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  چكيده
انسان و شناخت ابعاد وجودي او از ديرباز مورد توجه 

حوزة دين، اخالق، فلسفه و عرفـان بـوده    انديشمندان
در حكمـت متعـالي صـدرايي كـه بـا نگـاه بـه        . است

رويكردهاي دينـي، اخالقـي، فلسـفي و عرفـاني و بـا      
ها تبيين شـده اسـت نيـز ايـن      هدف تفاهم اين مشرب

ــژه دارد   ــاهي وي ــئله جايگ ــفي  . مس ــرد فلس در رويك
مالصدرا، كه بيشتر ناظر بـه جنبـة فراطبيعـي انسـان و     

هاي اوسـت، اصـل و حقيقـت آدمـي داراي      ايستگيش
تنها جامع همـة مراتـب    وحدت و جامعيتي است كه نه

نمـود تمـامي    انساني، حيواني و نباتي است، بلكـه بـاز  
شناسـي فراگيـر، كـه     در اين انسان. حقايق هستي است

گـردد، انسـان    تنها با مباني فكري صدرايي موجـه مـي  
ــ اي از ضــعيف طيــف گســترده ــا تــرين مرات ب اشــيا ت

تواند با دانش و بينش  گيرد و مي ترين را در بر مي قوي
و اخالق پسنديده، كه در سير طبيعي حركـت، هويـت   

دهد، خود را به كماالت شايسته و مقـام   او را شكل مي
جانشيني خدا برساند و البته در صورت كوتاهي، خود 
را در سير نزولـي قـرار داده، گرفتـار خسـراني بـزرگ      

از آنجا كه نـوع نگـاه افـراد بـه انسـان و      . دخواهد كر
گذار است  جايگاه او، در تمامي شئون زندگي آنها تأثير

دليل اهميت مباني فلسفي در  دهد، به و به آن جهت مي
ــي     ــش م ــه كوش ــن مقال ــاني، در اي ــوم انس ــود  عل ش

تـرين مبـاني    مثابه يكي از مهم شناسي صدرايي به انسان
تحليلي مورد بررسي ـ  ، با روش توصيفي»تربيت«نظري 

قرار گيرد و به پيامـدهاي احتمـالي آن در ايـن رابطـه     
  .اشاره شود

شناسي، جامعيت انسان، كرامـت   انسان :يديكل واژگان
 .انساني، مباني تربيت، مالصدرا
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Abstract 
From the distant past, Human and Recognition of 
his aspects has been considered by thinkers in the 
field of religion, ethics, philosophy and mysticism, 
but this issue is very outstanding, from the 
perspective of Mulla Sadra, who has explained this 
doctrine with regard to religious, moral, 
philosophical and mystical approaches. In his 
philosophical approach, which is more related to 
the supernatural aspect of human and his 
competences, the essence and truth of Human has 
an integrity and unity that includes, not only all the 
anthropological, the animal and vegetable levels, 
but it represents  all of  the truths of the being . In 
this comprehensive anthropology, which is 
justified only by the intellectual foundations of 
Sadra, Human embraces a wide range of existents, 
from the weakest to the strongest and he can lead 
to his own competencies worthy and the 
succession of God, through the knowledge, the 
insight and the morality, which in the natural 
course of movement, shapes his identity. Of 
course, if he fail and neglect, he would put himself 
on a decreasing trend as well as a great losing. 
Since our conception of human and his position 
affects in all aspects of our lives and influence our 
orientation, and  because of the importance of 
philosophical bases in the humanities, this paper 
attempts to explore Sadrai anthropology, as one of 
the most important theoretical bases of "nurture", 
through descriptive- Analytical method, and to 
point the possible consequences in this connection. 

Keywords: Anthropology, human integrity, 
Human dignity, the bases of nurture, Mulla Sadra. 
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  مقدمه
هـاي   شناخت انسان و ابعاد وجودي او از گذشـته 

دور مورد توجه فيلسـوفان و انديشـمندان بـوده و    
اينكه حقيقـت  . فكر آنان را به چالش كشيده است

انسان چيست؟ اگر روح وجـود دارد، حقيقـت آن   
چيست و چه نسبتي با بـدن دارد؟ طبيعـت آدمـي    
نيك است يا بد؟ استعدادهاي خوب و بد انسان تا 

هاي پيش  ترين پرسش از مهم... ندازه است؟ وچه ا
انـد   روي اهل انديشه بوده و هست و آنان كوشيده

متناسب با مباني فكري خود، براي هر يك از ايـن  
  . ها پاسخي بيابند پرسش

در مغــرب زمــين فيلســوفان بزرگــي همچــون 
ســقراط، افالطــون، ارســطو، آگوســتين، دكــارت،  

نيتس، باركلي، هيوم، كانت و پيروان آنها، بـه   اليب
عنـوان يكـي از مسـائل     ناپذير آدمـي بـه   بعد تجربه

عنـوان نمونـه،    بـه . نگريسـتند  درجة اول فلسفه مي
هر دانشي به چشم ما «گويد  باره مي ارسطو در اين

بـا ايـن همـه، دانشـي را بـر      . زيبا و ستودني است
رو كـه دقيـق    نهيم يـا از آن  دانش ديگر رحجان مي

تر و در  رو كه موضوع بحث آن عالي  است يا از آن
به اين دو سبب، شايسته . خور ستايش بيشتر است

» است كه مطالعة نفس را در مقام اول جاي دهـيم 
  ). 1الف 402: 1379ارسطو، (

تـرين   مه اديان، يكـي از كليـدي  همچنين در ه
مســائل، روح و حقيقــت آن اســت و از آنجــا كــه 
نفس و روح انسان، هـم صـبغة دينـي و اعتقـادي     
دارد و هم فلسفي، توجه ويژة انديشـمندان جهـان   

بنـابراين كمتـر   . اسالم را به خود جلب كرده است
نحـوي بـه    تـوان يافـت كـه بـه     وري را مـي  انديشه

بـه همـين   . ديشـيده باشـد  شناسايي اين موجود نين
هـاي منسـجم    دليل اين بعد انسان در تمامي نظـام 

فلسفي، اعم از شرقي و غربي و ديني و غيردينـي،  
شناخت سـاختار  . از جايگاه بااليي برخوردار است

وجودي انسان بيشتر از آن جهت ارزشـمند اسـت   

هـاي ديگـر مبتنـي بـر آن      كه بسـياري از شـناخت  
هـاي   از ايـن نظـام  گيري هـر يـك    هستند و جهت

فكري، متأثر از نوع نگاه آنها به انسـان و ارزش او  
  .در نظام آفرينش است
هـا و جايگـاه انسـان نيـز از      استعدادها، توانمندي

هايي است كه با نگاه به رويكردهاي اومانيستي  بحث
اي برخـوردار   باورانة معاصر از اهميت ويـژه  و انسان

ان مسلمان از است و ضرورت دارد ديدگاه انديشمند
امـا  . اين منظر بيشتر مورد بررسي و تحليل قرار گيرد

شناسـي اسـت    تر، رهيافت كاربردي انسان مسئلة مهم
بر اساس اين . كه تاكنون كمتر مورد توجه بوده است

تــوان گفــت شــناخت بهتــر حقيقــت،  رويكــرد، مــي
ــان   ــار انس ــان، در رفت ــاه انس ــتعدادها و جايگ ــا  اس ه

واند چراغ راه پـرورش ذهنـي،   ت تأثيرگذار است و مي
شناسـي از   انسان. رواني، اخالقي و مذهبي آنان گردد

تواند سودمند باشد كه هـم   اين منظر، از آن جهت مي
كاركرد شناختي دارد و هم رفتاري، و در واقـع بـين   

  .زند مقام نظر و عمل پيوند مي
ترين مسائلي كه بايـد   در اين ميان، يكي از مهم

هة همت قرار گيرد، امـر تربيـت   با اين رويكرد وج
نظـر بـه   . ويژه تربيت اخالقي افراد جامعه اسـت  به

ــا ديــدگاه  ــه ب ــاگون  اينكــه در ايــن زمان هــاي گون
هـاي متعـدد فكـري     شناختي از سوي مكتب انسان

مواجهيم و امواج تبليغي از هر سو بر سرمان فـرو  
ريزنــد، هــم شــناخت درســت انســان مشــكل  مــي

و متناسـب بـا شـأن     گرديده و هم تربيت درسـت 
. انساني و اخالق پسنديده بسيار سخت شده است

هـاي يكـي از    رو، الزم ديده شد كه ديـدگاه  از اين
ترين انديشمندان روزگار دربارة انسـان، كـه    بزرگ

هـاي دينـي، عرفـاني و     در واقع تجميعي از نگرش
فلسفي است، مرور شود تا افزون بر شناخت بهتـر  

امـدهاي تربيتـي آن نيـز    انسان از ايـن رهگـذر، پي  
عنـوان گـامي كوچـك در مسـير رويكـرد ميـان        به

