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 چکیده
ي دین، انسان و شناخت ابعاد وجودي او از دیرباز موردتوجه اندیشمندان حوزه
اي دارد. اخالق و فلسفه بوده است. در حکمت صدرایی نیز این مسأله جایگاه ویژه

به شمول حکمت صدرایی این مقاله درصدد است این مسأله را بررسی کند که باتوجه
توان بنابر نظریات خاص هاي مختلف هستی و انسان، چگونه میتمام جنبه بر

مالصدرا، مبنایی فلسفی و عقالنی براي تعلیم و تربیت نفس انسان ترسیم کرد. لذا 
اي و نظري و با بررسی اصول ابتکاري ي کتابخانهسعی شده است با روش مطالعه

ازنظرمالصدرا وجود اصیل است،  مالصدرا در فلسفه، به این سؤال پاسخ داده شود.
ولی وجود انسان از موجودات دیگر متفاوت است. براساس حرکت جوهري، نفس 

شود. رسد و به درجات باالتري از تجرد نایل میتدریج در دامن بدن به ظهور میبه
از این منظر، حقیقت هر فرد، با اعتقادات واعمال وي و در پرتوي تعلیم و تربیت 

کند و در نتیجه، هر انسانی نوع خاصی د و هویت خودش را کسب میشوساخته می
ها یکسان نیست. براساس دستاوردهاي این تحقیق، با ي انساناست و ماهیت همه

بر اینکه جایگاه ي چگونگی تربیت نفس انسان، عالوهتبیین خاص مالصدرا درباره
هاي تربیتی در برنامه شود، تأثیر و نقشي خلقت معرفی میرفیع انسان در مجموعه

شود. در خوبی ترسیم میي فرد انسانی نیز بهرسیدن به درجات شایسته و بایسته
اللهی هبر بینش صدرایی، هدف عالی، ارتقاي انسان به مقام خلیفنظام تربیتی مبتنی

هاي تعلیم و شناسی صدرایی، تدوین برنامهاست و نتیجه اینکه براساس انسان
 یابد و منطبق بر فطرت انسان خواهد بود.عقالنی میتربیت بستري 
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 مقدمه. 1
در طول تاریخ، مبحث نفس انسان و تربیت و تعالی آن، از زوایاي مختلفی موضوع 

هاي نوظهور درخصوص پژوهان علوم انسانی بوده است، ولی به دلیل چالشتحقیقات دانش
تر شده ي تحقیقات در این مبحث گستردهانسان وحقیقت نفس در قرون اخیر، دامنه

کوشد هاي زندگی انسان گسترش یافته و میمینهي زکه تربیت در همهآنجاییازاست. 
ي پرورش انسان هاي زندگی انسان را از گهواره تا گور پوشش دهد، با ایدهي جنبههمه

کامل پیوند خورده است. شناخت ماهیت جهان، شناخت وجود و هستی انسان، صفات و 
مباحثی فلسفی  کماالت او و جایگاهش در میان موجودات دیگر و ماهیت معرفت و ارزش،

دهنده در تربیت دارند. پس میان فلسفه و تربیت کننده و جهتهستند که نقش هدایت
اند شناسی نظرات صائبی ارائه کردهارتباط تنگاتنگی وجود دارد و فیلسوفان درباب انسان

مالصدرا فیلسوف تواند براي طالبان این طریق، بستر تربیت صحیح را فراهم کند. که می
شناسی دارد. شناسی و انسانقرن یازدهم ه. ق نیز نظرات ارزشمندي درباب هستیمتأله 

گذاري نکرده وکتاب مشخصی ننوشته گرچه وي در موضوع تربیت، مکتب خاصی پایها
براساس مبانی خاص فلسفی خود، ازانسان تعریف جدید و است، ولی در آثار مختلفش، 

در معرفی نفس و مسیر تعالی و تربیت آن منطبق بر باورهاي دینی ارائه داده است و 
شناسی شناسی و انسانبه اهمیت و شمول مباحث هستیتالش کرده است. اینکه باتوجه

توان براساس اصول خاص فلسفی وي، همچون اصالت وجود، حرکت مالصدرا، چگونه می
س جوهري، تشکیک وجود و... مبنایی فلسفی، معقول و مقبول براي تعلیم و تربیت نف

انسان ترسیم کرد که با باورها و تعالیم دین اسالم نیز مطابقت داشته باشد، سؤال اصلی 
اي و نظري، بعد از ي کتابخانهاین مقاله است. در پاسخ به این سؤال، با روش مطالعه

تعریف تربیت و بیان هدف آن، حقیقت نفس انسان در بینش مالصدرا معرفی شده، آنگاه 
شناسی یتی صدرایی بررسی شده است. تا کنون در موضوعات انسانهاي نظام تربویژگی

هاي ارزشمندي تالیف شده است؛ وتربیت نفس از دیدگاه مالصدرا، به زبان فارسی کتاب
ي نفس و بدن ازنظر رابطهاز رضا اکبریان و  جایگاه انسان در حکمت متعالیهازجمله 
ري در این زمینه نگارش یافته است. از احمد پهلوانیان. همچنین مقاالت بسیا مالصدرا

در این تحقیقات بیشتر به شرح شأن و جایگاه انسان در هستی و تعریف نفس و ابعاد و 
ي شدهمراتب آن ازنظر مالصدرا پرداخته شده است. وجه تمایز این مقاله با تحقیقات انجام

