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ــائل مهم دنیاي امروز، ظهور پدیدهچکیـده:  هاي نوین فرهنگی و به طور خاص، دنیاي مجازي یکی از مسـ

دنیاي مجازي، ســـرعت گســـترش و قدرت باالي تأثیر آن در بین افراد و جوامع  هاي مهماســـت. از ویژگی

هاي نوظهور و ارائه مختلف اســت. از ســوي دیگر، یکی از شــرایط پویایی حکمت متعالیه، مواجهه با پرســش

 وپاسخ و تبیین مبانی فلسفی این مسائل است؛ در نتیجه، حکمت متعالیه باید بتواند به چیستی دنیاي مجازي 

ــتی ــتار، نظریه   جایگاه آن در نظام هس ــخ دهد و به تبیین این پدیده نوین بپردازد. در این نوش ــی پاس ــناس ش

 هاي قابل طرح به پرســشاعتباریات عالمه طباطبایی به عنوان فیلســوف صــدرایی، به عنوان یکی از  پاســخ

منوط به ادراکات اعتباري اسـاس این نظریه، صـدور هرگونه فعل از سوي انسان   فوق، تبیین شـده اسـت. بر  

ایجادشده در ذهن است. قواي محرکه انسان پس از آگاهی نسبت به حوایج و نیازهاي درونی و براي برطرف 

کنند که نقش واسـطه در صدور فعل از سوي قواي فعاله انسان  اي را ایجاد میکردن این نیازها، معانی وهمیه

اعتباريِ متغیر در کنار ادراکات حقیقیِ ثابت، ظرفیت ورود مبانی  دارنـد. بنـابراین، این نظریـه با طرح ادراکات   

  ثابت صدرایی به مباحث متغیري مانند جامعه و فرهنگ را ایجاد کرده است.

در این پژوهش، تعریفی جامع از فرهنگ ارائه شــده اســت که از یک ســو با نظریه اعتباریات ارتباط دارد و از 

دهد. عقاید و گرایشات فرهنگی در ش و رفتاري انسان را پوشش میسـوي دیگر هر سـه سـطح بینشی، گرای   

 کننده فرآیند بروز افعال و رفتار انسان است. فرهنگرفتار انسان  ظهور و بروز دارد که نظریه اعتباریات، تبیین

؛ در رودماهیتی اجتماعی دارد و به فرض وجود یک فرد انســان، اصــوالً تعبیر فرهنگ در مورد او به کار نمی 

ــی جامعه تبیین کرد. جامعه از منظر عالمه طباطبایی داراي هویتی  نتیجـه، نمی  توان فرهنـگ را بدون بررسـ

مسـتقل و غیرقابل تقلیل به افراد اسـت. در تبیین عالمه طباطبایی و شرح آن توسط استاد مطهري، هم فرد   

ه، فطرت، هدف و حرکت استکمالی به ترین موجود طبیعت و داراي اراداصـالت دارد و هم جامعه. جامعه راقی 

سـوي هدف خویش اسـت. با پذیرش این تبیین از اصـالت جامعه، فرهنگ مجموعه اعتبارات جامعه است که    

  کند.جامعه این اعتبارات را در راستاي رسیدن به غایت خود ایجاد می

ت و حرکت استکمالی جامعه مانند سیر کمال فرد انسانی است. بر غایت جامعه، رسـیدن به مرتبه عقالنیت اس 

شود، به مرتبه خیال و گانه، از حس آغاز میاسـاس حکمت صـدرایی، سیر ادراکی انسان متناسب با عوالم سه  

رسد. با پذیرش حرکت عالم به سوي عقالنیت، جامعه نیز سیر کمالی خود را از در نهایت به مرتبه عقالنی می

دهد و رسیدن به رسـد و غایت خود را رسـیدن به مرتبه عقالنی قرار می  کند، به مرتبه خیال میاز میحس آغ

  پذیر نیست. این غایت، بدون عبور از مرحله خیال امکان

دنیاي مجازي با ماهیتی فراتر از عالم حس و نزدیک به عالم خیال، به عنوان افقی نو در ورود جامعه به مرتبه 

ي در اده اسـت. بر اسـاس نظریه اعتباریات، حرکت اسـتکمالی مبتنی بر ایجاد ادراکات واسطه   خیال تبیین شـ 



شش

عالم خیال است. دنیاي مجازي به دلیل ارتباط وثیق با  مرتبه خیال، فرآیند ایجاد این معانی خیالیه در ذهن را 

کند. دهی میرا جهتدهی ادراکات اعتباري، افکار، گرایشــات و افعال انســان  ســرعت بخشــیده و با جهت 

اي براي تدوین فلسـفه فضـاي مجازي بر اســاس مبانی صدرایی   تواند تمهید مقدمههاي این رسـاله می یافته

  باشد.

