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 چکیده
ده یابی به وحدت مفهومی برای آن مطرح شعنوان چالشی برای دستتکثر معانی تربیت در جوامع مختلف به

مناسبی برای تبیین تکثر اعتبارات اجتماعی به وجود آورده  ی اعتباریات، زمینهاست. عالمه طباطبایی در نظریه

ات بعد از عنوان یکی از اعتباریبه« تربیت»شود با بسط نظریه اعتباریات، مفهوم است. در این پژوهش سعی می

یزه محبت و بر اساس انگ و استعدادها هاضعفتوأمان شهود در نتیجه « تربیت»اجتماع تبیین شود. بر این اساس 

مقاله جهت تدقیق نسبت حقیقت و اعتبار در  در ادامه شود.منظور تضمین بقاء نوع، اعتبار میو رحمت و به

تفکیک شده  گریکداز ی« اثر اعتبار»و « وجه اعتبار»، «مبدأ اعتبار»، «محل اعتبار»هار مفهومِ نظریه اعتباریات، چ

ت شود. بدین ترتیب نسباعتباریات ارائه می« عدم لغویت»و « لغویت»بندی جدیدی از و بر اساس آن صورت

ل، تربیت )به اس این تحلیبر اساس مفاهیم چهارگانه فوق تبیین شده است. بر اس« تربیت»حقیقت و اعتبار در 

ی معنای اعتباری اجتماعی( مبتنی بر مشاهده تربیت تکوینی و انتقال ضرورت تکوینی موجود در آن، به رابطه

 یاعتبار ییمعنا یتتربتوان گفت، های تربیت تکوینی میدو انسانِ مختارِ معتبر است. بنابراین بر اساس مؤلفه

رود که متضمن می است بکار یانچند نفر در جر یادو  یانکه م یندیاست که در ظرف اجتماع در مورد فرآ

 ست.امندی و محوریت مودت و رحمت تحقق کماالتی برای متربیان، دوسویه بودن، تدریجی بودن، غایت

 شناسی، تربیت، عالمه طباطبایی، نظریه اعتباریاتمفهومواژه های کلیدی: 

  

                                                 
های اسالمی آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران، مدیر گروه اخالق و تربیت اسالمی بنیاد پژوهشدانش .1

 Hosain.da@gmail.com ،)نویسنده مسئول(

 g_alamolhoda@sbu.ac.ir،  دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی )ره( .2

 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم )ع( .3

 یهیدر نظر «تیترب»مفهوم  یبازشناس(. 1399) نیحس ،یسوزنچ ؛لهیجم ،یالهدعلم ؛داود ،صباغپورنیحس

 .)ره( ییعالمه طباطبا اتیاعتبار

  DOI: 10.22067/fedu.2021.31395.0                           .    118-139 (،2) 10 ت،یو ترب میتعل یمبان نامهپژوهش



 119 ... اتیاعتبار یهیدر نظر «تیترب»مفهوم  یبازشناس                                                1399 پاییز و زمستان، 2، شماره 10سال 

 مقدمه

اشناسی است. از سویی معن« تربیت»هرگونه نظریه و عمل تربیتی متوقف بر تلقی خاصی از مفهوم 

 ترین مسائل در فلسفه تعلیم و تربیتعنوان یکی از مهمهای بسیار، همچنان بهتالش رغمیعل« تربیت»مفهوم 

بکار  یوتمتفا یمعان در را «یتترب» ،مختلف جوامع دهند کهیم نشان اجتماعی-تاریخیمطالعات مطرح است. 

 به، و شاگردان مدرسه افالطون یونان هایتسیسوف ،اسپارت نزد مردم« یافتگییتترب»مثال عنواناند. بهبرده

 یافتگی نیرویشپرور» ،«یببر رق یروزیفن جدل و پاحاطه به » ،«های جنگیمهارت تسلط به»مثابه ترتیب به

  .(Mayer, 1973, pp. 127-156) شده استقلمداد  «یقتعقل و مشاهده حق

سی شروط اند تا با بررهرست و پیترز ضمن اشاره به چالش مذکور با اتخاذ روش تحلیلی تالش کرده

 تیرنهادهای زبانی در استفاده از مفهوم تربیت جلوگیری کنند، اما الزم و کافی مفهوم تربیت، از لغزش

توان از شروط کافی منطقی سخن گفت و به معرفی شروط الزم اند که برای مفهوم تربیت نمیاذعان کرده

. این رویکرد در ادامه مصون از انتقاد باقی نماند. ویلفرد کار رویکرد (Hirst & Peters, 2010)اکتفا کردند 

یت در نظر ترب« عمل»را فاقد صالحیت الزم برای در نظر گرفتن شرایط « تربیت»منطقی در مفهوم شناسی 

ط توس یشروط الزم و کاف وسیلهبه «یتترب»حد و رسم  یینتع . رویکردهای رقیب،(Carr, 2004)گرفت 

ی تکثر فرهنگ به ییاعتنایب یمتضمن نوعیی ارزیابی کرده و انحصار معنا تالش در جهت یترز راهرست و پ

 ,Carr, 2004تلقی کردند ) «ابندییمآن تجسم  ی که مفاهیم تربیتی درایفرهنگبستر تاریخی، اجتماعی و »و 

p. 17یتارو یکرا تحت  زیچکه قصد دارد همه است یمدرن یتعقالن متأثر از ها این رویکرد(. از منظر آن 

برای  تالش هرگونهگرایانه . برخی دیگر نیز با اتکا بر رویکردی نسبیدرآورد شمولجهانو  یکسان

مانند « تربیت»کنند و معتقدند ی تربیت را محکوم به شکست معرفی میبندی یک مفهوم مشترک براصورت

های اجتماعی و حاصل قراردادهای ضمنی اذهان است وابسته به برساخته کامالًهای اجتماعی دیگر، پدیده

(Burr, 2003, p. 75). 

ه در عین لحاظ ک« تربیت»بندی نظری از مفهوم یابی به یک صورترسد دستبدین ترتیب به نظر می

گرایی موجود در احاله کامل آن به برساخت کردن تکثر فرهنگی و تاریخی معانی آن، از ورطه نسبی

اریات در نظریه اعتب تأملاجتماعی در امان بماند، تالشی الزم و ضروری است. ادعای این مقاله آن است که با 

بندی مفهوم رسد صورتتوان گام کوچکی در این مسیر برداشت. عالوه بر این به نظر میعالمه طباطبایی می

 بر اساس دیدگاهی اصیل و بومی برای ساماندهی نظر و عمل تربیتی در کشور ما ضروری است. « تربیت»
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باریات اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و ، امکان تکثر اعت1عالمه طباطبایی در نظریه اعتباریات 

« تربیت»دهد زمینه مناسبی برای بازاندیشی در باب مفهوم ضمن تبیینی که از نسبت حقیقت و اعتبار ارائه می

اسخ دهد پپرسش  ینا هباین مقاله قصد دارد  رونیازاکند. عنوان یکی از اعتباریات پس از اجتماع ارائه میبه

 دیکرو رو یو با استفاده از دستگاه نظر ییاعتباریات عالمه طباطبا نظریه اساسبر  انتوچگونه میکه 

توان می کرد؟ به تعبیر دیگر این پژوهش راارائه  «یتترب»در باب اعتبار  یحیتوض این نظریه، شناختیروش

ه با سش است کپاسخ به این پر درصددطور روشن این مقاله کرد. بهاعتباریات محسوب  بسط نظریه ینوع

یا اذعان توان از واقعیتی به نام تربیت سخن گفت؟ آتوجه به ماهیت اجتماعی تربیت و معنای متکثر آن آیا می

توان تربیت عنوان یک حقیقت خارجی نافی بعد اجتماعی و اعتباری این مفهوم است؟ و آیا میبه تربیت به

های این ترتیب پرسشتی در خارج قلمداد کرد؟ بدینای اجتماعی بدون مبدأ و واقعییک برساخته صرفاًرا 

 بندی کرد.توان اینگونه صورتپژوهش را می

 توان ارائه داد؟می« تربیت»براساس نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی، چه تبیینی از  (1

 چیست؟« تربیت»بر اساس نظریه اعتباریات نسبت حقیقت و اعتبار در  (2

شود؛ بخش نخست به تقریر نظریه اعتباریات معطوف به مسئله ارائه میمطالب این مقاله در سه بخش 

گیرد؛ این پژوهش اختصاص دارد. در بخش دوم اعتباری بودن تربیت و فرآیند تکوین آن مورد بحث قرار می

 و در بخش سوم به بررسی نسبت حقیقت و اعتبار در تربیت پرداخته خواهد شد.

