
 

 

 

  آليسم؛ جرم، از رئاليسم تا ايده

  شناسي جرم براساس رئاليسم انتقادي حكمت اسالمي هستي
  

  ∗مجتبي جاويدي
  

  چكيده
آليستي، مكاتب  مفهومي رئاليستي است يا ايده» جرم«درخصوص اينكه 

مختلفي شكل گرفته است؛ برخي مكاتب، رويكردي رئاليستي، برخي، رويكردي 

اين مقاله با  .اند ي تركيبي در اين خصوص برگزيدهآليستي و گروهي رويكرد ايده

روش توصيفي و تحليلي به بررسي رويكرد حكمت اسالمي به هستي جرم با 

ي آن با ساير رويكردها پرداخته  ي عالمه طباطبايي و مقايسه تأكيد بر انديشه

توان با استفاده از عقل  در چارچوب رئاليسم انتقادي حكمت اسالمي مي. است

به كمال  هاي مجرمانه پي برد و ثانياً باتوجه  اوالً به هويت معنادار كنشعملي،

. شده توسط عقل نظري، اقدام به تعيين مصاديق افعال مجرمانه كرد شناسايي

عقل عملي با حفظ هويت معرفتي خود، به تناسب اهدافي كه با كمك عقل نظري 

حضور عقل عملي . كند يرا اعتبار م» جرم«كند، مفهوم  ها داوري مي بر صحت آن

هاي موجود و  شود كه دانشمند علوم اجتماعي در ظرف واقعيت مانع از اين مي

تنها  نه» جرم«ديگر، مفهوم  ازطرف. شود، محصور بماند آنچه فهم عرفي ناميده مي

تأثير منافع گروه انتقادكننده نيز قرار  تأثير گروه حاكم بر جامعه، بلكه تحت تحت

  .اي روشمند درپي شناخت حقيقت است گونه اين رويكرد بهگيرد، زيرا  نمي

  . حكمت اسالمي.5 رئاليسم انتقادي، .4آليسم،  ايده.3 رئاليسم،.2جرم، .1:  كليديگانواژ
  

  مقدمه. 1
ي  يكي در حوزه: شود آليسم در فلسفه، در دو حوزه مطرح مي رئاليسم و ايده

فيلسوفان اسالمي ). 77-76: ، صص14(شناسي  ي معرفت وجودشناسي و ديگري در حوزه
عنوان ديدگاهي  آليسم به شناسي، رئاليست بودند و چون در گذشته ايده ي معرفت در حوزه
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آنچه در اين زمينه . فلسفي براي ايشان مطرح نبوده است، در نفي آن بحث مستقلي ندارند
توجه به . كردند ارد ميهست، صرفاً انتقاداتي است كه بر موضع سوفسطاييان و شكاكان و

ي اسالمي مربوط به قرن حاضر است و اولين اثر در اين باب، كتاب  آليسم در فلسفه ايده
هاي استاد مطهري  ي طباطبايي با پانوشت ي عالمه اصول فلسفه و روش رئاليسم، نوشته

 مباني ي اسالمي ارائه و شناختي از فلسفه بار تفسيري معرفت در اين كتاب براي اولين. است
. آليستي به تفصيل آورده شده است هاي ايده ي اسالمي دربرابر انديشه رئاليستي فلسفه

در حكمت اسالمي، تأكيد نگارنده بر آراي مقاله در هنگام بررسي موضوع اساس،  همين بر
هاي ديني و  عالمه، انديشمندي است كه با ابتنا و اتكاي بر آموزه. ي طباطبايي است عالمه

نوعي آغازگر  شناس و فيلسوف اسالمي، به عنوان يك اسالم ي اسالمي به سفهمباني فل
  . ي علوم انساني اسالمي است فلسفه

آليستي، مكاتب مختلفي شكل  مفهومي رئاليستي است يا ايده» جرم«درخصوص اينكه 
آليستي و گروهي  گرفته است؛ برخي مكاتب، رويكردي رئاليستي، برخي رويكردي ايده

حال سؤال آن است كه رويكرد حكمت اسالمي . اند خصوص برگزيده ركيبي دراينرويكردي ت
چگونه است؟ آيا رئاليسم مطرح در حكمت اسالمي ظرفيت استفاده در امور » جرم«به 

كه مفهومي اعتباري است، داراي » جرم«را داراست؟ آيا » جرم«خاص،  صورت اعتباري و به
ثبت به اين سؤال، واقعيت جرم چگونه توجيه ماهيتي رئاليستي است؟ در صورت پاسخ م

 جرم در پرتو رئاليسم انتقادي حكمت اسالمي چه ثمرات و  شود؟ همچنين تبيين هستي مي
  نتايجي دارد؟

اي  بر اعتقاد ايشان به رئاليسم، عده ي عالمه مبني با وجود شواهد فراوان در انديشه
اند و معتقدند كه عالمه با بيان  ست دانستهآلي خاطر طرح موضوع اعتباريات، ايده ايشان را به

اند كه براي  هاي ذهني اينكه اعتباريات، مطابق و مابازايي در عالم خارج ندارند و تنها، ساخته
- 353، صص15: ك.به عنوان مثال ن(گراست  اند، ضدواقع رفع احتياجات انسان وضع شده

آليستي  اي ايده ات، جرم، واجد جنبهي اعتباري در اين تلقي، با قراردادن جرم در حوزه) 354
بنابراين . هاست ي ذهن انسان شود كه واقعيتي در خارج ندارد و كامالً ساخته دانسته مي

اي از حكمت اسالمي و  سؤال ديگري كه بايد به آن پاسخ داد، آن است كه آيا چنين تلقي
  به صورت خاص از بحث اعتباريات عالمه، صائب است يا خير؟

ها  ي غرب و همچنين حكمت اسالمي، كتاب آليسم در فلسفه اليسم و ايدهدرخصوص رئ
اي و در  رشته اما اين مقاله بنا دارد كه با رويكرد ميان. و مقاالت متعددي نگاشته شده است

براساس رئاليسم انتقادي حكمت » جرم«شناسي  ي علوم انساني به هستي قالب فلسفه
اوت واقعيت جرم در رئاليسم انتقادي حكمت اسالمي را با اسالمي بپردازد و از اين زاويه، تف
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اين مقاله از اين جهت، كامالً جديد است و پژوهشي . آليسم تبيين كند رئاليسم خام و ايده
  .در اين خصوص صورت نگرفته است

  

  شناسي ي هستي اقسام مكاتب در حوزه. 2
  رئاليسم. 1. 2

 است در طول تاريخ به معاني مختلفي مشتق شده» real«كه از واژه » رئاليسم«كلمه 
ي ارسطويي به  استاد مطهري بر اين اعتقاد است كه اين واژه در فلسفه. استعمال شده است

، واقعيت مستقل از افراد »انسان«مانند » كلي«شده است كه براي وجود  كساني اطالق مي
: ، صص1، ج35(» ياصالت واقعيت خارج«معناي دوم اين كلمه عبارت است از . قائل بودند

60 -61 .(  
 و دوم، 1نخست، رئاليسم وجودي: رود كار مي در فلسفه، رئاليسم به دو معني متمايز به

در رئاليسم وجودي اعتقاد بر اين است كه واقعيت اشياء به همان . 2شناسانه رئاليسم معرفت
ها  وان آنت اشياء مادي واقعاً مادي است و نمي. ها اصيل است صورت ملموس و محسوس آن

اصالت «و در مقابل » اصالت ماده«اين فلسفه، معادل . را به واقعيت غيرمادي تحويل كرد
اين گروه . فيلسوفان رئاليست به اين معنا، همان فيلسوفان ماترياليست هستند. است» معني

توان به يك منشأ  جسم يا ماده را نمي. شود معتقدند واقعيت همان است كه ادراك مي
شناختي به اين  اما رئاليسم معرفت) 282: ، ص21(مثل خدا يا روح تأويل كرد غيرمادي 

معناست كه اشياء و اعيان موجودات، مستقل از ادراك ما وجود دارند و ادراك، فقط عبارت 
وي . اي، ارسطوست ي بارز چنين فلسفه نمونه. هاي خارجي در ذهن است از انعكاس واقعيت
: ، ص21(داند   قبل از ادراك، مطلقاً مستقل از ادراك ميشده را هر نوع واقعيت ادراك

282 .(  
مثال،  عنوان به. شناسي وجود ندارد شناسي و معرفت تالزمي ميان رئاليسم هستي 

شناسي رئاليست  شناسي، ازلحاظ معرفت آليست در هستي ترين فيلسوف ايده افالطون بزرگ
كه خارج از » مثال«داند به نام   مياست، يعني صور ادراكي را حقايقي مستقل از ادراك

) اگرچه غيرمادي(داراي واقعيت خارجي » عالم مثال«كننده در عالمي به نام  ذهن ادراك
  ). 283: ، ص21(است 

رئاليسم . است» شناختي رئاليسم معرفت«ي رئاليسم در اين مقاله،  مراد از واژه
افراد درمورد . داند  ميشناختي ديدگاهي است كه هستي را جدا از ادراك آن معرفت
ها واقعيتي دارند كه  انديشند؛ اما خود اين هويت هاي مختلف صحبت كرده، مي هويت

