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چکیده
نی حکمت متعالیه حقیقت آمـوزش، برداشـتن موانـع از جلـوی تـابش و و تحت تأثیر مباصدرالمتألهیناز نظر 

طور اکتسابی شامل علوم نظری و یا عملی و یا بدون کسب علم را کـه هایی بهفیضان الهی است. نفس انسان به شیوه
و دسـته یابد. آموزش، در یک نگاه کلی به آثار، اشارات یا تصریحات پراکنده مالصدرا بـه دحقیقت وجودی دارد می

واسـطه و بـا شود. آموزش درونی شامل تفکر، الهام و وحی و آموزش بیرونی شامل نوع بیبیرونی و درونی تقسیم می
آموزش شرایط و فنون خاصی دارد که بدون توجـه بـه آن امـر بـه طـور شایسـته و صدرالمتألهینواسطه است. از نظر 
نظری، خلوت، تقلیدگریزی، تمرین، تکرار، آرامش روانی، شود. تزکیه، تبیین و استحکام مباحث درست حاصل نمی

ها و طی مسیر درسـت بـرای حصـول نتیجـه از ایـن فنـون اسـت. تفـاوت رعایت ترتیب آموزش معارف و تزویج آن
مالصدرا در بیان انواع و فنون آموزش به تفاوت نگاه حکمت متعالیه به علم و همچنین بـه هـدف و غایـت آمـوزش و 

گردد.ن در این نگرش باز میماهیت الوهی آ

، آموزش، علم، انسان.صدرالمتألهین: هاکلیدواژه
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مقدمه

به شدت تحت تأثیر فلسفه وحدت وجودی او است. در ایـن صدرالمتألهینماهیت علم آموزی از نظر 
های متفاوت است. آمـوزش نیـز در حقیقـت حـذف موانـع و نوع نگاه هستی، واحد دارای شدت و ضعف

شـود. گـاهی های متفاوت به انواع متعـددی تقسـیم میو فراهم کردن مسیر است. این امر از زاویهزنگارها
حذف مانع با راهنمایی معلم و گاهی با مسـلط کـردن عقـل بـر قـوای شـهوت و غضـب اسـت. حقیقـت 

طن و اصـل مانند بذری است که نیاز به فعلیت یابی دارد. تمام علوم در باصدرالمتألهینآموزی از نگاه علم
ای اسـت کـه گرفته و ثابت هستند و اصل آن در مرتبه قوه همانند دانه در زمین یا صورت در آیینهنفس جای

تمامی هنوز گداخته نشده و جال نیافته است. آموختن خارج کردن چیزی است که در مرتبه قـوه بـوده تـا بـه
). افعال اختیاری انسان و اراده او ۳۳۷، ترجمه محمد خواجویالغیب،، مفاتیحصدرالمتألهینفعلیت یابد (

اند اما تابش نور عقلی و فیضان، تنها و در کسب علم و استفاده از قیاس، برهان، تعریف و .... اگرچه مقدمه
).۵۲۲الغیب، ، مفاتیح صدرالمتألهینتنها به تأیید و یاری حق مطلق است (

اقسام علوم
و بلکه عین وجود؛ و معلوم حقیقی، صورتی است کـه وجـود ای از وجود علم در حکمت متعالیه گونه

های مادی بوده و با اعدام و ظلمات آمیزش ندارد. علم، حضـور ذات شـیئ نوری ادراکی خالص از پوشش
تر، معلوم حقیقـی عبارت روشنشود. بهنزد عالم است. علم به واسطه تخیل، توهم و یا احساس محقق می

باشد، علم در همه انواع آن چه حصولی که ی، صورتی وجودی و نوری میدر هر دو نوع حصولی و حضور
کننده، چه علم حضوری که حضور شیء نزد عـالم اسـت، عبارتست از صورت حاصل از چیزی نزد ادراک

، صـدرالمتألهینهای مـادی برهنـه اسـت (مانند حاالت نفسانی؛ چه در علم حسی و چه عقلـی، از پیرایـه
، تفـاوت در درجـه و نـوع وجـودصدرالمتألهینفاوت علوم حصولی و حضوری نزد ). ت۲۱۳/ ۱-۱اسفار، 

تر است. قیام صور به نفس از نظر مالصدرا صدوری و نـه از نـوع تر و دیگری ضعیفباشد که یکی قویمی
شود. دانش نخست از عالم معنا به قلب و سپس در حلولی است که طی آن، صور حقایق بر نفس افاضه می

)۱۷۰/ ۶، تفسیر القرآن الکریم، صدرالمتألهینیابد. (ثل میخیال تم
از نظر مالصدرا نفس انسان در مراحل اولیه از تمام علوم خالی بوده و به حسب فطـرت ثـانوی، علـوم 

این معنا بهشود. این حصول یا بدون تالش و به صورت ابتدائی است کمالی و انوار عقلی برایش حاصل می
که بداند بـر پاکی نفس و قابلیت نفس ناطقه برای مجالی انوار حق بودن انسان بدون اینکه به دلیل صفا و 

