات را منوط به نقطه صفر انسان که همان کودک است
ته نشود، امکان تحلیل دقیق و عمیق  تا زمانی که انسان بسیط شناخمنظر ایشان
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کنند که فراتر از   نگارندگان در این مقاله سعی می.اعتباریات وجود نخواهد داشت
 تقریری که ؛دن اعتباریات را تقریر کنۀدینی نظری شناسانه و با نگاهی درون رویکرد معرفت

ایی در این تواند جامعیت نگاه عاله طباطب تا حدی میدر فضای علمی مغفول مانده و 
 .حوزه را پوشش دهد

 
 هبوط انسان به دنیا .١

از آنجا که ماجرای اسکان در بهشت برزخی و هبوط انسان به دنیا همچون ماجرای 
 بلکه مربوط به ،میثاق ربوبی و تعلیم اسماء مخصوص حضرت آدم علیه السالم نیست

 ؛را استخراج کرد به دنیا ها انسانتوان اصول و امهات هبوط تمام  آدمیت است، می
 در معرض ماجرای تعلیم اسماء و حضور در بهشت برزخی قرار ها انسان ۀبنابراین هم

ماجرای از منظر عالمه طباطبایی  در واقع، .اند اند و در نهایت به دنیا هبوط کرده گرفته
 به همین جهت هبوط حضرت آدم و حوا مثالی برای مجسم کردن حال انسان است و

همچنین  .]١٣٢، ص١، ج١٥[ شناسانه است  انسانۀ یک مسئل،دمماجرای هبوط آ
 هبوط انسان ،ماجرای هبوط انسان پس از خلقت جسمانی انسانی رخ داده که در ادامه

 .شود به دنیا و مراحل آن شرح داده می
، ١٣[منظور از بهشت آدم در ابتدای خلقتش همان حیثیت امری و الهی انسان است

 خلقت ارضی همراه او است و در ابتدای خلقت بروز و ظهور  که همچنان پس از]١٨ص
  ۀدربارعلیه السالم  از امام صادق ی در روایتی شخص.]١٢٧، ص١ج، ١٥[بیشتری دارد

 آخرت؟ امام در پاسخ یها  دنیا بوده یا از بهشتیها پرسد که آیا از بهشت بهشت آدم می
کردند و اگر از  یر آن طلوع م دنیا بوده و آفتاب و ماه دیها از بهشت: فرماید می

 عالمه طباطبایی .]٤، ص١ج، ١٨ [شد  آخرت بود، آدم تا ابد از آن بیرون نميیها بهشت
بهشت دنیایی همان بهشت برزخی است که غیر از از فرماید منظور  ذیل این روایت می

 وجودی بر زندگی دنیایی دارد و بهشت برزخی همان ۀبهشت جاودان است و احاط
 ۀدهد و احاط امری و الهی حیات جسمانی است که در همین دنیا رخ میحیثیت 

 .] ١٤٠ـ١٣٩، صص١ج، ١٥[وجودی بر همین دنیا دارد
 

 حقیقت درخت ممنوع و عامل نزدیکی به آن .١ـ١
ایشان را از نزدیک شدن به درخت  در بهشت برزخی ساکن شد، خداوند آدم که هنگامی



  ٦١  شناسانه اعتباریات بر اساس ماجرای هبوط انسان از منظر عالمه طباطبایی        نتقریر انسا

 به درخت مذکور قبل از هبوط انسان و  شدننزدیکاز آنجا که نهی از . خاصی منع کرد
، نهی مولوی  استگونه وحی و رسالت و تکلیفی وجود نداشته حیات دنیایی بوده و هیچ
 اگر انسان با این نهی الهی طبیعتاً.  بلکه نهی ارشادی است،شود و تشریعی محسوب نمی

 رشادی خداوند، خود را بلکه با مخالفت امر ا،شود در قیامت مجازات نمیمخالفت کند، 
 این است که این سؤالحال  .]١٣٦، ص١ج، ١٥[کرده است دنیاییرنج و سختی گرفتار 

 به آن موجب سختی و گرفتاری برای انسان  شدندرخت ممنوع چه بوده که نزدیک
های دنیایی نیست تا   درخت مزبور مانند درخت،)ع(ت امام رضاشود؟ بر اساس روای می

سبب  دهد و آنچه ای که بخواهید می یوهد، بلکه درخت بهشتی هر میک میوه داشته باش
، نگاه از بهشت اخراج شود و به زمین هبوط کندشد انسان از آن درخت بخورد و 

عالمه طباطبایی ذیل  .]٣٠٦، ص٢[به مقام انسان کامل کرداو آمیزی بود که  حسادت
الجمعی بوده که  معفرماید که حقیقت درخت منهی همان مقام ج روایت مذکور می

خواست   به مقام انسان کامل می شدنحقیقت مقام انسان کامل است و انسان با نزدیک
 با کثرت دنیایی که ،مندی از بهشت که میثاق ربوبی در آنجا واقع شده است میان بهره

 اما این جمع برایش فراهم نشد و با ،همان حیثیت خلقی و کدروت دنیا است، جمع کند
 به حیثیت خلقی عالم، حقیقت الهی عالم را فراموش کرد و به جهت این  شدننزدیک

که عزم کافی برای جمع بین وحدت و کثرت را نداشت، به دام کثرت افتاد و این مسئله 
  .]١٣٠، ص١ ج؛١٥[موجبات هبوط آدم به حیات دنیایی را فراهم کرد

 
 گیری نیازها ذیل توجه به بدن جسمانی شکل .٢ـ١

 که همان توجه به حیثیت خلقی انسان است، موجب ظهور جسمانیرت توجه به کث
سوآت به معنای عورت و نیازهای حیوانی انسان است و عالمه . شد سوآت برای انسان 