جهان معمول كه حواس درك ) 713: ، ص46(منطقاً، مستقل از زبان و انديشه است 
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ها موجود است،  كنند، واقعي است؛ اشيايي نظير ساعت، اسب و غيره كه درك عادي آن مي
  ). 45(يني وجود دارند به صورت ع

: هاي مختلفي به خود ديده است شناختي، خود در طول تاريخ گرايش رئاليسم معرفت
تمامي اين ). 327-282: ، صص19(رئاليسم كالسيك، رئاليسم مدرسي و رئاليسم جديد 

ها با يكديگر، در پذيرش اصل استقالل عالَم از معرفت  اي تفاوت رغم داشتن پاره  بهرويكردها 
توان  اساس، اصل استقالل عاَلم از معرفت بشري را مي براين. اند بشري، با يكديگر مشترك

اساس، موضوع  اين بر) 35: ، ص38 و 27: ، ص31(شناختي دانست  گوهر رئاليسم معرفت
گيرند وابسته به  هستي اموري كه موضوع معرفت ما قرار مي. معرفت، امري است واقعي

البته بعداً . گيرند  مستقل هستند كه موضوع معرفت ما قرار ميها اموري آن. معرفت نيست
هاي انتقادي نگرش جديدي مطرح كردند كه در ادامه، مختصراً به آن اشاره خواهد  رئاليست

  .شد
وجود جهان، مستقل از معرفت به اين معناست كه حقايق، صرف تصورات و 

دن از ادراك انسان به حسب نفس نظركر ها نيستند، بلكه با صرف هاي ذهني انسان پنداشت
شود و ادراك انسان در  االمر ياد مي خود، حقيقتي وجودي دارد كه از آن با عنوان نفس

هاي  هاي اجتماعي و هم پديده هم پديده) 147: ، ص6(كند  جهت فهم آن حقيقت اقدام مي
خاص،  طور هگر ب طورعام و مشاهده ها به هاي انسان طبيعي موجوديتي دارند كه از فعاليت

  ). 35: ، ص34(مستقل هستند 
ي وجود جهان خارج و نسبت آن با ادراك انسان،  فيلسوفان اسالمي در مسئله

  :بر چند اصل بديهي است اند و رئاليسم ايشان مبتني رئاليست
 .جهان خارج وجود دارد) الف

  .علم و ادراك، كاشف از جهان خارج است) ب
  . 3اند ، مطابق با واقعيت خارجي خطاهاموردادراكات حسي جز در) ج

هاي مختلفي است كه يكي  اي ديگر داراي نحله شناختي، از زاويه موضع رئاليسم معرفت
كه ويژگي اصلي رويكردهاي  4گرايي سطحي ها عبارت است از واقع ترين آن از مهم

شناخت، حاصل انعكاس ساده و مستقيم جهان براساس اين رويكرد، . پوزيتيويستي است
شناسي  هاي هستي ساير نحله. يعت و مادي دربرابر ابزارهاي حسي و خيالي انسان استطب

و  7گرايي عميق ، واقع6گرايي محتاط ، واقع5گرايي مفهومي واقع: گرا عبارت است از واقع
8گرايي دقيق واقع

 .
9  

  رئاليسم انتقادي. 2. 2

  ا ـت بـالفـ مخنـلسوفان ضمـاي از في دهـم عـرن بيستـل قـوزدهم و اوائـرن نـر قـاواخ
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هاي جديد نيز روي موافق  اي از نظريات رئاليست شناسانه، با پاره هاي معرفت آليست ايده
اختالف ). 326، ص19(نشان ندادند و به تشكيل مكتبي به نام رئاليسم انتقادي اقدام كردند 

. ي معرفت و شيء خارجي است هاي جديد، درباره هاي انتقادي با رئاليست ي رئاليست عمده
طور كه هست دربرابر ذهن ظاهر  كردند شيء خارجي، همان هاي جديد تصور مي رئاليست

ازنظر اين دسته، . هاي انتقادي پذيرفتني نبود كه اين امر براي رئاليست شود، در صورتي مي
ها درك  توانيم از آن شوند و درنتيجه، ما نمي اشياء، بدون واسطه، در ذهن ما ظاهر نمي

 يا تصويرهاي 10كنيم، همان امور حسي آنچه از دنياي خارج درك مي. يممستقيم داشته باش
 ذهن يا -1: توان گفت در جريان معرفت سه عامل تأثير دارند خالصه مي طور به. ذهني است
 امور حسي كه - 2. كند كننده كه امور حسي يا تصويرهاي ذهني را درك مي شعور درك
 شيء خارجي كه مستقل از ذهن - 3. سازد كننده را با شيء خارجي مربوط مي ذهن درك

  )327 و 326: ، صص19(شود  گر مي وجود دارد و به صورت امور حسي در نظر ما جلوه
اگرچه وي اين فلسفه را بنيان .  شروع شد12 با آثار روي باسكار11رئاليسم انتقادي

  ).48: ، ص38(يافتن خود را مديون كارهاي اوست  نگذاشته، ولي اين فلسفه، عموميت
ي يكي از نظريات رئاليستي، موضعي  مثابه ازديدگاه رئاليسم انتقادي، پوزيتيويسم به

گرايانه دارد؛ زيرا هم سطوح متعدد واقعيت را به سطح رويدادهاي علي، و هم  فروكاست
دهد و بنابراين درگير نوعي  تقليل مي) تجربه(سطوح متعدد واقعيت را به يك سطح 

. آنكه ماهيت واقعيت، بسيار بيشتر از معرفت ما به آن استحال . گرايي است فعليت
بودن واقعيت، ذهن آدمي برخالف نظر  اليه اين مسئله، يعني پيچيدگي و اليه بر عالوه

ي ساده و روشن و يك لوح سفيد نيست؛ بنابراين   ها، همچون يك آينه پوزيتيويست
ي  باسكار نتيجه.  واقعيت باور داشتهاي ذهن و زبان و نعل مؤلفه به توان به تناظر نعل نمي

اي معرفتي دانسته است كه واقعيت را مساوي با  گرفتن اين موارد را مغالطه ناديده
به  ي انتقادي و باتوجه توان با مالحظه باور باسكار، مي به. كند گرايي لحاظ مي تجربه
ها كه  ستگي بادوام آني رويدادهاي علي و پيو هاي متعدد واقعيت به اليه ناپذيري اليه تقليل

 و 88: ، صص30(دست آورد  متناسب با اليه معرفتي ما از آن است، معرفت صحيحي به
89.(  

اش را  ي علوم انساني و فلسفه13رئاليسم استعاليي«ي علم خود را  باسكار نخست فلسفه
شناسي  جاي هستي رئاليسم استعاليي به). 91: ، ص30(گرايي انتقادي ناميد  طبيعت

سه سطح از قلمرو واقعيت . كند ي واقعيت چنداليه را پيشنهاد مي ليسم تجربي، نظريهرئا
: ، ص2 (16 و قلمروي امر تجربي15، قلمروي امر بالفعل14قلمروي امر واقعي: اند از عبارت

ها  مستقل از علم ما درمورد آن) وبيش كم(ي واقعي  ي بالفعل و اليه اشياء در اليه). 40
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شناسي،  ديگر، ازلحاظ هستي طرف و از) معناي رئاليسم(كنند  ل ميوجود دارند و عم
توان تنها در سطح حوادث بالفعل و  پذير به يكديگر نيستند، پژوهش علمي را نمي تحويل

رو، رئاليسم استعاليي، اصل را بر اين فرض  ؛ ازاين)معناي استعاليي(پذير انجام داد  مشاهده
 علمي بايد همين سازوكارها، ساختارها، نيروها و دهد كه موضوع تحليل مسلم قرار مي

هاي بالفعل  رو، تبيين پديده اين كند و از ي واقعي عمل مي هايي باشد كه در اليه گرايش
، 11(ي بالفعل پلي بزند  ي واقعي و اليه نيازمند كوششي است كه بر شكاف موجود بين اليه

  ). 49: ، ص38: به نقل از
ي علوم، ازجمله علوم  تقادي، مدل رئاليسم استعاليي براي همههاي ان به نظر رئاليست 

طبيعي و انساني، به صورت يكسان كاربرد دارد؛ اما از آنجا كه ماهيت جهان انساني كامالً 
ي آن بايد راهبرد مناسبي انتخاب نمود؛  متفاوت از جهان فيزيكي است، براي مطالعه

ي انتخاب راهبرد مناسب  وسيله ي علوم انساني بهبنابراين، با انطباق رئاليسم استعاليي برا
اين . گذارد پا به صحنه مي» گرايي انتقادي طبيعت«ي موضوعات انساني،  براي مطالعه

ي  جو براي شناخت سازوكارهاي توليدكننده و راهبرد در مطالعات علوم اجتماعي جست
تر از تحوالت  ار بزرگرويدادهاي اجتماعي است؛ اما رويدادهاي اجتماعي در يك حالت بسي

تري قرار دارند؛  معمول نسبت به آنچه در جهان فيزيكي است و با تغييرات بسيار گسترده
هاي اجتماعي  شناختي، در تحليل پديده بنابراين رئاليسم انتقادي برخالف فردگرايي روش