شـوند شـدت و زیـادی میشود. دلیل حصول این علوم که بدون کسب برای نفس حاصـل قلب افکنده می
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صدر المتألهین، مفـاتیح استعداد در پذیرش نور است. نوع دیگر آنست که با تالش و کوشش کسب شود. (

)٨٢٥لغیب، ترجمه محمد خواجوی، ا
علوم اکتسابی شامل علوم نظری و علوم عملی است. ایـن نـوع ادراکـات بـه فراگیـری علـوم و صـنایع 

پیوندد. از نظـر مالصـدرا تنهـا آمـوختن علـوم های نفس به فعلیت میانجامد و طی آن استعدادها و قوهمی
های اوست و بقیـه علـوم اگـر کننده عیبو برطرفدار تکمیل جوهر ذات انسان عقلی خالص و ناب، عهده

آیـد حسـاب میبرای رسیدن به این علم عقلی ناب سودرسانی نداشته باشند حرفه، پیشه و کسـب و کـار به
)۵/ ۱-۱(صدر المتالهین، اسفار، 

بندی دیگر نیز علم را به دو قسمت دنیوی و اخروی تقسیم کرده است.مالصدرا در یک تقسیم
ی به سه قسمت علم اقوال (شامل موسیقی، لغت، شعر و منطـق) علـم افعـال و علـم افکـار علوم دنیو

شود.تقسیم می
که متعلق بـه اعضـا و جـوارح اسـت مثـل شود. اول، علمیخود به چهار بخش تقسیم می١علوم فعلیه 

، مهندسی برتر از علم اعضا و جوارح است؛ شیمیکه کمی معماری یا صنایع صاحبان صنعت. دوم، علمی
که فقط برای تدبیر معاش بوده و هـدف از آن بقـای شـخص و نـوع اند. سوم علمیو نویسندگی از آن جمله

ای که منوط به امر دین و اصالح آخرت باشد مانند علم معامالت شـامل نکـاح و گونهانسانی است البته به
ربوط بـه شـریعت اسـت. چهـارم طالق یا سیاسات مثل قصاص و شبیه به این مسائل که در مجموع علم م

).۲۷۹، الرسائل، صدرالمتألهیندست آوردن اخالق نیکو و ملکات فاضله (علم به
علم افکار شامل معرفت حد و برهان، علم هندسه، هیئت، نجوم، طب و کهانت است.

علوم اخروی در مقابل علوم دنیوی، عبارت از علم به خدا، کتب و رسل است.
مالصدرا حد فاصل بین نور و ظلمت و جامع دو طرف و برزخ متوسـط دو منـزل و علوم دنیوی از نظر 

علوم اخروی علومی است که به مشاهده و مکاشفه بینجامد (همان).
با نظر به تقسیم ارسطویی در حکمت عملی و نظری تمام علوم شامل ریاضیات، طبیعیـات، الهیـات، 

دارد با این تفاوت که در تقسیم بندی مالصدرا جایسیماخالق، سیاست مدن و تدبیر منزل همگی در این تق
دهی بر اساس مبنای حکمت متعالیه یعنی هستی مطلق، وحدت وجود، وجودی بودن علم و مالصدرا وزن

غایت علم یعنی ارتقای هستی و وسعت بخشیدن به هستی انسان است.
گیـری آن نیـز انـواع متعـددی دارد کـه همان طور که علوم انواع و اقسام گونـاگونی دارد، بـه تبـع آن فرا

یم. این علم در سلسله علل معلومست و فعل صادر از عالم شودیمکه سبب ایجاد معلوم در خارج استیعلمعلوم فعلی .1
).90(فیاض صابري، علم و عالم و معلوم، باشد
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ها در البالی آثارش تصریح یا اشاره کرده است.مالصدرا به آن

انواع آموزش
کند:مالصدرا یادگیری را از یک نگاه کلی به دو دسته آموزش درونی و آموزش بیرونی تقسیم می

آموزش درونی-۱
آ) تفکر

ر خالف این کـه در آمـوزش ظـاهری شـخص از فـرد منزله آموختن در ظاهر است، بتفکر در باطن به
تری دارد چون تمام علوم آموزد. آموختن از باطن از آموزش تمامی دانشمندان و عقال تأثیر عمیقدیگری می

انــد و اصــل آن در مرتبــه قــوه هماننــد دانــه در زمــین اســت در بــاطن و اصــل نفــس جــای گرفتــه و ثابت
١).۳۳۶ه محمد خواجوی، ترجمالغیب،، مفاتیح صدرالمتألهین(

توان گفت استفاده از اوقـات خـاص و بـه جریـان با توجه به نوع نگاه حکمت متعالیه درباره تعقل، می
ای که خـارج گونههای عقلی باشد بهبر، بر دریافتتواند مسیری میانانداختن فکر در مسیر انس با خدا می

٢عتبار باالتری نسبت به نتایج دیگر باشد.از روش معمول و متعارف، به حصول حقایق با درجه ا

ب) الهام و وحی
نفس در مراحل اولیه از تمام علوم خالی است و به حسـب فطـرت و نهـاد خـویش تنهـا قـوه خـالص 
هیوالنی است اما قلب از طرف خداوند به حسب فطرت ثانوی، علـومی کمـالی و انـواری عقلـی حاصـل 