 طورکلی از روشفی است. بدین ترتیب در این پژوهش بهروش این پژوهش از نوع پژوهش فلس

 یه از شیوهویژی مفهوم تربیت بهبندصورتتحلیلی برای پاسخ به سؤاالت استفاده خواهد شد. در بحث 

شیوه مفاهیم جدید از طریق  این در. شودمی استفاده (Coombs & Daniels, 1991, p. 53)پردازی مفهوم

 برای دشونمی ایجاد نوین مفاهیم» شوند.هایی از ساختار مفهومی موجود، ایجاد میتغییر یا بازسازی جنبه

 نظر به ناکافی هاآن برای موجود مفاهیم که برسانیم انجام به را وظایفی تا بدهند ما به را امکان این آنکه

 .(Ibid, p.53) «رسندمی

                                                 
 اندیشمندان توجهمورد بومی انسانی علوم تکوین در اثرگذار و مهم ینظریه یک عنوانبه اگرچه طباطبایی عالمه اعتباریات نظریه .1

 گرفته پژوهش و عهموردمطال کمتر تربیتی علوم نظری مسائل حل برای نظریه این هایظرفیت تاکنون لکن است، قرارگرفته معاصر

 را خود اصلی زتمرک نیز است، شدهانجام تربیت و تعلیم یحوزه در طباطبایی عالمه آرای برتکیه با که هاییپژوهش اندک. است

 غفلت همم پرسش این از و داشته معطوف اخالقی تربیت در طباطبایی عالمه شناختی ارزش و اخالقی هایدیدگاه هایداللت بر

 نظریه اساس بر «تربیت» مفهوم واکاوی روازاین. دارد مفهومی و معنا چه اعتباریات نظریه اساس بر ،«تربیت» خودِ که اندکرده

 .دارد اهمیت اعتباریات،
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 ی اعتباریات عالمه طباطباییبخش اول: نظریه

وپنج سال، عالمه طباطبایی در طول بیست: ی اعتباریات عالمه طباطبایینظریه رنگیپالف( پیشینه و 

)در  «رساله الوالیه»)در تبریز(، « االنسان فی الدنیا»)در نجف(، « رسائل سبعه»در آثار متعدد خود ازجمله 

، به تبیین و تکمیل )در قم(« فسیر المیزانت»و « حاشیه کفایه»، «مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم»تبریز(، 

اند؛ مطرح شدن این نظریه در تمام عمر علمی و در بیش از شش اثر مستقل، ی اعتباریات اهتمام ورزیدهنظریه

 دهنده محوریت این نظریه در نظام فکری ایشان است.نشان

( برای Soroush, 1981)ای نوین عنوان نظریهی ادراکات اعتباری را بهعالمه طباطبایی نظریه

کند که بر اساس آن، مطرح می 1شناختیدر یک فضای انسان« ساختار کنش انسان»تر بندی دقیقصورت

. ایشان با طرح ادراکات اعتباری (Souzanchi, 2016)یابد مبتنی بر اعتبار انسان تحقق می ضرورتاًعمل، 

عنوان سنخی از ادراکات انسانی که برخالف ادراکات حقیقی متعلق قوای فعاله انسان هستند، نقش عناصری به

 ,Tabatabai)دهد چون نیاز، مقاصد و غایات، قوه وهم و موقعیت انسان را در کانون توجه خود قرار می

2013, vol2, pp. 157-200)اند تِ اعتباریات و انسان را به آب و ماهی تشبیه کرده. ایشان نسب(Tabatabai, 

2008, p. 56) ای دانست که سراسر حیات اجتماعی انسان را در توان اعتباریات را جهان ویژهرو میازاین

 نکته گیرد؛ اما. البته این جهان اعتباری در نسبت با جهان حقیقی شکل می(Kiyashmaki, 2016)گیرد برمی

 & Talebzadeh, 2011)ی قوه وهم و تخیل در برساختن جهان اعتباری انسانداردانیممهم، توجه عالمه به 

Kiyashmaki, 2016) ها با موقعیت ، و ارتباط تنگاتنگ آن(Javanaliazar, 2015 & Oliaei, 2010)  .است 

 ,Mostafavi)ادن چیزی است اعتبار از نظر لغوی به معنی عبور کردن یا عبور د :ب( تعریف اعتباریات

2009, pp. 18-19) ؛ از جهت اصطالحی اعتباری معانی متفاوتی دارد. عالمه در رساله علم(Tabatabai, 

2009, p. 143)  کنند که معنای چهارم آن مدنظر عالمه در ذکر می« اعتباری»چهار معنای اصطالحی برای

                                                 
ه اعتباریات را توان نظریسبعه نمیباره شایان توجه است با توجه به مقاالت االنسان فی الدنیا و مقاله اعتباریات در رسائل دراین .1

د اعتباریات را انشناسانه قلمداد کرد؛ زیرا مقاالت فوق که مقدم بر مقاله ششم اصول فلسفه به نگارش درآمدهیک نظریه شناخت

النفس  مدهد. عالمه در مقدمه مقاله اعتباریات این بحث را در زمره علشناسی مورد بحث قرار میشناسی و انساندر فضای هستی

ئل شد. براین اساس تفکیک قا« مفهوم اعتباریات»و « نظریه اعتباریات»رسد باید میان عالوه به نظر میفلسفی معرفی کرده است. به

ه اعتباریات ساز ارائه نظریدر علومی که زمینه« مفهوم اعتباریات»را مساوی « نظریه اعتباریات»نظران یا اغلب صاحب»توان گفت می

ریه اعتباریات از که با نظاند یا ایندر اصول فقه دانسته« اعتبار»، یا «تنزیل»، «جعل»، «وضع»اند و آن را تعبیر دیگر از دانسته اندبوده

اند و اظهارنظرهای صورت گرفته در مورد این نظریه، آن را از حقیقت خود دور کرده دریچه آخرین اثر عالمه طباطبایی آشنا شده

 (.Javanaliazar, 2015است )
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عنوان ادراکاتی که تابع اراده و این معنا اعتباری، به. در 1ی اعتباریات و موضوع این پژوهش استنظریه

گیرد. عنوان ادراکاتی که تابع اراده و احتیاج انسان نیست، قرار میاحتیاجات انسان است در مقابل حقیقی به

ت ها است مانند انسان و مالکیعقل نظری ناچار به اذعان به تحقق آن»ادراکات حقیقی ادراکاتی هستند که 

 ها رابه قوایش؛ اعتباری عبارت است آنچه را که عقل عملی انسان برای رفع احتیاجات خود آن او نسبت

سازد مانند ریاست و مرئوسیت و مالکیت و زوجیت و مانند آن در اجتماع؛ که عقل نظری برای این معانی می

نماید و بر این می ها فرض وجودبیند اما عقل عملی در ظرف معیشت و جامعه برای آننمی هیچ اثری

. ایشان این دسته را اعتباریات به (Tabatabai, 2008, p. 144)« داندمی موجودات اعتباری آثاری را مترتب

 (Tabatabaim, 2013, vol2).نامد می معنای اخص یا اعتباریات عملی نیز

 
 یاعتبار یاصطالح یمعان بندیتقسیم -1 جدول

 اعتباریات

 وجود اصالت نظریه در ماهیت بودن اعتباری مانند خارج در بالذات تحقق عدم

 اضافه بودن اعتباری مانند مستقل موجودیت عدم

 ندارند خارجی مصداق که مفاهیمی

 (اعم معنای به اعتباریات)

 امکان، وجود، علیت، بودن اعتباری مانند

 نوعیت

 نداانسانکه وابسته به اراده و جعل  مفاهیمی

 اخص(  یبه معنا یات)اعتبار 

 و استعاره و تشبیه مثل ادبی اعتباریات مانند

 غیره و ریاست و ملکیت مانند عملی اعتباریات

 

ند که به اعالمه تعابیر متعددی در آثار خود در مورد چیستی اعتباریات بالمعنی االخص بیان کرده

 :گرندیکدرسد مکمل یمی نظر

                                                 
( اعتباری در مقابل اصیل؛ با این توضیح که در نظر قائلین به اصالت وجود آنچه بالذات در 1اند از سه معنای نخست عبارت .1

اند رو ماهیات اعتباریخارج تحقق دارد و متن واقع را پر کرده است وجود است و ماهیت به تحقق بالعرض و ثانوی دارند ازاین

( اعتباری به معنای موجودیت غیرمستقل در مقابل موجودیت مستقل؛ چنانکه بعضی از 2در خارج ندارند.  یعنی تحقق بالذات

ها مانند ماهیات عرضی موجودیت وابسته و غیرمستقل دارند. مثل ها موجودیت مستقل دارند و بعضی از آنماهیات مثل جوهر

عنوان مفاهیمی که مصادیقی در ( اعتباری به3طرفین اضافه نیست. رو که وجودش خارج از مقوله اضافه که اعتباری است ازاین

که شامل  اندنیز نامیده« اعتباریات به معنای اعم»خارج ندارند در مقابل مفاهیمی که در خارج مصداق دارند. این معنا، اعتباریات را 

 شود.می معقوالت ثانی فلسفی و معقوالت ثانی منطقی
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حد]= تعریف[ چیزی )یا حکم آن چیز( به چیز دیگری  اعتبار عبارت است از دادن: »1(1تعریف)

 (Tabatabai, 1983, p. 129)«وسیله قوه وهم؛ و اعتباریات واسط بین دو حقیقت یعنی نقص و کمال هستندبه

 .(مؤلف ویرایش)با 

 امر اعتباری امری است که انسان آن را برای رسیدن به کمال قوایش تصور و تصدیق: »2(2تعریف)

دهد تا به می وسیله فریب فطرتی که خدا، انسان را بر آن فطرت آفریده است انجامکند و این کار را بهمی

 .(مؤلف ویرایش با) (Tabatabai, 1983, p. 132)« غایاتش برسد

اعتبار یک عمل فکری است و عبارت است از آن که با عوامل احساسی، حد چیزی را (: »3تعریف)

 ,Tabatabai, 2013)« ثاری که ارتباط با عوامل احساسی خود دارند به چیز دیگری بدهیممنظور ترتیب آبه

vol2, p. 167) (یرایشبا و )مؤلف . 