  .اي، تبيين شوند رشته
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  شناسي نزد مالصدرا  اهميت انسان. 1
ويـژه ديـن اسـالم     شناسي در اديـان الهـي بـه    انسان

جايگاهي ممتاز دارد و خودشناسي، كه هم سرآغاز 
ترين  شناسي است، از ضروري و هم سرانجام انسان

اين . ت كه بر آن تأكيد فراوان شده استمسائلي اس
مسئله افزون بر فلسفه و دين، در عرفان نيـز بسـيار   

ــم از آراي  . شــاخص اســت ــه ه صــدرالمتألهين ك
فيلسوفان پيش از خود بهره برده و هم با تجربيـات  

خــوبي آشــنايي دارد و خــود نيــز از آن  عرفــاني بــه
نصيب نبوده است، بـا تكيـه بـر مبـاني      تجربيات بي

ري و اعتقادي خود، تحليل جـامعي از حقيقـت   فك
هاي فراطبيعـي و جايگـاه انسـان     انسان و توانمندي

شـناخت ابعـاد وجـودي     در نظـر او . دهـد  ارائه مي
ناپـذير، يعنـي    انسان كه بيشتر معطوف به بعد تجربه

روان آدمي و مسائل مربوط به آن است، كليـد فهـم   
ايد بـا  ش ).16: 1384مالصدرا، (ها است  همة دانش

گونه  همين ذهنيت، او توصية معروف سقراط را اين
روايت شـده اسـت كـه خـدا هـيچ      : كند روايت مي

كتاب آسـماني را نفرسـتاد مگـر آنكـه در آن آمـده      
: ب1362همو، (» !خود را بشناس! اي انسان«: است

اين توصيه در پرتو گفتار حافظ شـيرين سـخن   ). 4
  :بهتر، قابل درك است

  كرد ام جم از ما ميها دل طلب ج سال
  كرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي

  گوهري كز صدف كون و مكان بيرون است 
  كرد طلب از گمشدگان لب دريا مي

آنچه در گفتار پيشوايان بزرگ اسالم بيشتر مـورد  
تأكيد قرارگرفته، نقش اين مسئله در امر خداشناسـي  

مالصدرا روايات مربوط به رابطة خودشناسـي  . است
خداشناســـي را مـــورد توجـــه قـــرار داده و بـــه  و

. پردازد هاي مختلف به نقل و توضيح آنها مي مناسبت
از نگاه او آخرين مرتبه در شـناخت خـدا، شـناخت    

التکونوا کاّلـذین نسـوالله «: فرمايد قرآن مي. آدمي است
كـه عكـس نقـيض آن    ) 19: حشـر (» فانسیهم انفسهم

داي خـود  هر كس خود را بشناسد خ: شود چنين مي
اي جـز   را خواهد شناخت و جهـل بـه خـود نتيجـه    

). 248و  244: الـف 1360همـو،  (جهل به حق ندارد 
فراتر از اين، او نفس را كـه در بـر گيرنـدة حقيقـت     
ــادر حكمــت و ســعادت و اصــل    انســان اســت، م

ها و پس از اثبات  ها، مادر صناعت و معرفت فضليت
داند  ها مي ترين دانش يگانگي او، شريف مبدأ اعلي و

كه هر كس نسبت به آن ناآگـاه باشـد، هـر چنـد در     
علوم ديگر مهارت داشته باشد، شايسـتة نـام حكـيم    

؛ 13ــ 16: الف1362؛ همو، 7: 1313همو، ( )1(نيست
  ).3: ب1362همو، 

ترين بعد  النفس كه به شناخت مهم رو، علم از اين
پردازد، در نظر مالصدرا از جايگـاه بـااليي    انسان مي

وردار است و به همين دليـل دربـارة اهميـت آن    برخ
از نگاه او شناخت انسـان  . تفصيل بحث كرده است به
ويژه معرفت نفس، همچون قرائت كتابي است كـه   به

نتايج فراواني را در بـر دارد و در برگيرنـدة حكمـت    
بـه   ها، آدمـي   شرط رفع حجاب از طريق آن، به. است

سـتة معرفـت   برد و شاي اصل و حقيقت هستي پي مي
گـردد، درهـاي آسـمان بـر او      حقيقت موجودات مي

شود و فرشـتگان از هـر دري بـر او وارد     گشوده مي
نگـرد   بـين بـه اشـيا مـي     شوند و با چشم حقيقت مي

ــو، ( ــو، 556: 1363هم ــ231: ب1360؛ هم و  230ـ
255 .(  

اســرار هــاي شــناخت روان انســان در  فضــليت
نسـان  نفـس ا : گونه خالصه شـده اسـت   اين اآلیات

مجموع همة موجودات است، همة چيزهاي ديگـر  
شوند و هركه به آن ناآگـاه   واسطة آن شناخته مي به

بنابراين با شناخت . خبر است باشد از همه چيز بي
شود و با شناخت جهان خدا  آن، جهان شناخته مي

پـس  ). 248: الـف 1360همـو،  (شـود   شناخته مـي 
ي و شناسـ  طبيعي است كه در نظر مالصدرا انسـان 

ناپذير آن، و نقش آن در  ويژه شناخت بعد تجربه به
او بـا  . اي دارد اهميـت ويـژه    معرفت و رفتـارآدمي 
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نگرتــر از ديگــران بــه ايــن مســئله  نگــاهي جــامع
پرداخته و آن را مبناي بسياري از مسـائل فلسـفي   

  . خود قرارداده باشد
اي كه براي سـهرودي   مالصدرا با اشاره به خلسه

كنـد كـه    آن ايجـاب مـي  «: گويد پيش آمده است، مي
انسان اوالً دربارة علـم خـود بـه ذات و قـوا و آالت     

كـه ذاتـاً از آن    خود بحـث كنـد و سـپس بـه علمـي     
همو، (» مجردتر است و به اشياي صادر از آن بپردازد

هــاي  شــهبــا دقــت نظــر در اندي). 325ـــ326: 1313
مالصدرا، ارزش شناخت انسان بيش از پيش نمايـان  

دهد كه آن، تنها مسـئلة   شود و اين پيام را به ما مي مي
گذشتة ما نيست بلكـه در حـال و آينـده و البتـه بـا      

  . رويكردهاي جديد، بيشتر به آن نياز داريم

   مروري بر جايگاه انسان از نگاه مالصدرا. 2
مختلـف فلسـفي، دينـي،    انسان تاكنون از زوايـاي  

ــه و     ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــي م ــاني و علم عرف
اند متناسب بـا   پژوهان كوشيده انديشمندان و دانش

در . مباني فكري خود، او را مورد توجه قراردهنـد 
اين ميان، مالصـدرا از سـويي وارث سـنت غنـي     
اســالمي، يعنــي آيــات قرآنــي، روايــات متعــدد و 

ويـژه   رن، بههمچنين فرهنگ اسالمي طي چندين ق
عربــي اســت كــه دربــارة  آراي ســهروردي و ابــن

حقيقت و اهميت نفس بيان شده است و از ديگـر  
ويـژه   هاي فيلسـوفان يونـان، بـه    سو، جامع انديشه

ــابراين . نظريــات ارســطو، افالطــون و فلــوطين بن
هـاي   اي از مشـرب  شناسي صدرايي مجموعه انسان

 دينــي، عرفــاني و فلســفي و در واقــع تالشــي در 
  .جهت هماهنگ ساختن آنها با يكديگر است

شناسي، با آنكه هماننـد   صدرالمتألهين در انسان
و  تعريـف بسياري ديگر از انديشمندان مسلمان در 

ــاني    ــي از روش يون ــيات روان آدم ــان خصوص بي
پيروي كرده و حتي فراتر از آنان روان آدمي را در 
آغاز جسماني و برخاسـته از مـاده دانسـته اسـت،     

. داند نيازي از ماده مي جامِ انسان را تجرد و بيسران

او با توجه به سخنان پيشوايان بزرگ ديني و تحت 
هاي عرفاني و با نگاه به بعد فراطبيعـي   تأثير آموزه

كنـد كـه    آدمي، حقيقت انسان را چنان توصيف مي
رو،  از ايـن . از توان درك و فهم عادي خارج است

ن سـاير موجـودات   در نظر او جايگاه انسان در بـي 
  . بسيار برجسته است

از ديدگاه صـدرالمتألهين، غايـت نهـايي بـراي     
آن، آفـرينش   موجـودات ايجاد جهان جسـماني و  

انسان و غايت آفرينش انسان، مرتبة عقل مسـتفاد،  
همـو،  (ها و مبدأ اعلي اسـت   يعني مشاهدة معقول

ــخة  ). 207: ب1360 ــاني نس ــالم انس ــر او ع از نظ
سـتي اسـت و آنچـه غيـر از     مختصر كـل عـالم ه  

. اوست، همگي جزئي از انسان كامل خواهـد بـود  
ــة    ــل و مجموع ــامع و كام ــاب ج ــس انســان كت پ
مختصري است كه همة آيـات خداونـد و تمـامي    