عني ي اين رفتارها؛ ي دهنده ي شكل دهد و هم به زمينه هم به رفتارهاي فردي اهميت مي
  ). 50: ، ص38(ساختار اجتماعي 

بر رئاليسم  شناسانه حكمت اسالمي به مفاهيم مطرح در علوم انساني، مبتني نگاه هستي
ها با رئاليسم انتقادي در جهان غرب، داراي  اي شباهت رغم پاره انتقادي است كه علي

  .واهد شدهاي بعد، به ابعاد آن پرداخته خ هاي خاص خود است كه در ذيل قسمت ويژگي

  آليسم ايده. 3. 2

كردن  اضافه. بيان شود (Idea-ism) »ايدائيسم«آليسم بايد به صورت  ي ايده كلمه
 ها واژه آليست  ايده.ساختن آن به گوش است منظور مأنوس در كلمه، به «L» حرف

«Idea» جاي آن، اصطالحات شعور، فكر،  اند و بعضي به كار برده هاي مختلف به را در مفهوم
استاد مطهري بر اين اعتقاد است كه ). 184: ، ص19(اند  قل و اراده را استعمال كردهع

مشتق شده » ئيو ايده«اي يوناني بوده است و از اصل يوناني  واژه) idea( »ايده«ي  كلمه
» آليسم ايده«اعتقاد ايشان، تا اواخر قرن هفدهم ميالدي  به. است كه به معناي ديدن است

شده است، اما بعداً جنبه كامالً  اند اطالق مي بوده» مُثل«ه معتقد به تنها به مسلكي ك
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شايع شده، مطلق تصورات ذهني » ايده«معنايي كه امروزه از . جديدي به خود گرفته است
 ).60-58: ، صص1، ج35(است ) اعم از حسي، خيالي و عقلي(

شناختي و  آليسم هستي  ايده:رود كار مي آليسم نيز به مانند رئاليسم در دو قلمرو به ايده
آليسم در مقابل اصالت ماده  شناسي، ايده ي هستي در حوزه. شناختي آليسم معرفت ايده

مقدم بر ) هاي شناخت متعلقات يا ابژه(ترتيب، اگر موجودات مادي و جسماني  اين است؛ به
 فاعل تحويل يا بازگشت به فاعل شناخت نباشند، درواقع تابع فاعل شناخت، يعني قابل

مقدم ) خدا، روح(عنوان يك موجود روحاني و غيرمادي  شناخت هستند و فاعل شناسايي به
. بر ماده است) موجود روحاني(در اينجا تقدم سوژه بر ابژه، به معني تقدم روح . هاست بر آن
عنوان خالق جهان، آن هم يك خالق غيرمادي، اعتقادي  كه اعتقاد به وجود خداوند به چنان
عنوان مثال، بركلي بر آن بود تا بر بنياد  به). 262 و 261: ، صص21(ليستي است آ ايده

. ي تجربي الك، نشان دهد كه واقعيت، روحاني است و ماده، هستي مستقلي ندارد نظريه
  ).199: ، ص40(كردن بنياد ماترياليسم بود  ي او در اين كار ويران انگيزه

آليستي پيدا شده است كه به ترتيب  ايدهي  در تاريخ فلسفه غرب، پنج نوع فلسفه
هريك از اين فيلسوفان، . نيتس، باركلي، كانت و هگل افالطون، اليب: اند از تاريخي عبارت

ها، يك  ي جهان درنظر آن اند و اصل اوليه عالم مادي را به نحوي تابع عالم روحاني دانسته
نيتس  ، اليب)مثال(فالطون ايده اين واقعيت غيرمادي و روحاني را ا. واقعيت غيرمادي است

  ).262: ، ص21(، باركلي خدا، كانت عقل و هگل روح مي ناميد )مناد(نفس 
آليسم را با مكتب سوفسطايي مترادف  شود كه مكتب ايده با اين توضيحات روشن مي

بعضي از سوفسطاييان معروف . صحيح نيست) 50: ، ص1، ج 22: ك. ن(قرار دادن 
ي  حال آنكه همه. باشد ادراك نمي ارج نيست و اگر باشد، قابلگفتند چيزي در خ مي
كه افالطون وجود عالم  چنان. ها منكر واقعيت عالم محسوس يا مادي نيستند آليست ايده

بركلي نيز تصريح مي كرد كه چيزهايي ) 199 و 198: ، صص19(كرد  محسوس را انكار نمي
كنم، واقعاً وجود  هاي خود لمس مي ستبينم و آنچه را با د هاي خود مي كه من با چشم

آنچه را من موردانكار قرار مي دهم، چيزي است كه فالسفه ماده يا جوهر جسماني . دارند
  ).195: ، ص19(خوانند  مي

واقع قرار دارد، به اين معنا كه اگر  آليسم درمقابل اصالت شناسي، ايده ي معرفت در حوزه
ها را مستقل از ذهن فاعل   شوند، معتقد باشيم و آنبه وجود اشياء، قبل از اينكه شناخته

شود، اما اگر در جريان شناسايي، اشيا را  واقع ناميده مي شناسايي بدانيم، اين نظريه، اصالت
تابع شناخت يا تابع ذهن فاعل شناخت بدانيم، اين اعتقاد به اصالت معنا اشاره دارد كه 

  ).262: ، ص21(درمقابل رئاليسم است 
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شناسي، به معني تقدم موجود روحاني بر موجود  ي هستي آليسم در حوزه دهپس اي 
شناسي، به معني تقدم ذهن فاعل شناخت بر متعلق  ي معرفت مادي است و در حوزه

  .شناختي است آليسم معرفت آليسم در اين مقاله، ايده مقصود ما از ايده. شناخت است
نحوي به  ها معتقدند كه واقعيت به شناختي برخالف رئاليست هاي معرفت آليست ايده

ي جهان خارج، مستقل از ذهن  دهنده ذهن وابسته است؛ يعني اشياي واقعي تشكيل
عنوان  آنچه ما به). 412: ، ص42(نحوي با عمليات ذهني ارتباط دارند  نيستند، بلكه به

ل و كنيم و با آن به اشكال مختلف تعامل داريم، بيش از اشكا جهان بيروني تلقي مي
ها ندارند  هاي ما انسان هاي صوري و ظاهري نيست و موجوديتي مستقل از افكار و ايده جلوه

حقيقت، . بودن امور روشن شود واقعيتي وجود ندارد كه براساس آن، حقيقي). 35: ، ص34(
  . تابع شعور و ادراك انسان است

ويژه  زيتيويستي بههاي غيرپو ي عمومي اكثر پارادايم آليستي مشخصه شناسي ايده هستي
مدرن و  هاي انتقادي، پست  تفسيري است؛ گرچه پارادايم-هاي تأويلي و برساختي پارادايم

  ).35: ، ص34(شناسي پايبندند  اي به اين هستي فمنيسم نيز تا اندازه
  

  آليستي به آن نگاه رئاليستي به جرم درمقابل نگاه ايده. 3
ا در شناخت واقعيت جرم نيز نشان داده است و آليستي، خود ر رويكرد رئاليستي يا ايده

  .آليستي و تركيبي در اين خصوص هستيم ما شاهد سه نگرش رئاليستي، ايده

  اي رئاليستي جرم؛ پديده. 1. 3

  .دار نگاه رئاليستي به جرم، مكتب پوزيتيويسم است ترين مكتب داعيه مهم

يكي از : اقعيت جرمها در شناخت و رئاليسم خام و سطحي پوزيتيويست. 1. 1. 3
اي  هاي پوزيتيويستي آن است كه اصوالً جرم را به چشم پديده هاي نظريه ترين ويژگي مهم

لذا تمامي . دارد» خارجي«نگرند؛ بدين معنا كه جرم، در جهان وجود  مي مفروض و مشخص
) 179: ، ص41(كردن آن است  آنچه محققان بايد درخصوص اين پديده انجام دهند، ثبت

اثبات است؛  كند كه جرم، رويدادي ازنظر تجربي قابل داللت مي» جرم«ي  ن نگاه، كلمهدر اي
اي از مردم وجود دارند كه  دهد كه دسته نيز ما را به اين فرض سوق مي» مجرم«ي  كلمه

  ). 54: ، ص41(عنوان مجرم شناسايي شوند  ها، به توانند قطعاً ازطريق برخي روش مي
) 83: ، ص7(ها در شناخت جرم، نوعي رئاليسم سطحي است  اما رئاليسم پوزيتيويست

هاي ارزشي و اخالقي، از   و انكار واقعيت18گرايي ، ماترياليسم، طبيعت17گرايي رويكرد آفاقي
هاست كه متناسب با موضوع مقاله، به  بودن رئاليسم مدنظر پوزيتيويست هاي سطحي نشانه

  .كنيم توضيح مورد اخير بسنده مي
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به مباني  گرا هستند، اما باتوجه ي مفاهيم محسوس، واقع ها اگرچه در حوزه تپوزيتيويس
ي مفاهيم اخالقي و ارزشي  شناختي خود و تأكيد صرف بر حس و تجربه، در حوزه معرفت

هاي  جاي واژه گاه به.  هستند19گرا شود، ناواقع كه پايه و مبناي شناخت جرم محسوب مي
استفاده شده است » ديدگاه ذهني«و » ديدگاه عيني«هاي  واژهاز » گرا ناواقع«و » گرا واقع«
گرايان قائل به وجود مفاهيم اخالقي در عالم خارج و مستقل از  ناواقع) 40: ، ص1: ك.ن(