ن به ظهور و توجه به عورت معنا ا مفسرخالفرا بر» ت لهما سوآتهمافبد«طباطبایی آیه 
مذکور این نیست که انسان پس از  ۀآیمنظور  ،بر این اساس .]١٢٧، ص١ ،١٥[کند  می

 درختان های عورت خود را با برگمجبور شد برهنه شد و ممنوع  به درخت  شدننزدیک
 عالم امری و الهی از عورت خود و ۀ این معناست که انسان به جهت غلب بلکه به،پوشاندب

. د شنیازهای حیوانی خود توجه به کثرت خلقی متوجه پس ازنیازهای آن غافل بود و 
در واقع، توجه به نورانیت عالم امر همچون لباسی حجاب بین انسان و عورتش بوده 

 اما پس از آن که انسان از عالم الهی غافل شد و به دام کثرت افتاد، متوجه عورت ،است
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در چنین . خود و نیازهای آن شد و این توجه به معنای ظهور سوآت برای انسان است
از آنجا که عورت انسان، . و با برگ درختان بدنش را پوشاندشرایطی خود را برهنه یافت 

مظهر تمام تمایالت حیوانی است، توجه به عورت، توجه به تمام نیازهای جسمانی انسان 
ظهور سوآت و توجه به نیازهای حیوانی آخرین از منظر عالمه طباطبایی بنابراین . است

 شدن انسان یون شدن از بهشت و زمیندر حقیقت علت بیر. عامل هبوط انسان به دنیا است
 آن خطیئه عیب آن ۀ بلکه به وسیل، آن خطیئه نبوده که به درخت منهی نزدیک شدصرفاً

 .]١٢٧، ص٢؛١٥[دو ظاهر گشته و انسان به نیازهای حیوانی تمایل پیدا کرده است
 
 کیفیت تکون ادراکات اعتباری. ٣ـ١

ها  بیند که به آن  خود را فاقد کماالتی می هبوط،ۀطور که بیان شد، انسان در دامن همان
انسان در حیات دنیایی به دنبال کسب کماالت الزم . ها را کسب کند نیاز دارد و باید آن

گردد تا  خود است و هر چقدر که انسان کماالت مطلوب خود را کسب کند، مستکمل می
 .]٤٧، ص١٤[ یابد وجودی حیات او پایانۀاین که نفس دارای تمام کماالت شود و دایر

کماالت انسانی مانند کماالت مجردات نیستند که نزدشان حاضر باشند و همچنین مانند 
 معدات خارجی نزدشان حاضر ۀکماالت موجودات مادی غیر ادراک نیستند که به واسط

 کماالت برای او به ،ها  آنۀای وجود دارد که به واسط شوند، بلکه برای انسان امور واسطه می
ای از سنخ ادراک   این امور واسطه،از منظر عالمه طباطبایی. ]٣٤١ ص،١١[آید میدست 

دهد و با اراده   مالئم و غیر مالئم را تشخیص میامرهستند چرا که انسان با علم و ادراک 
جوید و طبیعتاً نسبت به مالئم، صورت  کند و از منافر دوری می به سوی مالئم حرکت می
بندد که همان صورت علمیه اقتضای انسان نسبت  ان نقش میعلمیه خاصی در ذهن انس

به شیء خارجی خاصی است و صورت علمیه خاصی نسبت به امر غیر مالئم شکل 
 .]٤٨، ص١٤[ی در انسان استیئگیرد که همان صورت علمیه دوری از ش می

به طور خالصه، هر فعلی که در راستای رفع نیازهای انسانی و رسیدن به کمالی شکل 
همچنین چنین علمی . گیرد شود و اراده بدون علم شکل نمی گیرد، بدون اراده کامل نمی می

که حکم و اذعانی که در  که منشأ افعال خارجی است از سنخ ادراکات حقیقی نیست، چرا
به بیان دیگر، .  برای رسیدن به فعل خارجی کافی نیست،گیرند ادراکات حقیقی شکل می

ها صرف تصدیق   ولی برای رسیدن به آنشود می خود  ازرج کماالت خاتوجهانسان م
برای رفع نیازهای خود بنابراین انسان . هایی که حقیقی و ضروری هستند، کافی نیست گزاره
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ت؛ ادراکاتی که حیثیت انشائی دارند نیازمند ادراکات غیرحقیقی اسعالوه بر ادراکات حقیقی 
این سنخ ادراکات که در برابر ادراکات . دنشو به کمال مطلوب میانسان موجب رسیدن و 

 نه مثل مفاهیم ماهوی مطابق با واقع هستند و نه مثل معقوالت ثانیه ،گیرد حقیقی شکل می
همچنین این سنخ از ادراکات . متکی هستند  به حقیقت بلکه صرفاً؛منتزع از واقع هستند

 .]٣٤٥ص ،١١[آثار واقعی بر جهان خارج نیز دارند
طور که بیان  کند؟ همان  اعتباریات را انشا میفس با استعانت از خارجحال چگونه ن

اراده  ت امری عالم جسمانی است، هر آنچه انسان در بهشت برزخی که حیثی،شد
 اما پس از ماجرای هبوط و توجه به بدن مادی، انسان قادر ؛شد  نزد او حاضر می،کرد می

هایی از اشیا را  تواند صورت  میصرفاً موجودی در خارج از بدن خود نیست و یبه انشا
در واقع، انسان  .به وجود آوردتواند آن صور را خارج از خود   اما نمی،نزد خود ایجاد کند

به جهت این که حقیقت خود را بدن جسمانی پنداشته، موجودات مادی را کرده  هبوط
ات مادی، در چنین فضایی موجود. بیند  میخود کنار در بلکه ،یابد ذیل خود نمی

از طرفی .  نزد او حاضر استها آن ادراکی از  که خارج او هستند و صرفاًاند موجوداتی
با همراه  همچنان یجاد موجودات که حقیقت آن در بهشت برزخی بود،ااز  ای رقیقه