نظریات تربیتی وي  قبلی، تأکید آن بر مبانی خاص و ابتکاري مالصدرا در فلسفه و ابتناي
بر این اصول است. در بینش صدرایی که بر اصالت وجود مبتنی است، تعلیم و تربیت 

هاي تأثیرگذار بر ماهیت ثابت نفس انسان نیست، بلکه یک اي از برنامهصرفاً مجموعه
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گیرد، ازنظر جریان وجودي ذاتی و فطري است که در پرتوي آن، هویت انسان شکل می
ها هویت ثابتی ندارند و هر انسان، نوع خاصی است. در این دیدگاه، نفس انمالصدرا، انس

البقاست و با حرکت جوهري خود و در پرتوي تربیت صحیح هالحدوث و روحانیهجسمانی
ارض «عبارت از  ي تجرد عقلی است.ترین مراتب هستی برسد که مرتبهتواند به عالیمی

ي این تحقیق دستیابی نگاه مالصدراست. نتیجه در عنوان مقاله، مبین همین» تا عرش
کند گیري کلی تربیت را مشخص میشناسی صدرایی، هم جهتبه این مهم است که انسان

توان مبتنی بر این نظام هاي آن نقش دارد. میو هم در تعیین اصول، اهداف و روش
اعمال و رفتارش  اي صحیح شکوفا کرد وطلبی انسان را به شیوهتربیتی، میل فطري کمال

هاي واالي انسانی سامان داد و مسیر تعالی نفس انسان به مقام را براساس ارزش
 اللهی را هموار کرد.هخلیف
 

 . تعریف و هدف تربیت2
ي هماهنگ و هدفمند هستی است و با در بینش اسالمی، انسان جزئی از مجموعه

ي تربیت، متقابل است. وظیفه ي این مجموعه، ازجمله با اجتماع، در کنش و واکنشهمه
کردن انسان براي تعامل با جهان است تا بتواند نقش خود را که مسئولیتی است که آماده

ي درستی انجام دهد. در این بینش، تربیت که وسیلهخداوند به او واگذار کرده است، به
اسالم  اهمیت تربیت در مکتب تکامل انسان است، با حرکت تکاملی جهان هماهنگ است.

 نامد.العالمین میبه قدري است که خداوند خود را رب
بندي کرده است: گونه جمعهاي مختلف تربیت را ایناستاد شریعتمداري تعریف

ها براي شکوفایی و به فعلیت رساندن استعدادهاي کردن زمینهتربیت عبارت از فراهم
طلوب، منطبق بر اصول معین سوي هدف مي انسان، به منظور حرکت تکاملی او بهبالقوه

 ).53، ص: 9هاي منظم و سنجیده است (و برنامه
در علم تربیت، باید به دو اصل اساسی توجه کرد: اول اینکه ارتباط وثیقی میان 

ي عملکردي انسان برقرار است و تربیت میدان دانش و عمل است؛ نظریات تربیتی و حوزه
پیوسته است که در تمام مراحل زندگی انسان جریان دوم اینکه تربیت فرایندي مداوم و 

 و تأثیرگذاري دارد.
غایت تربیت انسان که طبعاً غایت حیات وي نیز هست، رسیدن به کمال است. درست 

هاي مختلف تربیتی، تعابیر متفاوت دارد، اما در این مسأله نباید است که کمال در نظام
ي رسیدن نفس انسان به کمال مطلوبش تالش ها، براي این نظامتردید کرد که در همه

 ).46، ص: 3شود (می
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 . ضرورت شناخت حقیقت نفس در بینش صدرایی3
 هاي ارزشمندي دارد:ازنظر مالصدرا شناخت نفس فایده

سوي شناخت آفریدگار است. الف. معرفت نفس از جهت ذات و صفات، نردبانی به
داند که فقط انسان شناسی را در این میشناسی و خداي تنگاتنگ انسانمالصدرا رابطه

). وحدت هویت 401-400، صص: 13است که در ذات و صفات و افعال، مثال حق است (
نفس انسان، با داشتن قواي مختلف، مثل وحدت ذات حق، با داشتن صفات متعدد است. 

 الهیهویت  يو نمونه که هویت آدمی، سایهآنجاییاین مشابهت، دوسویه است؛ یعنی از
دیگر، شود و ازسويبا تأمل در واحدیت جامع صفات خداوند، انسان بهتر شناخته می، است

ي هویت الهی است و با شناخت انسان، خدا نیز بهتر شناخته خواهد انسان بهترین نشانه
 ).378-377، صص:  6: ، ج14شد (

ي مراتب همهتوان جهان را شناخت؛ زیرا نفس انسان جامع ب. با شناخت نفس می
شوند و هر کس هاي دیگر شناخته میي آن است که چیزواسطهموجودات عالم است و به

). ازنظر مالصدرا انسان 248، ص: 11خبر است (چیز بیبه نفسش جاهل باشد، از همه
ي آیات خداوند ي هستی و کتاب جامع و کاملی است که همهشدهي خالصهکامل، نسخه

-498، ص: 25صورت خالصه در آن وجود دارد (هاي آسمانی، بهو تمامی معانی کتاب
 ).377-296، صص: 6: ، ج14؛ 613