 توان گفت:شود میمی ای که بین تعاریف باال برقراربا دقت و مقایسه

ه چیز ب( اعتبار یک عمل فکری انسان است که عبارت است از دادن حد ]تعریف[ یا حکم چیزی 1

 .3دیگر، و اعتباریات، محصول این عمل هستند

شود و این همان خدعه و فریبی است که توسط فطرتی که خدا می وسیله قوه وهم انجام( اعتبار به2

 شود.می در انسان قرار داده، انجام

وای قپذیردکه برابر است با رساندن غایت و اغراضش صورت می( اعتبار برای رساندن انسان به3

یقی رو اعتباریات امور غیرحقانسان به کماالتش یا رساندن عوامل احساسی انسان به آثار آن احساسات. ازاین

 اند.هستند که همواره میان دو امر حقیقی یعنی نقص و کمال واسط

 ,Tabatabai, 2013)مطابق خارجی ندارند -1اند از اینکه های اعتباریات عبارتترین ویژگیمهم

                                                 
اعطاء حد الشی او حکمه لشی آخر بتصرف الوهم و فعله و کالمنا منحصر االعتبارات المتوسط بین الحقیقتین ان ااالعتبار هو » .1

 «اعنی الکمال و النقص

ان امر االعتباری امر تصوره الفطره و یذعن به االنسان لتکمیل قواه بخدیعة حفیة فطرة اهلل فطر الناس علیها لیتوصلوا بذالک الی » .2

 «غایتهم

رسد تعریف اعتباریات به اعطای حد شی به شی دیگر بر اساس شباهتی که این عمل با استعاره دارد، خالی از خدشه نظر می به .3

به( داده به( و دلیری )وجه شبه( واقعاً وجود دارد، برداشته، و به علی )مشنیست؛ توضیح اینکه در استعاره، نسبتی که بین شیر )مشبه

ه شبه به نیست و در حقیقت این ما هستیم که وجت اگر به دیده دقت بنگریم واقعاً چیزی جز مشبه و مشبهشود. اما در اعتباریامی

ویم نسبت گهستیم که می دهیم. درواقع این مابه( را به رئیس)مشبه( میکنیم مثالً حد سر حقیقی)مشبهرا با وهم خود خلق می

 رئیس با مرئوسش باید شبیه نسبت سر با بدن باشد. 
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vol2, p.163)  ،2- کنند می وابسته به اغراضی هستند و با تغییر اغراض، تغییر(Ibid, p. 164) 3-  بر حقیقتی

 ,Ibid)تولیدی ندارند  با حقایق رابطه -5. (Ibid, p. 166)آثار خارجی دارند -4. (Ibid, p. 165)استوارند 

p. 167) 6- کنند می از طریق تحلیل و ترکیب، تکثیر پیدا(Ibid, p. 169) .7-  متأثر از ساختمان وجودی

  .(Ibid, p. 171)ویژه نوع )در اینجا انسان( هستند 

 

 در نظریه اعتباریات« تربیت»بخش دوم: بازشناسی 

بر  «یتترب اعتبار»بندی و صورت «یاتاز اعتبار یکی»عنوان به «یتترب» یبازشناسدر این بخش به 

برای این منظور ابتدا اصول  یات خواهیم پرداخت.اعتبار یهدر نظر ییعالمه طباطبا یدگاهاساس د

ابه یکی از مثبه« تربیت»شناختی مرتبط با بحث حاضر در نظریه اعتباریات بررسی شده و در ادامه روش

 معرفی، و احکام آن بررسی خواهد شد.« اعتباریات»

ات ی نظریه اعتباریبندصورتعالمه در ضمن : «یتترب» یمفهوم شناس یشناختروش الف( اصول

ی این نظریه نیز کرده است. عالوه بر این با بررسی درجه دوم این نظریه شناختروشاشاراتی به مباحث 

برد. اگرچه بررسی ی که عالمه در کار خود از آن استفاده کرده است پیشناختروشتوان به اصول می

 تریناختصار به مهمی است، لکن در اینجا بهمطالعه مستقل ی عالمه در نظریه اعتباریات شایستهشناسروش

 شود.مواردی که برای هدف این مقاله حائز اهمیت است اشاره می

وان عنبه« متابعت از علم» و «استخدام»، «حسن و قبح»، «وجوب» مانند یاز امور یی( عالمه طباطبا1

معامالت و » و «سخن» ،«یاجتماععدالت » ،«یتمالک» ،«یاستر» مانند یقائم به فرد و از امور یاتاعتبار

ه طرح ک شودیم تذکرم ،است. اما در هر دو دسته کردهقائم به اجتماع بحث  یاتعنوان اعتباربه« معاهدات

ه و در مقام صورت گرفت گیرند،یقرار م یگرد یاتاعتبار یهو پا یشهکه ر یاتیعنوان اهم اعتبارموارد به ینا

 یهنظر ینبه بسط ا توانیرو م. ازاین(Tabatabai, 2013, vol2, p. 217) است امدهیبرن یاتاستقراء همه اعتبار

 سخن گفت.نیز  یگرید یاتمبادرت کرد و از اعتبار

یبرم یامور اعتبار یلتحل یرا برا« توهم مجرد» ینکهعالوه بر ا یشناخت( عالمه از جهت روش2

مطالعه » ،«یواناتو اجتماع ح یلعه جوامع بدومطا»، بر آن است که با (Tabatabai, 1983, p. 123) ندیگز

 «روندهتفکر پس یرس یقجهان از طر ینحضورش در ا یتصور انسان در ابتدا»و « نوزاد یهاحاالت و کنش

(Tabatabai, 2013, vol2, pp. 201-202) رو نازای یافت.دست  اییهو پا یاصل یاتبه کشف اعتبار توانیم

 کرد. میاستفاده خواه شناختیروش هاییهتوص یناز ا یمفهوم اعتبار یکعنوان به «یتترب» یلتحل یبرا

دارند، و ذهن انسان بدون استعانت  یخارج یتدر واقع یشهر یات( عالمه معتقد است که همه اعتبار3
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 یجهنت یهر امر اعتبار»که  کندیدیگر عالمه اذعان معبارت. بهیستن یاتقادر به برساختن اعتبار، از خارج

معموالً هر  یشانرو ا. ازاین(Tabatabai, 1983, p. 129) «است یخارج یقیتصرف قوه وهم انسان در امر حق

آن  یصورت اعتبار درنهایتقرار داده و  یمورد بررس یو اعتبار ینیرا در دو سطح تکو «مفاهیم»از  یک

 یاجتماع یجبرآوردن حوا یانسان برا که کندیاذعان م یشان. اگرداندیآن برم ینیتکو صورتبهمفهوم را 

حسن، قبح، وجوب،  یلاز قب یخارج یامور به اوصافِ»را  ی اعتباریامور کندسعی می و تحقق سعادتش،

یعنی حد  (Tabatabai, 1995, vol7, pp. 171-172) «یدحق، و باطل و امثال آن وصف نما یت،حرمت، ملک

ر را د یتمفهوم ترب توانیرو مازاینآورد.  به وجودامور خارجی را به امر دیگر بدهد و آن امر اعتباری را 

 قرار داد. یمورد بررس یاعتبار یتو ترب ینیتکو یتدو ساحت ترب

 یض اجتماعکه بدون فر کنندیم یمعرف یاتیقائم به اجتماع را اعتبار یاتاعتبار یی( عالمه طباطبا4

 یاتِ عتبارا ،. در مقابلیمفرض اجتماع هست یازمندن هاآنتصور  یو برا یست؛ولو دونفره امکان تصورشان ن

 یازمندمل خود نع یبرا کرد، بازهمیم یتنهایی در عالم زندگکه اگر انسان به هستند یاتیاعتبار ،قائم به فرد

 یدر زمره یدرا با یتاعتبار ترب رسدیرو به نظر مازاین. (Tabatabai. 2013, vol2, p. 202) بود هاآناعتبار 

و  یطب مربدو ق بدون فرضاست که  یندیاساساً فرا یت. چراکه تربکردقائم به اجتماع بحث  یاتاعتبار

 .1تفرض اجتماع اس یازمندرو نازاینامکان تحقق ندارد،  یمترب

 ییبرخوردار است. از سو توأمان گییژمختلف از دو و یاتِعالمه در مورد اعتبار هاییل( تحل5

. شودیشامل م -داوریارزشبدون -آن را  یقاست که تمام مصاد یبه نحو یامر اعتبار یکعالمه از  یلتحل

 یاردر اخت یآن امر اعتبار فمختل یقمصاد یانم یارزش داور یرا برا یاریمناط و مع یگرد یو از سو

و  است که مطلق اعتبار حسن یحسن و قبح، سخن عالمه به نحو مثال در بحث از اعتبارعنوان. بهگذاردیم

ده ش یاد «یفیتوص یتنسب»که از آن به  دهدیم یحتوض یخاص یقبح در همه جوامع را بدون ارزش داور