  

  شناسی فلسفی، فلسفه فضاي مجازي.نظریه اعتباریات، عالمه طباطبایی، فلسفه فرهنگ، جامعه: هاکلیدواژه
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  فصل اول:

مقدمه و کلیات
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  فصل اول: مقدمه و کلیات

  طرح تحقیق .1

دارايکهاندکردهایجادرامجازيدنیايیک،فیزیکیدنیايموازاتبهکنونیدیجیتالارتباطات

د،وجوازگريپرسشفلسفهذاتکهآنجااز.اسـت فرهنگینوینپدیدارهايجملهازنوین پدیدارهایی

فلسفهلهجمازمختلف،هايفلسفهبهتوانمیرانوپدیددنیاياینفلسفیمسائل،استآنلوازمومبانی

سیله تا بدین و پرداختجدیدمسائلمنظرازفلسفینظامآنبازخوانیبهوکردعرضهمتعالیهحکمتو

  هاي فلسفی داد.هایی ناظر به چیستی، چرایی و چگونگی آن موضوع، پاسخبه پرسش

،کندیمعرضــهمتعالیهحکمتبهراجدیدمســائلکهصــدراییفیلســوفیعالمه طباطبایی به عنوان   

نوآورانه با مبانی حکمت متعالیه و در چارچوب آن مکتب طراحی  اينظریهعنوانبهرانظریه اعتباریات 

فرهنگیپدیدارهايجملهازجدیدفرهنگیپدیدارهايبامواجههمبنايتواندمینظریهاین.کرده اســت

ناسی ششناسی با مباحث هستیدر حکمت متعالیه مباحث معرفت کهاینخصـوصـاً  ؛باشـد مجازيدنیاي

انگییگباهماهنگتواندمیمتعالیهحکمتدرشــناســیمعرفتوشــناســیهســتییگانگیوپیوند دارند 

شناسی ي در چارچوب معرفتا. این نظریه هرچند به ظاهر نظریهباشـد مجازيدنیايدرمعرفتووجود

ادراکات «شناسی قابل تبیین است؛ و شاید به همین دلیل گاهی از آن به اسـت، ولی کامالً در حیطه هستی 

ی امتداد پیدا شناسشود تا بحث در مسائلی فراتر از حیطه معرفتتعبیر می» اعتباریات«و گاهی به » اعتباري

عالمه(نداتأکید دارد که اعتباریات بر حقیقیات ایستاده الیۀرسالۀ الوکند؛ به خصـوص که عالمه در کتاب  

که ادراکات حقیقی را االمر هســـتند نفس  امور واقعی یامبناي اعتباریات. یعنی )5، ص1360،ییطباطبا

 که ذهن جهت برطرف کردن نیازهاي مفروضاتی هستنداعتباري  ادراکات، دهند. به بیانی دیگرتشکیل می

قیقی ادراکات ح که مبتنی برها را ساخته و جنبه وضعی، قراردادي، اعتباري و فرضی دارند حیاتی خود آن

برخالف ادراکات حقیقی، تابع نکشـاف مسـتقیم ذهنی از واقع هستند. در عین حال، ادراکات اعتباري  ا یا

1387،ییطباطباعالمه(کنندها تغییر مینیازهاي اسـاسـی و عوامل مخصـوص محیط هستند و با تغییر آن   

ــان و حرکات فعلی او را ع ).116-115، صالف ــتند که رابطه میان انس ر برقرا لوم اعتباري نیز علومی هس



٣

ــان با اعمال قواي فعاله خود این علوم را تهیه میمی این نظریه در عین حال راه را براي .کندکنند و انسـ

ي اتا جایی که زمینه پرداختن به مقوله ورود مبانی حکمت متعالیه به مســائل اجتماعی و فرهنگی باز کرده

  فلسفه فرهنگ را فراهم ساخته است. مانند

تر رفته و حکمت متعالیه را با اعتباریات دنیاي مجازي مواجه این پژوهش بر آن است تا یک گام پیش

ازیشب  آنترین و مؤثرترین پدیده فرهنگی اســـت که تأثیر و تأثرســـازد؛ زیرا دنیاي مجازي گســـترده

سخن از فرهنگ همواره ناظر  .گیرددر بر میراويفرهنگیواجتماعیهايجنبه،انسـان فرديهايجنبه

بنا به نظر عالمه  توان فرهنگ را بدون مبحث جامعه بررســی کرد.به حیات اجتماعی انســان اســت و نمی