کند. وي ج. مالصدرا شرط سودمندي هر علمی را معرفت و شناخت نفس معرفی می
ها، ي حکمت و سعادت و مادر فضیلتشناخت نفس و حقیقت انسان را سرچشمه

داند و ترین علوم میي تعالی و یگانگی او، شریفها و بعد از اثبات بارها، صناعتمعرفت
توان او را حکیم نامید؛ هرچند در معتقد است در صورت ناآگاهی فرد از نفس خود، نمی

). این نگاه مالصدرا، از کالم وحی ملهم است. 13-16، صص: 16علوم دیگر توانمند باشد (
ایت است و در در آیات وحی، رجوع به خویشتن و درك حقیقت نفس، کلید هد

» علیکم انفسکم الیضرکم من ضل اذا اهتدیتم«کند چیز با آن برابري نمیارزشمندي، هیچ
 ).105ي ، آیه5ي ، سوره1(

یابی انسان است. در بینش صدرایی، انسان موجودي ي کمالد. شناخت نفس مقدمه
شرط تربیت هاي فراوان که به است بسیار ارزشمند، باکرامت ذاتی و داراي توانمندي

ریزي براي صحیح، به کماالت شایسته و بایسته خواهد رسید. هرگونه اظهارنظر یا برنامه
 ).5، ص: 12تربیت نفس، باید بر شناخت نفس انسانی مبتنی باشد (
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 . صعوبت شناخت حقیقت نفس4
در بینش صدرایی، عقول مجرد، اجسام و حتی نفوس غیرانسانی، یعنی نباتات و 

ها و ي وجودي خاصی دارند و لذا بحث از حقیقت آنگی ماهیت و مرتبهحیوانات، هم
تر است، اما نفس انسانی مراتب وجودي متفاوتی دارد که از ها آسانمبدأ و منتهاي آن

بر این، وجود نفس به عالم طبیعت شود. عالوهي آن، ماهیت خاصی انتزاع میهر مرتبه
ین عالم و هم پس از آن، عوالم و نشئات خاصی شود، بلکه نفس، هم قبل از امنحصر نمی

دارد و در هریک، صورت و فعلیت مناسب با آن نشئه را دارد. بدیهی است که شناخت 
حقیقت چنین موجودي که ماهیت معینی ندارد و همواره در حال تحول و تکامل است، 

ي مختلف هابسیار سخت و دشوار است و همین دشواري، باعث پدیدآمدن آراء و دیدگاه
ي انسان هاي متعدد فکري درباره). در حال حاضر، مکتب343، ص: 8: ، ج14شده است (

اند، تا جایی که برخی دستیابی به تعریف حقیقی انسان را هاي متفاوت ارائه کردهنظریه
ي صفات، افعال و واسطهدانند، ولی مالصدرا معتقد است حقیقت انسان را بهناممکن می

 توان شناخت.ي درونی میدرك شهودي و تجربهحاالتش و با 
 

 . حقیقت نفس در اندیشه مالصدرا5
، 4گوید: نفس کمال اول براي جسم طبیعی آلی است (سینا در تعریف نفس میابن

سینا و جمع کثیري از حکماي بعد ). این تعریفی است که از ارسطو رسیده و ابن11ص: 
نویسد: همین تعریف را پذیرفته و با توضیحات بیشتر، میاند. مالصدرا از او، آن را پذیرفته

نفس کمال اول براي جسم طبیعی است، ولی نه هر جسم طبیعی، زیرا نفس کمال براي 
آتش و زمین نیست، بلکه نفسی که در این عالم است، کمال براي جسم طبیعی است و 

د احساس و حرکت، را صادر هاي حیاتی، مانني آالتی، کماالت ثانیه براي فعالیتوسیلهبه
 ).16ص: ، 8:، ج14( کندمی

کنیم که در این عالم، گوید: ما مشاهده مىمالصدرا در مقام اثبات ماهیت نفس می
اجسامى منشأ صدور آثارى خاص هستند که آن آثار، مانند تغذیه، رشد، تولید و باألخره 

ي اولى نیست؛ آثار، مادهي واحد نیستند و مبدأ این حس و حرکت، یکسان و بر طریقه
زیرا ماده، قابلیت محض است. صورت جسمیه هم نیست؛ زیرا صورت جسمیه میان تمام 
اجسام مشترك است، ناچار باید در اجسام مبادى دیگرى باشد که هریک آثار خاص به 

اي متعلق به خود را داشته باشند و ممکن نیست که آن مبادى، جسم باشند، پس قوه
است، نه از جهت ذات بسیط آن، بلکه از جهت » نفس«و نام آن قوه،  اجسام هستند

 ).6، ص: 8: ، ج14مبدئیت و منشئیت او براى کارها و آثار (
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اند، برخی از فالسفه درخصوص مجرد یا مادي بودن نفس نظرات مختلفی ابراز داشته
اند؛ تلقی کرده ي اسالمی، به پیروي از ارسطو، نفس بشر را از بدو آفرینش، مجردفالسفه

گوید: نفس جوهري روحانی و الهی است که از ه. ق) که می 258مانند کندي (متوفی 
شود و تصویري از چیز جهان واقف میدلیل، بر همههمینبدن جدا و متمایز است؛ به

سینا و فارابی اعتقاد دارند روح ). برخی مانند ابن606، ص: 10یابد (ماوراي طبیعت می
سینا دانند. ابنو غیر از جسم است، اما آن را همانند صورت براي بدن میمجرد است 