نیست که موجودات مادی خارج از خود را ایجاد  قادر  انسان ولی بدن مادی، استنسانا
آورد؛ به این معنا که قادر به ایجاد امری   به مسئله اعطا روی می لذا نفس انسان.کند

ی را به موجودی خارج از خود نسبت ئکند که حد شی  اما تالش می،نیستخارج از خود 
را اعتباریات به واسطه عوامل احساسی دهد که همین اعطای حدی به حد دیگر 

 ]٧١٧ ص،٢١[نشاء و ایجاد استبه بیان دیگر، اعتباریات نوعی ا. ] ٣٤٦ ص،١١[نامند می
که از بستر حقیقی خود خارج شده است و از مجرای بدن مادی عبور کرده است که در 

 واهمه حدی را ۀ قوۀ بلکه انسان به واسط،شود این شرایط موجودی در خارج ایجاد نمی
  مثال، انسان دربرای. دهد  به موجود بیرون از خود نسبت می،کند که بالذات ادراک می

کند؛ به این معنا که  بهشت برزخی مالکیت خود به موجودات بهشتی را مشاهده می
 مالکیت انسان نسبت به آن موجودات طبیعتاًیابد و  موجودات بهشتی را ذیل خود می

 خود را به انشاء نفس های ذهنی صورت همچنین انسان پس از هبوط، .حقیقی است
 مالک  انسانطبیعتاً وجود انسان هستند و  ذیلها صورت این طبیعتاًکند و  ایجاد می

بنابراین مفهومی از .  دخل و تصرف کندها آنتواند در  و میحقیقی آن صور است 
گیرد که حقیقت آن مفهوم را در بهشت برزخی یافته است  مالکیت نزد انسان شکل می
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ر خواهد د حال وقتی که می. کند ای از آن را نیز درک می اما پس از هبوط رقیقه
موجودات خارج از بدن خود دخل و تصرف کند، حد مالکیت را به موجود خارجی 

کند که این موجود در تصرف   اعالم میهدهد و با اظهار اعتبار مالکیت به هم سرایت می
او است و حقیقتا مملوک او نشده و جسم  خارج از ،من است؛ درحالی که این موجود

  از دریافت کرده را به جسم خود و موجود خارجصرفا حد مالکیت که از خود و علم خود
. گویند  اعطا حدی به حد دیگری اعتباریات میفرایندخود سرایت داده است که به این 

بنابراین ذهن به واسطه معانی حقیقی که نزدش حاضر است، مفاهیم اعتباری را انتزاع 
د، بدین معنا که قوه ان  وهمیطبیعتاًکند و از آنجا که این معانی حقیقی نیستند،  می

 .]٤٦ ص،١٤[ حد هستند فاقد آن  که حقیقتاًدهد اموری میواهمه حد امور حقیقی را به 
 
 نسبت هبوط و اعتباریات .٢
جایی مکانی از آسمان به  اساس آنچه بیان شد، هبوط انسان به دنیا به معنای جابهبر

نیا یک حقیقت جامدی د. زمین نبوده است که انسان همچون باران به زمین نازل شود
 بلکه منظر جدیدی ،نیست که در جریان هبوط، انسان در آن مکان جامد قرار بگیرد

تدریج تلقی جدیدی به حقیقت برای او شکل  شود و به است که به روی انسان باز می
همچنین هبوط به معنای خلقت جسمانی انسان نیست که ماجرای نفخ روح به . گیرد می

 بلکه هبوط به معنای تغییر منظر انسان از عالم ،نسانی تلقی شود هبوط ا،بدن مادی
در این پس از خلقت جسمانی انسان رخ داده است و ملکوت به عالم جسمانی است که 

در . شود میات یاعتبارعالم  واردو کند  را ادراک می انسان نیازهای جسمانی خود ،فرایند
 .شود ان به دنیا تبیین می به تفصیل نسبت اعتباریات با هبوط انسادامه

 
 حقیقت هبوط؛ ورود به عالم اعتباریات .١ـ٢
م ماه ردهد و در چها  نوزاد در چهار ماه اول شهادت بر وحدانیت خدا میروایتی،اساس بر

 ،٣[کند  سوم برای پدر و مادر دعا میدهد و در چهار ماه دوم شهادت بر نبوت پیامبر می
حدانیت خدا و نبوت پیامبر با علم حصولی نیست؛  شهادت کودک به وطبیعتاً.  ]٨١ص
 امور را به علم حضوری درک ۀ علم حصولی ندارد و همبدو تولد،که کودک در  چرا
بنابراین نوزاد در چهار ماه اول محض توجه به حضرت حق است که همان . کند می

همان که  وساطت معنوی فیض خداحیثیت امری عالم ماده است و در چهار ماه دوم به 
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کند و در چهار ماه سوم متوجه وساطت مادی فیض که همان  توجه پیدا میپیامبر است، 
دهد سیر   که پس از خلقت برای انسان رخ میفراینداین . شود  می،پدر و مادر هستند

خداوند متعال در آیات چهارم و پنجم . دهد خوبی نشان می هبوط کودک به دنیا را به
لَقَدْ خَلَقْنَا « :را پس از خلقت جسمانی مطرح کرده است ماجرای هبوط »تین« ۀسور

 ]٥ـ٤تین، [ » أَحْسَنِ تَقْویمٍ ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلینَ الْإِنْسانَ في
هبوط  انسان پس از تکمیل خلقت جسمانی به اسفل سافلین ،اساس این آیاتبر
این معنا نیست که مکانی در این نگاه بازگشت به اسفل سافلین به  .]٥٣ ص،١٤[کند می
ترین   بلکه خود انسان به پایین،شود ام وجود دارد و انسان در آن مکان وارد میآن نبه 
است، بازگشت به »  الدنیاةالحیا«شود و از آنجا که اسفل سافلین   حیات مبدل میۀمرتب
دگی  عبارت زنمعموالً»  الدنیاةالحیا «ۀدر ترجم. ]٥٤ ص،١٤[ هبوط به دنیا استآنجا
به »  الدنیاةالحیا «ۀ در حالی که در قرآن کریم واژ؛ایی یا زندگی دنیا آورده شده استدنی