شـود؛ ایـن که بداند بر او القا و بر قلبش افکنده میشش و بدون اینکند یا ابتداءا یعنی بدون کسب و کومی
دست آمده که این بخـش داند چگونه بهشود، آنچه که فرد نمینوع علم ابتدائی، خود به دو بخش تقسیم می

گاه اسـت، را مالصدرا الهام معرفی کرده است و نوع دیگر آنچه فرد به سببی که آن علم برایش حاصل شده آ
). الهام به اولیـا و وحـی بـه انبیـا اختصـاص ۸۲۵ای که علم را به او القا کرده است (همان، هده فرشتهمشا

ای ولی است اما عکـس آن درسـت نیسـت. مالصـدرا در شـرح چگـونگی ایـن دارد، به این ترتیب هر نبی
پاک شد و کـار را های اخالقیگوید وقتی نفس از پلیدی طبیعت و زنگار گناهان منزه و از پستیآموزش می

طور کامل به نگرد و بهبه خدا واگذار کرده و به بخشش او اعتماد کرد خداوند به حسن عنایت خود به او می
گیـرد و عقـل کلـی مثـل آموزگـار و نفـس شود و از عقل کلی قلمی بر میکند و نفس او دفتری میاو رو می

. ادراك مشـهور حسـی و کنـدیمادراك را به دو بخش مشهور و مستور تقسیم تبع عقیده وي دانست که توانیماین امر را 1
).81صدرالمتالهین، الواردات القلبیه، (ه عالم قدس و عقل فعال استادراك مستور نفسی است. کمال نفس در راه یافتن او ب

و 5/ 1-1مالصدرا ضمن شرح حال خود در ابتداي کتاب اسفار به این مهم اشاره کرده است. (نگ: صـدرالمتالهین، اسـفار،2
6(
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شود. این علم آمـوزی برتـر از لوم برای او حاصل میشود و طی این رابطه تمام عآموز میقدسی مانند دانش

تمامی علوم و بدون واسطه از سوی خداوند است و داناترین مردم هم فرمود پروردگارم مرا آموزش داد و چه 
).۳۳۸نیکو آموزش دادنی (همان، 

ایـن شوند. دلیـلمینوع باطنی) حقایقی بدون کسب برای نفس حاصل و بر قلب افکنده (در این علوم 
کـه پـیش از ایـن گفتـه شـد شـدت و زیـادی اسـتعداد در پـذیرش نـور اسـت امر از نظـر مالصـدرا چنان

). در این مورد نیز قوه نفس بر اکتساب علم (ذهـن) اسـت کـه ۲۸۸/ ١، الحکمة المتعالیة، صدرالمتألهین(
در باشد علـوم را کسـب طور متعارف و نه برای هر کسی که قافعلیت رسیده است اما بدون واسطه و نه بهبه

سینا از تعابیر دلیل ویژگی نفسانی آن افراد حاصل است. مالصدرا به تبع ابنکند، بلکه برای افرادی خاص به
که ای آماده اشتعال دانسته است بدون آنآیه شریفه نور در این خصوص بهره برده و برخی نفوس را مثل فتیله

١).۵۸، المظاهر اللهیه، المتألهینصدرهای برخورد کند (به آتشی یا آتش زن

کند متصوفه گرایش فراوانی دارند که تنها از طریق الهام و نه از راه کسب و آموزش بـه مالصدرا بیان می
، مفـاتیح صـدرالمتألهینکننـد (علوم دست یابند که البته در این مسیر به اشکاالت قابل توجـه برخـورد می

چنان که بیان شد بر خالف آن کـه فراگیـری در علـوم اکتسـابی از ). ۳۲۶ترجمه محمد خواجوی، الغیب،
رسد. دانش از عالم معنا نخست به قلب و سپس در خیال احساس شروع شده و با گذر از تخیل به تعقل می

).۱۷۰/ ۶، تفسیر القرآن الکریم، صدرالمتألهینیابد (تمثل می
هـر ملکـه راسـخ و صـدرالمتألهیند چون از نظـر دهالبته این تفاوت، ماهیت نورانی علم را تغییر نمی

و عملـی و حتـی امـوری استواری که در نفس ریشه دواند چه از باب کماالت و چه ملکات، اعم از علمی
، صـدرالمتألهینشـود (واسطه ارتباط خاص نفس به عقل فعال حاصل میمثل زراعت، تجارت و مثل آن به

).۲۷۹/ ۷الحکمةالمتعالیة، 
رونیآموزش بی-۲

آموختن از بیرون همان روش معمول و متداول است که طی آن به وساطت ابزار یا سـایر نفـوس، علـم 
شود.حاصل می

واسطهآ) آموزش بی
دهد. نمونه بجز وجود معلم رخ میدیگری گاهی تأثر ادراکات انسان از معلم، بدون وجود هیچ واسطه