گرايان، مفاهيم اخالقي، نه مابازايي در عالم خارج دارند و  ازمنظر ناواقع. اراده مدرك نيستند
 . نه منشأ انتزاعي در آن

اي  گونه ها كه به ها و آگاهي شود تنها آن دسته از دريافت زيتيويستي موجب مينگرش پو
بر آنكه  اين مسئله افزون. اند، از ارزش علمي برخوردار باشند پذير سازمان يافته آزمون

هاي اخالقي و ارزشي را نيز با  كند، گزاره قضاياي متافيزيكي را فاقد اعتبار علمي مي
ي فلسفي، چون ضرورت  هاي متافيزيكي و معقوالت ثانيه گزارهپوشي از اينكه به  چشم

ها نباشند، از اعتبار علمي ساقط  بازگشت به آن الغير، بازگردند، يا آنكه قابل بالقياس الي
پذير نيستند تا از  گرداند؛ زيرا قضاياي ارزشي، داراي مصداق و ميزاني محسوس و آزمون مي

ي آنان، در  عقيده مثالً به) 130: ، ص4(بررسي شود ها  آن طريق، درستي يا نادرستي آن
جز بيان احساسات » كشتن انسان«به » بد«، اسناد وصف »كشتن انسان، بد است«ي  گزاره

عنوان مثالي ديگر، عفت و  يا به) 34- 33: ، صص29(ها چيز ديگري نيست  و عواطف انسان
زناشويي و اختصاص دو همسر ها  فحشا، تنها در جوامعي مفهوم و مصداق دارند كه در آن
يك از  دامني و نه روسپيگري هيچ به يكديگر معنا داشته باشد، در غير اين صورت، نه پاك

) 42 و 41: ، صص16(شوند  يابند و به صفات خوب يا بد نيز موصوف نمي ديگري تمايز نمي
 را انگاريم فعلي«: گويد گراي غرب، درمورد قتل عمد چنين مي ديويد هيوم از بزرگان تجربه

ها وارسيش كنيد و ببينيد  ي رويه در همه. شمرند؛ براي نمونه قتل عمدي كه رذيلتش مي
به هرنحوي كه . ناميد، بيابيد توانيد آن امر واقع يا وجود واقعي را كه رذيلت مي آيا مي

ر هيچ ام. يابيد هايي معين مي ها و انديشه ها، خواست لحاظش كنيد، تنها انفعاالت، انگيزه
توانيد رذيلت را بيابيد، مگر آنكه تأمل خويش را به  هرگز نمي... واقعي ديگري در كار نيست

تان برگردانيد و احساسي از ناپسنديدن بجوييد كه در شما نسبت به اين فعل  درون سينه
اينجا يك امر واقع هست؛ ولي موضوعِ احساس هست و نه عقل، در خود شما . خيزد برمي

). 340 و 339: صص، 39 و 345: ، ص5، ج32(» در شيء موضوعنهفته است، نه 
االمر، يعني  ها، قضاياي ارزشي و به تبع جرايم داراي نفس ترتيب، از ديدگاه پوزيتويست اين به

ميزان و معيار حقيقي نيستند، بلكه تنها در ظرف اعتبار انسان و به تناسب احساسات و 
هاي  استناد رفتار افراد و گروه) 130: ، ص4(شوند  هاي مختلف افراد ايجاد مي گرايش
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بخشد و  اي انساني مي ها را صرفاً چهره ها، رفتار انسان ها و احساسات آن اجتماعي به گرايش
 . برد ي داوري درمورد درستي و نادرستي آن را از بين مي زمينه

 شناسان پوزيتيويست جرم: ها به جرم ي رئاليسم خام پوزيتيويست ريشه. 2. 1. 3
در مقام توصيف جرم، از توصيف آن صرفاً در قالب مالك قانوني ابا دارند، بلكه مالك را 

 20دهند و لذا گاهي از تعبيري به نام جرم اجتماعي ي جامعه قرار مي شده قواعد پذيرفته
پذيرند؛ يعني  اما درعمل، همان مالك قانوني را مي) 666: ، ص44(كنند  استفاده مي

اخالق موجود در جامعه جرم انگاشته شده و در قانون به آن پرداخته هرآنچه كه براساس 
  . شده است
شناسي پوزيتيويسم را بايد در اخالق توصيفي  ي وفاق اخالقي موردپذيرش جرم ريشه

ها  پوزيتيويست. شناختي است ي معرفت گرايي در عرصه ديد كه خود، ناشي از ناشناخت
فعل اخالقي ازديد آنان . اند وصيفي تأكيد كردهي اخالقي بر رويكردي ت درخصوص پديده

شناسي  روشن است كه نظريات جرم. پذيرش در جامعه عبارت است از فعل رايج و مورد
. هاي ساختاري را در تبيين جرم ندارند حساب آوردن نقش نابرابري پوزيتيويستي توانايي به

ه است؛ يعني مضموني كه بودن وضعيت موجود در اين نظري سبب اين ناتواني هم پذيرفته
  .)171: ، ص41(اند   بدان پرداخته21»هاي كانوني ارزش«پردازان فشار، ذيل عنوان  نظريه

  آليستي اي ايده جرم؛ پديده. 2. 3

توان نام  مدرن را مي آليستي به جرم، دو مكتب تفسيرگرايي و پست درخصوص نگاه ايده
  .برد

آليستي به جرم، مكتب  دار نگاه ايده عيهيكي از مكاتب دا: مكتب تفسيرگرايي. 1. 2. 3
اي عيني نيست، بلكه پيامد  در ديدگاه اين مكتب، اساساً جرم، پديده. تفسيرگرايي است

اساس مكتب ) 180: ، ص41(هاست  هايي خاص از كنش متقابل در ميان انسان گونه
 نمادين،براساس ديدگاه كنش متقابل . تفسيرگرايي بر ديدگاه كنش متقابل نمادين است

رفتار افراد تابع يك الگوي ثابت كنش متقابل نيست، بلكه حاصل فرايند مستمر كنش 
در اين ديدگاه، سازمان جامعه و نظم اجتماعي آن، از . متقابل ميان اعضاي جامعه است

ماهيتي سيال و در حال تغيير و تحول برخوردار است و اين تغيير را گفتگوهاي مستمر بين 
ي جرم در اين  شود كه مطالعه بودن ماهيت جرم سبب مي سيال. مي آورداعضاي آن پديد 
ها با  ي علل ارتكاب رفتار مجرمانه كه با هدف شناخت تمايزات اين گروه ديدگاه، از مطالعه

شود كه از سوي افراد يا  ي افرادي بدل  گيرد، به مطالعه ديگر افراد جامعه صورت مي
) 39 و 38: ، صص17(اند   محكوم به نقض قانون شدههاي خاص، مجرم قلمداد شده و گروه

آليستي، گاه مورد ايرادات جدي قرار گرفته است،  رويكرد تفسيري به دليل همين نگاه ايده
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ها، بخشي از مفاد قوانين  چراكه جرايمي مانند تجاوز جنسي و قتل عمد، در تمامي فرهنگ
اي از جرائم، اگر توجه، صرفاً به  ر پارهبنابراين حداقل د. دهند جزايي را به خود اختصاص مي

: ، ص41( نخواهد بود  واكنش اجتماعي معطوف باشد، حاصل، چيزي جز تحريف واقعيت آن
204.(  

شناسي  آليستي به جرم را در جرم ي ديگر نگاه ايده نمونه: مدرن مكتب پست. 2. 2. 3
شود كه عمالً به  سوب مياي مح در اين نگاه، جهان اجتماعي پديده. توان ديد مدرن مي پست

اين ديدگاه مدعي است . شود ي آن ساخته مي وسيله  محدود است و به22واقعيت جمعي زبان
گونه ارتباط  كه ميان موارد كاربرد زبان و آنچه زبان مدعي شرح آن است، وجود هيچ

اي در كار نيست و  »حقيقت عيني«اين نكته بدان معناست كه هيچ . منطقي ضرورت ندارد
ي حيات اجتماعي و  گفتن درباره هاي متفاوت سخن نچه هست، چيزي نيست جز شيوهآ

مدرنيسم،  هاي اساسي پست اساس، يكي از ويژگي براين). 407: ، ص41(شرح و تفسير آن 
تأكيد بر ساختار زباني حقيقت است؛ بدين معنا كه ساختار دانش و حقيقت، در خالل 

ها و  اساس، انديشه براين. گيرد طرفانه شكل مي ار و غيربيد اي جهت گونه ها و به روابط انسان
 كه ما در ارتباطات خود 23تفكرات ما درخصوص جرم و مجرمان، تحت لواي ساختار زباني

مدرن جزئيات خاصي را  شناسان پست بسياري از جرم. شود گيريم، ساخته مي كار مي به
قصد «و » وكال«، »زندانيان«چون اي  شناسانه درخصوص اينكه كجا و چگونه موضوعات جرم

: ، صص43(اند  شود، بيان داشته ها سكوت مي شوند، يا درمورد آن كار گرفته مي به» مجرمانه
14-15.(  