به فارسی زندگی دنیا »  الدنیاةالحیا«معنای . صورت صفت و موصوفی ذکر شده است
ترین و  حیات مراتبی دارد که ضعیف. ترین مرتبۀ حیات است  بلکه به معنای پست،نیست
ترین مرتبه   همچنین قرآن کریم پست.اند نامیده» الدنیا  ةالحیا« را ترین مرتبه آن رقیق

دنیایی را به لعب و لهو  و زینت و تکاثر و تفاخر معنا کرده است که از مصادیق بارز 
 حضور در عالم جسمانی ، حیاتۀترین مرتب  پست بنابراین.]٢٠حدید، [اعتباریات است

ترین مرتبه  پست،  الدنیا استةمقوم الحیاکه ، بلکه حضور در عالم اعتباریات نیست
در این فضا  .]٢٣١ص ،٦[ و بر همین اساس اعتباریات در آخرت وجود نداردحیات است
 وجوب و حرمت، نفع و ،مور حقیقی را محفوف به حسن و قبحیافته تمام ا انسان هبوط

مچون  به حدی که حیات دنیایی انسان بدون اعتباریات ه؛یابد ضرر و خیر و شر می
انسان در زندگی . شود زندگی ماهی خارج از آب است که به تباهی و نیستی کشیده می

کند و زندگی   را طلب میها آنکند و  خویش همیشه همین معانی اعتباری را دنبال می
 سرابیّه و یلذا هبوط به دنیا همان تعلّق تامّ به معان. دهد خویش را بر اساس آن قرار می

 کماالت ها آن ۀ بین انسان و کماالت او هستند و به واسطۀ واسط است کهیا وهمیّه
 .]٥٦ـ٥٥ صص،١٠[ آید مطلوب برای انسان به دست می

برخالف از منظر عالمه طباطبایی، هبوط انسان به دنیا دارای دو مرحله است، چرا که 
، ]٢٣؛ طه، ٢٤ اعراف،[ها یک دستور هبوط ذکر شده است   اعراف و طه که در آنۀدو سور
 و میان این دو دستور، ]٣٨و  ٣٦بقره، [دو بار دستور هبوط آمده است » بقره «ۀدر سور
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 و از آنجا که امر هبوط یک امر ]٣٧بقره، [تلقی کلمات و توبه آدم فاصله انداخته است 
تکوینی است و امر تکوینی همان تحقق خارجی است، از این رو وجود دو امر به هبوط 

مفسران پیرامون بیان دو امر به . ]١٤٧، ص١ج ،١٥[یت تکوینی است دو واقعۀدهند نشان
برخی هبوط اول را هبوط از . اند های مختلفی بیان کرده دیدگاه» بقره «ۀهبوط در سور

 ،١٩[کنند بهشت به آسمان و هبوط دوم را هبوط از آسمان دوم به زمین معرفی می
 هبوط دوم را هبوط مجموع بدن برخی دیگر، هبوط اول را تعلق نفس به بدن و. ]٢٠٣ص

طور که بیان شد، از منظر عالمه طباطبایی   اما همان ]١٦٠، ص٨[دانند و نفس به زمین می
هبوط بعد از خلقت انسان و تعلق نفس به روح رخ داده و به معنای توجه به حیثیت خلقی 

 انسان گیری اعتبارات عرفی هبوط اول موجب شکلدر نگاه عالمه، . عالم جسمانی است
گیری دستورهای دینی و  شود و هبوط دوم که همراه با توبه انسان است، موجب شکل می

  .]١٣٥ـ١٣٤ ، صص١ج ،١٥[ شود اعتبارات شرعی می
 
 اعتباریات عرفی  گیری هبوط اول؛ شکل. ٢ـ٢

 چرا ؛ منشأ حیوانی دارد،گیرد  هبوط مذموم برای انسان شکل میفرایندنیازهایی که در 
که انسان از حقیقت الهی خود غافل است و تمام نیازهای خود را جسمانی و حیوانی 

پندارد و کماالت مورد   چنین انسانی که حقیقت خود را بدن مادی میطبیعتاً. بیند می
های التذاذی و تدبیری خود تالش  کند، با فعالیت نیازش را خارج از خود مشاهده می

کند و نیازهای خود را برطرف سازد و در همین راستا بایدها کند که به محیط رجوع  می
 بین امور تواند  ماجرای هبوط میفرایندانسان در ابتدای . کند و نبایدهایی را اعتبار می

کند امور اعتباری را واسطه قرار دهد  اعتباری با امور حقیقی تمایز ایجاد کند و تالش می
رود  هبوط انسان تا جایی پیش میما به تدریج تا نیازهای حقیقی خود را برطرف کند ا

های خود را امور اعتباری قرار   و غایت فعالیتپندارد  اعتباری را حقیقی میمورکه آدمی ا
 .]٤٥٥ـ٤٥٤، صص١٩  ج،١٧[دهد می

 پس از رسیدن به نیاز مطلوب، یک سری نیازهای جدیدی در یی فضاچنیندر 
گیری اعتبارات جدیدی در  ا نیز خود منشأ شکلشود و دوباره این نیازه انسان ایجاد می

شود و دوباره منشأ  همین اعتبار جدید نیز خود به فعل خارجی منجر می. شوند  میوا
دوباره این عناوین نیازهایی را برای انسان ایجاد . شود گیری عناوینی برای انسان می شکل
 اعتبارات فراینددر یک کند و انسان  طور ادامه پیدا می  همینفرایندکند و این  می
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دهد  ی قرار میفرایند، انسان را در »من«نگاه پنداری و حصولی به . گیرد  قرار میپیچیده
شود و به  کند، از حقیقت الهی خود دورتر می که هر چه انسان در این مسیر پیشرفت می