گوید: نفس صورت جسم و قوت و کمال اوست؛ وقتی که جسم براي وجودیافتن آماده می
، ص: 7شود (گیرد، اما جاودانی است و با فناي جسم، فانی نمیشود، به آن تعلق می

اي البقاست. نفس لطیفههالحدوث و روحانیهي مالصدرا نفس جسمانیدر اندیشه ).544
تدریج در پرتوي انوار شود و بهالهی است که در جریان امتداد تکامل وجودي، انشاء می

معرفت (اتحاد عالم و معلوم) و آثار افعال، به معناي اتحاد فاعل با حقیقت اثر خود، فربه 
ات و الفعل هستند و برخالف الذ هشود. برخالف عقول مفارقه که همگی روحانیو کامل می

طبایع که جملگی جسمانیه الذات و الفعل هستند و هریک مقامی معلوم و شأنی ثابت و 
ي عقالنی قبل از عالم طبیعت حضور ي آدمی، هم در نشئهغیرمتحول دارند، نفس ناطقه

ي عقالنی ي طبیعی و در قوس صعود خویش، بار دیگر به نشئهدارد و هم در نشئه
: ، ج14؛ 758-756، صص: 25ي علویین برسد (گردد تا به افق مأل اعلی و مالئکهبازمی

 ).347، ص: 8
پذیر نیست. ازنظر مالصدرا بدون باور به حرکت جوهري، شناخت کامل انسان امکان

ي آن است اي مثل انسان، شایسته و آمادهبراساس حرکت جوهري، شخص واحد جوهري
تحرك جوهري قرار گیرد و هر لحظه، از حدي به حد دیگر  که در مسیر اشتداد اتصالی و

تري از وجود نایل شود که آن درجه، اصل و ي عالیارتقا یابد و در هر لحظه به درجه
، 14اند (حقیقت اوست و ماسواي آن، از اوصاف و احوال، همگی از آثار و لوازم آن درجه

ها در یک مقام ي انسانن، همه). براساس تعریف مالصدرا از حقیقت انسا262، ص: 8ج
ي ي وجودي نیستند و یک انسان نیز در طول زندگی همواره در یک مرتبه و درجهو مرتبه

هاي تربیتی، هم پویائی الزم و متناسب با سیر تکاملی وجودي قرار ندارد؛ لذا باید برنامه
و هم اینکه تنوع  ي مراحل زندگی یک انسان کارآمد باشدانسان را داشته باشد و در همه

ي توان براي همهها را پوشش دهد؛ بنابراین نمیي انسانداشته باشد تا بتواند همه
 ي واحد تربیتی پیشنهاد داد.ها نسخهانسان

 ي نفس با بدن. رابطه1. 5
 ازنظر مالصدرا جسم حامل نفس و بدن نیست، بلکه نفس حامل جسم است و آن را 
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برد، نه کشتی باد گونه که باد کشتی را میبرد؛ همانخود می ي زندگی به همراهدر جاده
). در این دیدگاه اجتماع نفس و بدن محال نیست؛ زیرا هویت نفس، 55، ص: 15را (

پذیرش وجودهاي متعدد را اقتضا دارد. امتناع اجتماع تجرد و مادیت، به موجوداتی 
ي براي مثال، عقول نشئه هاي وجودي متعدد ندارند؛اختصاص دارد که انحا و نشئه

شوند، اما نفس هویتی رو، صرفاً به وصف تجرد متصف میوجودي واحدي دارند و ازاین
ها، هاي وجودي متعددي دارد و ممکن است برحسب برخی از این نشئهاست که نشئه

 ).378، ص: 8، ج14مجرد باشد و برحسب برخی دیگر، مادي (
ي مراتب نفس نیست؛ زیرا نفس به بدن، شرط همهي مالصدرا تعلق البته در اندیشه

رسد ي تعقل میناطقه در رهگذر استکمال وجودي خود، از طریق تصرف در ماده، به مرتبه
شود بدون نیاز به استخدام قوا و آالت در مفاهیم عقلی و کلی تصرف کند و و قادر می

سازد و م طبیعت جدا میي کمال و غناي ذاتی نفس است که او را از عالاین همان جنبه
ي کمالی نفس، با جدایی از بدن باقی شود و این جنبهي عقلی رهنمون میبه نشئه

ي تجرد عقلی، مانع از آن است که با انعدام بدن ماند؛ بنابراین راهیابی نفس به مرتبهمی
: ص ،8: ، ج14ي سیر وجودي خود بازماند (طبیعی، وجود آن منعدم شود و نفس از ادامه

347.( 
 . وحدت نفس2. 5

گوید: هر شخص از انسان مالصدرا به وحدت نفس موجود در بدن معتقد است و می
آنگاه که نفس او از مواد و اجرام جدا و مجرد است، با زمانی که به بدن و ماده تعلق دارد، 
یک شخص مستمر است و در هر دو حال، یکی است و در وحدت شخص مستمر او فرقی 

ها و وتنها باشد یا مزدوج شود، بلکه در تمام حالتمفرد باشد یا مر کب، تکندارد که 
نویسد: ). وي در جاي دیگري می499، ص: 23منازل، خود اوست که باقی و جاوید است (