                                                 
عمل  ایهستند که وجودشان قائم به فرض اجتماع است و متفاوت از اعتبار  اعتباریاتی اجتماع، به قائم اعتباریاتاز  منظور .1

 یکآنکه در نظر گرفتن اجتماع است حال یازمندوجودش ن یعنیاعتبار بعد االجتماع است  یکاست. به عنوان مثال زبان  یاجتماع

رخ  یماعصورت اجتبه تواندیعنوان اعتبار قبل االجتماع مخوردن به کهید در حالیدر خلوتش با خود سخن بگو تواندیفرد م

 ولو. است نفر دو عاجتما یک گرفتن در نظرکم دست یازمندن یتمفهوم ترب یریگسخن است که شکل یتدهد. در باب مسئله ترب

 رایج مفاهیم هک است توجه شایان ترتیب بدین. بگیرد نظر در خودش با خودش نسبت در را آن معنا این به تنبه از پس فرد آنکه

 و تربیم از نظر مصداقی تطهیر و... اگرچه تزکیه، همچون دارد، داللت خودتربیتی بر هاآن از وجهی الاقل که تربیت با مرتبط

 و است اجتماع به مقائ امریمطلقاً  تربیت بنابراین. کرد تفکیک توانیم را متربی و مربی از نظر مفهومی اما است؛ نفر یک مربی

 .نیست دیگری تربیتِ در منحصر مذکور تعریف
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 یحوضکه ت دهدیمختلف به دست م یهاحسن و قبح باراعت یارزش داور یبرا یاریمع یگرد یاست. و از سو

مانند  و یدر مورد اعتبار حکومت، عدالت اجتماع یشانا یحاست توض ینهمچن آن در قسمت قبل گذشت.

به  ییاشد. از سوب یاساس یژگیدو و ینحائز ا یدارائه خواهد شد با یتکه از اعتبار ترب یینیتب بنابراینآن؛ 

مالک  ییو از سو ،دیآن در اجتماعات مختلف برآ یقتکثر مصاد یینعهده تب ازباشد و  یندپا «یفینسبت توص»

 . کندارائه  یارزش داور یبرا یاریو مع

در باب  یاگرچه بحث مستقل ییعالمه طباطبایکی از مفاهیم اعتباری:  مثابهبه« تربیت»ب( طرح 

ه ک اردد یخود اشارات یهابندی نکرده است، اما در بحثاز آثار خود صورت یکهیچدر  یتاعتبار ترب

 یاتباراعت یزهنگام بحث از تما ازجمله. کندیقلمداد م یامر اعتبار یکرا  یتآن است که ترب دهندهنشان

فرض  یب ،یدسته از ادراکات اعتبار یک» :کندیاشاره م «اطفال یتترب»قائم به فرد و قائم به اجتماع به 

 «هاآن یراطفال و نظا یتو ترب جیمانند افکار مربوط به اجتماع ازوا یستن یرصورت پذ« اجتماع»

(Tabatabai, 2013 vol2, p. 202). 

. عالمه در مباحث خود کردارائه  توانیم یتترب ی بودناعتبار یهایی برااستدالل ینبراعالوه

که  کندیمثال اذعان معنوانبه ؛صادق است یتکه در مورد ترب بردینام م یاعتبار یممفاه یهایی برامالک

 یدو نسبت با دهیمتعلق قوه فعاله گرد یاست که به وجه ینا یمفهوم فکر یکبودن  یدر اعتبار یضابطه کل»

مرتبط با عمل  یامر یت،روشن است که ترب (Tabatabai, 2013 vol2, p. 200) «را در آن توان فرض کرد

 میمفاه یقاعده کل یلذ ینبنابرا .است یاریبس های«یدبا»رو ممزوج با و ازاین -یگردر نسبت با فرد د-انسان 

 ی است:بندقابل صورت یتترب ینبد قیمنط یاسق صورتبهگفته  یش. مطلب پگنجدیم یاعتبار

 ،را بتوان در آن فرض کرد «یدبا» متعلق قوه فعاله انسان باشد و نسبتِ یکه به وجه ی( هر مفهوم1

 ست.یاعتبار

 کرد. را در آن فرض یدنسبت با توانیاست که متعلق قوه فعاله انسان است و م یمفهوم «یتترب( »2

 است. یاعتبار یمفهوم یت( ترب3

معطوف  یامکان یصهو برخورداری از خص ینیعدم وجود ضرورت تکو ییعالمه طباطبا ینعالوه برا 

به صورت ، چنانکه (Tabatabai, 1983, p. 135) شمارندبرمی یامور اعتبار یهااز نشانه یکیبه اراده انسان را 

 یرویپ ینیمعطوف به اراده انسان دارد و از ضرورت تکو یامکان یوجود یتترب کنیم،یدرک م شهودی

و  یستن ینآنکه چنحال ،عدم آن ممتنع بود ،برخوردار بود ینیعالمه اگر از ضرورت تکو یر. به تعبکندینم

 عدم آن را مشاهده نمود. یت،ضمن وجود معدات ترب توانیم
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 توجه به سه نکته الزم است. بخشدراین : هبا مفاهیم اعتباری مشاب« تربیت»ج( مقایسه 

که  یاتیباراعت یشترِدر ب. ندکه در خارج موجوداست  ی استوارمجموعه افعال یبر رو تیاعتبار ترب -1

 یاستار راعتب مثالعنوانتابع جعل و قرار داد انسان است. به تنها یاعتبار امرِ ، وجودِکردهاشاره  به آنهاعالمه 

ل حاص تنها -شودیو امر گذاشته م یدز یانرأس و بدن اخذ شده و م یانم یقیحق یارابطه ویاگرچه از ر-

 ینچن یتو امر وجود ندارد. اما اعتبار ترب یدز یانم یخارج یزیچ یچه ،جعل ینجعل انسان است و بدون ا

سبت به شخص ن یک یاز سو ی واقعی و غیر اعتباریها و حرکاترفتار ،در خارج یتدر اعتبار ترب یست؛ن

اعتبار  «یتترب» اصیخ یطحرکات و سکنات را تحت شرا ینو سپس ما ا دهدیرخ م یگرء دشی یاشخص 

 . دهیمینام م یرا مترب یگرو طرف د یطرف را مرب یکتبع آن، کرده به

 .دهدیرا انجام م یمتعدد و مختلف یهاتیفعال ،اعتبار در خارج کیتحقق اثر  یانسان برا -2

هایی چون، گرفتن لقمه، دست را به سمت دهان بردن، لقمه را تحقق اعتبار خوردن، فعل یمثال براعنوانبه

انسان مجموعه  شودیآنچه باعث م .و مانند آن الزم است یدنحرکت زبان، بلع یدن،در دهان نهادن، جو

است که در  یو کمال یتغا کند، یراعتبار وحدت ببخشد و از آن به خوردن تعب یکافعال متکثر را تحت 

ال که در مث)است  کردهخوردن را اعتبار  یت،داده و بر اساس آن کمال و غا یصافعال تشخ ینا یپس همه

 مجموعه ،در خارجیت مانند زراعت و ترب یکه افعال یمتوجه کن یدبا کنون. ایری(عبارت است از س حاضر

اعتبار  یتترب زراعت یا و آن را یدهرا وحدت بخش هاآنما همه  کهوجود دارد  1از افعال و حرکات متکثری

 یتیت از غاعبارت اس شودیم یتاعتبار ترب یلعالمه آنچه باعث وحدت افعال مختلف ذ یطبق مبنا کنیم.یم

 .شودیآن در نظر گرفته م یکه برا

وجود  و مانند آنچون زراعت، طبابت  یمیبا مفاه یتاعتبار ترب یانم یتفاوت مهم و اساس یک -3

اما تحقق  .یستن مفعول آن اعتبارتحقق زراعت و حصول اثر آن در خارج متوقف بر اعتبار  ینکهدارد، و آن ا

ما با دو  ،یتدر ترب چراکهاست.  ندیفرآ نیا یوو حصول اثر آن منوط به اعتبار آن توسط هر دو س تیترب

عتبار را انجام ا ینا یندفرآ ینا سویهر دو  ینکهمگر ا یابدتحقق نمی یتلذا تربیم. معتَبِر مواجه هست یسو

ئوس خود را اگر مر ؛است «یاستر»چون  یاتیهمانند اعتبار یتاعتبار ترب جهت،ازاین ناگفته نماند که دهند.