دهد و از  یانسان اعتبارات اولیه را اصل قرار مبنابراین . افتد پایان می دام اعتبارات بی
 ها آن کثرتی در  اعتباریات،ترکیبتحلیل و  ۀسازد و به واسط یگر می معانی وهمی دها آن

 هبوط این فراینددر  .]١١٦، ص١٦[کند که همان سبک مجاز از مجاز است ایجاد می
 شود تا این که تمام شئون حیات دنیایی انسان را در بر قدر زیاد می افزایش اعتبارات آن

شود و لباس  آمیزی می نگ وهمیات رنگ تمام ادراکات حقیقی انسان به رگیرد و می 
 .]١١٨، ص١٦[شود  پوشیده میها آنخیال بر 

 به این معناست که تعلق نفس به بدن » الدنیاةالحیا« هبوط مذموم به ،بر این اساس
سازد و  و واسطه قرار دادن بدن برای کسب کماالت، انسان را به خویش مشغول می

منشأ این فراموشی این است که انسان به . شود فراموشی خداوند متعال میموجب 
گردد و تمام آنچه از جالل و   پندار اتحاد با بدن از عالم غیرجسمانی منقطع میۀواسط

سپارد و  ی میجمال و بها و سنا و نور و سرور که در نشئه قبل از مادّه داشت، به فراموش
برد و کل عمر خود را به   را از یاد میی قدسیضامقامات قرب و همنشینان پاك و ف

 با اهداف خیالی و آرزوهای وهمی به هر شیئی کند و صرفاً ی می سپری و بازیسرگرم
 .]٥٤ ص،١٤[یابد کند، واقعیتی نمی  را کسب میها آنآورد و وقتی هم که  روی می

رای تکمیل  حیات همان اموری خیالی است که انسان پس از خلقتش بۀترین مرتب پست
 سوی اهداف  پردازد و در چنین شرایطی دائماً از هدفی به ابعاد زندگی خود به آن می

کند و در این سیر به دنبال کسب امور وهمی از جمله لهو و لعب و زینت و  یدیگر سیر م
تفاخر و تکاثر و غیره است و سرانجام در هنگام مرگ و وداع با این مرتبه پست از حیات، 

 .]٦١ ص،١٣[گردد ی بر او ظاهر و آشکار مها آنطالن  و بیپوچ
 
 گیری اعتباریات شرعی هبوط دوم؛ شکل. ٣ـ٢

 هبوط قرار گرفتند و خود و موجودات خارج از خود را فرایند در ها انسانپس از آنکه 
 ها انسان به تدریج. مستقل پنداشتند، برای رفع نیازهایشان به اعتباریات روی آوردند

ند نیازهایشان را برطرف کنند؛ راه اول این است که به نتوا از دو راه میکه متوجه شدند 
 راه دوم این است که تقسیم  تا نیازهایشان را برآورده سازند وقتل و غارت روی بیاورند
 و هر کسی کار خاصی را به عهده بگیرد و نیازهای مربوط به کار و وظایف انجام دهند
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 به ها انسان آنجا که در حالت اول اساس حیات و زندگی  از. کاری را رفع کندۀآن حوز
 حالت اول منتفی ،با این حال. کنند  حالت دوم را انتخاب میعقالی جامعهافتد،  خطر می

ای برای رسیدن به منافع و مقاصد خود به قتل و فساد و غارت  نیست و همچنان عده
ها به کیفیت هبوط انسان به  ها و دشمنی بر این اساس منشأ تمام نزاع. آورند روی می

: کند  هبوط اول را دشمنی معرفی میۀبه همین جهت قرآن کریم ثمر. گردد دنیا بازمی
 ]٣٦بقره، [» وَ قُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُکُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ«

های خود را بر   غافل از حقیقت خود، فعالیتدر قسمت قبلی بیان شد که انسانِ
طور که بیان شد، اعتباریاتی که بر اساس  دهد اما همان ام میاساس لذت و تدبیر انج

گیرند، بر فرض هم که به اوج کمال خود   ذیل هبوط مذموم شکل مییفعالیت تدبیر
 نیست و انسان را به سوی فساد و یهای انسان کاف  شدن فعالیتی انسانیبرسند، برا

ازهای نامحدودی دارد چرا که بشر نی ؛]٤٥٥ـ٤٥٤، صص١٩  ج،١٧[دهد دشمنی سوق می
شود، احتمال وقوع  پندارد تمام نیازهایش در حیات دنیایی رفع می و تا زمانی که می

 به تدریج متوجه این حقیقت ها انسان هبوط، فراینددر . فساد و خونریزی منتفی نیست
 فراتر از نیازهای مادی و حیوانی است و موجودات دنیایی قادر ها آنشوند که نیازهای  می

مادی را عقالنیت الهی برخی از این نیازهای فرا. به رفع نیازهای فرامادی انسان نیستند
پیروی  طبیعتاًگویند و   احکام و اوامر عقلیه میها آنتواند پاسخ دهد که به  انسان می
 نکوهش سنخ سرزنش واز نیز  ها آن  و مجازاتاست اطاعت از اوامر عقلی ،ها آنکردن از 

اما برخی از این نیازهای فرامادی فراتر از عقالنیت الهی انسان است  ،]١٥٢، ص١٦[است
 . ]٥٧، ص١٨  ج،١٧[دنکن  را راهنمایی میها انسان ،لیف الهیاکه در این موارد تک

اساس آنچه بیان شد، معنای توبه چنین است که انسان در فرایند هبوط خود به دنیا بر
ت به نیازهای فرامادی خود همان توبه انسان متوجه نیازهای فرامادی خود شد و این بازگش