اختصـار در آن وجـود    هاي آسماني به معاني كتاب 
ــو، (دارد  ــو، 613و  498: 1363هم / 6: 1410؛ هم
كتـاب و  بنابراين هـر كـس در ايـن    ). 377و  296

آياتش تأمل كند، مطالعـة كتـاب كبيـر و معـاني و     
/ 7: 1410همـو،  (شـود   اسرارش براي او آسان مي

توان گفـت حقيقـت آدمـي     به اين وجه، مي). 184
، )296/ 6: همان(عصارة جهان و حتي نسخة الهي 

ــغير  ــالم ص ــان(ع ، رازي از )180/ 7؛ 176/ 3: هم
روح ، نفخة )255: ب1360همو، (رازهاي خداوند 

همـو،  (و خليفـة خـدا   ) 69/ 3: 1366همو، (الهي 
  . است) 140ـ142/ 8: 1410؛ همو، 497: ب1362

ــگ      ــة تنگاتن ــل رابط ــدرا دلي ــر مالص ــه نظ ب
شناسي و خداشناسي آن است كه تنها انسـان   انسان

حق است » مثال«است كه در ذات، صفات و افعال  
ــو، ( ــو، 38/ 6: 1366هم ــ26: ب1360؛ هم ؛ 25ـ

او از اين تمثيل بـراي حـل   ). 354: ب1362همو، 
ــرده اســت  ــره ب . برخــي از مشــكالت فلســفي به

تـوان در رابطـه بـا     اي از اين مماثلت را مـي  نمونه
منـدي از قـواي    وحدت هويت نفس در عين بهره 
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گوناگون، و وحدت ذات حق در عـين دارا بـودن   
اين مشـابهت از نظـر   . صفات متعدد، مالحظه كرد
يعني از آنجا كـه هويـت    مالصدرا دو سويه است،

آدمي سايه، مدل و نمونة هويـت الهـي اسـت، بـا     
تأمل در واحديت جامع صـفات خداونـد، انسـان    

شود و از سوي ديگـر، او بهتـرين    بهتر شناخته مي
نشانة هويت الهي است و اگر شناخته شـود، خـدا   

/ 6: 1410همـو،  (نيز بهتـر شـناخته خواهـد شـد     
بــه همــين ). 1391؛ مــؤمني و گنجـور،  377ــ 378

دليل، مالصـدرا يكـي از داليـل شـناخت خـدا را      
داند كه بعـد از برهـان صـديقين،     معرفت نفس مي
؛ 44/ 6: 1410همو، (آيد  حساب مي بهترين دليل به

  ).46: ب1360همو، 

  جامعيت انسان. 3
هــاي انســان شناســانة مالصــدرا  آنچــه در انديشــه

او . برجسته است، مسـئلة جامعيـت انسـان اسـت    
پيروي از روش عرفاني كه نگاهي فراطبيعـي بـه    به

از نگاه . انسان دارد، به اين جامعيت پرداخته است
يك عارف، آدمي همچون مردمك چشم است كـه  

منزلـة   نگـرد يـا بـه    مـي  خدا از آن طريق به جهـان 
اي اســت كــه خــدا خــود و جهــان را در آن  آينــه
در ايـن نگـرش،   ). 49: 1400عربـي،   ابـن (بيند  مي
ان كامل داراي مقام و مرتبة جمعـي و احـاطي   انس

كـه همـة صـور     )2(است و او جهان كوچكي است
الهي و كـل نظـام هسـتي در او ظـاهر گرديـده و      

سان او صـاحب مقـام خالفـت الهـي اسـت       بدين
  ). 36: همان(

مالصدرا با تأثيرپـذيري از ايـن انديشـه، عـالم     
اي لطيف از كل عـالم هسـتي كـه     انساني را نسخه

. حقايق اشيا در آن وجود دارد، دانسـته اسـت  همة 
حسـب   گونه كه اسماي الهي به بر اين اساس، همان

خالصـه  » اهللا«معاني مفصل خـود، در معنـي اسـم    
انـد، انسـان نيـز كتـاب جـامع و داراي مقـام        شده

جمعي و احاطي است كه همة صور الهي و آيـات  

آن جمــع اســت و همــين جامعيــت،  خداونــد در
مالصـدرا،  (دهـد   نسان را نشان مـي جانشين بودن ا

از آنجا كـه  ). 315/ 2: 1366؛ همو، 184/ 7: 1410
هـاي وجـودي اسـت،     نفس انسان جامع همة نشئه
  اي برسـد كـه تمـامي    شأن اوسـت كـه بـه درجـه    

موجودات جهان هسـتي، اجـزاي ذاتـش باشـند و     
نيروي آن ساري در تمامي موجودات و وجـودش  

؛ 244ــ 245 :ب1360همـو،  (غايت خلقت باشـد  
  ). 585: 1363همو، 

: گويد صدرا با گفتاري شبيه به ادبيات عرفا، مي
خداوند خواست، اعيان اسـماي خـود را در يـك    
صورت جامع كه در بـر گيرنـدة همـة موجـودات     

يكجا باشد، به ظهور رساند؛ پس انسان كـه   طور به
. همة حقايق هستي در آن ظهـور دارنـد را آفريـد   

كوچكي است كـه كـل نظـام     بنابراين انسان جهان
هســتي در آن وجــود دارد و مجموعــة مختصــري 

پـس  . است كه آيات كتاب مبين در او جمع اسـت 
هر كس در اين كتاب و آياتش تأمل كنـد، مطالعـة   
كتـاب كبيــر و معــاني و اسـرارش بــراي او آســان   

رو، هر كـس   از اين). 36/ 2: 1366همو، (شود  مي
منطوي در عـالم  خود را با احاطه به جميع مراتب 

صغير خود بشناسد، خداي خـود را بـا احاطـه بـه     
همة مراتب عالم كبير، از ريـز و درشـت، شـناخته    

 ).21/ 7: 1410همو، (است 

به اين ترتيـب، آدمـي موجـودي جـامع و فـرا      
گيري است كه همة حقايق جهان و حقايق الهي از 

ــه اســت  ــفات در آن نهفت ــما و ص ــس از  او . اس پ
سـتة خالفـت كبـري درعـالم     خالفت صغري، شاي

سبب همين منزلـت واال اسـت كـه     كبير است و به
: همـان (خداوند فرشتگان را امر به سجدة آدم كرد 

5 /350 .(  
ممكن اسـت ايـن تلقـي از انسـان، آرمـاني و      

نيافتني به نظر آيـد، زيـرا هـم تصـور و هـم       دست
تصديق اينكه كل جهان هستي در موجود كوچكي 
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ــد، از نظــر  . عقلــي بســيار مشــكل اســتگــرد آي
حـل بـراي ايـن مشـكل، يـادآوري       تـرين راه  آسان

رو، مالصدرا بـه   قدرت بيكران الهي است و از اين
شود و بـا زبـان شـعر     رويكرد اعتقادي متوسل مي

برخدا سخت نيسـت كـه   «: دهد گونه پاسخ مي اين
مغز و عصارة هر چيزي را در يك چيز به وديعت 

درك حقيقـــت ). 498: 1363همـــو، ( )3(»گـــذارد
گونه است و شايد به همين دليـل   معجزه نيز همين
  :حافظ گفته است

  فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد
  كرد ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي

از نظر عقلي و البتـه بـا چاشـني عرفـان، ايـن      
جامعيت بر اين تلقـي اسـتوار اسـت كـه حقيقـت      

و در انسان، يعني جـان و روان او، هـويتي يگانـه    
ها و مقامات است؛ هستي آن  عين حال داراي نشئه

شود و به درجـة عقـل    ترين منازل آغاز مي از پايين
واسـطة نظريـة    اين نظريه هم به. رسد و معقول مي

حركت جوهري حقيقت و ذات انسان، كه آن نيـز  
مبتني بر نظرية اصالت وجود و تشكيك آن اسـت،  

فـس بـه   قابل تبيين است و هم بر اسـاس تمثيـل ن  
  .شود وجود حق توجيه مي

ـ بر مبناي دگرگوني ذاتي و حركت جوهري، 1
ترين مراتب، يعني جمادي، آغـاز و   انسان از پست

به باالترين درجات روحاني، يعني تعقـل و ادراك  
بنابراين حقيقت انسان، يعني نفـس  . رسد عقلي مي

ناطقه، كه جوهري مجرد از ماده و از سنخ ملكوت 
است، در عين بساطت، مراتـب مختلـف وجـودي    

و با آنكه داراي درجات و مقامات گونـاگون   دارد
تواند در حـد ذات، حقيقتـي وحـداني و     است، مي

؛ 225/ 8: 1410همـو،  (جامع همـة مراتـب باشـد    
اما نزد راسـخان در  «؛ )227ـ228: الف1362همو، 

علم كه جامع بين نظر و كشف و وجداننـد، نفـس   
ــين     ــت و در ع ــيار اس ــوار بس ــئون واط داراي ش

جودي زيادي دارد كـه برخـي از   بساطت، اكوان و

آنها قبل از طبيعـت، برخـي بـه همـراه طبيعـت و      
؛ 345ــ 346/ 8: 1410همـو،  (» برخي بعد از آننـد 