اند که در ما سه نفس وجود دارد: نفس انسانی، نفس حیوانی و بعضی چنین گمان کرده
اند که نفس موجود در ما، یکی است و آن فقط نفس نفس نباتی، ولی جمهور حکما بر آن

ناطقه است، لکن آن نفس به اعتبار افعال و آثار صادر از وي، قوا و مشاعر گوناگونی دارد 
اساس، انسان همینشود و برها مصدر افعال و اعمال مختلفی میي آنوسیلهکه نفس به

گوید: احساس دهد و میبت میي افعال و اعمال صادر از خود را به ذات خود نسکلیه
شعور انسان برده، نفس دارايي افعال نامکردم، غضب کردم، ادراك کردم. پس مبدأ کلیه

 ).227، ص: 20اند (است و انسان نفس واحد دارد، قوا همگی از لوازم این نفس
 . قواي نفس3. 5

 دادن براي انجامتري از وجود قرار دارد، ي عالیازنظر مالصدرا موجودي که در مرتبه
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ي پایهي نازلی که همي وجودي خود تنزل کند و در مرتبهافعال نازل باید از مرتبه
براساس مبانی » قوه«ي وجودي فعل مزبور است، منشأ صدور آن شود. مقصود از مرتبه

ي اصلی نفس، تواند به علت تنزل از مرتبهاي از مراتب نفس است که میمالصدرا، مرتبه
ي طبیعت و ). نفس مادام که در مرتبه71، ص: 8، ج14دور افعال نازلی شود (منشأ ص

احساس قرار دارد، براي ادراك اجناس مختلف محسوسات به آالت و قواي گوناگون 
نیازمند است؛ چراکه در غیر این صورت، نفس صور ادراکی متمایز و روشنی از محسوسات، 

آورد. پس نفس براي هر نوعی از ادراك، میدست ناند، بهاز آن نظر که اموري محسوس
 ).328، ص: 8: ، ج14کار گیرد (نیازمند است آالت متناسب با آن ادراك را به

 . تفاوت عقل و نفس4. 5
در بینش صدرایی عقل و نفس با هم تفاوت دارند، گرچه نفس در مسیر تکامل 

انی که نفس است، نوعی شود، ولی تا زمي عقل مفارق نائل میخودش، در نهایت به درجه
ي وجودي به بدن دارد و همین اضافه، تفاوت نفس و عقل است. عقل جوهر مجردي اضافه

شود؛ زیرا عروض است که نه هویت آن هویت تعلقی است و نه به موضوعی اضافه می
ي فرض امکان استعدادي در عقل، اضافه، بر امکان استعدادي متوقف است و الزمه

 ).13، ص: 8، ج14ت (بودن آن اسمادي
 

 هاي نظام تربیتی صدرایی. ویژگی6
شناسی مبتنی است. شناسی و انسانهرگونه اظهارنظر در مسائل تربیتی، بر هستی

شناسی مالصدرا، شناسی و انساننظام تربیتی مالصدرا نیز از این اصل خارج نیست. هستی
حرکت جوهري و...  از مبانی خاص فلسفی وي، همچون اصالت وجود، تشکیک وجود،

متاثر است. جامعیت، خدامحوري، توجه ویژه به شأن و جایگاه انسان، تأکید بر عقالنیت 
هاي هاي تربیتی بر صفات ذاتی و فطري، از امتیازات و ویژگیو معرفت و ابتناي برنامه

 نظام تربیتی مالصدراست.
 . جامعیت نظام تربیتی صدرایی1. 6

یک یا دو بعدي نسبت به انسان دارند و به اهی تکنگاغلب مکاتب تربیتی غربی 
مثالً در پندارگرایی ؛ اندها غفلت کردهي جنبهي وجودي انسان توجه کرده و از بقیهجنبه

) و 80، ص: 6گرایی ()، و در ماده40، ص: 26ي روحانی وجود انسان (فقط به جنبه
گرایی فقط انسان، و در عمل) فقط به بعد مادي وجود 14، ص: 27گرایی طبیعی (واقع

که تربیتی تأثیرگذاري واقعی ) توجه شده است. درحالی21، ص: 8ي عمل افراد (به نتیجه
در بینش مالصدرا انسان هاي وجودي انسان را پوشش دهد. ي ابعاد و جنبهدارد که همه
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شأ دو بعد جسم و روح دارد. روح بعد اصیل وجود انسان و حقیقتی جاودانه است و من
ي ترین مراتب، یعنی مرتبهبر مبناي حرکت جوهري، وجود انسان از پستالهی دارد. 

رسد. بنابراین جمادي، آغاز و به باالترین درجات روحانی یعنی تعقل و ادراك عقلی می
حقیقت انسان یعنی نفس ناطقه، که جوهري مجرد از ماده و از سنخ ملکوت است، در 

دي را دارد و با آنکه درجات و مقامات گوناگونی دارد، عین بساطت، مراتب مختلف وجو
؛ 225، ص: 8: ، ج14ي مراتب باشد (تواند در حد ذات، حقیقتی وحدانی و جامع همهمی
ي وجودي قائل ). مالصدرا براي حیات انسان سه مرتبه یا سه نشئه228-227، صص: 16

نیایی است و تمامی ي حسی که همان حیات طبیعی داست: نخست حیات بدن یا نشئه
ي مثالی که مختص انسان است حیوانات در آن اشتراك دارند؛ دوم حیات نفس یا نشئه