از  یتعتبار تربا یبترت ین. بدیافتتحقق نخواهد  یاستر، عکسو به یداعتبار ننما یسرا رئ یسمرئوس و رئ

                                                 
 یت،محصول و مانند آن؛ و در مورد ترب یدنچ ین،زم یاریآب  ر،بذ یدنپاش ین،مثال در مورد زراعت، شخم زدن زمعنوانبه .1

 که دهدیکردن، و مانند آن در خارج رخ م یهو تنب یقکردن، پرسش نمودن، تشو امرونهی دادن، توضیح شنیدن، و گفتن سخن

 .است شده تشکیل دیگر افعال و حرکات از یرثمتک یارافعال خود از مجموعه بس این از هرکدام البته
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. باهت داردش یاستبه اعتبار ر یگرد ییو از سو چون زراعت و طبابت و مانند آن است یمیمشابه مفاه ییسو

 شود، و وجه شباهت دوم اینکهیموجود در خارج سوار م یکه اعتبار بر فعلوجه شباهتِ نخست آن است 

 .دو معَتبِر است عتبارتحقق اعتبار متوقف بر ا

در  ینیکوت یتهدا یکموجودات تحت  یعالمه، همه یطبق مبنا :«تربیت»د( فرآیند تکوین اعتبار 

کت حر ینضمن اشتراک در ا یوانکمال و سعادت خود هستند. انسان بلکه مطلق ح سویبهحال حرکت 

 یلن یانسان برا یناست. بنابرا یاتاعتبار گرییانجیم یازمندو کماالت خود ن یاتبه غا یدنرس یبرا ینیتکو

 یاعتبار ینولا« اعتبار وجوب»اساس  ینبر ا زند؛یدست به اعتبار م «یشترب یهست یلتحص» یابه کمال خود 

و  دهدیمدنظرش قرار م یتغا و خود یانبرداشته و م یخارج یضرور یاست که انسان، آن را از رابطه

من » یدگویم -یلو وسا افبا درک روابط اهد-و بالفاصله « آورم دست بهفالن کمال را  یدمن با» گویدیم

 یقاز طر یعتاست که فطرت و طبدامی  ینعالمه اول یربه تعب «اعتبار وجوب»؛ «فالن عمل را انجام دهم یدبا

 (Tabatabai, 1983, pp. 123-124 &, 2013, pp. 127-131).کند یبنا م یاتشانسان و غا یانقوه وهم م

 یشتر،ب یهست یلخود در جهت تحص یالها و امخواست یدر ادامه انسان با توجه به تنوع و گستره 

ثال آن و ام یاهاناعتبار استخدام، از جمادات و گ یبترت ین. بدگیردیرا که بتواند به خدمت م چیزیهر 

 یبرا کندیمرحله انسان درک م ین. در ایابدیگسترش م یزن هاو سپس انسان یواناتو به ح گیردشکل می

طور خالصه بنابراین به .(Tabatabai, 2013, vol2) مجبور به اعتبار اجتماع است یشترب یهابه خواسته یدنرس

کسب  یکه متضمن تلق-« مقدور یتموقع»به « موجود یتموقع»حرکت انسان همواره از توان گفت که می

 بهیل م .تاعتبار اس یگرواسطه یازمندن ،مقدور یتبه موقع یلن یخواهد بود. انسان برا -است یشترب یهست

 یهاو اراده هازهیو سپس با تزاحم انگ کندیاستخدام م عتبارانسان را مجبور به خلق ا یشتر،ب یهست یلتحص

 . زندیتماع مدست به اعتبار اج یرفته،پذ یشترب هاییربه خ یابیدست یاجتماع را برا یتهمنوعان مجاور، محدود

 یاعتبار عدالت اجتماع یاعتبار وجوب، اعتبار استخدام و اعتبار اجتماع، مسئله یرس یعالمه در ادامه

 یاتظ حاجتماع و حف هاییروحفظ تعادل ن یاجتماع و برا یلتشک درنتیجه. اعتبار عدالت نمایدیمطرح م را

آنچه اعتبار  مهکه به ه ابدییاما انسان به تجربه درم .(Tabatabai, 2013, vol2) است یاجتماع ضرور یو بقا

خود  یهاو خواست یالتحقق ام هاییدگیچیبا پ تواندیتنهایی نمکه به کندیاو درک م رسد.ینم کند،یم

 یداهایش بها و خواستتر آرزوراحت یاتر، سریع یشتر،تحقق ب یکه برا کندیشود. او درک م روروبه

 یدادهاو امکان و استع ییضعف خود از سو ان فقر وتوأمشود. شهود  یباترز یتر، داناتر، تواناتر و حتقوی

 یتمتم که تربهس یمن محتاج به مرب» یدو بگو یدهگرد یتترب تبارمتوجه اع شودیباعث م یگرد یخود از سو
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 .(Tabatabai, 1995, vol8, p. 404) «کند

 جودو فرزندشان بهای که در دل پدر و مادر نسبت به عالمه معتقد است رحمت ویژه یگرد یسو از

رحمت به معنای نوعی تأثیر نفسانی است، که »نماید. به تعبیر ایشان می ها را به تربیت فرزند وادارآید، آنمی

آید و صاحبِ دل می از مشاهده محرومیتِ محرومی که کمالی ندارد و محتاج رفع نقص است در دل پدید

با مشاهده ضعف در کودکان  ینوالدداده و نقصش را رفع کند... کند که او را از محرومیت نجات می را وادار

ه در ک کندیکند؛ محبت و مودت وادارشان م تأمینخود را  یجحوا تواندیتنهایی[ نم]او به ینکهو مشاهده ا

ا او ر یدبا» گویدیو م کردهرا اعتبار  یترو تربازاین (Tabatabai, 1995, vol16, p. 20) «او بکوشند یتترب

ن بقاءِ نوع در منظور تضمیعالمه معتقد است این محبت ویژه به فرزند، موهبتی الهی است که به «.کنم یتترب

 شود و هرگز نوع بشر دواممی کلی منقطعاگر این رحمت نبود نسل به»گیرد که می دل پدر و مادر قرار

 (.Ibid« )یافتنمی

 یماعِ مدنو بلکه به اجت یستدود به اجتماعِ خانواده نرابطه مح یناتوان دریافت که می تأملبا کمی  

با افراد  در اجتماع افراد بالغ با درک نسبت خود .کندیم یتسرا یزاجتماع ن رافراد بالغ و نابالغ د یانو نسبت م

 بهفکر در اجتماع  ینا یبترت ینبدشوند. می ها برای کسب کماالت بیشترنابالغ متوجه ضعف و احتیاج آن

 حالدرعین .است رشدنایافتهدر افراد  یمستلزم تحقق کماالت ی،که تداوم و رشد و تعال آیدیم وجود

به  یابیدست یاکنند  یداتنهایی به آن کماالت دست پافراد به دهدیاجازه نم یا یویدن یاتح هاییتمحدود

 دیدر اجتماع پد یتاعتبار تربرو ازاین است؛همراه  یادیز هاییو دشوار یارآن کماالت با صرف زمان بس

 هایلیتحلهای فرهنگی ضرورت دارد. این اعتبار در جهت تداوم و بقاء جامعه و انتقال علوم و ارزش .آیدیم

است.  یتو ترب یمتعل درگروم اجتماع وآن است که تدا دهندهنشانمختلف در مورد تداوم اجتماع 

 یازمندن زیاست، بقا و تداوم اجتماع ن یاعتبار و آگاه یازمندن که بقا و تداوم انسان طورهماندیگر عبارتبه

 ینب تربیت و یمتعل یقاز طر یاجتماع یهاو ارزش یآگاه .مشترک است یهاو ارزش هایاعتبارها، آگاه

  .است یتاعتبار ترب یازمندن یارو هر جامعه. ازاین(Parsania, 2012)یابد یهای مختلف انتقال منسل

 

 در کشاکش حقیقت و اعتبار« تربیت»سوم: بخش 

گرایان در مواجهه مواضع برساخت اساساًبحث از نسبت حقیقت و اعتبار در بازشناسی مفهوم تربیت 

یابد. درواقع این می دهند، اهمیتمی های اجتماعی را احاله به جعل و قرارداد انساناجتماعی که همه واقعیت

توان با ابتنا بر توافقی برساختی در اجتماع ،فرآیندی را می ست که آیاپرسش اساسی همواره پیش روی ما

ی تربیتی، ورود به یک نظام اعتبار صرفاًصفت مربی را اطالق کرد. آیا  -یا هر شیء–تربیت نامید و به هر فرد 
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 نامثبت صرفاًکند؟ آیا می وپرورش، یک فرد را مربیو با اخذ پست و عنوان معلمی از سوی سازمان آموزش

های دهد؟ پرسشمی آموزی فرد را به طور واقعی در جریان تربیت قراردر مدرسه و اخذ عنوان اعتباری دانش

اری برای ی معیوجوجست، و همچنین «تربیت»های حقیقی و تکوینِی روشنی لزوم توجه به جنبهمذکور به

 دهد. می تمایز اعتباریات لغو و غیر لغو را نشان

ترین مباحث ز مهمیکی ا: ی اعتباریات عالمه طباطباییکیفیت ارتباط حقیقت و اعتبار در نظریهالف( 

های مختلف رسد اختالف میان قرائتاعتباریات تبیین دقیق نسبت حقیقت و اعتبار است؛ به نظر می در نظریه

معتقد  سوکگردد. عالمه از یاعتباریات به تفاوت نظر در نسبت بین امر حقیقی و اعتباری بازمی از نظریه

باری های اعتهای حقیقی و گزارهشود و رابطه استنتاجی منطقی گزارهنمی است که در اعتباریات برهان جاری

بر این عقیده  اً یقو؛ و از سوی دیگر (Tabatabai, 1983, p. 90 & 2013 vol2, pp. 167-168)وجود ندارد 

است که میان امور اعتباری و امور حقیقی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، تا آنجا که بدون این ارتباط، امر 

 شود.می اعتباری از معنای خود ساقط و به امر موهوم محض تبدیل

ت یفیفی ک»ی االعتباریات را به دو مقاله مستقل تقسیم کرده است؛ مقاله نخست را عالمه رساله