  ).195/ 9: همان
در عين حال، جسمانيت نيز بخشـي از وجـود   

جـا   آدمي است و سرآغاز آفرينش نفـس از همـين  
هـاي ذاتـي،    است؛ به همين دليل، در عـين برتـري  

كيب اجزا الزم آيـد، داراي نيازهـا و   بدون آنكه تر
يعنـي در انسـان   . قواي حيواني و گياهي نيز هست

گانة نبـاتي، حيـواني و انسـاني، بـا      همة نفوس سه
همة تعدد و كثرت خود، همگي موجود به وجـود  
واحدند و در غايت وحدت و بساطت و لطافـت،  

ترين مرتبـه، عـين    در هر مرتبه از باالترين تا پايين
  ).133ـ135/ 8: همان( )4(تبه استهمان مر
اي است كه  گونه هاي انسان به رو، قابليت از اين

او در عين برخورداري از بعد جسماني و درگيري 
هـاي آن، از جهـت بعـد متعـالي خـود،       با ضـعف 

اي برسد كه تمـام موجـودات از    تواند به درجه مي
اجزاي ذات آن شـوند و نيـروي آن در همـة آنهـا     

اش، غايــت خلقــت گــردد  تيســاري شــود و هســ
تـوان گفـت    به اين وجه، مـي ). 586: 1363همو، (

نفــس ناطقــه در يــك آن، داراي نــزول بــه مرتبــة 
حواس و آالت طبيعي و صعود به مراتب عقالنـي  

همـو،  (دليل سعة وجودي آن اسـت   است و اين به
  ).35: الف1362
ـ در ذات احديت تمامي اسما و صـفات، در  2

در معنـي و مفهـوم، بـا آن    عين كثرت و اخـتالف  
متحدند، زيرا طبق قاعدة بسـيط الحقيقـه، واجـب    
الوجود در عين وحدت و بساطت مطلق، مشـتمل  
بر حقيقت وجودي همة موجودات عالم علـوي و  

نفس كه مثـال خـدا   . سفلي و مادي و مجرد است
است نيز با وجود وحدت و بسـاطت خـود، همـة    

آالت و بدن و آنچـه از اعضـا و جـوارح و قـوا و     
ــاگون در آن اســت، همگــي را  صــورت هــاي گون

همـو،  (نحـو بسـاطت و وحـدت در خـود دارد      به
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  ).377ـ378/ 6: ؛ همان121/ 8: 1410
صدرالمتألهين بر همين اساس مدعي است كـه  
نفس انساني از آنجا كه جوهري قدسي، مجـرد از  
ــاده و از ســنخ ملكــوت اســت، داراي وحــدت   م

هي است و هرگـاه  جمعي همانند و ساية وحدت ال
به موطن اصلي خود بازگردد، ذاتاً قوة عاقـل و در  
عين حـال متضـمن حيوانيـت از مرتبـة تخيـل تـا       
احساس و در واقع آخرين مرتبـة حيـواني اسـت،    

اي اسـت از ذات   چراكه آيت عظماي الهي و نمونه
تنهايي جامع جميع مراتـب انسـاني و    الوهيت و به

ز بـاالترين تـا   مقامات حيواني و گيـاهي اسـت و ا  
: همـان (ها، عين همان مرتبه است  ترين مرتبه پايين

  ).228: ب1360؛ همو، 225و  134ـ135/  8

  شناسي فراگير  انسان. 4
  : توان از دو جنبه مورد بررسي قرار داد انسان را مي

در ايـن   :ـ توجه به بعـد طبيعـي و فراطبيعـي   1
ها و  اي از ضعف و قدرت صورت، انسان مجموعه

صفات بد و خوب است، هم خصوصيت حيـواني  
ــواني  ــم فراحي ــن. دارد و ه ــات و  از اي رو، در آي

روايــات، در كنــار اســتعدادها و صــفات خــوب و 
ها و صفات بد و منفي هم اشـاره   مثبت، به گرايش

سان انسان در گسـترة وسـيعي از    بدين. شده است
در عين حال، بـه نظـر   . ها واقع است و بديخوبي 

هـاي مثبـت آدمـي     رسد در ايـن نگـرش جنبـه    مي
عنوان  مالصدرا نيز به. ها روبنا هستند زيربنا و منفي

يك انديشمند مسلمان و مفسر قرآن، از ايـن نـوع   
  . نگاه به انسان غافل نيست
اي ديگر بـه هـر دو بعـد     در فلسفه نيز از زاويه

عنـوان مثـال، در    بـه . اسـت  انسان نگريسـته شـده  
شناسي ارسطويي، نفس آدمي مرحلة پيشرفته  انسان

گانـه نفـس اسـت و امتيـاز انسـان از       از اقسام سـه 
جانوران ديگر در نطـق و نيـروي انديشـه و خـرد     

همچنين در اخالق خلق و خـو و صـفات   . اوست
گيـرد، ولـي    خوب و بد آدمي مورد توجه قرار مي

و توصيه بر پرهيز از در مواردي صفات منفي بشر 
نگـرش مالصـدرا بـا ايـن     . گـردد  آنها برجسته مي

مفـاتیح گيري را بيشتر بايد در آثـاري ماننـد    جهت
و  کسـر اصـنام الجاهلیـة، )بـه بعـد   155ص( الغیب

كه گرايش اخالقي بيشـتري دارنـد،    رسالٔه سه اصل
  . جستجو كرد

و اسـتعدادها و   ـ تمركـز بـر بعـد فراطبيعـي    2
تواند بـه   ت و كماالتي كه انسان ميهاي مثب ويژگي

در اديان الهي و اسالم، افـزون بـر   : آنها دست يابد
آنچه بيان شد، از منظر ديگري نيز به انسان توجـه  

از اين جهت، از آنجـا كـه روح آدمـي    . شده است
سرشت خدايي دارد، استعدادهاي مثبـت فراوانـي   
در او نهفته است و كماالت بسياري پيش رو دارد؛ 

ف مخلوقات، جانشين خدا، مثال خدا و داراي اشر
  . كرامت ذاتي است

است و در  گونه همينرويكرد غالب عرفاني نيز 
عرفان نظـري و فلسـفة صـدرايي، ايـن نگـرش بـا       

بـر همـين اسـاس،    . فلسفة الهـي در آميختـه اسـت   
شناسـي عرفـاني، انسـان     چنانكه بيان شد، در انسان

ذات، عصاره و جـامع جميـع موجـودات و مظهـر     
همـين جامعيـت   . صفات و افعال خداوندي اسـت 

نشانة شايستگي او براي احراز مقام جانشـيني خـدا   
ــت ــان. اس ــناخت   انس ــي ش ــاني در پ ــي عرف شناس
هاي آدميـان شايسـته و بـه كمـال رسـيده و       ويژگي

آرماني است كه بر مبناي آن، انسان با توجه به روح 
است الهي خود، موجودي كامالً متفاوت با جانوران 

  .و اين روح نسبتي با نفس حيواني ندارد
در واقع نگاه عرفاني صـدرايي در پـي انسـاني    

. گونه بـودن اسـت   تواند و شايسته اين است كه مي
شناسي فراگير صدرايي كه هم رنگ دينـي و   انسان

گونـه   آن  به شناخت آدمـي  ناظريعني (فلسفي دارد 
يعنـي نگـاه بـه انسـان     (و هم عرفـاني  ) كه هست

با نگـاه بـه مبـاني    ) گونه كه شايسته بودن است آن
شـناختي   شـناختي و معرفـت   شناختي، نفـس  هستي
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مانند اصالت و تشكيك وجود، حركت جـوهري  ـ 
و برخي از لوازم آن، همچون اتحاد عالم و معلـوم  

صـدرالمتألهين كـه   . آيد دست مي ـ به و تحليل آنها
ويـژه   هـاي عارفانـه، بـه    سخت تحت تأثير انديشـه 

كند آن را بـا   عربي است، تالش مي هاي ابن ديدگاه
رويكـرد دينــي و فلسـفي هماهنــگ سـازد و ايــن    

بنابراين با تكيـه بـر   . ها را با هم پيوند دهد مشرب
هاي عرفاني و با اسـتناد بـه برخـي از آيـات      آموزه

متعدد، انسان به كمال رسيده را از قرآني و روايات 
خـدا و خليفـة او بـر زمـين     » مثـال «جهات متعدد 
در : تـوان گفـت   بـه ايـن وجـه مـي    . دانسته اسـت 

هاي مالصدرا، با آنكه از بعد حيواني انسان  انديشه
غفلت نشده است، با توجه به آن آيات و روايـات  
و گرايش او بـه نگـرش عرفـاني، بعـد فراطبيعـي      

نمايد و طبيعي است كه بيشـتر   تر مي انسان سنگين
  . بر اين جنبه تكيه شود
توان گفـت در نظـر مالصـدرا     به اين ترتيب، مي