 تکالیف شرعی از جانب خداوند به انسان به معنای پذیرش توبه او ۀاست و همچنین ارائ
 ۀبنابراین هبوط سالمی همان اعتبارات شرعی است که خداوند در مقام پذیرش توب. است

 .]٣٩ـ٣٨بقره، [اده است به او نشان دانسان برای او تشریع کرده و راه سعادت و ضاللت را 
 ولی حقیقت آن دو از ،هرچند ظاهر اعتبارات شرعی همچون اعتبارات عرفی است

شریعت یک حقیقت فرااعتباری است که منشأ آن حقیقت . یکدیگر بسیار متمایز است
واقع مقوم حیات  عرفی یک حقیقت دنیایی است که در اما اعتبارات،الهی عالم است

 ،ی حقیقت شرعی بخواهد در حیات دنیایی ظهور پیدا کندحال وقت. دنیایی است
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بنابراین از منظر عالمه طباطبایی . ای جز این نیست که به زبان اعتباریات بیان شود چاره
اعتبارات شرعی به این معنا نیست که شریعت اعتباری است، بلکه به این معناست که حقائق 

در واقع تنها زندگی . ]٢٠٦ ص،١٢[اند  شدهدینی در حیات دنیایی به زبان اعتباریات بیان
های قبل و بعد از دنیا اجتماع و  دنیایی بستر اجتماع و تعاون است و در هیچ کدام از حیات

 شئون حیات ۀمدنیتی وجود ندارد و لذا دین حقائق فرامادی خود را برای اصالح امور و ادار
یا متقوم به اعتباریات است، حقائق انسان در دنیا ارائه کرده است و از آنجا که زندگی دن

به بیانی دیگر، در دو مرحله قبل و بعد از دنیا هیچ . دینی به زبان اعتباریات بیان شده است
حال اگر فاصله میان نشئه قبل و بعد دنیا اعتبار محض باشد، رابطه این . اعتباری وجود ندارد

باید به حقیقتی ) دنیا(ری عالم میانی بنابراین امور و احکام اعتبا. شود سه عالم گسیخته  می
تکیه کند تا بتواند از حقیقت قبل از دنیا به حقیقت دنیا و از آن به حقیقت پس از دنیا 

بنابراین احکام شرعی اعتباری محض و بدون پشتوانه نیستند، بلکه متکی به . رسید) آخرت(
 .]١٢٢ـ٢٢١، ص٦[اند  آن حقائقۀدهند حقائق و ارائه یک سلسله

 
 حقیقت شریعت؛ اعتباریات انسان کامل. ٤ـ٢
 هبوط به دنیا از حقیقت الهی خود غافل فرایند در ها انسان اکثر ،اساس آنچه بیان شدبر

انسان کامل مقام کنند که به  شوند و با قرار گرفتن ذیل اعتباریات شرعی تالش می می
ام مراتب عالم را  انسان کامل حضرت خامس است که تم،از منظر عرفانی. نزدیک شوند

 طبیعتاً. ]١١٦ص ،٢٠[ه تعبیری از هیچ عالمی غافل نیستدر وجود خود داراست و ب
 همراه با ذکر و ،کند وقتی انسان کامل به کثرت مادی و اعتبارات دنیایی توجه پیدا می

 ۀشود که بتواند جنب جامعیت انسان کامل موجب می. آگاهی نسبت به عالم الهی است
بر این اساس . غافل نشودخود ا تدبیر کند و در عین حال از میثاق ربوبی جسمانی خود ر

انسان کامل در عین توجه به مراتب باطنی خود که حقیقت وحدت است، به حیات 
به همین جهت انسان کامل خود را . کند ارضی که حقیقت کثرت است، هبوط می

د، موجودات هستی را مستقل  زمانی که خود را مستقل نبینطبیعتاًپندارد و  مستقل نمی
بیند، پرداختن به امور دنیا  از آنجا که چنین انسانی تمام عالم را مظهر خدا می. بیند نمی

 بلکه عین تعامل با حضرت حق است و به طور خالصه ،کند نه تنها او را از خدا دور نمی
ز پروردگار خود شود، غیر ا  می» الدنیاةالحیا«چنین انسانی که با عدم نسیان الهی وارد 

 ].١٢ـ١٢٨، صص١ج ،١٥[پردازد هیچ هم و غمی ندارد و به هیچ امر دیگری نمی
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 علم و عمل ۀمعنای کمال در انسان کامل این است که تمام ملکات فاضله در دو حوز
شود که به نفع خود و  را داراست و به جهت داشتن آن ملکات، افعالی از او صادر می

 ست اگر اعتبارات انسانی را مختص به افراد و جوامع ناقص درپرواضح ا. جامعه خود است
ایم که انسان  نیاز از اعتباریات بدانیم، در واقع تجویز کرده نظر بگیریم و انسان کامل را بی

حالی که چنین امری محال   در؛تواند برخالف ملکات دائمی خود عمل کند کامل می
 شود و اساساً قابل تخلف ملکات انسانی میچرا که افعال و رفتار آدمی آثار غیر . است
هللا را داشته باشد اما خدا را عبادت نکند یا   تصور نیست که انسانی ملکه معرفتقابل

انسان کامل از آنجا . شخصی دارای ملکه سخاوت باشد اما بذل و بخشش نداشته باشد
ش ظهور که دارای ملکات الهی است و از حقیقت عالی خود غافل نیست، اعتبارات

شود و به همین جهت صدور افعالی که آثار ملکه باطنی او  حقیقت درونی او محسوب می
تا زمانی که انسان در از منظر عالمه طباطبایی بنابراین . ناپذیر است شود، تخلف صادر می