گرايي خواهد شد؛  نفي هرگونه حقيقت عيني و جداي از ذهن و زبان، منجر به نسبيت
 باشد، تمامي انواع معرفت، چراكه اگر واقعاً هيچ واقعيتي در وراي پويايي زبان وجود نداشته

ي پاياني  از ماهيتي غيرقطعي و نسبي برخوردار خواهد بود، نتيجه آن است كه هيچ نقطه
درنتيجه، پذيرش اين ديدگاه، مانع . مدرنيسم متصور نيست شكني پست براي فرايند ساخت

هاي موجود يا  ي عمل، ضرورت عمل كردن براساس فهم خواهد شد كه بتوان در مرحله
ها و تفسيرها پيوسته در حال تغيير است و همواره  حتي امكان آن را پذيرفت؛ زيرا اين فهم

  ). 426: ، ص41(هاي بيشتري قرار دارد  شكني درمعرض ساخت

  آليستي اي رئاليستي و ايده جرم؛ پديده. 3. 3

شناسي رئاليستي در كنار  توان تركيبي از هستي رويكرد روش انتقادي را مي
انتقادي از اين جهت شبيه به رويكرد پوزيتيويستي  روش. آليستي دانست ي ايدهشناس هستي

اما تفاوت . شناسايي باشد، معترف است است كه اغلب به واقعيتي عيني در خارج كه قابل
ها در آن است كه معتقدند اين واقعيت عيني، از شرايط اجتماعي،  آن با پوزيتيويست
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طرفداران رويكرد انتقادي مدعي هستند كه شرايط . پذيرد فرهنگي و غيره تأثير مي سياسي،
ي حقايقي وجود دارند، اما اين حقايق رها از نظريه  مثابه مادي مستقل از ادراكات ذهني، به

همچنان كه . ها نياز دارد ها و نظريه فهم آن حقايق به تفسيري در چارچوب ارزش. نيستند
پردازد و  ها مي دنظر خود، به آزمايش فرضيهي م در علوم طبيعي، پژوهشگر براساس نظريه

ي خود، حقايق را  كند، در علوم اجتماعي نيز پژوهشگر براساس نظريه نتايج را تفسير مي
ترتيب، رويكرد انتقادي سعي در پركردن شكاف ميان واقعيت عيني و  اين به. كند تفسير مي
قعيت اجتماعي جرم و عينيت كند و در كنار رويكرد رئاليستي، به دليل قبول وا ذهني مي

آليستي به  آن، به دليل اعتقاد به تأثيرپذيري اين واقعيت از شرايط مختلف، رويكردي ايده
  .اين پديده دارد

سطح ظاهر، . گذارد ديدگاه انتقادي، ميان سطح ظاهر و سطح حقيقي واقعيت، تمايز مي
كه سطح  كند؛ درحالي يواقعيت را متمايل به نيرنگ و فهم نادرست از واقعيت معرفي م

هاي تغيير و تحوالت اجتماعي در آن  حقيقي واقعيت، سطح زيرين آن است كه مكانيزم
توجه به سطح ظاهر و عيني واقعيت و تمركز بر سطح پنهان و ذهني واقعيت، . نهفته است

ها  كه پوزيتيويست درحالي. اين ديدگاه را حد فاصل اصالت عينيت و ذهنيت قرار داده است
پردازند و تفسيرگرايان آن را ذهني تعريف  بر ساخت عيني مي ه معرفي واقعيت مبتنيب

كنند، انتقاديون معتقدند توجه به معاني ذهني، در شناخت واقعيت مهم است، ولي  مي
  ).81: ، ص3(توان روابط عيني واقعيت را انكار كرد  نمي

حال توجه  عين در. است» اعيفرايندي اجتم«پذيرد كه جرم  اين رويكرد، اين نظر را مي
ي عملي برخورد با موارد و افراد مشكوك در نهادهاي رسمي كنترل جرم  خود را به شيوه

تلقي شده و برخي » مجرم«اي كه براساس آن، افرادي خاص،  شيوه. سازد معطوف مي
ن توان گفت كه كانون تأكيد اي ترتيب مي بدين. شوند تعريف مي» مجرمانه«هاي رفتار  گونه

دادن اينكه چگونه نظام جزايي، نام  سخن، نشان ديگر رويكرد، مشكل سوگيري است و به
) 55 و 54: ، صص41(گزيند  را صرفاً براي افراد و وقايعي خاص برمي» مجرم«و » جرم«

. هاي ساختاري ستم توان گفت كه در اين ديدگاه، جرم عبارت است از گونه درمجموع مي
ي كارگر، زنان،  اعضاي طبقه: اي دربرابر ستم برخوردارند يري ويژهپذ ها از آسيب برخي گروه

  ).402-401: ، صص41(هاي اقليت قومي و سرانجام، بوميان  گروه
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  رويكرد رئاليسم انتقادي حكمت اسالمي به جرم. 4
  چيستي رئاليسم انتقادي حكمت اسالمي . 1. 4

اصول ايي آن را در كتاب ي طباطب سان كه عالمه روش رئاليستي حكمت اسالمي بدان
 تبيين نموده، يك رئاليسم خام پوزيتيويستي نيست كه شناخت را فلسفه و روش رئاليسم

حاصل انعكاس ساده و مستقيم جهان طبيعت و مادي دربرابر ابزارهاي حسي و خيالي 
  . انسان بداند

رئاليسم . شناختي خاصي استوار است شناختي و معرفت اين روش بر اصول هستي
و » عقل«، »حس«كمت اسالمي با مرجعيت و اعتباري كه براي سه منبع معرفتي ح
ضمن پذيرفتن و قبول ابعاد تجربي دانش اجتماعي، آن را به معاني و قائل است، » وحي«

شناختي دانش  ديگر، با حفظ هويت جهان سوي از. كند پذير محدود نمي هاي آزمون گزاره
اجتماعي، رويكرد انتقادي آن را نه به استناد فهم عرفي كه هويتي تاريخي و صرفاً فرهنگي 

 و 28: ، صص5(نمايد   يعني عقل عملي و وحي، حفظ ميدارد، بلكه با استفاده از دو منبع،
29.(  

 ها پديد ي انسان و اراده كند كه با آگاهي هايي داوري مي ي هستي عقل عملي درباره 

شود  اي كه دارد، موجب مي هاي بديهي و نظري حضور عقل عملي با معاني و گزاره. آيند مي
ها را  عات خود، قدرت داوري و ارزيابي آنبر توصيف و تبيين موضو تا علوم اجتماعي، عالوه

هاي متافيزيكي  ي علوم اجتماعي، نظير داوري هاي انتقادي در حوزه داوري. نيز داشته باشد
دليل، علوم انساني با  همين شوند و به با معيارها و موازين حسي و تجربي تأمين نمي

رئاليسم . دهد دست ميهاي پوزيتويستي، ابعاد انتقادي خود را از  محدودشدن به روش
ي علوم  ي به حوزه ا  گونه عقل عملي، رويكرد انتقادي را به حكمت اسالمي با دفاع از جايگاه

  )26: ، ص5(هاي مكتب انتقادي نيز مصون باشد  كه از آسيب گرداند انساني بازمي
عقل عملي با حفظ هويت معرفتي خود، به تناسب اهدافي كه با كمك عقل نظري بر 

اين بخش از . كند كند، مفاهيم و معاني انساني را نيز ابداع مي ها داوري مي صحت آن
كند، الگوي  ها ياد مي ي طباطبايي با عنوان اعتبارات اجتماعي از آن ابداعات كه عالمه

اين مدل، مبنا و اساسي را براي رويكرد انتقادي به . كند زيست انساني را ترسيم مي
هاي اجتماعي در اغلب موارد، ريشه در  آورد؛ زيرا واقعيت يهاي اجتماعي فراهم م واقعيت

ها براساس تمايالت، تعامالت و مناسبات اجتماعي خود ابداع  اعتباراتي دارند كه انسان
شود كه دانشمند علوم اجتماعي در ظرف  حضور عقل عملي مانع از اين مي. نمايند مي

  ).26: ، ص5(، محصور بماند شود هاي موجود و آنچه فهم عرفي ناميده مي واقعيت
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  جرم، زيرمجموعه اعتباريات اجتماعي . 2. 4

. گيرد ي اعتباريات اجتماعي قرار مي ي عالمه طباطبايي، جرم زيرمجموعه در انديشه
داند، چراكه تقريباً تمامي  ي طباطبايي مي استاد مطهري بحث اعتباريات را از ابداعات عالمه

زمين درخصوص ادراكات انسان و  زمين و مغرب رقهايي كه توسط فيلسوفان مش بحث
بوده است و » ادراكات حقيقي«ي آن با عقل و اصول عقالني شده است، مربوط به  رابطه

را مطرح كرده و سير » ادركات اعتباري«بار  ي طباطبايي است كه براي اولين اين، عالمه
اساس براي بازشناسي  براين) 96: ، ص9(دارد  پيدايش و مراحل تكامل آن را كامالً بيان مي

  . ماهيت جرم، بايستي موضوع را در ادراكات اعتباري عالمه دنبال كرد
عبارت است از معناي تصوري يا تصديقي كه در خارج از » اعتباري«در ديدگاه عالمه، 