روح انسان بالقوه جامع كمـاالت الهـي و از كرامـت    
ذاتي برخوردار است، ولي فعليت آن به دست خـود  

اندازة تالش و همت خود آنها را  اوست و هر كس به
يابد؛  اي اكتسابي دست ميه دهد و به كرامت بروز مي
هـا را   اند بيشترينِ اين قابليت هاي كامل توانسته انسان

ها استعداد اين  هر چند همة انسان. به فعليت برسانند
كماالت را دارند و شايسـتگي رسـيدن بـه بـاالترين     
درجات و كماالت را دارند، به فعليت رسـاندن ايـن   

  . استعدادها در افراد متفاوت است
شناسي آن  هاي مشخص اين انسان مونهيكي از ن

است كه برخالف ديگر موجودات طبيعي، نفسي و 
اي نـدارد و   عقلي، آدمي ماهيت از پيش تعيين شده

. سـازد  هر شخصي در طول زندگي، نوع خود را مي
بر اساس اين ديدگاه، انسـان در آغـاز نـوع واحـد     
است، ولي در پايـان انـواع متعـددي از فرشـتگان،     

ــياطين و  ــود   ش ــد ب ــدگان خواه ــان و درن چهارپاي
؛ 361و 339/ 8: همان ؛19ـ21 /9: 1410مالصدرا، (

  ).223: ب1360؛ همو، 300و  147: 1375همو، 
به بيان ديگر، روح انسان سرشت خدايي دارد و 
. از اين جهت موجودي متفاوت با جـانوران اسـت  

پس هدف از آفرينش او رسيدن به ظرفيت وجودي 
از آنجــا كــه در اثــر . ي اســتو كمــاالت فراحيــوان

ها و خلق و  ها، بينش حركت جوهري، تمامي دانش
شـوند، شايسـته    خوي آدمي، جزء هويت انسان مي

سوي هدف، خود با  است در سير حركت طبيعي به
دانش و انديشة پاك، اخالق نيكو و رفتار پسنديده، 
ــع   ــه آن را فــراهم نمايــد و موان شــرايط رســيدن ب

در اين مسير، انسان . ش رو بر داردبازدارنده را از پي
هاي مادي فاصله  هر اندازه از جسمانيت و گرفتاري
شـود و هـر    تر مـي  بگيرد، به آن مقصد عالي نزديك

چه بيشتر به جسم و نيازهاي حيواني مشغول شود، 
   .از اصل خود دورتر خواهد ماند

به اين ترتيب، انسان در سـيري از ضـعف بـه    
قرار دارد و در طيفـي   شرافتشدت و از پستي به 

واقع است كه يك سر آن بشـري طبيعـي اسـت و    
سرانجام آن تجرد، عقالنيت و نيل به آنچه شايسته 

نيت را دارد كـه بـه   أنفس آدمي اين شپس . اوست
، تـا آنجـا كـه حتـي     برسد ممكن اتباالترين درج

با نگاه به ايـن  . نسبتي با نفس حيواني نداشته باشد
هاي پيش رو است كه انسان در  شايستگي و امكان

  .اي برخوردار است نظر صدرا از جايگاه ويژه

شناسي صدرايي بـا مسـئلة    ارتباط انسان. 5
  تربيت 

باره مطرح است اين اسـت كـه    پرسشي كه در اين
هر چند فلسفه به مسائل فراتـر از تجربـه و امـور    

توان آن را از  پردازد، ولي آيا مي روزمره زندگي مي
آسمان ذهن و انتزاع به زمين آورد و از حضـورش  

ــي  ــا م ــرد؟ آي ــره ب ــدگي به ــق  در زن ــوان از طري ت
 هاي نظري مشكلي از مشكالت انسان را حل بحث

هـا مجـال ديگـري را     كرد؟ پاسخ به ايـن پرسـش  
طلبد، ولي همين اندازه اشاره كنـيم كـه فلسـفه     مي
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مشـي زنـدگي    همواره مبناي انكارناپذيري در خط
ــود  ــوده و خواهــد ب ــه نظــر برخــي از . انســان ب ب

عنـوان منبـع    تواند به نظران، فلسفه حتي مي صاحب
وان عنـ  ها باشد و با ارائة اصول كلي، بـه  الهام دانش

كـار   اي بـه  هاي علمي در هر رشته زيربناي پژوهش
  ). 24ـ25: 1388بونژه و آرديال، (رود 

بر ايـن اسـاس، مبـاني فلسـفي اولـين دريچـة       
ها و چـارچوب نظـري همـة     روشن به روي دانش

شناسـي   علوم انساني، از جمله علوم تربيتي و روان
شكلي جدي با هـم   شناسي و فلسفه به روان«. است

ما هر چه از اين تعامـل نهـايي،   ... هستند در تعامل
تـوانيم ايـن    تري داشته باشيم بهتـر مـي   فهم روشن

هـاي دخيـل كنتـرل     علوم را در جهت منافع طرف
  ). 23: همان(» كنيم

توانـد   تربيت، همانند بسياري از امور ديگر، مي
ــرش ــه در نگ ــد و   ريش ــته باش ــاي فلســفي داش ه

ديگري  شناسي صدرايي همچون هر رهيافت انسان
عنوان يكي از مبـاني نظـري تربيـت و     به انسان، به

ويژه تربيت اخالقي، به آن جهت  پرورش انسان، به
گيري كلي تربيـت را مشـخص    دهد؛ هم جهت مي
هاي  كند و هم در تعيين اصول، اهداف و روش مي

مـداري يـا    عنوان مثـال، در انسـان   به. آن نقش دارد
في بـه انسـان   اومانيسم كه آن نيز نوعي نگـاه فلسـ  

او بريـده از  . است، انسان مالك همـه چيـز اسـت   
خدا و در واقع جـايگزين او و از هـر قيـدي آزاد    

مدخل : 1377الالند، ؛ 47ـ50: 1386رجبي، (است 
Humanism .(  

نتيجة طبيعي اين نگرش آن است كه همه چيز، 
از جمله قواعد اخالقي و اصول مربوط به تربيـت  

ها، مطـابق بـا ميـل و خواسـت بشـر شـكل        انسان
گيرند و ممكن است بر حسب شرايط زماني و  مي

بنـابراين، اخـالق برخاسـته از    . مكاني تغيير يابنـد 
تواند چيزي فراتر از اخالق عرفـي و   اومانيسم نمي

اميانه باشد و اخـالق عاميانـه تـوان ارائـة معيـار      ع
ها را ندارد بلكـه   اخالقي مطمئني براي رفتار انسان

ــه آداب و رســوم فرومــي كاهــد و تربيــت  آن را ب
ترين اركان زنـدگي   مطابق با آن نيز از يكي از مهم

در ايـن اخـالق ممكـن    . انسان، غافل خواهد بـود 
ســان هــاي فراحيــواني ان اســت بســياري از ارزش

  . ناديده گرفته شوند
پردازان، گويي تحـت   در ايران نيز برخي نظريه

ها و البته با انگيزة كاسـتن فاصـلة    تأثير اين انديشه
هاي اخالقي فلسـفي و رفتـار اخالقـي و در     نظريه

دسترس قرار دادن هر چه بيشتر اخالق، به همـين  
؛ همو، 1392پيكاني، (اخالق عوامانه گرايش دارند 

جـاي   رسد اين راهكـار بـه   لي به نظر ميو). 1394
حل مسئله، فقط پاك كردن صورت مسئله است و 

تنها انسان را به اخالق و تربيت اخالقي نزديـك   نه
كنــد، بلكــه مــالك ســنجش آن را نيــز از او   نمــي
گيرد، زيرا بر اساس آن، اين انسـان نيسـت كـه     مي

بايد خود را با قواعد اخالقي بسنجد بلكه اخـالق  
  . ها سنجيده شود با رفتار انسانبايد 

هاي فراطبيعي، حتي در ايـن   شناسي ولي انسان
ــان   ــوش انس ــم و گ ــه چش ــوه   دوران ك ــا از انب ه

گرايانه پر شده و بـاور هـر آنچـه     هاي مادي نطريه
تواننـد   نامحسوس است برايشان مشكل است، مـي 

ــه ــه همچــون نظري ــر نظري هــاي  اي رقيــب در براب
مطـرح باشـند و هماننـد    اومانيستي و پوزيتويستي 

دهـي و تعيـين    عنوان مباني نظري در جهت آنها، به
  . روش تربيت و تربيت اخالقي، تأثيرگذار باشند

هاي  شناسي در نگرش صدرايي كه جامع انسان
فراطبيعي است، چنانكه بيان شد، جايگـاه و ارزش  
انسان فراتر از تصور است، تا آنجا كه آدمـي مثـال   

جانشـين او باشـد، ولـي بـر      تواند خدا است و مي
توانــد  مدارانــه، هرگــز نمــي خــالف تلقــي انســان
در ايـن رهيافـت، شـكوفايي    . جايگزين خدا باشد

انسان در نسبت با مراتب عالية هستي و زيستن در 
شود؛ انسان تمام هويتش  ساحت قدسي تعريف مي