تقد اسـت انسـان بـه ایـن مرتبـه جـز ، معگرددیممالصدرا درباره عقل بالفعل که سعادتی است که انسان به آن زنده بالفعل 1
و قیاسـات و شـودیمـعقـل بالملکـه حاصـل واسـطهبهکه حدود میانـه آن رسدینمافعال ارادي و حرکات نفسانی واسطهبه

یمـاراده نه واسطهبه. این فعل ارادي اوست اما فیضان و تابش نور عقلی، ردیگیمتعریفات را به ویژه براهین و حدود در کار 
).522الغیب، و یاري از طرف حق متعال است (صدرالمتألهین، مفاتیحدییتأنه شده است بلکه به وشود
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حـدیثی از » الغیـبمفاتیح«ی نقل شـده اسـت. مالصـدرا در وجودی عالهایاین موارد درباره افراد با رتبه

حضرت علی علیه السالم آورده است که ایشان فرمودند: رسول اللـه صـلی اللـه علیـه و آلـه زبـان مبـارک 
خویش را دردهانم نهادندکه ناگاه بر قلبم هزار بخش از علم گشوده شـد کـه از هـر بخـش آن هـزاران هـزار 

د اگر برایم مسندی گسترده شود بر آن نشسته و با اهل تورات بـه توراتشـان و بخش دیگر منشعب شد و فرمو
نمایم در حالی که ایـن مرتبـت و میان اهل انجیل به انجیلشان و به اهل قرآن به قرآنشان داوری و حکم می

شـود بلکــه بـه نیـروی علــم لـدنی اســت مقـام بـرای هــیچ کـس تنهـا بــا آمـوختن متعــارف حاصـل نمی
.)۳۴۱ترجمه محمد خواجوی، الغیب،، مفاتیحینصدرالمتأله(

عنوان واسطه است، در شـیوه بـاطنی تفاوت بین این نوع از علم با نوع باطنی در نقش آفرینی آموزگار به
وجود اسـتعداد الزم و کـافی در دانـش آمـوز وساطت آموزگار وجود ندارد. رتبه وجودی آموزگار مشروط به

ریقی کند که با هیچ روش دیگری نه در کیف و نه در کـم قابـل مقایسـه نباشـد. تواند او را قادر به طی طمی
اند.گونهعلوم القایی این

ب) آموزش با واسطه
استعداد نهفته است مثـل شکلعلوم در باطن و اصل نفس انسان بهدر منظومه معرفتی مالصدرا تمامی

لقوه و رساندن آن به فعلیت است. آموزگار باعـث ای که در زمین وجود دارد. آموختن، خروج این امر بادانه
ساز چه کاشته زمینهشود که قوه موجود به فعلیت برسد مانند زارعی که زمینی را کاشته و با رسیدگی به آنمی

کند و دانه ها و اعتقادات پست تباه کننده را میشود. همین طور آموزگار خارهای شک، گرایشرشد گیاه می
).۳۳۷آموز مثل درخت پربار شود (همان، که نفس دانشاینپرود تا را می

شرایط و فنون آموزش
آید مگر آن که شرایطی فراهم شده باشد، آموزش نیازمند فنـونی هدف و غایت در آموزش به دست نمی

دهد:ها مسیر انسان به سمت غایت را تحت تأثیر قرار میاست که نادیده انگاشتن آن
آ) تزکیه

شدت تحت تأثیر مبانی حکمت متعالیه و نظر وحدت مالصدرا به یادگیری و آموزش دارد بهنگاهی که 
ساز و معد یادگیری علوم وجودی او است. در این نگاه، نقش تزکیه در تعلیم بسیار پررنگ است. معلم زمینه

نفس حت علمـیبوده و نقش برطرف کننده موانع را دارد تا قوه موجود در نفس به فعلیت نزدیک شـود و سـا
توان لمس کرد کـه یابد. در این نگاه میگسترش یابد. این ساحت با بر طرف شدن موانع، توسعه و رشد می
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صورت یک بذر در نهـاد شود. به این شکل که آن علم بهچگونه علم از منبع الیزال آن برای نفس حاصل می

ای که داشته و واسطه تزکیهکه نفس بهود یا اینتواند بسترساز جوانه زدن آن بذر شانسان است که آموزگار می
ساز به فعلیت رسیدن آن قوه شـود. سـاحت نیروهای خود را تحت تسلط عقل درآورده، با تفکر بتواند زمینه

توانـد راه دراز آمـوختن را کوتـاه کنـد. چـه بسـیار شـود امـا تزکیـه مینفس از تعلیم و تزکیه متأثر میعلمی
)۱۴۴الغیب، ، مفاتیحصدرالمتألهینکر او برابر با عبادت یک سال جاهل است (دانشمندی که لحظه تف

تمامی صفات ملکی عبارت از نور علم، روح معرفت و برهان است و اصل تمام صدرالمتألهیناز نظر 
اند عبـارت از جهـل و گمراهـی ها که تمامًا لشگر شیطان پیرو آنهای تباه کننده شیطانی و سردسته آنخوی

ت؛ پس عقل هر قلبی را که کمی معرفت در آن پیدا شد وادار به پاکی و پرهیزگاری به واسطه ریاضـت و اس
های غیـب و جهـان کند و چون این عمل را نمود خاطرهای نیک از گنجینـهروبی از خوهای زشت میالی