طبایی، عالمه طبا(اد دارد جامعه هویتی مستقل از افرطباطبایی مبنی بر اصـالت جامعه در کنار اصالت فرد،  

  ). 60، ص ب 1387عالمه طباطبایی، ؛ 351، ص 4و  3ج  ،1290

بر اســاس نظر  با پذیرش اصــالت جامعه و قول به هویت مســتقل آننگارنده این رســاله معتقد اســت 

اســـت که آن را به ســـوي کمال خود پیش  يمدبر جامعه نیز دارايتوان پذیرفت که می، عالمه طباطبایی

آن به  توان ازمدبر است و ثانیاً مسیر استکمالی و نیز کمال نهایی دارد که می برد. پس اوالً جامعه دارايمی

تکامل جامعه مسیري جداي از  بنابراین، .یاد کرد» انسـان کامل «در تشـابه با مفهومی مانند  » جامعه کامل«

فاصله گرفتن از ماده به سوي  حرکت اشـتدادي جوهري ندارد و اسـتکمال جامعه مانند نفس انسـانی در   

 .مرتبه عقل است. جامعه در مسیر کمال خود باید از حس به مرحله خیال و در نهایت به مرتبه عقل برسد

ثار در توان به برخی آتفصـیل این مطلب در فصل پایانی این رساله خواهد آمد؛ اما براي مطالعه بیشتر می 

. پس جامعه نیز مانند نفس انسانی کمال ادراکی دارد و در )1392پور، این رابطه مراجعه کرد (رك: صـانع 

  سیر کمالی از ادراك حسی به سمت خیالی و عقالنی در حرکت است.

ل ، هر چند که اجزا نیز بر کبر آنچه بیان شد، افراد انسانی اجزاي جامعه و تحت تدبیر جامعه هستندبنا

ها دانست که داراي سیالیت و نوین اجزا یعنی انسـان توان روح حاکم بر ا. حال فرهنگ را میتأثیرگذارند

شـوندگی مستمر است (این مطلب به خصوص با مباحث مربوط به کثرت ادراکات در مقاله پنجم اصول  

و نیز حیثیت تعاملی ادراکات اعتباري و سیر کمالی آن  )79-112الف، ص 1387(عالمه طباطبایی،  فلسفه
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سـتکمالی خود اجزا را از مرحله ادراك حسـی ارتقا بخشیده و براي   قابل بحث اسـت). جامعه در مسـیر ا  

ــوي ورود به مرحله ــت. پس دنیاي مجازي حرکتی به س معی خیال ج«اي باالتر یعنی خیال تدبیر کرده اس

اسـت و به عبارت بهتر همان طور که نفس انسانی براي رفع نیازهاي خود (رفع نیاز یعنی حرکت  » جامعه

ــت به اعتبار می  از قوه به فعل یعن ــتکمالی) دس ــتداد و یعنی حرکت اس زند، جامعه نیز براي حرکت ی اش

ي کرده است. با این بیان دنیا» اعتبار«ها، دنیاي مجازي را کمالی خود و تدبیر بهتر اجزاي خود یعنی انسان

لب بات مطاین پژوهش درصدد اثشود.اي باالتر از حس و در راستاي کمال جامعه تبیین میمجازي مرتبه

  مواجهه حکمت متعالیه با دنیاي مجازي است.  ی ازفوق به عنوان رهیافت

ــه فرهنگ و از طریق   پس همان ــدرایی از طریق نظریه اعتباریات به عرص ــد، مبانی ص طور که بیان ش

یايدنموازاتبهکهدنیاییعنوانبهفرهنگ و با اســـتفاده از نظریه اعتباریات به مســـأله دنیاي مجازي 

فلسفه «اي براي تدوین تواند فتح باب و تمهید مقدمهکند و این پژوهش میورود می شـده، ایجادفیزیکی

  باشد.» اساس مبانی حکمت متعالیهدنیاي مجازي بر

  اهمیت بحث.1-1

حکمت متعالیه به عنوان یک بشري را به  مسائل جدید جامعهتوان می تر بیان شـد، همان طور که پیش

بر اساس مبانی، روش  ،یند اجتهادي فعالآدر یک فرو پاسخ آن را مواجهه  ارائه داد ومکتب جامع و پویا

ت است که وسعنوظهور فرهنگی اي هپدیدهیکی از مجازي  دنیاي. و رویکرد حکمت متعالیه جستجو کرد

ــتر می ــت.   آن هر روز بیش ــر دانس ــاحت و مرحله جدیدي از زندگی بش ــود تا جایی که باید آن را س ش

تواند یمحکمت متعالیه به عنوان یک مکتب فکري جامع، فعال و پویا  ض پژوهشگر این است کهفرپیش