االمري و استعمال آن درمورد  ي مفاهيم نفس ظرف عمل تحقق ندارد و چيزي جز استعاره
حقيقي، يعني «ديگر، مقصود از  عبارت به) 153 و 152: ، صص3، ج27(نيست انواع اعمال 

و در مقابل آن، اعتباري يعني آنچه را كه ... آنچه عقل نظري ناچار است بدان اذعان نمايد 
كه عقل نظري براي ... سازد  عقل عملي براي نيازمندي انسان در معيشت اجتماعي مي

بيند، ولي عقل عملي در مستواي معيشت و  اثري نميگونه تحقق و  گونه معاني هيچ اين
اي را  نمايد و بر اين موجودات اعتباري، آثار مربوطه ها فرض وجود مي جامعه، براي آن

  ). 144: ، ص28(» نمايد ترتيب مي
ي انسان، چون جرم، در  ممكن است تصور شود كه عالمه با قراردادن مفاهيم ساخته

آليستي  داند و لذا ديدگاه او ايده ي ذهن انسان مي نها، ساختهي اعتباريات، آن را ت دايره
گوييم  خصوصاً آنكه اداراكات اعتباري در خارج مطابقي ندارند؛ مثالً هنگامي كه مي. است

در خارج، . ، مجرميت مفهومي اعتباري است كه در خارج وجود ندارد»علي مجرم است«
ها را از  هايي دارند كه آن  عالمه، ويژگي اما اعتباريات مدنظر.وجود دارد» علي«تنها 

  :كند اعتباريات محض خارج مي
گونه  مفاهيم اعتباري هرچند قراردادي هستند، اما اين: داشتن بر حقايق نخست، تكيه

ها اعتبار شده باشد و در وراي آن هيچ حقيقت  نيست كه براساس احساسات دروني انسان
كه هريك از مفاهيم اعتباري بر روي حقيقتي استوار ثابتي نباشد كه به آن مستند باشد، بل

امور خارجي كه «به  اي باتوجه اعتبار جرم در هر جامعه). 166 و 165: ، صص2، ج23(است 
گيرد و اين  صورت مي» غايت«و همچنين » گيرد ها صورت مي اعتبار جهت تصرف در آن
  .دو، اموري حقيقي هستند

تباري گرچه خود غيرواقعي هستند، اما داراي آثار مفاهيم اع: دوم، اثر واقعي داشتن 
تنها در عالم ذهن، بلكه در عالم خارج نيز سبب نتايجي واقعي  واقعي هستند و اين آثار نه
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، فرد، در جامعه، »مجرميت«مثالً در اثر اعتبار ) 167 و 166: ، صص2، ج36(شود  مي
ترتيب آثار واقعي مجرميت بر او بار  نگيرد و بدي  مجازات قرار مي تعقيب و به تبع، مورد تحت

  .شود مي
كه در » اعتبارات محضه«اساس، مقصود از اعتبارات مدنظر عالمه در اين قسمت،  اين بر

همچنين مقصود، اعتبارات عقل نظري . شود، نيست هاي خيال انجام مي مالعبات و بازي
 نظري توسط عزم و اراده اعتبارات عقل. ي فلسفي يا منطقي نيز نيست يعني معقوالت ثانيه

ها نيست، حال آنكه در قلمرو اعتبارات  ي آن كننده آيد و آدمي خالق و وضع انسان پديد نمي
  ). 95: ، ص8(عقل عملي، انسان، خالق و سازنده است 

  چگونگي اعتبار جرم در بشر. 3. 4

ي  واسطه به. كند انسان براي حفظ بقاي خود، به نحوي از جهان خارج استفاده مي
كه  اند، همچنان ي استخدام، افرادي كه توانايي جسمي و ارادي بيشتري داشته غريزه

آوردند، افراد ديگر جامعه را نيز استخدام كرده و اراده  طبيعيت را به استخدام خود درمي
اما چون اراده . گونه، اعتبار رياست شكل گرفته است اند و بدين خود را بر آنان تحميل نموده

ي خودش محقق  گيرد و فعل ديگري نيز جز به اراده تنها به فعل خود تعلق ميهر فرد، 
را » نهي«و » امر«ي ديگري تحميل كند،  ي خود را بر اراده شود، بشر براي اينكه اراده نمي

خواست عدم «ي نهي،  وسيله و به» خواست انجام فعلي«ي امر،  وسيله به. اعتبار كرده است
پس از آنكه امر و نهي شكل گرفت، چون وجوب موجود در . رده استرا اعتبار ك» انجام فعل

امر و نهي، اعتباري است و از جهت قوت و ضعف، تفاوت زيادي با وجوب حقيقي دارد، براي 
، در صورت »پاداش«يعني » جزا«جبران ضعف در وجوب اعتباري، بشر مجبور به اعتبار 

البته در اين مرحله، . امر و نهي شده است، در صورت مخالفت و تمرد از »مجازات«اطاعت و 
ي آمريت آمر، اطاعت از اوست و  بشر بيشتر متمايل به مجازات است تا پاداش؛ چراكه الزمه

لذا پاداش موافقت، واجب نيست، اما مجازات مأمور، به جهت تمرد از دستور آمر الزم و 
و نهي رياست جامعه، خود، اعتبار جرم به تبع اعتبار امر ). 221: ، ص2، ج23(واجب است 

رياست جامعه متناسب با حسن و قبح اعتقادي، دست به . تابع اعتبار حسن و قبح است
  . زند اعتبار امر و نهي و به تبع، جرم مي

  اي از واقعيت  وجود اعتباري جرم، داراي درجه. 4. 4

ت كه نمايد، اين اس االمر جرم الزم مي ي مهمي كه توجه به آن درخصوص نفس نكته
موجود، يا حقيقي است كه وجود يا عدم . اي از وجود است وجود اعتباري نيز داراي درجه

آن به اعتبار انسان معتِبر نيست، يا اعتباري است كه وجود يا عدم آن بدون اعتبار معتِبر 
ي حكمت نظري است و ادراك قسم دوم،  ادراك قسم اول، موضوع مطالعه. نخواهد بود
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بنابراين امور اعتباري، امور واقعي هستند، ولي واقعيتي اعتباري .  استموضوع حكمت عملي
) 101: ، ص8 و 45: ، ص12(گيرند  ي حكمت عملي قرار مي دارند كه خود، موضوع مطالعه

توان گفت كه حقايق، عينيتي ذاتي و حقيقي دارند، اما اعتباريات، عينيتي  بنابراين مي
و » بافتني«ها  اي از آن ، پاره»يافتني«اي از ادراكات  ، پارهديگر عبارت به. عرضي و تبعي دارند

ي  ادراكات حقيقي و علم به اعتبارات اجتماعي در زمره. است» ساختني«ها  اي از آن پاره
ادراكاتي » غول«و » اژدها«ادراك اموري صرفاً ذهني چون . روند شمار مي ادراكات يافتني به

اما .  انسان است و هيچ واقعيتي در خارج نداردي ذهن و خيال بافتني است كه ساخته
اعتبار . روند شمار مي ي ادراكات ساختني به ، در زمره»اعتبار جرم«اعتبارات اجتماعي چون 

گيرد؛  صورت مي» دو يافتن«ي انسان است، اما اين ساختن براساس  جرم گرچه ساخته
يافته . گيرد ها صورت مي ني اول، امور خارجي هستند كه اعتبار، جهت تصرف در آ يافته

كشف ارتباط بين امور بيروني و . شود دوم، غايت و هدفي است كه از آن اعتبار دنبال مي
  .هدف و غايت آن نيز امري يافتني است

  منشأ واقعيت جرم. 5. 4

چنانكه گفته شد، درنهايت بازگشت اعتبار جرم، به اعتبار حسن و قبح است، لذا 
در . است» حسن و قبح « شدن واقعيت به روشن منوط» جرم«شدن كيفيت واقعيت  روشن

  :دو نظر وجود دارد» حسن و قبح افعال«ي  ميان انديشمندان شيعي، درخصوص ريشه
ي طرفيني  به رابطه» الغير ضرورت بالقياس الي«اصطالح : الغير ضرورت بالقياس الي. 1 

 اخالقي تفاوتي با بايدهاي ديگر برخي بر اين اعتقادند كه بايد. علت و معلول اشاره دارد
به نظر اين گروه، اگر يك . الغير دارد ندارد و در تمامي موارد، اشاره به ضرورت بالقياس الي

ي بايستي، فعل اختياري آدمي و سوي ديگر آن، كمال مطلوب انساني و غايت  سوي رابطه
ي  جود، يك رابطهي مو او باشد و بين اين دو رابطه، ضروري وجود داشته باشد، رابطه

اساس،  براين. و به تبع آن، اعتبار حسن خواهد شد) 70-69: ، صص13(اخالقي خواهد بود 
ي افعال  ها و غايات اساسي انسان بپردازيم و سپس با بررسي رابطه بايد به شناخت مطلوب

 .ها اظهارنظر كنيم ها، درخصوص حسن و قبح آن آدمي با آن

به اعتقاد برخي چون آخوند خراساني، : ي عاقله ا قوهچيزي ب) سازگاري(ماليمت . 2 
به اينكه ادراك عقلي  باتوجه. شود ي انسان انتزاع مي ي عاقله از ماليمت فعل با قوه» حسن«