)۳۸۹ترجمه محمد خواجوی، الغیب،، مفاتیحصدرالمتألهینشود. (ملکوت در او گیرا می
کند و تزکیه و کارزار با نفـس را که مالصدرا آموزش را به انواع بیرونی و درونی تقسیم میبا توجه به این

داند؛ از نظر او التزام به عبادات قلبی و اعمال عبـادی نقـش مهمـی دارد. نیـاز بـه در همه انواع آن شرط می
جام دستورات شـرعی و تمرینـات بـدنی عمل عبادی و عبادات قلبی و بدنی برای پاکیزگی نفس است، با ان

های بدنی در او رسوخ دیگر نفس کامًال به بدن سرگرم نشده و ملکه فرمانبرداری و فروتنی نسبت به خواسته
کند، برای همین شریعت رحمانی بـه تعـدادی از دسـتورات فرمـان داده چـون ایـن در واقـع تمـرین و نمی

). اگرچه که خود اذکار و اعمـال ۶/ ۱-۱، اسفار،درالمتألهینصمجاهده و کارزار با برخی قوای نفس است (
بدنی بدون تفکر مفید نخواهد بود.

ب) تبیین و استحکام مباحث نظری
که به گوید متصوفه بیشتر از آنکند. وی میشناسی را در آموزش متصوفه بیان میمالصدرا نوعی آسیب

ها به امور خواهند با قطع و بریدن عالیق و وابستگیدنبال کسب علوم به شکل اکتسابی و آموزشی باشند می
سـوی خـدا دانـش را بیاموزنـد. در حـین ایـن مجاهـده و آوردن بهمادی و محو و پاک کردن صفات و روی

شود در ایـن حالـت شود و عقل از حال طبیعی خارج میها تباه شده و بدن بیمار میکوشش گاهی مزاج آن
شود مـدت زیـادی از ز قبل به دست نیامده باشد خیاالت نادرست باعث میاگر معرفت و دریافت حقایق ا

) ایـن اتفـاق بـرای بسـیاری از ۴۹۵الغیـب، ، مفاتیحصـدرالمتألهینواقعیت و حقیقت محجوب باشـند. (
اند با این مشـکل مواجـه و افتد و چون قبل از تهذیب و ریاضت نفس، پایه علوم را استوار نکردهصوفیان می

دست آوردن علوم از طریق متعارف را توان اهمیت آموزش و بهشوند. از این عبارات میری دور میاز رستگا
جـا کـه ذهـن در منظومـه گونه تلقـی کـرد. از آنهای الهاممحک زده و آن را میزان سنجش درستی دریافت
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). در ۱۳۸همـان، های علمی گذشته نهاده شده اسـت (معرفتی مالصدرا استعدادی است که بر پایه فعلیت

تعلیم، ذهن یعنی قوه ادراکی و استعدادی نفس فعال است چرا که با از بین رفتن موانع توسط استاد، رتبه آن 
کنـد امـا ایـن مهـم زمـانی نتیجـه یابد. تزکیه، سیر آموختن را کوتـاه میدر اثر اتصال به عقل فعال ارتقا می

ل شده باشد یعنی نقش ادراکات نفس آن است که ضـامن ها برای ذهن حاصمطلوب را دارد که قبًال فعلیت
چـه در بـاال ذکـر شـد، به نتیجه مطلوب رسیدن تزکیه است و مانند سپر حمایتی در شرایط بحرانی مانند آن

تأمین کننده تعلیم درست است.
ج) خلوت

دای کتـاب نشینی اشـاره کـرده اسـت. وی در ابتـمالصدرا مثل بسیاری دیگر از متفکران به آثار خلوت
دهد و طی آن بازشدن درهای جدید فهم معانی و نامه نه چندان مفصلی را از خود شرح میزندگی» اسفار«

فکر و «گزینی و البته مجاهدات بسیار این گونه بیان کرده است: های مستقیم عقلی را پس از خلوتدریافت
با آنان مأیوس شدم، در این حـال بـه سـوی کار خویش را از آمیزش با مردم باز گرفتم و از رفاقت و دوستی 

سبب ساز حقیقی روی آورده و به فطرتم زاری ذاتی به درگاه آسان کننده امـور مشـکل نمـودم در پـی آن بـه 
، الحکمـة صـدرالمتألهیناسرار و رازهایی آگاهی یافتم که تاکنون نیافته بودم و رموزی بـرایم کشـف شـد (

یابی استعدادهای ش از درون یا همان تفکر که امر ذهنی و باعث فعلیتتوان گفت آموز) می٨/ ١المتعالیة، 
. گیـردمیخاصی از جمله خلوت نشینی قرار نفس و ارتقای رتبه انسان است به شدت تحت تأثیر رفتارهای

مالصدرا به مهیا بودن شب به دلیل نبودن اشتغاالت و موانع و صفای آن نسبت به سایر اوقـات اشـاره کـرده 
برند و عقل و فهم را در مسـیر اسـتغراق در لـذت مناجـات، خلـوت و از این وقت بهره میکه محبینوگفته