  شود.این پدیده اجتماعی دخیل و سهیم سازيیند بومیآدر فر

هاي باالي حکمت متعالیه به عنوان مجازي در زندگی امروز انسان از یک سو، و ظرفیت دنیاياهمیت 

  سازد.از سوي دیگر، ضرورت پژوهش در این موضوع را روشن می یک مکتب جامع در فلسفه اسالمی
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  اهداف پژوهش.1-2

دنیاي ونگاه فلسفی به مقوله فرهنگ  تخصـصـی دنیاي سایبر نیست، بلکه   هدف این پژوهش بررسـی 

  باشد.میمجازي 

  اهداف پژوهش از این قرار است:

مبتنی بر اصالت جامعهتحلیل فلسفی مقوله فرهنگ با استفاده از نظریه اعتباریات و .1

تبیین مراحل کمال جامعه مبتنی بر اصالت جامعه.2

باریات و نظریه اعتشناسانه دنیاي مجازي به عنوان پدیده نوظهور فرهنگی مبتنی بر تحلیل هستی.3

اصالت جامعه

  جامعه یدر سیر استکمال دنیاي مجازيجایگاه .4

  چارچوب نظري.1-3

ــت ياین پژوهش رویکرد ــفی به مقوله فرهنگ و به طور خاص دنیاي مجازي اسـ در حوزه  که فلسـ

از دنیاي  تعاریفیشود و در ضمن به براساس نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی مطرح می و حکمت متعالیه

نظر دارد. در برخی تعاریف براي دنیاي مجازي تعابیري مانند  ندندامیواقعی و حقیقی  رامجـازي که آن 

به مبانی  ،دنداندنیاي مجازي را داراي وجود حقیقی میاز آنجایی که برد و مجـازي بـه کـار می    واقعیـت 

  صدرایی (مساوقت وجود و حقیقت) نزدیک است.

ــیالی مانند  نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی براي ارتباط بین ثابتات نظري حکمت متعالیه با مباحث س

از آنجا که بحث فلسفی ناظر به غایت است، بحث  ده اسـت. فرهنگ، جامعه و دنیاي مجازي اسـتفاده شـ  

ــی قرار گرفته و جامعه نیز از منظر عالمه طباطبایی به عنوان   فرهنـگ ناظر به فرهنگ مطلوب مورد بررسـ

  موجودي داراي اصالت در کنار اصالت فرد، مد نظر قرار داده شده است. 

عوالم سـه گانه ماده، خیال و عقل از مالصدرا اخذ شده است و متناظر با آن، ادراکات سه گانه حسی،  

خیالی و عقلی براي تحلیل جایگاه دنیاي مجازي در نظام هستی شناسی صدرایی مورد استفاده قرار گرفته 
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الی و در نهایت، عالم عقل تا ارتباط دنیاي مجازي با عالم ماده و ادراکات حسی، عالم خیال و ادراکات خی

و ادراکات عقلی تحلیل شود.

  سؤاالت پژوهش.1-4

  سؤال اصلی:

  »طور خاص دنیاي مجازي چیست؟هاي نوین فرهنگی و بههاي حکمت متعالیه در مواجهه با پدیدهرهیافت«

  :فرعیسؤاالت 

؟شودجایگاه دنیاي مجازي در هستی شناسی حکمت متعالیه چگونه تبیین و تحلیل می.١

قوله م ،توان با استفاده از نظریه اعتباریاتباتوجه به اصالت جامعه در دنیاي مجازي، چگونه می.2

فرهنگ را مبتنی بر اصالت جامعه تحلیل کرد؟

بر اساس اصالت جامعه و نظریه اعتباریات، مراحل کمال جامعه چیست؟.٣

  دنیاي مجازي چه جایگاهی در سیر استکمال جامعه دارد؟.۴

  پژوهشفرضیه .1-5

  ضیه اصلی:فر

 جزاي جامعه هستند و دنیاي مجازي از جمله امور اعتباريات مورد قبول ایاعتبار ،هاي فرهنگیپدیده«

  »است. جامعه براي عبور از مرتبه حس و ورود به مرتبه خیال

  هاي فرعی:فرضیه

ترجمه اند از واقعیت وجودي برخوردار است؛ یعنی رغم نامی که بر آن نهادهدنیاي مجازي علی .1

»virtual world « فضایی معنایی است؛ بنابراین در سلسله مراتب هستی شناسی حکمت متعالیه

قابل تبیین و اثبات وجودي است.