فی کیفیت ترتب »و مقاله دوم را  (Tabatabai, 1983, p. 124)« استتباع االمور الحقیقیه لالمور االعتباریه

ها به ترتیب از نام نهاده است و در آن (Tabatabai, 1983, p. 152)« االمور الحقیقیه علی االعتباریات

 کند.می بحث «حقیقی بر اعتباریاتچگونگی ترتب آثار »و « چگونگی پیروی اعتباریات از امور حقیقی»

او معتقد است که امر اعتباری یک امر ذهنی است که در خارج، وجود عینی ندارد. همچنین این امر 

رو . ازاین(Tabatabai, 1983, p. 129)وجود بیاید  تواند بهبدون استعانت نفس از خارج نمی اعتباری،

ارجی بازگردد در غیر این صورت هر مفهوم اعتباری معنایی ضروری است که امور اعتباری به امر حقیقی خ

 دلبخواه و غیرثابت خواهد داشت، در حالی که چنین نیست؛ برای مثال معنایی که برای مالکیت در نظر

 گیریم و معنای وجوب غیر از معنای حرمت است. می گیریم غیر از معنایی است که برای ریاست در نظرمی

ای وجود دارد و نفس انسان بدون استعانت از خارج، امور ر حقیقی و اعتباری رابطهبنابراین بین امو

مراد »کند که می سازد. عالمه تصریحمی ها راکند، بلکه با مشارکت معانی حقیقی، آننمی اعتباری را انشاء

توان گفت که امر می رو. ازاین(Tabatabai, 1983, p. 129)« از این مشارکت نوعی اتحاد و یگانگی است

شود می اعتباری حاصل تصرف قوه وهم در حقایق است. این تصرف چنانکه گفته شد به این صورت انجام

 دهد تا آثار مدنظرش را تحقق بخشد. می که انسان حد چیزی را به چیز دیگری

ن اما، انحاء ایکرات به ارتباط امر اعتباری با امور حقیقی اشاره کرده است اگرچه عالمه خود به 
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اعتباریات در ابهام باقی  1ارتباط را شرح نداده است؛ این امر باعث شده معیار تشخیص لغویت و عدم لغویت

بماند. در اینجا بر آنیم که با توجه به اشارات ایشان، انحاء ارتباط میان امر اعتباری و امور حقیقی را بیان 

. بر این اساس چهار رابطه تحت میابیدستتر از اعتباریات لغو و غیر لغو و از خالل آن به تبیینی دقیق 2کرده

قیقت و ی ارتباط حنوعی توضیح دهندهعنوان محل اعتبار، مبدأ اعتبار، وجه اعتبار و اثر اعتبار، هر یک به

 اعتبار هستند.

اید دو امر حقیقی در خارج وجود داشته باشند تا اعتبار: منظور از محل اعتبار آن است که ب محل -1

است. باید دو « احمد رئیس محمود»گوییم می بتوان نسبتی اعتباری را میان آن دو برقرار کرد. هنگامی که

فرد واقعی بنام احمد و محمود در خارج وجود داشته باشند تا بتوان نسبت اعتباری ریاست را میان آن دو 

شود. در اینجا برای یک وجود می و محل اعتبار همان حقیقتی است که اعتبار به آن اطالقربرقرار کرد. ازاین

شود؛ یعنی وجودی حقیقی با آثاری وجود دارد، که پس از اعتبار آثار می حقیقی، عنوان جدیدی اعتبار

 .(Tabatabai, 1983, p. 129)کند می جدیدی پیدا

ز وجودی حقیقی است که اعتبار کننده، حد آن را در غیر موضع اعتبار: مبدأ اعتبار عبارت ا مبدأ -2

باید یک رابطه تأثیر و تأثر )ریاست( حقیقی در تکوین وجود داشته  مثالًبرد. بر این اساس می خود به کار

 یقین، نسبت حقمثال انساعنوانوسیله قوه وهم نسبت اعتباری ریاست را بسازد. بهباشد تا انسان با مشاهده آن به

را میان یک شخص  -کندمی ی سر تبعیتامرونهپذیرد و از می که در آن بدن از سر تأثیر-میان رأس و بدن 

در هر اعتبار، »نامد. بدین ترتیب می دهد، شخص اول را رئیس و دیگران را مرئوسقرار می و افرادی دیگر

شود مگر اینکه به ازای نمی بنابراین اعتبار پیداامری حقیقی وجود دارد که حد آن به امر اعتباری اعطا شده، 

 .(Tabatabai, 1983, pp. 101 & 131-137)« آن حقیقتی باشد

وجه اعتبار یا غایت قصد شده: وجه اعتبار عبارت است از غایت و مصلحتی که اعتبار کننده از  -3

دن، انسان حد ضرورت خارجی را ر گرفته است؛ برای نمونه در اعتبار خورء بر غیر آن در نظاطالق حد شی

رو سیری وجه اعتبار دهد. ازاینمی دهد و این کار را برای کسب سیری انجاممی میان خودش و غذا قرار

 3کند که امر اعتباری بین دو حقیقت قرار داردمی خوردن است. عالمه در رساله االعتباریات تصریح

                                                 
یان نشود. این نکته در ب رود در خارج محقق. منظور از لغو بودن یا لغو نبودن یک اعتبار آن است که آثاری که از آن انتظار می1

 ر واکاوی شود.تر و با تفصیل بیشتطورکلی بیان شده است که در ادامه سعی می شود، به نحو دقیقعالمه طباطبایی و شهید مطهری به

 .امبرده بهره عاشوری مهدی دکتر ارجمند برادر با مباحثه از ارتباط انواع میان تفکیک در .2

 .«یقیه تترتب علی امور حقیقیه و تترتب علیها امور حقیقیه فهی امور غیر حقیقیه متوسطه بین حقیقتینامور غیر ضروریه غیر حق» .3
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(Tabatabai, 1983, p. 124)کند که منظور از این دو حقیقت، نقص و کمال است می . و همچنین بیان

(Tabatabai, 1983, p. 129)ی ، اما باید توجه داشت که همواره تلقی اعتبار کننده از نقص و کمال سازنده

نه خود نقص و کمال خارجی. بدین ترتیب هر امر اعتباری از یک سو از حقیقتی که همان  -اعتبار است

گیرد و از سوی دیگر آثار و نتایج خارجی یا همان کمال را به دنبال خواهد می ت نشئتنقص یا نیاز انسان اس

 داشت.

اند اما اثر اعتبار یا غایت تحصیل شده: اگرچه تلقی از نقص و کمال دو سر اعتباریات قرارگرفته -4

اس اعتباریات این اس باید توجه کرد که نقص و کمال خود نه اموری اعتباری بلکه واقعیاتی خارجی هستند. بر

اثری )غایت تحصیل  ضرورتاًشود. بر این اساس اعتبار می درنهایت از طریق فعل انسان به آثار خارجی منتهی

شده( در خارج دارد که البته ممکن است با غایت قصد شده متفاوت باشد و ممکن است باهم منطبق باشند. 

عتباریات موافق باکماالت حقیقی انسان و در راستای سعادت از سوی دیگر باید در نظر داشت که همواره اثر ا

، حرمت یفروشکمیی یا گراجنسهمفرد و اجتماع نیست؛ چنانکه بنابر شواهد قرآنی اعتباراتی همچون 

 کشاند. می ها جامعه را به تباهیطالق، تحریم ازدواج و مانندآن

دسته تقسیم کرد. بر این  6به  توان اعتبارات رامی با توجه به روابط میان امور اعتباری با امور حقیقی،

اساس در مرحله اول، اعتباریات بر اساس نسبتی که میان مبدأ و محل اعتبار وجود دارد به اعتبار پوچ و غیر 

شود و در مرحله بعد اعتباریات غیر پوچ بر اساس نسبتی که میان وجه اعتبار و اثر اعتبار است می پوچ تقسیم

شوند و در مرحله آخر، اعتباریات غیر خطا بر اساس نسبتی که میان اثر می تقسیم خطاریغبار خطا و به اعت

اعتبار باکماالت حقیقی انسان وجود دارد به چهار دسته اعتباریات لهو، اعتباریات لعب، اعتباریات هادی و 

 شود.می اعتباریات مضل تقسیم

محل اعتبار و مبدأ اعتبار گسسته یا مختل شده باشد. مانند  اعتبار پوچ: اعتباری که رابطه آن با -1

 زمانی که برای بیان دلیری انسان از رابطه زیبایی و طاووس معنایی اخذ کنیم.