شود؛ ماند و براي پاداش و کیفر محشور میو پس از بدن، براي تمام افراد انسان باقی می
ي عقلی است و آن عبارت است از معرفت و یقین و ایمان حقیقی سوم حیات روح یا نشئه

). یکی از اصول اساسی حکمت عملی مالصدرا این است که او 154ـ 153صص:  ،12(
خواهد غیب و شهادت، عقل و شهوت، دنیا و مسلکان، نمیاي از صوفیبرخالف تصور عده

آخرت و معقول و محسوس را جدا کند. مالصدرا با آنکه از منظر بصیرت عرفانی، دنیا را 
کند و حفظ و مراقبت از دنیا را که همان تصریح میکند، در اینجا به اهمیت دنیا ذم می

داند. او دنیا را منزلی از منازل ي حسی انسان است، از اهداف ضروري زندگی مینشئه
داند که باید از منازل متعدد عبور کند شمارد و انسان را مسافري میسائرین الی اهللا می

دنیا به آخرت متصل است و کمال جهت، تا به مطلوب حقیقی خویش نائل شود؛ لذا ازاین
). بنابراین 68 ، ص:17کند(ي دنیا و آخرت معنا و مفهوم پیدا میانسان برحسب دو نشئه

جاست؛ جسمانیت، بخشی از وجود آدمی است و سرآغاز آفرینش نفس از همین
هاي ذاتی، بدون آنکه ترکیب اجزا الزم آید، نیازها و دلیل، نفس در عین برتريهمینبه
). مالصدرا درخصوص 135-133، صص: 8: ، ج14واي حیوانی و گیاهی را نیز دارد (ق

نویسد: برخی از کماالت شایسته و الیق انسان ضرورت هبوط انسان به عالم طبیعت می
شود، مگر آنکه به عالم طبیعت تنزل یابد و به بدن مادي تعلق پذیرد و آن را محقق نمی

خاصی که از رهگذر این هبوط و در اوقاتی معین براي تدبیر کند و اگر به استعدادات 
شود. بدیهی است که در این شود، دست نیابد، این کماالت محقق نمینفوس حاصل می

صورت، هبوط نفس به عالم طبیعت و تصرف آن در بدن مادي لغو و عبث نخواهد بود، 
ریق براي نفس ساز تحصیل کماالت خاصی است که جز از این طزیرا این هبوط، زمینه

ي مراحل وجودي نفس، از ). در این بینش، همه353، ص: 8: ، ج14شود (حاصل نمی
هبوط در عالم طبیعت تا عروج به ملکوت، مراتب و منازل فطري و ضروري است که به 
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هاي صحیح تربیتی، در جهت تعالی و کمال نفس است و در شرط توجه به اصول و شیوه
جاي ترقی و تعالی، سقوط و ي سیر این منازل و مراحل، بهجهها، نتیصورت غفلت از آن

چهار شخصیت آدمی از شناسان روانبر این، براساس نظر نزول نفس خواهد بود. عالوه
نظام ) که 43، ص: 9شود (ي اساسی عقالنی، اجتماعی، عاطفی و بدنی تشکیل میجنبه

 .دهدها را پوشش میي این جنبهتربیتی صدرایی همه
 . خدامحوري در نظام تربیتی صدرایی2. 6

تنهایی ي با خدا به دست آورده و خود، بهازنظر مالصدرا انسان تمام هویتش را از رابطه
هاي انسان و جامعیتی که ها و ظرفیتي برتريچیزي نیست. سرآغاز و سرانجام همه

ها فرو برتريي ي ارتباط با خداست و اگر این رابطه گسسته شود، همهدارد، نتیجه
نفس انسان از حیث ذات و صفت و فعل، مثال خداست و مملکتی شبیه به  ریزد.می

). ازنظر ایشان کسب 238، ص: 20مملکت باري تعالی دارد و سرّي از اسرار الهی است (
معرفت و ادراك موجودات، سعادت و در بین معارف، معرفت خداوند برترین است و به 

ترین علوم، معرفت خداي : از نگاه صدیقین و اولیا، برترین و گرامیاین مسأله تصریح دارد
اي براي رسیدن به هدفی دیگر نیست و سعادت تعالی است که خود ذاتاً هدف بوده، وسیله

شود و فضیلت و ارزش هر علم نیز به حقیقی انسان در پرتوي این معرفت حاصل می
). در این بینش، هدف اعالي 75 ص:، 22تربودنش به معرفت خداست (مقدار نزدیک

هاي تربیتی، بندگی خداست. خالفت الهی که برترین شأن انسان است، به معنی برنامه
یافته، به مقام و شأن بندگی خدا شده و تعالیپذیرش تعبد و بندگی خداست، نفس تربیت

انسان  شود و این کمال واقعی انسان است.و عبداللهی خودش، معترف و آگاه می
ي براساس این دیدگاه، در هر عملی که در ارتباط با خود، جامعه یا طبیعت یافتهربیتت

دهد، همه را یکجا و هماهنگ و در رابطه با ذات باري تعالی که وجود مطلق انجام می
 سوي اویی دارد.ي بهنگرد و تربیت، جنبهاست، می

 اي انسان در نظام تربیتی مالصدر. شأن و جایگاه ویژه3. 6
در بینش مالصدرا نفس انسان این شایستگی را دارد که به درجه و مقامی نایل شود 
که جمیع موجودات عالم علوي و سفلی و عقول و نفوس کلی و جزئی، همگی اجزاي ذات 