چيزي، جز ادراك مفاهيم كلي نيست و ماليمت و منافرت با چيزي ندارد، برخي چون 
منِ «سن چيزي، از ماليمت آن با شهيد مطهري، اين نظر را اصالح كرده و معتقدند كه ح

اساس، احكام  اين بر). 73-72: ، صص13(شود  ي عالي نفس انتزاع مي انسان يا مرتبه» علوي
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توانيم متصف به حسن و قبح كنيم كه منِ علوي را شناخته و  اخالقي را هنگامي مي
   24.به آن، افعال ماليم يا منافر با آن را معلوم نماييم باتوجه
ي طباطبايي را نيز  جمع هستند و ديدگاه عالمه  نگارنده، اين دو نگاه، قابلنظر به

هر امري » حسن«ي  ازديدگاه عالمه، ريشه. توان در راستاي جمع بين اين دو نظر ديد مي
شايد علت جمع اين . است» در راستاي غايت قرار گرفتن آن«و » تناسب آن با فطرت«در 

ي صدرايي، غايت موجود، چيزي  به مباني فلسفه شد كه باتوجهدو نظر در نگاه عالمه به آن با
حسن، همواره امري است وجودي و «دارد كه  عالمه بيان مي. جداي از وجود آن نيست

قبح، امري است عدمي و عبارت است از نبودن يا نداشتن موجود، آن صفت و حالتي را كه 
است، وگرنه، خود ]  غايتتايراسدر [و موافق آرزويش ] متناسب با فطرت[ماليم طبع 

نظر از موافقت و مخالفت مذكور، نه حسن است و نه قبيح، بلكه فقط  موجود يا فعل، با قطع
اساس، عالمه معتقد است زنا و ازدواج كه  برهمين). 12: ، ص5، ج25(» باشد مي» خودش«

ند و اگر يكي گونه اختالفي در اصل، حقيقت و وجود نوعي ندار اند، هيچ دو فعل شبيه به هم
خاطر موافقت و مخالفتي است كه با شرع  دانيم، به را زشت و مذموم و ديگري را ممدوح مي

گونه امور، جهاتي  و اين. الهي يا سنت اجتماعي يا مصلحتي از مصالح اجتماع دارند
 اند كه ربطي به خلقت و ايجاد ندارند، و قابل خلق و ايجاد نيستند، بلكه اعتبارياتي اعتباري

ها،  كند، و ظرف اعتبار آن ها مي هستند كه عقل عملي و شعور اجتماعي حكم به اعتبار آن
همان ظرف اجتماع است و در عالم تكوين و خارج، جز آثار آن كه همان ثواب و عقاب 

بنابراين اين عبارت عالمه كه ازنظر صرف فعل،  25.)410: ، ص7، ج25(شود  است، ديده نمي
نكاح وجود ندارد، با عبارات هيوم كه قبالً به آن پرداخته شد، هيچ تفاوتي بين زنا و 

عالمه معتقد است كه ازلحاظ شكل، تفاوتي بين زنا و نكاح وجود ندارد، ولي . سنخيتي ندارد
عنوان زنا و يا  آثار و نتايج آن در جهان هستي و مصالحي كه به دنبال معرفي يك فعل به

شده در اثر هريك از  ي ايجاد ب يا ثواب اخروي آن، يا ملكهشود و عقا نكاح بر آن مترتب مي
 . ها در نفس را منكر نيست آن

قوانين «توان گفت كه منشأ حسن و قبح در جهان هستي، در تلفيق  اساس، مي اين بر
هاست و قوانين حاكم و غايت  آن» هدف غايي«با » حاكم بر اشياء و افعال در جهان هستي

در كنار ضوابط حاكم بر فطرت كه نوعي قانون . ستند و نه اعتباريافعال، اموري حقيقي ه
توان قانون  آيند، هر فعلي از افعال نيز آثار خاص خود را دارد و اين امر را مي حساب مي به

از ديگر قوانين حاكم ) 546- 545: ، صص2، ج25(ديگر حاكم بر رفتارهاي انساني دانست 
بايد درخصوص اهميت غايت نيز . م خلقت استهاي الهي در نظا بر جهان هستي، سنت

نيكو عبارت از هر چيزي است كه با غايت و غرض از خلقت هر چيز و كمال و «دانست كه 
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نفسه و فارغ از سازگاري يا  بنابراين افعال، في) 569: ، ص1، ج25(» سعادتش سازگار باشد
ت و هدف مطلوب است كه بنابراين غاي. ناسازگاري آن با غايت، نه حسن هستند و نه قبيح

كردن اين قوانين ثابت با اهداف غايي مدنظر،  با ضميمه. شود سبب ايجاد حسن و قبح مي
اساس، خاستگاه اختالف  براين. شود ي اعتبار جرم مشخص مي ي حسن و قبح و نحوه ريشه

در مصاديق جرائم در كشورهاي مختلف دنيا، اختالف اميال و ساليق شخصي و اجتماعي 
ها، اختالف در تشخيص هدف است و اين نوع نسبيت هيچ  ؛ بلكه منشأ اصلي آننيست

گرايي منافات دارد، نسبيت ناظر به ساليق و اميال  آنچه با واقع. گرايي ندارد منافاتي با واقع
شخصي، گروهي و اجتماعي است، نه نسبيت ناظر به اوضاع واقعي و عيني كه اقتضاي 

  . گرايي است پذيرش واقع
اي است بين نقص انسان و كمال او  انگاري كه امري اعتباري است، واسطه براين جرمبنا

در . و تابع مصالح اوست و اين امور، يعني حوائج انسان و مصالح او، اموري حقيقي هستند
هاي عالم خلقت و رفتار  به ويژگي كاري است كه باتوجه» خوب«گذاران،  ي قانون نظر همه

كاري است كه » بد«رساند و  مي) غايت(ها را به هدفشان  ، آن)مقوانين حاك(ها  انسان
) غايت(ها را از هدفشان  آن) قوانين حاكم(ها  هاي عالم خلقت و رفتار انسان به ويژگي باتوجه

شود، در تشخيص آن مصالح  آنچه باعث تفاوت جرائم در نقاط مختلف دنيا مي. سازد دور مي
حسن و «: ل و چگونگي نيل به آن مصالح و مفاسد استها، وسائ و مفاسد و در تشخيص راه

ي  ي اجتماعات و در همه قبح مطلق، به معناي مستمر و دائمي كه حسنش در همه
شود نداشته  هايي كه اجتماع دائر است حسن و قبحش، قبح باشد، داريم و نمي زمان

ست كه بعضي اختالف در تشخيص مصداق ا... ]اختالف نظر درخصوص فضايل[اما ... باشيم
اي  دانند و بعضي ديگر آن را از مصاديق رذيله فالن خوي را از مصاديق مثالً تواضع نمي

  ). 572 و 571: ، صص1، ج25(» پندارند مي
به امكان اشتباه در تشخيص، انسان نيازمند هدايت شرع مقدس است، چراكه  توجه با

دليل است كه  همين به. ا نداردتنهايي توان تشخيص مصالح و مفاسد حقيقي ر عقل انسان به
ها در جوامع را امري عقالئي  عالمه در كنار اينكه تشكيل حكومت و وضع جرائم و مجازات

كند كه همين براهين  كند، به اين امر اشاره مي داند كه فطرت بشري بر آن حكم مي مي
: ، صص15، ج25(كند  ها توسط خداوند متعال حكم مي عقلي به وضع اين جرائم و مجازات

، 25(؛ اعتباريات شارع در اين زمينه، براساس مصالح و مفاسد حقيقي است )462 و 461
  ).639: ، ص2ج

شناسي،  ي طباطبايي، از جهت هستي بنابراين ديدگاه حكماي اسالمي و ازجمله عالمه
تواند عقلي،  شناسي، اين حسن و قبح مي بر حسن و قبح ذاتي است و از جهت معرفت
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مقصود از حسن و قبح عقلي اين نيست كه عقل در شناخت حسن و . ر دو باشدشرعي، يا ه
قبح، در جميع افعال مستقل باشد، بلكه مراد آن است كه افعال مشتمل است بر جهت 
حسن و قبح و عقل توانايي معرفت به آن جهات را يا مستقالً يا با كمك شرع دارد؛ زيرا 

ها نبود، هرآينه  د كه اگر جهات حسن و قبح در آندان ها، مي عقل بعد از ورود شرع به آن
) 234 و 233: ، صص20:  به نقل از345: ، ص33(بود  تكليف به آن از حكيم، قبيح مي

ي اعتبار جرم، اعتبار قبح است، ديدگاه حسن و قبح  به اينكه پايه بديهي است كه باتوجه
» جرم«ناسي، به مفهوم ش شناسي و حسن و قبح عقلي از جهت معرفت ذاتي از جهت هستي
  .كند نيز سرايت پيدا مي

  االمر، ذهن انسان و فرهنگ اجتماع لزوم تفكيك سه ساحت نفس. 6. 4

اول، ساحت فرهنگ كه هويت : توان تصور كرد كم سه ساحت مي براي هر پديده، دست
ي معرفت فردي و شخصي قرار  ي ذهن فرد كه در محدوده دوم، عرصه. االذهاني دارد بين
هاي  هر پديده در هريك از ساحت. االمر شيء ي واقعيت نفس گيرد و سوم، عرصه مي
درخصوص جرم ). 43: ، ص6(ي مربوط به خود برخوردار است  ي فوق، از احكام ويژه گانه سه