هاي عالمه طباطبایی، مبتنی بر مبانی حکمت متعالیه است. بنا به نظر نظریه اعتباریات از نوآوري.2

اي که اصیل است دارد (اصالت جامعه). جامعهعالمه طباطبایی جامعه در کنار فرد هویتی مستقل 

غایت دارد و در همین راستا دست به اعتبارات گوناگون زده و اجزاي خود را جهت دستیابی به 

د.ندهفرهنگ را تشکیل می ،کند. اعتبارهاي مورد قبول اجزاي جامعهآن غایت، تدبیر می
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راتب کمالی نظیر به نظیر نفس انسان، جامعه همانند نفس انسان داراي مراتب کمالی است. این م.3

رسد. جامعه براي طی شود؛ به مرتبه خیال و در نهایت به مرتبه عقالنی میاز مرتبه حس آغاز می

زند.مراحل متخلف و رفع نیازهاي خود دست به اعتبار می

ــتاعتبـار جـامعه براي حرکت از مرتبه حس به مرتبه باالتر یعنی مرتبه خیال ا   ،دنیـاي مجـازي   تا  سـ

  اي براي رسیدن به مرتبه عقالنی باشد.مقدمه

  پیشینه پژوهش.1-6

  هاي مرتبط با موضوع از این قرارند:هاي اولیه، پژوهشطبق بررسی

فلسفه «ترین کتبی که در حیطه فلسـفه اســالمی نگاشــته شده، کتاب  در ارتباط فلسـفه و فرهنگ، مهم 

 مااهر دو اثر علی اصغر مصلح است؛» فلسـفه فرهنگ و ادراکات اعتباري عالمه طباطبایی «و نیز » فرهنگ

  اند. این دو کتاب به صورت مجزا به مقوله دنیاي مجازي نپرداخته

ــفی به دنیاي مجازي پرداختهدر بین کتاب قریباً اند؛ اما تها آثار اندکی وجود دارند که با رویکردي فلس

مجازي نظر ندارند.  حکمت متعالیه به دنیاي ها از منظر فلسـفه اسالمی و به صورت خاص کدام از آنهیچ

ل هایم، اثر مایک» متافیزیک واقعیت مجازي«اثر سید سعید رضا عاملی؛ » فلسفه دنیاي مجازي«آثاري مانند 

اثر داریوش شایگان، ترجمه فاطمه ولیاتی از جمله این آثار » افسـون زدگی جدید «ترجمه سـروناز تربتی؛  

ــت.  ن کتب نگاهی کارکردگرایانه به دنیاي مجازي دارند و اگر هم به مباحث اکثر قریـب بـه اتفاق ای  اسـ

  بوده است. بدون استفاده از مبانی فلسفه اسالمیاند، متافیزیکی پرداخته

ــالهدر بین پـایان نامه  مورد به دنیاي مجازي ارتباط دارند که هیچکدام از جنبه  700ها حدود ها و رسـ

و بیشتر با رویکردهاي تخصصی جامعه شناسی، حقوقی، اخالقی و  فلسـفی به این مطلب نگاهی نداشـته  

اند.مانند آن دنیاي مجازي را بررسی کرده

هاي فلسفه اخالق و با رویکردهاي مقاالت فلسـفی و کالمی بررسـی شده در ابتداي امر، غالباً از جنبه  

ی و فلسفه اولی و مباحث هستی شناساي که از منظر اند و مقالهتربیتی و فرهنگی به دنیاي مجازي پرداخته

مانند آن به دنیاي مجازي پرداخته باشد و به صورت مستقیم به موضوع ارتباط داشته باشد، یافت نشد.
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ترین پژوهش در حوزه حکمت متعالیه و فضاي مجازي، بیست و مهمهاي برگزار شده، در بین همایش

است. در غالب مقاالت همایش، » با دنیاي مجازيفلسفه در مواجهه «یکمین همایش مالصـدرا با موضوع  

یه کدام از زاواند که هیچدنیاي مجازي در حکمت عملی بررسی شده و تنها چند نمونه به مبانی نظر داشته

اند.اعتباریات عالمه طباطبایی به این مسأله نپرداخته

  جنبه نوآوري پژوهش.1-7

ه ی از فرهنگ سابقه داشته ولی نگاه فلسفی بطور که در پیشـینه پژوهش بیان شـد، تحلیل فلسـف   همان

هاي نوظهور فرهنگی، بیشـــتر از منظر حکمت ترین پدیدهمقوله دنیاي مجازي به عنوان یکی از گســـترده

عملی، فلســفه اخالق، فلســفه علوم اجتماعی، فلســفه علوم ارتباطات و مانند آن ارائه شــده اســت و نگاه 

ا در حوزه مبانی فلسفه غرب است. ب اندك و آن همه این مقوله، فلسـفی به صـورت مبنایی و متافیزیکی ب  

این بیان، تحلیل فلسـفی متناسـب با مبانی فلسـفه ایرانی اسالمی و به خصوص حکمت متعالیه و به نحو    

هاي نوآوري این اخص بـا مبنـاي عالمـه طبـاطبـایی و بـا تکیه بر نظریه ادراکات اعتباري عالمه، از جنبه      

پژوهش است.