کـه ای). نکته١٠٤-١٠٥کسر اصنام جاهلی، ،صدرالمتألهیندهند (تفکر در عظمت و جالل خدا قرار می
یابـد امـا که اگرچه عقل به روش خود به حقـایق دسـت مـیاست شود آنمیاز عبارات مالصدرا برداشت 

آورد تا جریان عادی میفراهم ایویژگی موجود در برخی اوقات مثل خلوت شب و نبودن اشتغاالت، زمینه
.تر از نتایج عادی منجر شودفکر در مجرای انس با پروردگار به نتایجی شریف

د) تقلید گریزی
خوها و زنگارها با جالیـافتن از شود که ای میها مانند آیینهانسان بعد از رهایی از زنگار گناهان و شک

شود که از جلـد خـود خـارج شـده و بعـد از ای میهای تقلید مانند آیینهشود، بعد از رفع پردهاو زدوده می
روبرو قرارگرفتن سطح آن به طرف حق، در مقابل صورت است. مالصدرا از تقلید به نام حجاب مرسل یـاد 

مثل غلبه بر شهوات و قصد حقیقی برای تحصیل علم را دارند اما گوید گاهی افراد بقیه شروط کند و میمی
هـا و حقیقـت اند که همین مـانع بـین آنگونه تقلیدی کسب کردهبرخی اعتقادات را به شکل مقبوالت و به
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/ ٤-٢، اسـفار،صـدرالمتألهین(دهـدشده، اجازه فراگیری قلب خالف آنچه را کـه بـه تقلیـد فراگرفتـه نمی

١٣٨.(
مالصدرا خواندن افکار صاحبان اندیشه نباید هدف نهایی باشد بلکه این افکار بایـد تنهـا نقـش از نظر 

آورد. او بار نمیایجاد شوق را داشته باشد چراکه آموختن این افکار اطمینان قلب و آرامش نفس و خاطر را به
).١٥/ ١-١(همانکند که دانش آموز نباید به این امر بسنده کندتاکید می

) تمرین و تکراره
کند. ملکه عملی مثل ملکـه صـناعاتی و عملی تقسیم میمالصدرا ملکات را به دو دسته ملکات علمی

شـود (صـدر هـا حاصـل میاست که با تمرین اعمال و تکرار افعال مثل نوشتن، تجارت، زراعت و غیر این
دهـد ای که شخص آن را انجـام میه) به این ترتیب اصل صنعت یا پیش۱۷/ ۳المتالهین، الحکمةالمتعالیة، 

واسطه تکرار عملی بـه شـیوه متعـادل، ایجـاد در حقیقت ملکه خاص نفسانی است که برای آن صنعتگر، به
که به سختی و مشقت افتد انجـام دهـد. تواند صنعت خاص خودش را بدون اینشده و از همین جهت می

سـاز حصـول ملکـه روی است کـه زمینهگونه میانهیعنی حصول مهارت در یک کار نتیجه تکرار آن عمل به
خاص آن فعل در نفس شخص شده است. از نظر او هر کس فعلی را انجام دهد، از آن کار اثری در نفسش 

ماند. وقتی تکرار بر آن فعل زیاد شـد، آثـار آن در نفـس محکـم شود که آن اثر تا زمانی باقی میحاصل می
ها از آن شخص فعلی بـه آسـانی و بـدون شود و به سبب آنبرایش ملکه میچه قبًال ملکه نبودشود و آنمی

توانست صـنایع و شود. اگر این تأثر نفس نبود هیچ کس نمیفکر و نیاز به رنج و کسب جدیدی حاصل می
).۶۴۷الغیب، ، مفاتیحصدرالمتألهینها را بیاموزد (پیشه

دهد یعنی اگر تکـرار د در اخالق نیز رخ میشوعین حالتی که باعث ایجاد ملکه صنعت در شخص می
توانست به تربیت و تهذیب اخالقی بپـردازد و کودکـان نیـز کس نمیعمل و تأثر نفس از آن تکرار نبود هیچ

شدند. پس شباهت صنعت و اخالق در چگونگی حصول ملکه عملی است.ادب نمی
شود به فعلیـت بوده و سپس حاصل میبا حصول علم فعلی، نفس از مرتبه قوه آن علم که اول حاصل ن

فعلیت رسیدن مدیون افعال و قوای تحریکی نفس است. قطعًا حصول ملکه فعلی جـز در رسد اما این بهمی
اند کـه اکنـون منجـر بـه علـم بـه آن گرو تکرار افعال نیست. البته زیرساخت آن افعال نیز علوم دیگری بوده

شاید از همین روست که از نظر مالصدرا صنعتگر اقتدا به فاعـل صنعت یا تکامل در علم به آن بوده است.
خواهد بـر قـوایی کـه تحـت گوید که صنعت تشبه به طبیعت است و طی آن نفس میکند و میبالغریزه می