 هر چند ؛ اعم از این که کامل باشد یا ناقص، به اعتبار نیازمند است، باشد»الحیاۀ الدنیا«
 اما اعتبار انسان ناقص ،ناپذیر است کامل ظهور ملکات درونی او و تخلفتبار انسان که اع

 .]٢٠٠، ص١٢ج ،١٥[پذیر است برای رسیدن به ملکات فاضله و تخلف
 

 ابعاد معرفتی اعتباریات ذیل ماجرای هبوط. ٣
در .  اعتباریات، ابعاد معرفتی این نظریه استۀی از موضوعات بسیار مهم ذیل نظرییک
 اعتباریات تبیین شود که در ۀشود که دو مسئله از مسائل معرفتی نظری دامه تالش میا

گیرد و در قسمت دوم  قسمت اول مطابقت در ادراکات اعتباری مورد بررسی قرار می
 .شود استدالل آوری در ادراکات اعتباری بررسی می

 
 مطابقت در ادراکات اعتباری. ١ـ٣

 جهت اول این که از ؛معنا است  بیادراکات اعتباریی برابا واقع از دو جهت مطابقت 
تواند باطن ادراکات  شود، نمی  هبوط مذموم از حقیقت خود غافل میفرایندانسانی که در 

معنا ندارد و جهت دوم این است که برای او  و لذا مطابقت با باطن اعتباری را درک کند
 ،١٦[ندارنداز ذهن انسان ارج  در خءزاا ذهن انسان هستند و مابۀاین مفاهیم ساخت

 أ بر اساس مبداند، صرفاً یی که از حقیقت الهی خود غافل شدهها انسان در واقع ].١١٦ص
 و ]١١٦ـ١١٥ صص،١٦[ را بسنجندها آنتوانند فایده و کارآمدی  و غایت اعتباریات می
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 بلکه مالک قضاوت در ،لذا مالک صدق و کذب برای ادراکات اعتباری صحیح نیست
 یاعتباردر واقع در این نگاه، . هایی دارای اثر بودن یا نبودن است رد چنین گزارهمو

صحیح است که دارای اثر و فایده بوده و این اثر و فایده باید در راستای رفع نیازی باشد 
 .]١٨، ص٤[که مکانیسم اعتباریات برای رسیدن به آن طراحی شده است

اند و از حقیقت خود غافل   مذموم قرار گرفته هبوطفرایندیی که در ها انسانخالف بر
اند، انسان کامل که مشرف بر باطن عالم است، اعتباریات او به معنای ظهور حقیقت  شده
با واقع به معنای مطابقت ظاهر انسان کامل در چنین شرایطی مطابقت اعتباریات . است

 اوالً این است که ،توان طرح کرد  که مییسؤالدو . اعتباریات با باطن خودشان است
مطابقت با واقع برای اعتباریات انسان  ثانیاًدار بودن اعتباریات چیست و  منظور از باطن

 کامل چه معنایی دارد؟
طور که بیان شد، قوام دنیا به اعتباریات   اول باید گفت که همانسؤالدر پاسخ به 

 و از آخرت غافل بینند قرآن اکثر مردم ظاهر حیات دنیایی را میکالم است و طبق 
 »دنیا الةالحیا«  به اعتباریات است و از سوی دیگر» الدنیاةالحیا« قوام هستند و از آنجا که

 همان باطن اعتباریات است و علم به باطن »دنیا الةالحیا« باطن ، در نتیجهباطن دارد
به در پاسخ  ].٢٠٧ـ٢٠٥ صص،١٦[اعتباریات استباطن  به معنای شناخت »دنیا الةالحیا«

هایی که در فلسفه اسالمی مطرح است، حمل   دوم باید گفت که یکی از حملسؤال
 انسان طبیعتاً. شود در چنین حملی ظاهر بر باطن حمل می. رقیقت بر حقیقت است

 و اعتباریات ظهور حقیقت عالم کامل که ظاهر و باطن مشهود او قرار گرفته است
 ت ادراکات اعتباریقت بر حقیقت، مطابق حمل رقیۀتواند به واسط ، میشود محسوب می

 معنادار  کند و بدون تردید مطابقت به معنای صدق و کذب برای او کامالًدرکبا واقع را 
 .]١٤٣ص ،١٨[خواهد بود

 
 آوری در ادراکات اعتباری استدالل. ٢ـ٣

ما  ا، وجود ندارداستداللی قیاسی و ۀرسد که میان اعتباریات رابط ر میدر نگاه اول به نظ
 تولیدی میان ۀتوان رابط  شد، میبیانبا توجه به تقریری که از اعتباریات شرعی 

 انسان که از حقیقت ثابت و دائمی خود  مذموم،بر اساس هبوط. اعتباریات برقرار کرد
 حیوانی و مادی خود که متغییر و جزئی است، دست به ۀ نشئغافل است، بر اساس

یر است، خود اعتباریات نیز هم چنین اعتباریاتی متغ  و از آنجا که منشأزند اعتبار می
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 یافته  هبوطهای  به بیان دیگر، منشأ نیازهای انسان.دائماً در حال تغییر و تحول است
و انسان برای پاسخ به این که ضرورت و کلیت و دوام ندارند  حیوانی انسان است ۀمرتب

 ضرورت و کلیت و دوام ندارد و ،نیازها مفاهیمی را به مصادیق توسعه داده و این توسعه
هر زمان که آن نیاز برطرف شد، اعتباری هم که با آن به سمت رفع نیاز حرکت طبیعتاً 

 طباطبایي   عالمهچنان فراگیر است که  تغییر در اعتباریات آن.رود کرده بود نیز از بین می
 .]١٤٢، ص١٦[کند میتغییر در این سنخ از ادراکات را یکی از اعتباریات عمومی معرفی 

 فرایندکند و در   رفع نیازها انسان از مکانیسم اعتباریات استفاده میفراینددر 
 که در هیچ  است ها به یک بایدی رسیده  از مجموع هست استفاده از این مکانیسم، انسان