  انجام پژوهش روش .1-8

تار نیز تحلیلی است. این نوش-وصیفیت ،عموماً روش تحقیق در رشته علوم انسانی به خصوص فلسفه

ــتثنی نیســـت. با توجه به چارچوب نظري پژوهش که نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی  از این قاعده مسـ

 یه اعتباریات، مبانی، لوازم وهاي فلسفی موجود از دنیاي مجازي، ابتدا نظراسـت، پس از اشـاره به تحلیل  

ــود و با توجه به آننتایج آن به طور کامل تحلیل می ــفی دنیاي مجازي با مبانی حکمت  ،شـ تحلیل فلسـ

  مطرح شده است.» سیر بحث«که جزئیات آن با تفصیل بیشتر در  شودمی متعالیه ارائه

  سیر بحث.1-9

خاب این سیر و ترتیب مباحث نیز اشاره در این قسمت ضمن اشاره اجمالی به سیر بحث، به چرایی انت

به جز فصل جاري که به مقدمه و کلیات  در چهار فصل تدوین شده است. رساله پیش رو،. شـده اسـت  
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صاص به نظریه اعتباریات اختفصلی دهد.سه فصل دیگر، بدنه اصلی این پژوهش را تشکیل میپردازد، می

  پردازد.پایانی به دنیاي مجازي مییافته، فصل دیگري به فرهنگ و جامعه و فصل 

، هم خیال ارتباط وثیق دنیاي مجازي با مباحث مربوط به خیال اســت حول ایده محوري این پژوهش،

که ناظر به اصـالت جامعه است.  هم خیال منفصـل و هم طرح بحث جدیدي به نام خیال جمعی  متصـل، 

  د.شودر دو سطح فردي و اجتماعی پیگیري می بحث دنیاي مجازي

 ود.شدر بحث فردي، قدرت تأثیر دنیاي مجازي بر افراد مبتنی بر ارتباط این دنیا با قوه خیال بررسی می

ا شود که تحقق حرکات و افعال اختیاري انسان رتبیین می در این راسـتا، نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی 

دراکات اعتباري، تأثیر مســتقیم در تغییر دهی این اداند. جهتوابســته به ایجاد ادراکاتی در ظرف خیال می

اعمال و رفتار انســان دارد. از این ویژگی و ارتباط وثیق دنیاي مجازي با قوه خیال در تحلیل قدرت تأثیر 

  دنیاي مجازي بر افراد استفاده شده است.

 ماعیتشـناسی دنیاي مجازي و ارتباط آن با مسائل فرهنگی و اج در بعد اجتماعی، در پی تبیین هسـتی 

در این  .اجتماعی دارد -؛ چرا که دنیاي مجازي بر بســتر ارتباطات شــکل گرفته و ماهیتی فرهنگیهســتیم

هایی با عالم مثال و خیال منفصل دارد، لکن راستا نشان داده خواهد شد که هر چند دنیاي مجازي شباهت

ت طرح مبحث جدیدي تحبه دنبال تواند همان عالم مثال باشد؛ در نتیجه هاي اساسی، نمیبه دلیل تفاوت

ایی و تواند چیستی، چرصالت جامعه عالمه طباطبایی هستیم که میمبتنی بر دیدگاه ا »خیال جمعی«عنوان 

  ها، تبیین نماید.چگونگی دنیاي مجازي را بهتر از دیگر دیدگاه

)، فردي (قوه خیال بنابر این ما با ســه مســأله روبرو خواهیم بود: ارتباط دنیاي مجازي با خیال متصــل

نسـبت دنیاي مجازي با خیال متصـل جمعی (خیال جمعی)، نسـبت دنیاي مجازي با خیال منفصل (عالم    

یاز به ن به چیستی، چرایی و چگونگی تأثیر و تأثر دنیاي مجازيرسیدن ها و خیال). پاسـخ به این پرسـش  

عه مورد بررســی قرار گیرد، نگ و جامفرهچنین و همتمهید مقدماتی دارد و الزم اســت نظریه اعتباریات، 

  ول بعدي بدین ترتیب سامان پذیرفت.فصلذا 
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  فصل دوم؛ نظریه اعتباریات

نظریه اعتباریات یا ادراکات اعتباري تبیینی از فرآیند تحقق هر گونه حرکت ارادي به معناي فلسفی آن 

حرکت ارادي از سوي انسان یا هر و اعم از فعل یا گفتار از سوي انسان است. بر طبق این نظریه، هرگونه 

قص و ن نیاز، یا به عبارتی واسط بین رفعنیاز و  موجود ذي شـعور، مبتنی بر ادراکاتی است که واسط بین 

  کمال هستند.