) و شاید از همین جهـت اسـت کـه ۱۶۴/ ۷، الحکمه المتعالیه، صدرالمتألهینتسخیر اویند برتری جوید (
در مرتبه پایین قرار داده است چراکه این نوع علم، حاصل بعد از انجـام افعـال اسـت مالصدرا علم فعلی را
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گونه خاص عامل حصول این علم خاص شده است.یعنی تکرار در تحریک اعضا به

ز) آرامش روانی
ها تصرف در علوم و صنایع نظری و بیان مباحث و دفع مشکالت و روشن کردن مقصود و رفع دشواری

ــه آن ــاز ب ــاک شــود نی ــال انســان از آنچــه باعــث افســردگی و نابســامانی اســت پ ــه اندیشــه و خی دارد ک
گرفتاری صدرالمتألهینها از نظر ها و نگرانی). البته علت حقیقی اضطراب۹/ ۱-۱، اسفار، صدرالمتألهین(

شـود به شهوت و غضب است که باعث دوری نفس از آنچه که حقیقتًا با او و عالم قدس مناسـبت دارد می
)۲۴۴، مجموعه رسائل فلسفی (حشریه)، صدرالمتألهین(

ــزویج آن ــارف و ت ــوزش مع ــب آم ــت ترتی ــه ح) رعای ــول نتیج ــرای حص ــت ب ــیر درس ــی مس ــا و ط ه
)۱۳۹/ ۴-۲، اسفار، صدرالمتألهین(

هاي آموزش از منظر مالصدراتفاوت
گـردد. تعریـف علـم بـاز میترین تفاوت در نگاه مالصدرا به آموزش، به تفـاوت او بـا دیگـران در مهم

داند که بنا بر وحدت تشـکیکی دارای مراتـب گونـاگونی بـوده و مالصدرا حقیقت علم را حقیقت وجود می
باالترین مرتبه آن واجب الوجود است. حقیقت علم منحصر در خداونـد اسـت امـا چنـین حقیقتـی دارای 

١مظاهر گوناگونست.

). صـورت علمـی ۳۰۶، شواهد الربوبیـه، صدرالمتألهین(مالصدرا قائل به اتحاد عاقل و معقول است
عالم، عین نفس ناطقه عالم است و نفس عالم بالفعل بالذات در مرتبه عقل عین صورت معقول و در مرتبه 
خیال عین متخیل و در مرتبه حس عین صورت محسوس است. در اندیشه مالصدرا نفس امری متحصـل و 

شود. انسان بشری طبیعی در وجود خویش ترقی فعلیت یافته و عالم میمتحقق نیست بلکه با اولین ادراک 
یابد تا برایش کون اخروی نفسانی حاصل شود. طبق حرکت جوهری، انسـان از کند و صفا و لطافت میمی

جسمانیت خارج شده و در هر لحظه با هر ادراک صورت خاصی یافتـه و پیوسـته در حـال تکامـل اسـت. 
گوید هر کس با رجوع به وجـدان به همین دلیل است که مالصدرا می٢)۹۴/ ۴-۲ر، ، اسفاصدرالمتألهین(

یابد که هویت اکنون وی با هویت گذشته و آینده او متفـاوت اسـت. بـا ایـن نگـاه بـه علـم، خویش در می
آموختن حقیقی از منظر او یک صیرورت است که طی آن انسان باید بتواند ارتقای وجودی بیاید.

شـود. تحـت تـأثیر نگــاه بنـدی علــوم میهــای دیگـری از جملـه رتبهخـود زاینـده تفاوتایـن مسـئله

).131الغیب، علم از نظر او مانند وجودست که تعریف پذیر نیست اما معانی متعدد مترادفی دارد (مفاتیح1
دو فصلنامه علمی ، »وجودي مالصدرا به علمنگاه «. براي توضیح بیشتر ر.ك: علمی سوال، محمد کاظم و طوبی لعل صاحبی، 2

.1392پژوهشی هستی شناختی، 
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پوزیتیویستی به علم، جایگاه علوم انسانی مخصوصًا الهیات به حاشیه کشانیده شده اسـت حـال آن کـه در 

تنهـا تر و از شرافت باالتری برخوردارنـد. از نظـر مالصـدراکنندهنظر مالصدرا این علوم به حقیقت نزدیک
هاسـت دار تکمیل جوهر ذات انسان و برطرف کننده عیبآموختن علوم عقلی خالص و ناب است که عهده

بالذات ارزشمند است و بقیه علوم اگر برای رسیدن به این علوم سود رسـانی نداشـته باشـد حرفـه، پیشـه و 
لـم باعـث تاکیـد ویـژه ) همـین نگـاه بـه ع۵/ ۱-۱، اسـفار، صدرالمتألهینآید (کسب و کار به حساب می

مالصدرا بر تزکیه به عنوان یک شرط اساسی شده است.
داند و این نیز به نگاه وجودی تفاوت دیگر مالصدرا اینست که فراگیری علم را به خودی خود هدف می

گردد. البته باید توجه داشت کـه کسـب علـم بـا او از علم و اتحاد عاقل به معقول و وحدت حقیقت باز می
١علم متفاوتست.روایت