تنهـايي   دست آورده و خود به را از رابطه با خدا به
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هـا و   و سرانجام همة برتري سرآغاز. چيزي نيست
هاي غير قابل تصور انسان و جـامعيتي كـه    ظرفيت

از آن بحث شد، نتيجة ارتباط با خدا اسـت و اگـر   
  . ريزد ها فرو مي اين رابطه گسسته شود همة برتري

  ايم اندر جهان پيچ پيچ؟  ما چه
  !چون الف از خود چه داريم؟ هيچ هيچ

  ما همه شيران ولي شير علم
  ن از باد باشد دم به دم حمله ما

با توجه به اين نگـرش، معيارهـاي اخالقـي و    
قواعد حاكم بر رفتار افراد و تربيت آنهـا، اصـولي   

هاي واالي انساني و فراتـر   ثابت و مطابق با ارزش
. از رســوم و عــرف جوامــع بشــري خواهــد بــود 

عنوان مثال، بر اساس نظريـة حركـت جـوهري،     به
او و پيوسـتگي در   حقيقت انسان، پويـايي حيـات  

خوبي تبيـين   نهايت، به سوي بي رشد و پيشرفت به
اين حيات دم بـه دم در مسـير كمـال يـا     . شود مي

تنزلي نوين قرار دارد و بنابراين تربيت هـم بسـيار   
  . دار است مهم و هم جهت

  پيامدهاي تربيتي. 6
شناسـي صـدرايي بـا     از آنچه دربارة ارتباط انسـان 

ــي   ــد، برم ــان ش ــت بي ــئلة تربي ــن   مس ــه اي ــد ك آي
عنـوان يكـي از مبـاني     توانـد بـه   شناسي مـي  انسان

هاي فلسفي امروزي  فلسفي تربيت، در كنار نگرش
براي اينكه . اي رقيب مطرح باشد و همچون نظريه

گيري تربيت انسـان و   نقش آن در اهميت و جهت
تـر شـود، برخـي از     شي زندگي برتر نمايـان م خط

تر قابل تصور از رهيافـت صـدرايي    لوازم كاربردي
  . توان به شرح زير بر شمرد به انسان را مي

  جانبة انسان به تربيت همه توجه .1ـ6
جايگاه انسان در بين ديگر موجـودات بسـتگي بـه    

 كساني كه آدمـي را در . تصور ما از حقيقت او دارد
خالصه كـرده و در رديـف ديگـر     مادي همين بدن

تواند از  گذاري آنها نمي اند، ارزش جانوران گنجانده

آنان به بشر حـداكثر بـه چشـم    . اين حد فراتر رود
نگرنــد و اهميــت او را  يــك حيــوان پيشــرفته مــي

ولـي از ديـدگاه بيشـتر    . داننـد  همـين انـدازه مـي    به
فيلسوفان يونان باستان، فيلسـوفان جهـان اسـالم و    

اي از  هـا گونـه   انسانفيلسوفان متدين غربي، اگرچه 
آنهـا در خصوصـيات    اهاي حيواني هستند و ب گونه

 اما نفس ناطقهي دارند، هاي فراوان جسماني اشتراك
ــ روح انســانو  و را از و اديگــري اســت  هاز مقول

  . سازد و ارزشمندتر مي كند متمايز مي كامالً جانوران
جايگـاهي فراتـر   با رهيافت صدرايي انسان در 

در ايـن تلقـي،   . گيرد ها قرار مي از همة اين ديدگاه
بـا  و  جامع كـل جهـان هسـتي اسـت     انساني عالم

توانـد   موجودات ديگر اين تفاوت را دارد كـه مـي  
كماالت را  ةرا طي كند و هم ل وجوديتمام مراح

اين نگاه به انسـان در پـي شـناخت    . دست آورد به
هاي آدميان شايسـته و بـه كمـال رسـيده و      ويژگي

اي جـدا   آل است كه بر اساس آن، انسان تافتـه  ايده
 باكرامـت ، بسيار ارزشمندبافته از ديگر موجودات، 

  . استهاي فراوان  داراي توانمندي ذاتي و
هـاي وجـودي،    ظرفيـت  كـه  شناسي اين انسان

شرافت و در نتيجه جايگاه  ،كرامت نفسجامعيت، 
هاي  باالي انسان در نظام آفرينش را بهتر از انديشه

تواند بيانگر لـزوم   سازد، مي فلسفي ديگر موجه مي
فراهم نمودن شـرايط شـكوفايي ايـن اسـتعدادها،     

گذاري بر پرورش افراد شايسـته و اهميـت    سرمايه
در مسـير  را  جانبـة انسـان باشـد، بشـر     تربيت همه

 كنـد  هدايتو هماهنگ با شأن انساني  تربه تربيت
توجـه بـه ايـن    . و به تربيت اخالقي جهـت دهـد  

شـأن و   شود هر انساني از سـويي  مسئله باعث مي
بها را بـه   اين گوهر گران بشناسد و خود رامنزلت 
ديگـران را  حرمت از سوي ديگر، و  فروشدنناچيز 
و سود و منافع شخصي يا گروهـي   دارده انگ بهتر

ايـن نگـرش    .دهـد نرامت انسـاني تـرجيح   را بر ك
، دوسـتي  اخالقـي و عـاطفي نـوع    ةروحيـ تواند  مي
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   .تقويت نمايد ز خودگذشتگي رافداكاري و ا

  و خودشكوفايي خودباوريتقويت  .2ـ6
توانـد   ها و شرافت انسان همچنين مي توجه به برتري

خودباوري و اعتماد به نفس افراد را در گام نهادن به 
فراهم نمودن شرايط شـكوفايي ايـن    مسير پيشرفت،

. هـا افـزايش دهـد    استعدادها و پرهيـز از ناهنجـاري  
خودباوري كه در تربيت امري ضروري است، نقـش  

در ادامـه  . كند بزرگي در خودشكوفايي انسان ايفا مي
، با توجه به نظرية حركـت جـوهري و اينكـه    )4ـ6(

زنــد، خودشــكوفايي  انســان نــوع خــود را رقــم مــي
  .بهتر تبيين خواهد شد ها انسان

اي از  ممكن اسـت تصـور شـود چنـين تلقـي     
تنهـا   انجامـد و نـه   انسان به نوعي خودشيفتگي مـي 

باعث پيشرفت نخواهد شد بلكه با القاي غـروري  
در پاسخ . گردد كاذب، مانع رشد و ترقي او نيز مي

بايد گفت با توجه به اين واقعيت كه فعليـت ايـن   
ك از افــراد و كمــاالت بســتگي بــه همــت هــر يــ

مراقبت آنها از فرو افتادن در پرتگاه گمراهي دارد، 
تنها چنين پيامـد ناخوشـايندي را در    اين نگرش نه

بر نخواهد داشت بلكه باعـث احسـاس مسـؤليت    
  .شود تر در امر تربيت نيز مي بيشتر و تالش جدي

هر چند هر : گويد باره مي صدرالمتألهين در اين
ابراين فطرتـاً صـالحيت   نفسي مثال خدا است و بن

شناخت حقايق اشيا را دارد، ولـي چنـدين عامـل    
بيروني وجود دارند كـه مـانع انكشـاف حقـايق و     

: اين موانع عبارتنـد از . معرفت واقعي نفس هستند
، )ماننـد دوران كـودكي  (نقصان جوهر ذات نفـس  

افكند و منجـر   اي كه بر ذات نفس سايه مي تاريكي
، )نـد شـهوات و گناهـان   مان(شود  به پليدي آن مي

عدول نفس از حقيقـت مطلـوب، حجـاب تقليـد،     
ها و روش اسـتفاده   جهل به مباني و اصول معرفت

ها رفـع شـوند،    هر گاه اين موانع و حجاب. از آنها
گونه  صورت ملك و ملكوت و هيأت وجود، همان

كند و به همين دليل  كه واقع است در آن تجلي مي

مالصـدرا،  (وت است ادراك نفوس با يكديگر متفا
  ). 136ـ139/ 9: 1410؛ همو، 425ـ426: ب1362

   توجه ويژه به تربيت معنوي. 3ـ6
چنانكه بيان شد، در نگرش صدرايي انسان هويت 

آورد،  دسـت مـي   اش بـا خـدا بـه    خود را از رابطـه 
هاي امروزي كـه   شناسي كه در بيشتر انسان درحالي

د، اين گيرن از تفكر تحصلي و اومانيستي نشئت مي
در چنين تفكري، معنويت كه . رابطه گسسته است

بخشي از هويت انسان است و نياز به آن خـود را  
دهـد، كمرنـگ اسـت     به اشكال مختلف بروز مـي 

ترين منبع معنويت ارتباط با خـدا   كه اصيل درحالي
ــام خــدا   ــاد و ن و باورهــاي مــذهبي اســت و از ي

ـ   . گيرد سرچشمه مي ه بشر در اين روزگـاران نيـز ب
اهميت معنويت و نقش آن در سـالمت معنـوي و   