نظریه اعتباریات در این رساله به دو دلیل انتخاب شد. اول این که مالصدرا در نظام فلسفی خود، بیش 

پرداخته باشد، به مبانی و مباحث حکمت نظري پرداخته و عمده فلسفه  از آن که به مباحث حکمت عملی

هاي درخت هستند و این در حالی مالصـدرا مباحث متافیزیکی اسـت. این مبانی ثباتند و در حکم ریشـه   

اي سیال و پویا است. قطعاً اسـت که موضـوع مورد مطالعه در این رسـاله، دنیاي مجازي اسـت که مقوله    

ي است که ابت فلسـفه صـدرا به این موضوعات دائم التغییر و پویا، نیازمند نظرات واسطه  اتصـال مبانی ثا 

ــازند. ــتند که در کنار ادراکات ثابت و اادر بتوانند این ارتباط را برقرار س کات اعتباري، ادراکاتی متغیر هس

صدرایی  مت عملیتوان گفت نظریه اعتباریات، تبیینی از مبادي و فرآیند حکشـوند. می حقیقی مطرح می

ر چند ه اسـت. ظرفیت نظریه اعتباریات براي برقراري این ارتباط یکی از دالیل انتخاب این نظریه است. 

نظریه اعتباریات با حکمت مشـاء و حتی حکمت اشراقی نیز منافاتی ندارد، ولی تبیین بهتر حرکت کمالی  

ــ  ــدرایی به خص ــتفاده از این ادراکات اعتباري، با مبانی ص واهد خوص حرکت جوهري تبیین بهتري با اس

  . داشت

ــت. به    دلیـل دیگر  انتخـاب این نظریـه، ارتباط این نظریه و نیز ارتباط دنیاي مجازي با عالم خیال اسـ

ــو و ارتباط وثیق  ــتر تحقق ادراکات اعتباري در ظرف خیال از یک سـ عبارت بهتر، دلیل این انتخاب، بسـ

 ت اعتباريدنیاي مجازي با عالم خیال از سوي دیگر است. طبق این نظریه، ادراکات واسط یا همان ادراکا

ارها با این بیان، منشأ بروز رفتشوند. یابند و منشـأ بروز افعال و رفتار در فرد می در ظرف خیال تحقق می

را باید در ظرف خیال جستجو کرد. در سوي دیگر بحث، دنیاي مجازي قرار دارد که یکی از پرتأثیرترین 

اي دنیاي معاصـر است. بنا به نظریه اعتباریات، هر زمان سخن از تأثیر در انسان به میان  بسـترهاي رسـانه  
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بیاید، منشــأ آن را در قوه خیال (ظرف تحقق ادراکات اعتباري) باید جســتجو کرد. هر چند دنیاي مجازي 

 سازد.خص میبسـتري مادي دارد، تأمل ابتدایی در دنیاي مجازي ارتباط وثیق این فضا با قوه خیال را مش 

، نظریه اعتباریات در این تحقیق در هر صــورتاین مطلب در فصــل پایانی به تفصــیل بیان خواهد شــد.

  انتخاب شد تا بتواند به تحلیل فلسفی دنیاي مجازي کمک کند.

رفته گناظر به دنیاي مجازي مورد بررسی قرار با رویکردي ،در این فصل، نظریه اعتباریات و اقسام آن

من بحث، مطالبی همچون جایگاه ادراکات اعتباري در حرکت اســـتکمالی، اعتبار این ادراکات، و در ضـــ

ل انتخاب این مباحث در ضمن تبیین اص هاي این نظریه تبیین شده است.استدالل در اعتباریات و ظرفیت

  ها در فصول آتی این نوشتار است.نظریه، به دلیل استفاده از آن

از آن جهت مورد توجه اســت که ما در فصــل  »تباري در حرکت اســتکمالیجایگاه ادراکات اع«بحث 

سـوم در راسـتاي تبیین فرهنگ مطلوب، سـخن از فرهنگی به میان خواهیم آورد که کمال نهایی انسان را    

محقق کند. سـپس جامعه را به عنوان موجودي اصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد و براي جامعه انسانی  

نســانی، مراتب کمال و ســیر اســتکمالی بیان خواهیم کرد. در فصــل پایانی نیز جایگاه دنیاي به مانند فرد ا

م دهد که الزمجازي در سیر استکمالی انسان بررسی خواهد شد. این مباحث در فصول پیش رو نشان می

  است جایگاه ادراکات اعتباري در حرکت استکمالی بررسی شود.