و به حکم جامعیت » الحقیقه کل االشیاءبسیط«ي هوي باشند و ذات او به حکم قاعد
جونی مرکب از جمیع موجودات عالم است و قوت جمیع مراتب وجود امکانی، همچون مع

ي آفرینش ي موجودات ساري و نافذ بوده و وجودش غایت و نتیجهو قدرت وي در کلیه
ي ي انفعال و تأثیرپذیري صرف، به مرتبه)؛ یعنی نفس از مرحله245، ص: 20عالم است (

گوید: خداوند عرفا می رسد. مالصدرا با بیانی شبیه به ادبیاتایجادگري و تأثیرگذاري می
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طور یکجا، خواست اعیان اسماء خود را در یک صورت جامع به ظهور برساند که به
ي موجودات باشد، پس انسان را آفرید؛ بنابراین انسان جهان کوچکی ي همهدربرگیرنده

است که کل نظام هستی درآن وجود دارد و مجموعه مختصري است که آیات کتاب 
ي عالم ست. پس هر کس در این کتاب و آیاتش تأمل کند، مطالعهمبین در آن جمع ا

نویسد: آدمی ). مالصدرا می36، ص: 19شود (کبیر و معانی و اسرارش براي او آسان می
اگرچه به جهت کثافت بدن، از جنس بهایم است، اما به این جهت که روح نفسانی انسان 

د و اگرچه به جهت لطافت نفس، با ها برتري دارمستعد فیضان روح قدسی است، بر آن
ها مشترك است، اما به این صفت از ایشان ممتاز است که براساس اراده، ي آسمانمالئکه

شود و اسماء الهی را یابد و به اخالق الهی متخلق میهایش دست میبه توانمندي
ات ). پس نفس آدمی این شأنیت را دارد که به باالترین درج68، ص: 17شناسد (می

ممکن برسد، تا آنجا که حتی نسبتی با نفس حیوانی نداشته باشد. با نگاه به این شایستگی 
توان گفت حقیقت اي دارد و میهاي پیش رو، انسان در نظر مالصدرا جایگاه ویژهو امکان

، 3، ج14)، عالم صغیر (296، ص: 6، ج14ي الهی (ي جهان و حتی نسخهآدمی عصاره
) 142-140، صص: 8، ج14ي خدا ()، خلیفه69، ص: 19وح الهی (ي ر)، نفخه176ص: 

). کالم امام علی(ع) در بیت زیر مؤید شأن و 343، ص: 12و نمودار دنیا و آخرت است (
کنی فکر می» وَ تَحسَبُ اَنَّکَ جِرمٌ صَغِیرٌ وَ فِیکَ انطَوَي العالَمُ االکبَرُ«جایگاه انسان است: 

). 45،ص: 2که جهانی در تو خالصه شده است (رحالیتو همین جرم کوچک هستی، د
یابد و فقط مکتب تربیتی تعلیم و تربیت نفس انسان با این شأن و جایگاه، قداست می

 ي این مسئولیت برآید.تواند از عهدهالهی است که می
 . استعداد نفس، بستر ذاتی و فطري تربیت در نظام تربیتی صدرایی4. 6

انسان بالقوه جامع کماالت الهی بوده، کرامت ذاتی دارد، ولی در نظر مالصدرا روح 
هاي ي تالش و همت خود به کرامتفعلیت آن به دست خود اوست و هر کس به اندازه

ها را بیشتر به فعلیت اند این قابلیتهاي کامل توانستهیابد، انساناکتسابی دست می
تگی رسیدن به باالترین درجات و ها استعداد و شایسي انسانبرسانند. هرچند همه

یافتن این استعدادها متفاوت است. یکی از کماالت را دارند، ولی در افراد فعلیت
شناسی آن است که آدمی برخالف دیگر موجودات طبیعی، هاي بارز این انسانویژگی

اي ندارد و هر شخصی در طول زندگی، نوع شدهنفسی و عقلی، ماهیت از پیش تعیین
). در این بینش، 361-339، صص: 8:، ج14؛ 21-19، صص: 9، ج14سازد (ا میخود ر

ي کرامت ذاتی او هستند، بخشند و مایهاستعدادها و کماالتی که به انسان شرافت می
هاي فراوانی هاي او نیست، بلکه امکاناند. مطابق با این دیدگاه، حقیقت انسان فعلیتبالقوه
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ها، اي از دانش). فعلیت استعدادها با مجموعه139: ، ص21است که پیش رو دارد (
ي اتحاد عالم و معلوم ها، براساس حرکت جوهري و نظریهها و اخالق و رفتار انساناندیشه

دلیل، همینگیرد؛ بهگونه، ساختار وجودي آدمیان شکل میرسد و اینبه سرانجام می
هویت، با حقیقت یک بزرگسال  حقیقت یک کودك یا فرد نادان، هرگز در جوهر ذات و

گوید: صراحت میمالصدرا به). 346 -345، صص: 8ج:  ،14ٰ◌ یا دانشمند یکسان نیست (
حسب آنچه ي حسی، نوع واحدي است، اما بهنوع انسان از حیث فطرت هیوالنی و مرتبه