رو،  رواني و حتي زيستي پي بـرده اسـت و از ايـن   
انـدركاران   بخش بزرگي از وظايف مربيان و دست

تربيــت، پــرورش بعــد معنــوي و تقويــت هــوش 
شناسي صدرايي توجهي ويـژه   انسان. معنوي است

خـوبي   ساز دارد و به به اين مسئلة مهم و سرنوشت
  . آيد ن برمياز عهدة آ

الزمة منطقي اين تلقي آن است كه بـا نظـر بـه    
شناسي معناگرا، كه يكي از بهترين نمودهـاي   انسان

تـوان از   شناسي صدرايي است، بهتر مـي  آن، انسان
شناسـي،   در ايـن انسـان  . هويتي رها شـد  بحران بي

صـورت متعـادل بـرآورده     نيازهاي روح و جسم به
تـر و   فتـار فـراهم  شود، سالمت روان و تعادل ر مي

شخصــيت آدمــي اســتوار و منســجم و بهنجــارتر  
ــود شناســي  ايــن مســئله در علــم روان. خواهــد ب

انــدازهاي نــويني را پــيش روي انســان     چشــم
دهد و به همين دليل، در اين دوران نيز كـه   قرارمي

ايـــن انديشـــه كمتـــر خريـــدار دارد، برخـــي از 
ــژوهش  روان ــس از پ ــان، پ ــات   شناس ــا و مطالع ه

يابي  ، به رابطة محكم بين ياد خدا و هويتگسترده
ديـن و معنويـت در واقـع از    . انـد  انسان پـي بـرده  
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گيـري هويـت    هاي مهم و تأثيرگذار بر شكل مؤلفه
ــراد و ارزش ــدار و مثبــت در خــانواده   اف هــاي پاي

و  صادقي، باقرزاده؛ 1388، برقي و عليپور(هستند 
  ).1389، شناس حق

   اهميت تربيت نونهاالن. 4ـ6
كـه  گفتـه،   پيش كماالتاستعدادها و  اشاره شد كه

بخشند و ماية كرامت ذاتـي او   به انسان شرافت مي
مطابق بـا ايـن ديـدگاه، حقيقـت     . اند بالقوههستند، 

هــاي  هــاي او نيســت بلكــه امكــان انســان فعليــت
: 1375مالصـدرا،  (فراواني است كه پيش رو دارد 

ــو، 361 ــا فعليــت اســتعدادها ). 139: 1341؛ هم ب
ها و اخالق و رفتار  ها، انديشه اي از دانش مجموعه

اتحـاد   ةنظري و ها، بر اساس حركت جوهري انسان
گونـه،   رسـد و ايـن   به سرانجام مـي عالم و معلوم، 

ـ . گيـرد  ساختار وجودي آدميان شكل مي همـين   هب
هرگـز در   يك كودك يا فـرد نـادان   حقيقت، دليل

يـا   بزرگسـال ، با حقيقت يك جوهر ذات و هويت
اشـتباه   مالصـدرا  .يكسان نيسـت  دانشمند و پيامبر

همچون بوعلي را در همين خود يش از پفيلسوفان 
، نـادان فـرد  اند يك كـودك يـا    داند كه پنداشته مي

تنهـا در امـور عارضـي و    ) ص(تفاوتشان با پيامبر 
  . )345ـ346 /8: 1410همو، ( غير ذاتي است

الزمــة ديــدگاه صــدرالمتألهين ايــن اســت كــه 
اي و بسيار عميق  گيري شخصيت افراد ريشه شكل

چنانكـه در اثبـات امتنـاع تناسـخ      است، زيـرا هـم  
، تغييـر  )234: ب1360همـو،  (استدالل كرده است 

آنچه جزو هويت انسـان گرديـده در واقـع نـوعي     
 5بازگشت از فعليت به قوه و از نظر او غير ممكـن 

بـه ايـن ترتيـب،    . كم بسيار دشـوار اسـت   يا دست
گــذاري در دوران آغــازين زنــدگي بســيار  يهسـرما 

حياتي است و پايه و بنياد مراحـل بعـدي خواهـد    
ها در امر  ريزي زيرساخت اين دوران، زمان پي. بود

تربيت و پرورش ذهن و خلق و خوي كودكـان و  
دهـي شخصـيت    ترين فرصت بـراي شـكل   مناسب

هاي مختلف و بهترين فرصت بـراي   افراد در زمينه
هــاي  كوتــاهي در آن، خســران تربيــت اســت كــه

  .آورد بار مي ناپذيري را به جبران
درست است كه بر اساس مباني فكري صدرايي 

زند، ولـي در   انسان خود سرنوشت خود را رقم مي
آغاز زندگي، از آنجا كه هنوز شخصيت افراد شكل 
نگرفته است، بايد شرايط الزم براي رشد مناسب و 

. ن فـراهم گـردد  شكوفايي استعدادها توسط ديگـرا 
پس ضرورت دارد والدين و متوليان تربيت بـه امـر   
تربيت كودكان، نوجوانان و جوانـان بيشـتر اهتمـام    

هـاي   ورزند و شرايط الزم براي شكوفايي توانمندي
فراحيواني و تربيت شايسته را فراهم نمايند، تا آنان 
ــه      ــس از آنك ــد؛ پ ــرار گيرن ــت ق ــير درس در مس

شد و در واقـع سـاختار    هاي نخستين فراهم فعليت
يعني پـس از   ها شكل گرفت، اولية شخصيت انسان

بلوغ جسمي، ذهني، رواني و عاطفي، هـر شـخص   
را بـه   خـود هـاي   قابليتاستعدادها و  خودتواند  مي

تـرين   و با هوشياري و اراده به عـالي  فعليت برساند
كمال هستي رهنمون شود يا در صـورت غفلـت و   

تـرين   رسـت، بـه پسـت   در پيش گرفتن مسيري ناد
  .مراتب سقوط كند

نقش انسان در سرنوشت از اين مرحله به بعد، 
قدر پر رنگ است كه حتي خود نوع خـود   خود آن
 ةنتيج، اين اختالف نوعي افراد انساني. سازد را مي
ها، اخالقيات، عقايـد و رفتارهـاي متفـاوت     ادراك

بـا وجـود او   ، آنها است كه در اثر حركت جوهري
رو،  از ايـن . انـد  يافته و عين ماهيتش شـده يگانگي 

گيـر و بـه    سهم هر شخص در تربيت بسيار چشـم 
آفـرين اسـت و الزم اسـت     همين اندازه مسـئوليت 

اين . براي تربيت خود و فرزندان كمر همت ببنديم
توانـد نـوعي خودبـاوري را     خودشكوفايي نيز مـي 

  . دنبال داشته باشد به

  اهميت در تربيت كمپرهيز از تبعيض و امور . 5ـ6
هـا   گفته شد كه با توجه به مباني صـدرايي، انسـان  
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آفرينش نخستين و كماالت پـيش  در مقام هر چند 
در مقـام رشـد و    امـا ، رو، جايگاه يكسـاني دارنـد  

فراخـور   و هريك بـه  داراي درجاتي متفاوتند لاكم
دانش و انديشه، ايمان، اخالق، كوشـش و نـوع و   

نـه رنـگ،   ؛ شـوند  بندي مي طبقهميزان رفتار خود، 
از لوازم اخالقـي ايـن   . ثروت، زبان و يتنژاد، قوم

ديدگاه آن است كه شخصيت افراد به امور سطحي 
رو در امر تربيـت بايـد    ارزش نيست و از اين و كم
هاي دورتر نگريست و بر هويـت واقعـي و    به افق

. گيرد تمركـز كـرد   آنچه انسانيت افراد را در بر مي
ي هر نوع تبعيض نـژادي و قـوميتي   اين نگرش ناف

است و در مراحل تعليم و تربيت و حتـي تشـكيل   
 معيارهـا از  وتغيير الگوهـا  تواند باعث  خانواده مي

، بـه  ...امور ظاهري همچون ثروت، مقام، زيبايي و
، اصالت خانوادهدانش و انديشه، اخالق، انسانيت، 

   .باشد... وايمان 

  گيري بحث و نتيجه
شناسي  صدرايي كه نقطة تالقي انسان شناسي انسان

ديني، اخالقي، فلسفي و عرفاني است، با توجه بـه  
ــتي  ــاني هسـ ــس  مبـ ــناختي، نفـ ــناختي و  شـ شـ

شناختي، مانند اصـالت و تشـكيك وجـود،     معرفت
ــوم و    ــالم و معل ــاد ع ــوهري، اتح ــت ج ، ...حرك
هـاي   جامعيت انسان را با توجه به درجات و نشئه

مراتب، يعنـي جمـادي   ترين  گوناگون، كه از پست
آغاز و به آخرين مرحلـه، يعنـي تجـرد و تعقـل و     

بنـابراين،  . سـازد  رسد، موجـه مـي   ادراك عقلي مي
را دارد كه به باالترين  انسان با آنكه اين شايستگي