تشخیص اعتبارات  ز در ادامه پژوهش مورد توجه است و مراد از آننی»اعتبار ادراکات اعتباري«بحث 

اعتباراتی است که در راستاي کمال حقیقی انسان قرار دارد.  ،صـحیح از ناصـحیح است. منظور از صحیح  

ــان می ــان هم کماالت حقیقی دارد و هم کماالت پندارياین نش ــریح  دهد که انس و این مطلب مورد تص

با توجه به سیر استکمالی فرد ). با این بیان و394ب، ص  1428عالمه طباطبایی،  عالمه طباطبایی است (

ــد. بحث   ــن شـ ــل دوم روشـ ــول بعدي خواهد آمد، دلیل طرح این مطلب در فصـ و جامعه که در فصـ

ــتفادهظرفیت اي که در تبیین فرهنگ، جامعه و دنیاي مجازي دارد، مورد هاي این نظریه نیز با توجه به اسـ

  ه است.توجه بود
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  فصل سوم؛ تبیین فلسفی فرهنگ و جامعه بر اساس نظریه اعتباریات

 یفرهنگ مورد بررسچیستی و چرایی . در ابتدا هستنددو محور اصـلی این فصل  » جامعه«و » فرهنگ«

دان به نظرات اندیشمن در طول بحث، جامعه تبیین شده است.ها در مورد قرار گرفته و سپس همین پرسش

، اما محوریت این دو بحث (فرهنگ و جامعه) مبتنی بر نظرات یا مبانی نظري عالمه شــدهاشــاره مختلفی 

طباطبایی اسـت و اشاره به نظر دیگران یا از باب آغاز کالم، ارتباط با ادبیات رایج و تمهید ذهن مخاطب  

یعی و طبهد کرد؛ است و یا نظرات شاگردان و شارحان عالمه است که به تبیین بهتر نظر عالمه کمک خوا

  نظرات دیگران به صورت مختصر بیان شود.  حتی االمکان تاسعی بر آن بوده است که 

در ابتدا به چیسـتی و منشـأ پیدایش فرهنگ اشـاره خواهیم کرد. بدیهی است در آغاز بحث،     فرهنگ:

بدي امور  ی وترین مباحث مربوط به فرهنگ ارائه شود که بیشتر ناظر یه مظاهر فرهنگ، نظیر خوبسطحی

ــت. ــفه فرهنگ و غایت  و رفتارها اسـ در ادامه به چراییِ خوبی و بدي خواهیم پرداخت که ناظر به فلسـ

کند تا غایت فرهنگ مورد توجه قرار نگاه فلسفی به فرهنگ ایجاب می فرهنگ است و مشخص است که

موجود ب گیرد. کار فیلســـوف در بررســـی فرهنگ، بیش از آن که توجه به فرهنگاشـــد، ناظر به فرهنگ 

مطلوب (غایت) اسـت، فرهنگی که بسـتر تحقق کماالت انسـانی را فراهم کند. بررسی فرهنگ موجود از    

جمله مســائل مربوط به علومی مانند مطالعات فرهنگی یا نظریه فرهنگ اســت که با بحث فلســفی درباره 

تر کرد ولی در فلسفه و خوب توان سـخن از فرهنگ خوب فرهنگ تفاوت دارد. در مطالعات فرهنگی می

  فرهنگ غایت نهایی در راستاي کمال انسانی (فرهنگ مطلوب) مد نظر خواهد بود.

 . انسان کامل در حکمت متعالیه کسیشناسدکمال نهایی و مسـیر دستیابی به آن را تنها انسان کامل می 

ر د مسیر و کمال نهایی است. ها به سوي ایناست که مسیر کمال را طی کرده و در پی هدایت دیگر انسان

حکمت متعالیه، انسان کامل شخص نبی و بهترین مسیر، شریعت است. بر این اساس، فرهنگ مطلوب در 

  شود. نظام حکمت صدرایی در پیوند وثیق با شریعت تعریف می

هاي رایج با فرهنگ مطلوب فاصــله بســیاري دارند یا این که فرهنگ مطلوب در  این نکته که فرهنگ

هیم فرهنگ مطلوب را وانامروز از لحاظ کمی و کیفی بسیار اندك است، دلیل بر این نیست که  میان بشـر 