 به همین جهت برهان و قیاس میان اعتباریات .قیاس منطقی چنین امکانی وجود ندارد
، ١٦[شود، اثبات کرد رد و منطق یک تصدیق شعری را با برهان نمیجایگاهی ندا

جا  از آن. اند  البته ایشان استدالل در اعتباریات را به سبک مجاز از مجاز قائل.]١٢٢ص
 براین بنا،همچون علوم حقیقی استکه حال ادراکات اعتباری در تولید و استنتاج، 
بر اساس سبک مجاز از . ا تولید کندممکن است علم اعتباری، علم اعتباری دیگری ر

سازد و  انی وهمی دیگر می معها آندهد و از  انسان اعتبارات اولیه را اصل قرار میمجاز، 
گیری اعتبارات  کند که باعث شکل  ایجاد میها آن ترکیب و تحلیل کثرتی در ۀبه واسط

ر، سازمان  عالمه طباطبایی پشت سر این تکثمنظرز ا. ] ١١٦، ص١٦[شود پیچیده می
 پیدایش کثرت در ادراکات ۀ به تقلید از نحوتوان مشاهده کرد که میی و معلولی را علّ

 ].١٥٣ـ١٥٢، ص١٦[حقیقی، در افکار اعتباری نیز راه یافته است
. آوری در ادراکات اعتباری برای انسان کامل متفاوت است  استداللۀاما مسئل

 اعتباریات انسان کامل حاضر است و اساساًطور که بیان شد، باطن اعتباریات نزد  همان
بنابراین انسان کامل از آنجا که . انسان کامل به معنای ظهور حقیقت الهی خود اوست

تواند اعتباریات   به حکم حمل رقیقه بر حقیقه می،کند حقیقت اعتباریات را درک می
. ستفاده کند به معنای دقیق کلمه از استدالل اطبیعتاًصادق و کاذب را کشف کند و 

همچنین از آنجا که منشأ اعتباریات انسان کامل حقیقت الهی عالم است، بر همین 
 . کلیت و ضرورت دارد،دواماساس 

 
  نتیجه

هبوط دارای دو مرحله است، طور که  همان توان نتیجه گرفت  می،اساس آنچه بیان شدبر



  ٧٣  شناسانه اعتباریات بر اساس ماجرای هبوط انسان از منظر عالمه طباطبایی        نتقریر انسا

 موجب شد ،مذموم استهبوط اول که همان هبوط . اعتباریات نیز دارای دو مرحله است
 و توبه شود و بر اساس آن، اعتبارات عرفی بشر شکل بگیرد حیات دنیایی واردکه انسان 

فتد که بر بی سالمی شد که انسان در مسیر هبوط باعثو بازگشت به نیازهای فطری 
 هبوط اول از فرایند در ها انساناز آنجا که . اساس آن اعتبارات شرعی شکل بگیرد

 به حقیقت الهی توانند  با پیروی از اعتباریات شرعی می،اند غافل شدهحقیقت خود 
های  فهمی  بر اساس تقریر مذکور از اعتباریات بسیاری از اشکاالت و کج.برسندخودشان 

 ۀشناسانه صرف به نظری طور که بیان شد، نگاه معرفت همان. شود این نظریه برطرف می
زرگ عالمه طباطبایی از جمله شهید مطهری اعتباریات باعث شده است که شاگردان ب

اطبایي را مشابه  طب اشکالت جدی به این نظریه طرح کنند تا جایی که نظرات عالمه
 ]٧٢٧ ص،١ ؛٢١[ تکامل و نگاه داروینیستي به اجتماعات انساني دانستهۀطرفداران نظری

شهید  .]٧٢٤ص ،٢ ؛٢١[ را مشابه نظرات راسل معرفی کنندو در جایي دیگر آراء ایشان
شناسانه مخصوصا مباحثی  مطهری برای ترمیم این نظریه با توجه به رویکرد انسان

کند که مشکالت این نظریه از قبیل  پیرامون من سفلی و من علوی انسان تالش می
د عالمه غافل از این که خو، ]٧٣٨ـ٧٣٧، صص٣ ؛٢١[نسبیت در اخالق را برطرف کند

طور که بیان  همان. ظریه آگاهی کامل داشته استانه این نشناس طباطبایی به ابعاد انسان
 اعتباریات ذیل ماجرای هبوط انسان و تبیین مراحل هبوط ۀشد، ایشان با طرح نظری

ان گیری اعتباریات بر اساس نیازهای طبیعی و نیازهای فطری را بی  شکلۀانسان، نحو
آن چیزی توان نتیجه گرفت  می اعتباریات ۀشناسانه نظری بر اساس رویکرد انسان. کند می

گیری اعتباریات ذیل   شکلفرایند ،شود که از عالمه طباطبایی نقل و نقد و بررسی می
هبوط مذموم انسان است؛ هبوطی که بر اساس غفلت از حقیقت الهی انسان و در 

موجب پندار اتحاد این  لذا آنچه. گیرد انی انسان شکل میراستای پاسخ به نیازهای حیو
 ۀنظری شده است، اصل  یا نظریات مشابه راسل پیروان داروینیستۀه با نظرینظری

گیرد و   هبوط مذموم شکل میفرایندهم در این نظریه  فرایندچرا که .  نیستاعتباریات
 هبوط سالمی و به تبع، هم برای انسان عادی و هم برای انسان کامل قابل فرایندهم در 

گیری اجتماع را  ، مکانیسمی است که منشأ شکلاریات اعتبۀدر واقع نظری. استفاده است
گیری آن هبوط  تواند منشأ شکل دهد، حال می  هبوط انسانی توضیح میفراینددر 

گیری آن هبوط سالمی و نیازهای الهی  مذموم و نیازهای حیوانی باشد یا منشأ شکل
 .انسان باشد
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