اعتبار خطا: اعتباری است که در آن میان وجه اعتبار و اثر اعتبار تطابقی وجود ندارد. مانند هنگامی  -2

 یابد.  اش افزایشبنوشد و تشنگی که فردی برای رفع تشنگی و تحصیل سیرابی آب شور

رد مانند ندااعتبار لهو: اعتباری که اثر دارد اما تطابق میان وجه اعتبار و اثر اعتبار موضوعیت  -3

 ها که در آن مراد خود فعل است نه اثر آن فعل.قوانین بازی بچه

اعتبار لعب: اعتباری که اثر دارد و تطابق میان وجه اعتبار و اثر اعتبار نیز محصل است اما نسبت  -4

 ی.گاثر و وجه اعتبار باکمال حقیقی فرد و جامعه، دارای اهمیت نیست؛ مانند قوانین راهنمایی و رانند
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اعتبار مضل: اعتباری که بین وجه اعتبار و اثر اعتبار تطابق وجود دارد و اثر ارتباط در خالف  -5

 گرایی، ربا.جنسجهت و مغایر باکماالت واقعی و سعادت فرد و جامعه است. مثل هم

راستا و  راعتبار هادی: اعتباری که بین وجه اعتبار و اثر اعتبار تطابق وجود دارد و اثر ارتباط د -6

 جهت باکماالت واقعی و سعادت فرد و جامعه است. مثل اعتبار عدالت، اعتبار ازدواج.هم

 

 اقسام اعتباریات -1 شکل

 

 انواع اعتبار -2 جدول

 أمبد یابا محل اعتبار  ارتباط 

 اعتبار

 وجه با اعتبار اثر ارتباط

 اعتبار

 یقیحق باکماالتاثر ارتباط  اعتبار

 ندارد ندارد ندارد پوچ اعتبار

 ندارد ندارد دارد خطا اعتبار

 اهمیت فاقد اهمیت فاقد دارد لهو اعتبار

 اهمیت فاقد دارد  دارد لعب اعتبار

 جهت خالف دارد دارد مضل اعتبار

 جهت هم دارد  دارد هادی اعتبار

 

 توانیت می اعتباریاعالمه در نظریه طبق مبانی: «تربیت»ب( حقیقت و اعتبار در بازشناسی مفهوم 

ی متعددتوان به مصادیق می ینیتکو یتتربکرد. در مورد  یکتفک «یاعتبار یتترب»از  را« ینیتکو یتترب»

شاره ا« رحمش رد ینمادر و جن یاننسبت م»، و «نسبت انسان و بدنش»؛ «نسبت رب با همه مخلوقات» مانند

ان مانند سایر مخلوقات، موجودی است تحت تربیت الهی ... کما اینکه انس»کند که می عالمه اذعان .کرد

اعتباریات
اعتبار پوچ

چاعتبار غیر پو
اعتبار خطا

ااعتبار غیرخط

اعتبار لهو

اعتبار لعب

اعتبار مضل

اعتبار هادی
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این تربیت، تربیتی است تکوینی، نظیر « 1مُسْتَقِیمٍ  عَلَى صِرَاطٍ رَبَِّی إِنََّ بِنَاصِیَتِهَا آخِذٌ هُوَ  إِلََّا دَابََّةٍ مِنْ مَا»فرمود 

ارند سوی خدای خود دمسیری که همگی بهتربیتی که خدای سبحان در غیر آدمیان و در جمیع کائنات در 

 یتترب ینبنابرا ؛)vol6, p. 244) Tabatabai, 1995« 2الْأُمُور تَِصیرُ اللََّهِ إِلَى أََلا»اعمال کرده و فرموده است 

 یگرد یوجودم وسیلهبه یموجود یبرا یشترب یهست کمال و کسب رفع ضعف و نقص یا متضمن ینیتکو

 یندیفرا یط یگری،توسط موجود د یمعنا است که موجود ینمتضمن ا ینیکوت یتترببدین ترتیب است. 

 -باشد« فال»بهتر از « ب»شرط آنکه به-« ب» یتبه موقع« الف» یتاز موقع -بدون دخالت اعتبار- ینیتکو

 شود.  یدهرسان

لکه ب در اینجا نکته مهم آن است که انسان تنها حرکتی جبری و تکوینی برای نیل به سعادتش ندارد،

رو دیگر سعادت و شقاوت انسان ذاتی او نیست. ازاینعبارتباید با عمل خود سعادتش را کسب کند. به

ش برای حکم فطرتسعادت و شقاوت اقتضاء ذات نیست لذا انسان به»نیازمند نوع دیگری از تربیت است. 

رو اگرچه . ازاین(Tabatabai, 1995, vol13, p. 264)« زندمی رسیدن به مقاصدش به تعلیم و تربیت دست

 موظف به تربیت امت کرده است، اما شیوه این تربیت را از غیر راه تکوین قرار داده است. خداوند رسوالن را 

طبق مبنای عالمه، تربیت )به معنای اعتباری اجتماعی( از طریق مشاهده تربیت تکوینی و انتقال 

بیتی باهم نسبتی تر ضرورتاًکه در خارج –نسانِ مختارِ معتبری دو اضرورت تکوینی موجود در آن، به رابطه

تواند می شویم کهمی های مفهومیآید. با دقت در مصادیق تربیت تکوینی، متوجه مؤلفهبوجود می -ندارند

دی منتاند از: حرکت و تغییر، تأثیر و تأثر، غایها عبارتعنوان معیار اعتبار تربیت قلمداد شود. این ویژگیبه

ترازی مندی، رشد، تدریجی بودن، ، دوسویه بودن، رفع نقص و محرومیت، و تحقق کمال، ناهمو جهت

مربی و متربی، منشأ بودن رحمت و عشق مربی به متربی، و مانند آن. بدین ترتیب مبنا و معیار درستی )عدم 

 .ینی وجود داردای است که در تربیت تکوهای اساسیلغویت( اعتبار تربیت وابسته به ویژگی

بر این اساس با تحلیل هر یک از ارکان اعتبار تربیت، به معیاری برای سنجش اعتبار تربیت نائل 

 :قرارندخواهیم شد. بر اساس آنچه تاکنون بیان شد، در اعتبار تربیت ارکان اعتبار از این 

 :تبار یا متربیان اعمربی و متربی  عنواندو یا چند شخص واقعی در خارج که سپس به محل اعتبار

 شوند.می

                                                 
، است )سوره هود راست راه بر من پروردگار راستى به. دارد دست در را اشهستى مهار او اینکه مگر نیست اىجنبنده هیچ 1.

 .، ترجمه فوالدوند(56آیه 

 .. ترجمه فوالدوند(53گردد )سوره شوری، آیه ،بازمى خدا به کارها[ همه] که . هشدار2
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  :تربیت تکوینی بین موجودات؛ )خدا و جهان؛ مادر و جنین؛ نفس و بدن(مبدأ اعتبار 

 :رفع نقص و محرومیت از دیگری و تحقق کمال برای او. وجه اعتبار 

  :ر.مندی از هستی بیشتتغییر موقعیت از موقعیت موجود به موقعیت مطلوب یا بهرهاثر اعتبار 

 بندی است:انواع مختلف اعتبار تربیت قابل صورت بنابراین

 «من این چوب » اعتبار تربیت در جایی که مبدأ و محل مناسب ندارد. مانند گزارهپوچ: « اعتبار تربیت

 «! کنممی را تربیت

 «زمانی که شخصی کاری را تربیت اعتبار کرده اما اثر دیگری جز تربیت محقق  خطا:« اعتبار تربیت

 مهکند و به او صدطرز شدیدی تنبیه میآموزش او را بهمعلمی که برای تربیت دانششود؛ مثل 

 زند.می

 «ها در فضای بازی بین خودشان یکی را معلم و دیگری را مانند وقتی بچه لهو:« اعتبار تربیت

 پردازند.کنند و به بازی میاعتبار می آموزدانش

 «بار عنوان معلم اعتهای رسمی، فردی بهمانند وقتی از طریق قانون و قرارداد لعب:« اعتبار تربیت

وزش عنوان تربیت، به آمتربیت است موضوعیت ندارد. یا زمانی که معلم به واقعاًشود اما و آنچه می

فردی  ها نسبتی باکمال و سعادتآنکه آن مطالب و فعالیتپردازد بیهایی میمطالب یا انجام فعالیت

 داشته باشد.  آموزدانشاجتماعی  و

 «شود اما از طریق فرآیندهای آموزشی و تربیتی می زمانی که تربیت اعتبار مضل:« اعتبار تربیت

شود. مانند وقتی که می آموز در او محققمناسب کماالتی متضاد باسعادت فردی و اجتماعی دانش

 شود.می رحم تربیتکار بییتناجطی یک فرایند تربیتی حساب شده یک دزد ماهر، یا یک 

 «شود و از طریق فرآیندهای آموزشی و تربیتی می زمانی که تربیت اعتبار هادی:« اعتبار تربیت

 شود.می آموز در او محققسعادت فردی و اجتماعی دانشمناسب کماالتی متناسب با

رسد از موارد فوق آنچه بیشتر محل ابتال است، اعتبار تربیت لعب و اعتبار تربیت خطا است. می به نظر

 گذاران و فعاالن تعلیم وسیاست موردتوجهو اثر اعتبار تربیت، بیش از همه  1بر این اساس باید وجه اعتبار

ودن، تدریجی ر آن دوسویه بتربیت قرار داشته باشد. بدین تربیت اعتبار تربیت هادی، اعتباری است که د

 بودن، حرکت به سمت کمال واقعی متربی، رشد، رابطه بر محور رحمت و مودت، و مانند آن لحاظ شود. 