  .تصور است نيز همين سه ساحت قابل
 و االمر جرم، توجه به قوانين حاكم بر عالم كه قبالً گذشت، براي شناخت نفس چنان

ي فطرت نيز مصداق بحث غائيت در وجود  نظريه. غايت و كمال انسان، امري اساسي است
طوركلي براي تمام احكام اخالقي دو  به) 115- 114 و 85-83: ، صص18: ك.ن(آدمي است 

ها قرار گيرد، حكم واقعي  كبراي كلي وجود دارد كه هر موضوعي وقتي تحت يكي از آن
هر چيزي كه براي هدف «كبراي اول اينكه . شود يط برهان مييابد و واجد شرا خود را مي

آور باشد،  هرچه براي هدف مطلوب ما زيان«و دوم اينكه » مطلوب ما مفيد باشد، خوب است
هاي مربوط به چيستي جرم نيز  ترتيب، گزاره اين به) 75 و 74: ، صص10(» بد است

عرفت قرار خواهد گرفت و از هرگونه ي علم و م به نسبت آن با هدف مطلوب، در حوزه باتوجه
اعتباريات شارع نيز درمقام شناخت . گرايي در اين حوزه جلوگيري خواهد شد نسبي
االمري فارغ از بيان شارع  درمقام ثبوت، نفس. االمر، يعني شناخت جهان اول است نفس

  . آيد كار مي االمر به اعتبار شارع در مقام اثبات و كشف آن نفس. وجود دارد
ي آن، حضور آدمي و درك او از جرم و  لذا الزمه. جهان دوم، جهان ذهن انسان است

هاي  جهان سوم، جهان فرهنگ است كه هويت آن، در خالل فهم انسان. غيرجرم است
خود «بر » خود داني«ها  كند كه در غالب انسان گاه عالمه بيان مي. گيرد مختلف شكل مي

. كنند ها بايد و نبايد خود را در جهت آن تعريف مي انسانگيرد و لذا غالب  برتري مي» عالي
در جهان دوم و سوم، مهم . در اين هنگام، سخن از حسن و قبح در جهان دوم و سوم است
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ي اعتبار حسن و قبح بين  كند؟ نحوه آن است كه بدانيم كه كدام انسان امري را اعتبار مي
هاي متعالي كه براساس  كنند، با انسان هاي معمولي كه براساس غرايز خود عمل مي انسان

خصوص صراحتاً بين انسان  ي طباطبايي دراين عالمه. كنند، تفاوت دارد فطرت خود عمل مي
درواقع، در جهان دوم و ) 51: ، ص2، ج25(شود  فطري و انسان طبعي قائل به تفكيك مي
ل انساني است ي حكم به حسن و قبح توسط فاع سوم، سخن از حسن و قبح فاعلي و نحوه

بنابراين در مبحث اعتباريات، نبايد اعتباريات عرفي ). االمر نفس(و نه حسن و قبح فعلي 
االمري آن كه در  گيرد، با حسن و قبح نفس ها را كه در جهان دوم و سوم شكل مي انسان

  . گيرد، خلط كرد جهان اول شكل مي
و معرفت دانشمند وارد االمر خود به افق ذهن  هنگامي كه معرفت علمي، از نفس

شود، ورود آن به عرصه فرهنگ، بدون  ي فرهنگ وارد مي گرديده و ازطريق آن به عرصه
ي ذهني  ديگر، ورود حقايق علمي به عرصه ازسوي. عمل اجتماعي و فرهنگي ممكن نيست

هاي اجتماعي نيست، ولكن تأثير اين عوامل در حد علل  افراد، مجرد از عوامل و زمينه
هاي اجتماعي  هاي تربيتي يا نيازها و فرصت شرايط و روابط اجتماعي با زمينه.  استاعدادي
ي خاصي را براي ذهن افراد، در جهت دريافت حقايق علمي از  آورند، زاويه وجود مي كه به

مبادي آسماني معرفت يا در جهت تصرفات و اعتبارات عملي، نسبت به آن مفاهيم فراهم 
ي علم را به تناسب كاركردها و آثار اجتماعي مفاهيم و   آنكه محدودهاين زاويه با. آورد مي

ي  گرداند، در محتواي دروني معرفت، از جهت ارزش معرفتي و جنبه معاني مشخص مي
ي گرايش، عواطف، منافع  صحت و سقم يك معرفت، از زاويه. گذارد ها اثر نمي كاشفيت آن

  ).21 و 20: ، صص5(خورد  د، رقم نميآورن فردي يا جمعي افرادي كه به آن روي مي
 

  گيري نتيجه. 5
توان با استفاده از عقل عملي، اوالً به  در چارچوب رئاليسم انتقادي حكمت اسالمي مي

شده توسط عقل  به كمال شناسايي برد و ثانياً باتوجه هاي مجرمانه پي  هويت معنادار كنش
بر  ترتيب، علم مبتني بدين. به آن كرد جهنظري، اقدام به تعيين مصاديق افعال مجرمانه باتو

رئاليسم انتقادي حكمت اسالمي، قدرت داوري ارزشي نسبت به افعال مختلف را پيدا كرده 
ترتيب، اين  اين به. به مبنايي عقالني اقدام نمايد تواند به تعيين مصاديق جرم، باتوجه و مي

ماند و خود را از هرگونه  مصون ميشناسي  هاي رويكرد صرفاً تجربي به جرم رويكرد از آسيب
اين رويكرد به دليل اينكه عقل نظري و عملي را . دارد دور مي كاري در اين روند، به محافظه

كند و  گرايانه و رئاليستي خود را حفظ مي ي واقع دهد، جنبه به شناخت عمومي تقليل نمي
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گيرد و در  ف در نظر ميها و جوامع مختل درنتيجه، ارزش معرفت علمي را مستقل از فرهنگ
  . شود بودن گرفتار نمي دام شكاكيت و نسبي

كند و سعي در  رويكرد انتقادي رئاليسم حكمت اسالمي، به واقعيت موجود اكتفا نمي
مانند رويكرد پوزيتيويستي، گرايشي  كند و لذا به رساندن واقعيت به افق حقيقت مي

ها تابع  ا براساس آن، مشروعيت فعل انسانكارانه در تعريف جرم نخواهد داشت، زير محافظه
اي روشمند، ازطريق آگاهي و  اقتدار حاكم بر جامعه نيست، بلكه امري است كه به شيوه

شود و نقد نيز براساس همين مباني  ها مي معرفت عقالني و وحياني وارد زندگي انسان
مي ابعاد مجرمانه و تمامي مند، تما اي قاعده در اين رويكرد انتقادي، به گونه. گيرد صورت مي

توانند به نام قدرت يا با  اي نمي گيرند و درپي آن، عده اقشار جامعه در تحت پوشش قرار مي
بنابراين . سوءاستفاده از ثروت يا جنسيت خود، اعمال مجرمانه خويش را مشروع جلوه دهند

ي  طالعه و شيوهاي ميان حالت موردم اي مقايسه عنوان كسي كه مطالعه شناس بايد به جرم
وي در پرتو اين مقايسه، خود را ناچارِ از طرح . ها بپردازد دهد، به ارزش مطلوب انجام مي

. بيند ي خود را تغيير به سوي وضعيت بهتر مي بيند و وظيفه جايگزيني سودمند مي
لكه تأثير گروه حاكم بر جامعه، ب تنها تحت شده از مصاديق جرم، نه ديگر، نقدهاي ارائه ازطرف

اي  گيرد، زيرا چنين رويكرد انتقادي تأثير منافع گروه انتقادكننده نيز قرار نمي تحت
هاي وجودي ناقدان، درپي شناخت حقيقت است  نظر از دغدغه اي روشمند و با صرف گونه به

ي مهم ديگر آنكه در روش  نكته. هاي شخصي به دور است و از هرگونه دغدغه و سليقه
أكيد بر تغيير وضع موجود، ضرورتاً به معناي ردكردن نگرش انتقادي موردنظر، ت

هايي  هايي است كه مستلزم تغيير است و حالت ي موجود نيست؛ بلكه حالت كارانه محافظه
بنابراين آن هنگام كه به حفظ وضع موجود . طلبد است كه حفظ وضع موجود را مي

يك طبقه در مقابل طبقات ديگر پردازد، به توجيه وضع اجتماعي فاسد و منافع طبقاتي  مي
ي مطلوب  پردازد و آنگاه كه به تغيير نظر دارد، اين تغيير كامالً در راستاي غايت جامعه نمي

انگارانه و  الگوي عقالني و وحياني مورداشاره صرفاً غايت. است و نه در راستاي منافع خود
ت؛ چراكه اين الگو متناسب بينانه نيز هس داراي وجودي گسسته از واقعيت نيست؛ بلكه واقع

با آن وجود فطري است كه خداوند در طبيعت انساني قرار داده و بايد در عمل به فعليت 
  .برسد
  

  ها  يادداشت
1. Ontological Realism                                  

2. Epistemological Realism 
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