مثابه جهـاني كوچـك همـة     ، بههستي برسد ةدرج
حقايق هستي را در بر گيرد و حتـي مثـال خـدا و    

سـوزي و   جانشين او باشد، ممكن است با فرصت
تـرين مراتـب هسـتي     به دست خود، در بند پسـت 

اين نكته بيانگر اهميت هر چـه بيشـتر   . گرفتار آيد
عنـوان يكـي    ويژه تربيت اخالقي، به به» تربيت«امر 

به همـين  . ل زندگي انسان، استترين مسائ از مهم

مناسبت، در اين مقاله كوشش شد اين امـر بسـيار   
  . شناسي صدرايي بررسي شود مهم در پرتو انسان

شناســي صــدرايي  در يــك نگــاه كلــي، انســان
از آنجا  ترين مباني نظري ـ  عنوان يكي از شاخص به

 ،كرامـت نفـس  هاي وجودي، جامعيت،  كه ظرفيت
جه جايگاه باالي آدمـي در  شرافت انساني و در نتي

هـاي ديگـر موجـه     نظام آفرينش را بهتر از فلسـفه 
ـ با يادآوري لزوم فـراهم نمـودن شـرايط     سازد مي

گيري كلي، اصـول   شكوفايي اين استعدادها، جهت
نمايد و چـراغ راه آينـده    و اهداف آن را ترسيم مي

تـوان   نگرتـر نيـز مـي    با نگاهي جزء. او خواهد بود
شناسـي صـدرايي را    م تربيتـي انسـان  برخي از لواز

توجــه بــه تربيــت : برداشــت كــرد كــه عبارتنــد از
ــه ــاوري و   همـ ــت خودبـ ــان، تقويـ ــة انسـ جانبـ

خودشــكوفايي، توجــه ويــژه بــه تربيــت معنــوي، 
پرهيز از تبعيض و امـور   اهميت تربيت نونهاالن و

  . اهميت در تربيت كم
عنوان مثال، بـا توجـه بـه اينكـه در نگـرش       به

اش با خـدا   نسان هويت خود را از رابطهصدرايي ا
آورد، معنويت كه بخشي از اين هويت  دست مي به

ترين منبع خود، يعني رابطه با خـدا   است، از اصيل
شود و بنـابراين شـرايط بـراي تربيـت و      فراهم مي

سالمت معنوي و تقويت هوش معنوي بهتر فراهم 
صورت متعـادل   گردد، نيازهاي روح و جسم به مي

تـوان از بحـران    تـر مـي   شـود و آسـان   ده ميبرآور
  . هويتي رهايي يافت بي

توجه به كماالت، جامعيت، شرافت و كرامـت  
جانبـة   ذاتي انسان، هم بيانگر اهميت تربيـت همـه  

توانـد خودبـاوري بزرگـي     ها است و هم مي انسان
از سوي ديگر، هـر چنـد   . ارمغان آورد براي آنها به
فراواني پـيش رو دارد،  ها و كماالت  آدمي ظرفيت

اما فعليت آنها با دانش، اخالق و رفتار خود او بـه  
يگانگي يافتـه  او  با وجودحتي  رسد و سرانجام مي

در سرنوشت نقش انسان . شوند و عين ماهيتش مي
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تا حدي است كه هـر كـس هويـت خـود را     خود 
دهد و در نتيجه، سهم هر فرد در تربيـت   شكل مي

ن انـدازه در قبـال انديشـه،    همي بسيار برجسته و به
بـر  . باور و رفتار خود مسـئوليتي انكارناپـذير دارد  
گيري  اساس نظرية دگرگوني حقيقت انسان، شكل

اي و بسـيار عميـق اسـت و     شخصيت افراد ريشـه 
تغيير آنچه جزو هويـت انسـان گرديـده، در واقـع     
نوعي بازگشت از فعليت به قـوه و بسـيار مشـكل    

نـو نهـالي دوران طاليــي    رو، دوران از ايـن . اسـت 
دهي شخصـيت افـراد اسـت،     براي تربيت و شكل

گــذاري در ايــن دوران ضــروري  بنــابراين ســرمايه
  .است و پايه و بنياد مراحل بعدي خواهد بود

  ها نوشت پي
 

ــمندان. 1 ــلمان انديش ــه از مس ــدراالمتألهين،  جمل ص
 حقيقـت  و اسـالم، اصـل   ديـن  هـاي  آموزه از پيروي به

 قواي از عقل و ذهن كه دانند مي نفس يا روح را آدمي
دانـش،   سرمنشـأ  انسان، از بعد اين. آيند ميشمار  به آن

بـدن و بعـد    و اوسـت  رفتارهاي همة و بينش، انديشه
ــت   ــزار آن اس ــون اب ــتي همچ ــن. زيس ــن از اي  رو، اي

و هـم   كه هـم رنـگ و بـوي دينـي دارد     شناسي انسان
 شناسـي  نفس بر بيشتري عرفاني است، تمركز و فلسفي
هركس كـه  «: به همين دليل، مالصدرا گفته است. دارد

معرفت نفس ندارد، نفسش وجود ندارد، زيـرا وجـود   
  ). 16: 1384(» عور استنفس، عين نور و حضور و ش

 اخـتالف  غربي انديشمندان بين در باره اين با آنكه در
اين نوع نگـاه بـه انسـان،     دارد، ولي وجود جدي نظر

وجـودي   فيلسـوفان  از مبهم، از سوي برخي هر چند
 دربـارة  نمونـه، هايـدگر   عنـوان  بـه  .مطرح شده است

 خودمـان  اي كـه  او، هسـتنده  خـود  تعبيـر  بـه  يا انسان
 هسـتي  نفـس؟  هستي سوژه؟ هستي«: گويد مي باشيم،
هايـدگر،  ( شـخص؟  هسـتي  يـا  روح؟ هستي آگاهي؟

ــه نظــر وي، پرســش). 156ـــ157: 1387  انســان از ب
 دريـافتي  حسـب  بـر  كه اوست هستي تماميت دربارة
 در ولـي . است روح و جسم، نفس از وحدتي معمول

جسـم،   هسـتي  هـاي  گونـه  افزودن هم پرسش، به اين
 انـد،  مانـده  ناشـده  تعريف هنوز خود كه روح و نفس

 

 

 او از نگـــاه). 160: همـــان( گشـــايد نمـــي گرهـــي
 پـرده  تواننـد  نمي هرگز تجربه از برخاسته هاي فرضيه

 دليلـي  ايـن  و دارند بر شناختي هستي بنيادهاي اين از
: همـان ( نيسـت  بنيادهـا  ايـن  بودن اساس و پايه بي بر

164.( 

ــه. 2 ــاب  ب ــه نويســندة كت ــانگفت  نخســتین فیلســوفان یون
هاي عالم صـغير و كبيـر    ، ايده)437: 1357خراساني، (

دموكريتوس . شود در انديشة يونان باستان نيز يافت مي
در تعاليم خود علناً انسان را تشبيه به جهان صغير كرده 

در جهان اسالم، اين ايده از سوي موالي متقيـان   .است
صـغیر و فیـک اتـزعم انـک جـرم «: مطرح شده است) ع(

انطوی العالم االکبر و انت الکتاب المبین الذی باحرفه یظهر 
بـاره   شبستري در ايـن ). 175: 1411ميبدي، (» المضـمر

  : گفته است
  جهان انسان و انسان شد جهاني

  تر نبود بياني  از اين پاكيزه
  چو نيكو بنگري در اصل اين كار

  هم او بيننده و هم ديده است و ديدار 
  )72: 1368 شبستري،(

مولوي فراتر از اين، انسان را از جهت صـورت، عـالم   
مثنـوی (اصغر و از جهت معنا عالم اكبر ناميـده اسـت   

 ).521، دفتر چهارم، بيت معنوی

  لیس من الله بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد . 3
 ةمن کل شی ء لّبه و لطیفه مستودع فی هذه المجموع

ز آنجـا كـه انسـان را    نيز ا) 495: 1379(شهرزوري . 4
داند، آن را در برگيرنـدة همـة    ترين موجودات مي كامل

قواي اجسام و كماالت عقلي و نفوس قدسي و نسخة 
بنابراين، هر گاه آدمـي  . مختصر عالم اكبر دانسته است

ــي    ــة علم ــد، احاط ــود را بشناس ــدن خ ــر  نفــس و ب ب
 .كند موجودات پيدا مي

راد تغييـر آن  اينكه پس از شكل گرفتن شخصيت اف. 5
بسيار مشكل است، يك واقعيت است و به همين دليل 
علمــاي اخــالق بــراي دوران جــواني اهميــت زيــادي 

ولي مقايسة آن با مسـئلة بازگشـت فعليـت بـه     . قائلند
تعبيري از نظر مالصدرا غير ممكـن اسـت و    قوه، كه به

او از آن در اثبات ابطال تناسخ بهره برده است، چنـدان  
ممكن است نوعي نوميدي را، كه براي  موجه نيست و

  .تربيت سمي مهلك است، به همراه داشته باشد
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