                                                 
رو برای نشود. از ایوجه اعتبار بیشترین ارتباط را با مبدأ اعتبار دارد. زیرا اساساً وجه اعتبار از روی مبدأ اعتبار ساخته می .1

 مراقبت از وجه اعتبار باید همواره مبدأ اعتبار و خصوصیات آن را مدنظر داشت.
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که  ندییاست که در ظرف اجتماع در مورد فرآ یاعتبار ییمعنا یتترب توان گفتمی اساس ینبر ا

تحقق کماالتی برای متربیان، دوسویه بودن، رود که متضمن می است بکار یانچند نفر در جر یادو  یانم

 است.ها مندی و محوریت مودت و رحمت و مانندآنتدریجی بودن، غایت

 

 نتیجه

وان گفت تمی رونیازاها و جوامع ریشه دارد. معنای تربیت حائز تکثری است که در تفاوتِ فرهنگ

مانند همه - یتاساس اگرچه اعتبار ترب یناست. بر ا «مندیتموقع» ی،امر اعتبار یک یمثابهبه یتتربکه 

ل اعتبار رو اصو ازاین-نوع انسان است  ناظر به یواقعیاز ن یکبر  یمبتن -اجتماع یبرا ریضرو یاتاعتبار

. کندیم ییرغت یاجتماع هاییتدر جوامع مختلف و با توجه به موقع یتترب معانیلکن  -ثابت است یتترب

که اکنون  یالبا افع خواندهیم «یتترب»اش اجتماعی یزندگ یکه بشر در ابتدا یوعه افعالمجم یاچنانکه فعل 

 متفاوت است.  کلیبه نامدیم یتترب

 یک اتیدر طول ح یا-در جوامع مختلف  یمفهوم اعتبار یک یقمصاد ییربه تغ ماًیعالمه خود مستق

 فتیشرو پ یترق» گویدیم هاآن یقمصاد ییرو تغ ی. همچنان که در مورد ثبات معان1کندمیاشاره  -جامعه

کند، و مرتب رو به  یداتحول پ یدوشادوش حوائج زندگ یزندگ یلانسان در تمدن باعث شد که وسا

 «یدنما ییرفالن کلمه و اسم، همان اسم روز اول باشد، مصداق آن تغ کهدرحالیبگذارد،  یدگرگون

(Tabatabai, 1995, vol2, p. 478)یجتماعا یاتدر جوامع مختلف و در نسبت با غا یتاعتبار ترب ینا؛ بنابر 

 در تربیت تلف،مخ هایبینیجهان با تربیت اعتبار وجه وابستگی به توجه با گریدعبارتبه. متفاوت است

 یاراعتباریات در اخت که نظریه ییمبنا رسد،یبه نظر م .باشد متفاوتباهم   یا نسبی طور کلی به تواندمی جوامع

اعتبار  یفیتوص تیو نسب یدفاع از تکثر فرهنگ -تمتفاو یخشونت نسبت به معان نفی با– ییاز سو نهدیم

 یات،ا اعتبارو ارتباط تنگاتنگ آن ب یتشناختن واقع تیبا به رسم یگرد یو از سو کند؛میرا ممکن  «یتترب»

کات و ن در پایان به برخی .کندیعام سقوط نم هاییتمدرن رواپست ینمنتقد گرایییتنسب یدر ورطه

 شود.اشاره می «یتترب» یمفهوم اعتباری بازشناس یجنتا

ت. بر اعتبار اس یک یسنجش درست یبرا یمهم یمبنا «یتعدم لغو»و  «یتلغو»عالمه  یطبق مبنا -1

                                                 
ر آن نبوده، حاکم ب یِاز دستگاه حکومت نیازبی گاههیچاگرچه جامعه  کندیاذعان م یتدر مورد اعتبار مُلک یشانمثال اعنوانبه .1

 سلطنت)مشروط  دائمی حکومت به( استبدادی)نامشروط  دائمی حکومت از کرده؛ تغییر تاریخ طول در یحکمران یهااما صورت

  (Tabatabai, 1995, vol3, p. 228)( جمهوری ریاست) وطمشر موقت حکومت سپس و( مشروطه
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 یاثر دیدر خارج اعتبارشده است و با یو غرض یتتحقق غا یبرا یمفهوم اعتبار یک یت،اساس قاعده لغو

 متناسب با خود در خارج داشته باشد وگرنه لغو است. 

شود می محقق ضرورتاًکمال و غایت مطلوب  -در صورت عدم وجود مانع–در تربیت تکوینی  -2

اما در تربیت اعتباری تحقق کمال نیازمند اعتبار هر دو سوی فرآیند یعنی مربی و متربی است. عالوه بر این 

 تواندیکته من ین. غفلت از اگیردیقائم به اجتماع قرار م یاتاعتبار یدر زمره «یتربت»عالمه،  یبندیمطبق تقس

که  یطیرادر ش یتاساس مفهوم ترب ینبر ا به همراه داشته باشد. «یتترب»مفهوم  یلای در تحلمقوله یخطا

 یا یک طوست یتهر دو حضور دارند اما اعتبار ترب یاحضور دارد ) -یمرب یا یمترب-  یندطرف فرا یکصرفاً 

 لغو خواهد بود.  یتهر دو طرف صورت نگرفته( اعتبار ترب

ضرورت  ینیکوت یت. در تربرسدیالزاماً به سرانجام نم ینیتکو یتترببرخالف ( ی)اعتباریتترب -3

اراده  ی،باراعت یتاما در ترب کند.ینم یچیسرپ از مقدمات خود یجهرو نتازاین .برقرار است یعلَّ ینی وتکو

حرکت  بلکه متضمن یستدر خارج ن کمالمستلزم تحقق  یاعتبار یترو تربدو معتبر دخالت دارد، ازاین

  در خارج است. -پنداشته شده- کمالسوی تحقق به

 یعلم انسان و معلوم خارج یانکه همواره م یاو بر اساس فاصله« اصل متابعت از علم»بر اساس  -4

بار ، اعتدیگرمطلوب وجود دارد؛ به عبارت  یتموجود و موقع یتموقع یصجود دارد، امکان خطا در تشخو

بنا  ،کمال و یاجاو از احت یتلق یامقدور  عیتموجود و موق یتانسان از موقع« و تصور یتلق»همواره بر  یتترب

. استفاده از عبارت شودینمدر خارج همراه « کمال»همواره با تحقق  یتترب یندرو فرآازاین شود،یم

ورت است. اما به هر ص نکته ینناظر به هم «یقتحق» یا «یتواقع»همچون  یعبارات جایبه ینجادر ا «یتموقع»

 .دهدیدر خارج انجام م کمالیبه تصور تحقق  ررا ناظ یتانسان اعتبار ترب

 هاییو تعال هایچیدگیپ ،یاجتماع یزندگ هاییچیدگیانسان و پ یازهایبا تنوع ن یتاعتبار ترب -5

عه و آموزش معلومات و... توس یروح یقوا یتبه ترب یو بدن یجسمان هاییتو از ترب کند،می یداپ یخاص

 یوسط منبعت یتاز به هداین ی،کماالت واقع یص احتیاجات وو امکان خطا در تشخ یازهان یچیدگی. پیابدیم

در -ت ام یامبراناز شئون پ یکیرو . ازاینکندیکه از متن واقع اطالع معتبرتری در دست دارد را روشن م

است  هکنیعالمه تفاوت رسول خدا با مردم ا یراست. به تعب یتترب -هاآن یانکنار حکومت و قضاوت م

 است. تربیت ودعوت  یت،رسول صاحب هدا

و  میزدآیمختلف را به هم م یقو حقا یاته قوه وهم خود اعتباروسیلانسان به ،عالمه یطبق مبنا -6

اده از استف یلبه تحل توانیم رونی. ازادهدیخود مورداستفاده قرار م یرا در خارج از محل اصل یامور اعتبار
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قطب  را که مستلزم حضور دو ربیتمثال انسان تعنوانخود پرداخت. به یدر خارج از محل اصل یتترب یمعنا

. گویدیسخن م« نفس یتترب»و از  بردیبه کار م یزاست را در نسبت خودش با خودش ن یو مترب یمرب

 یهاوز یناز هم یزو درختان ن یاهانگ یو حت یواناتپرورش ح یبرا یتاستفاده از اصطالح ترب ینهمچن

 است. لیتحلقابل

 اعتباریات نتکوی منشأ و شده تلقی حقیقت عنوانبه تواندمی اعتباریامر  یک ،عالمه یطبق مبنا -7

 به همراه دارد که در نسبت با همان یامدهاییاستلزامات و پ ی،اساس هر امر اعتبار ین. بر ایردقرار گ یگرد

نام  یاستو الزمه اعتبار ر یامدعنوان پبه اشمثال عالمه از اعتبار جزا و پادعنوان. بهشودفهم  یدبا یهاعتبار اول

و  یاختبرس کلیبهکه  حالدرعیندو کشور اشاره نمود که  ینب« مرز»به مفهوم  توانیم ین. همچنبرندیم

 یطشرا عبور و مرور تحت یت،همچون تابع یگرد یاتو اعتبار ینشده و قوان یتلق یقیاست امر حق یاعتبار

 یا در پر یگرید یاعتبار یممفاه یت،رباساس اعتبار ت ین. بر اشودیم ستواربر آن ا یرهخاص، قاچاق و غ

 یره.مدرسه، کالس درس، امتحان، نمره، مدرک و غ مانند یاعتبار یممفاه ؛دارد
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