، صـدرالمتألهینتفاوت دیگر آن است که همه انواع آمـوزش از نظـر مالصـدرا ماهیـت الـوهی دارد. (
شـود. ) به طوری که در هر نوع آموختنی انسان به شانی از شئون عقل فعال متصل می۳۰۷شواهد الربوبیه، 

رسـد و در علـوم تخیل بـه تعقـل میعلم و اکتساب آن در علوم اکتسابی از احساس شروع شده و با گذر از
). بـا ۱۷۰/ ۶، تفسیر القرآن الکریم، صدرالمتألهینشود (موهوبی دانش از قلب به خیال و مثال آن نازل می

این حال از نظر وی همه این افعال ریشه در مبادی عالی دارد چون هر ملکه راسخ و اسـتواری کـه در نفـس 
و عملی و حتی اموری مثل زراعـت، تجـارت و کات اعم از علمیریشه دواند چه از باب کماالت و چه مل

/ ۷، الحکمة المتعالیة، صدرالمتألهین(٢شودواسطه ارتباط خاص نفس به عقل فعال حاصل میها بهمثل آن
۲۷۹.(

ازای هر ملکه نفسانی در عقل فعـال یـا کند که این طور نیست که بهای تاکید میوی بعد از بیان مقدمه
کـه در آن چه که الزم و ضـروری اسـت آنعقل نیز به عینه از نوع همین ملکه موجود باشد بلکه آندر عالم

امری مناسب با این ملکه هست. مثًال وقتی نفس به علوم صادق حقیقی دست پیدا کنـد و ایـن امـر مکـرر 
ل اگـر در نفـس آیـد. حـاوجود میحاصل شود ملکه اتصال و ارتباط به شأنی از شوون عقل فعال برایش بـه

صورت قضیه کاذبی ارتسام یابد و تکرار بر آن زیاد شود و نفس توجه قوی به آن داشته باشد برای نفس ملکه 
شود. آن شأن عین آن چیزی که نفـس بـه اتصال از این جهت به شان دیگری از شؤون عقل فعال حاصل می

ي هـاپژوهشنشریه ، »علم و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه مالصدرا و ابن عربی«ر.ك: شجاري، مرتضی و زهرا گوزلی، 1
.1392، فلسفی دانشگاه تبریز

ر قوابل، کافی در تکثر انواع نیست بلکـه یـا بایـد ماننـد آن است که صرف تکثآوردیمدلیلی که مالصدرا در این خصوص 2
افالطونیان معتقد به تعدد مبادي عقلی شد یا مانند ارسطوئیان به تعدد جهات موجود در عقل اخیر قائل شد (همان). استنباط از 

شوندیمثرهایی را موجب تکهامهارتویعلمي فردي در انواع که در اخالقیات یا در مراتب هاتفاوتاین مطلب آن است که 
نیز همان مبادي فاعلی برتر است.هاآنمنشأریشه در مبادي باالتر دارد و 
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).۲۸۰-۲۷۹ن است (همان، آن توجه دارد اعم از صادق و کاذب نیست بلکه امری مناسب با آ

گیرينتیجه
، تحت تأثیر مبانی حکمت متعالیه به خصـوص تعریـف او از حقیقـت صدرالمتألهینآموزش از منظر 

های موجـود مندی آموزش و ضرورتعلم، ماهیت بسیار متفاوتی از دیگر رویکردها به آموزش دارد. ارزش
تواند هدف باشد چرا تنهایی میو آخرتی است. آموزش بهای از تقسیم علوم به دنیاییبرای آن، زیر مجموعه

که علم وجودست و دستیابی به آن مساوی شرافت و ارتقای رتبه انسـان بـه هسـتی بـاالتر و مـآل آن یعنـی 
تر شدن به حق مطلق است. این چنین ماهیتی برای تحقق، به قطع نیازمند اصـول و اسـاس خاصـی نزدیک

تواند سو و جهت آن را تغییر های مهمی به آموزش وارد کرده و مینشود آسیباست و اگر این اصول رعایت 
گونـه تـوان اینهای طرح شده در حکمت متعالیه برای یادگیری میها را با توجه به ضرورتدهد. این آسیب

د، شواحصا کرد: عدم توجه به تزکیه، عدم توجه به این که علم وجودست و باعث تغییر در هستی انسان می
عدم توجه به این امر که علم در درون انسان نهفته و تنها نیاز به رفع حجاب و مانع دارد، عدم توجه بـه پایـه 
گذاری درست اساس علم و رعایت ترتیب در تحصیل و اکتفا به تهذیب، عدم توجه به راههای مهم حصول 

جه به وحـدت حقیقـت علـم و خـدا، علم و انواع درونی آموزش، اکتفا به اقوال علمی نه خود علم، عدم تو
عدم توجه به تأثیر آموزگار و رتبه وجودی او، عدم توجه به استعدادها و تمرین و تکرار در برخی علوم و ...

ترین ویژگی حکمت متعالیه در مسئله آموزش، الوهی دانستن همه انواع آنست بـه طـوری کـه شاخص
کند.شاهده و ترسیم میمالصدرا در هر نوع آموختنی اتصال به باال را م
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