شود و از آن حیث که در علوم کند و عقل منفعل او متجوهر به آن مینفس او تصور می
االنسان «آید شود (فطرت ثانی)، به انواع مختلفی درمیملکاتش از قوه به فعل خارج می و

صص:  ،19» (من حیث ظاهره و وجوده الطبیعی نوع واحد و من حیث باطنه انواع کثیره
مالصدرا معتقد است نوع انسان در بدایت امر، یعنی سیر نزولی و درآمدن ). 248-249

ست و نیکوکار و تبهکار هیچ تفاوتی با هم ندارند و در نهایت بدین عالم، متفق و متحد ا
امر، یعنی سیر صعودي و بازگشت به عالم آخرت، برحسب اوصاف، احوال و اعمال، مختلف 

رود، اما اند. هر کس که نیکوکار است، به جنت صفات و قرب جوار الهی میو متفاوت
ت قشر و حجاب ذلت و خواري شخص تبهکار پس از خروج از این عالم همواره در تح

یابد ماند و از چنگال آن رهایی نمیهاي نفس باقی میطبیعت، یا ذلت ناشی از هواوهوس
). وي تحوالت نفس را مدارج نفس نامیده و آن را بر دو دسته تقسیم 322، ص: 20(

کند: جمادیت و نباتیت و حیوانیت را مدارج پیشینی و تحول نفس به عقل منفعل و می
نامد. به نظر مالصدرا تمام مدارج ل بالفعل و عقل فعال را تحوالت و مدارج پسینی میعق

ي او، پیشینی و پسینی جزء الینفک نفس انسانی هستند، با این تفاوت که مدارج گذشته
کنند تا نفس بتواند تحوالت بعدي عقالنی و مجرد معدات و مقدمات هستند و کمک می

ي تعالی و گونه که زمینه). مالصدرا همان78، ص: 5برسد ( خود را بگذراند و به کمال
ي وحوش و بیند، او را از خطر تنزل به مرتبهترقی را در دنیا براي نفس انسان فراهم می

که آدمی ممکن است به سبب ترقی در علم و عمل، از  دهد: همچنانشیاطین انذار می
مقربین عروج کند، ممکن است ي ي پستی به اشرف مقامات و درجات مالئکهدرجه

ترین منازل و ي پیروي از هواوهوس، از جایگاه خاص الیق خودش به پستواسطهبه
السافلین گرایش پیدا کند و به منزل و مهوي دواب و حشرات نزول کند و با شیاطین اسفل

). براساس این دیدگاه، با حصول فطرت ثانی 70، ص: 17و سباع و وحوش محشور شود (
رسد و فطرت ثانی انسان اش در هستی میکه انسان به ارزش و جایگاه واقعی است

ي تعلیم شود و انسان، تنها در سایهاکتسابی است و در پرتوي تعلیم و تربیت حاصل می
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شود؛ بنابراین تعلیم و تربیت بستري و تربیت صحیح به کماالت خاص خودش نایل می
 .ذاتی و فطري دارد

 قالنیت و معرفت در نظام تربیتی صدرایی. تأکید بر ع5. 6
مالصدرا در مسیر پیشرفت، تعالی و تربیت نفس انسان، براي عقل، معرفت و علم 

نویسد: دعامه اي قائل است. وي در ارزش عقل و کماالت مترتب بر آن میجایگاه ویژه
که  ي هر چیزي اصل آن استگیرد و دعامهخانه، یعنی ستونی که سقف بر آن قرار می

روید، عقل در انسان مانند این دعامه هاي اوصاف و کماالت از آن میفروع، احوال و شاخه
است؛ چون دیگر صفات نیکو و ملکات و قوا و استعدادها، مانند تیزهوشی و فهم و حفظ 

گونه که ). همان569، ص: 13گیرد (ي احوال و کماالت، از آن سرچشمه میو علم و بقیه
شناسی ایشان معرفت و علم اصیل است. صدرا وجود اصیل است، در انساني مالدر فلسفه

هی  هو الحکم هالمعرف«کند: مالصدرا بارها معرفت و حکمت را حقیقت آدمی معرفی می
). در بینش صدرایی، حکمت حیات قلب آدمی و حیات 293، ص: 20» (هاالنسانی هالهوی

سایر موجودات است. مالصدرا در  حقیقی انسان است و همین، عامل شرافت انسان بر
ي میزان هر کسی به مقدار علم و نویسد: باید دانست که کفهاهمیت و ارزش علم می

یافته به علم ). ایشان نفس تعالی310، ص: 20دانش او به نظام عالم و مبدأ وجود است (
قینی هاي آن، علوم حقیقی و معارف یداند که میوهو عمل را همچون درخت طوبایی می

). تأکید مالصدرا به ارزش علم و اهمیت تعلیم، همراه با توجه 142، ص: 12هستند ( 
 ي تربیت، مبین اعتقاد او به تالزم تعلیم و تربیت نفس انسان است.ي او به مسألهویژه

 . ضرورت تبعیت از شریعت در نظام تربیتی صدرایی6. 6
همواره دستخوش تغییر است. اگر روابط انسان و کنش و واکنش متقابل او با جهان 

انسان بخواهد در چنین جهانی، زندگی هماهنگ و سعادتمندي داشته باشد و خود را 
طور منظم در مسیر اي براي ورود به جهان ابدي آماده کند، باید بهیافتهصورت تکاملبه

، جامعه او دادن این کار نیستتنهایی قادر به انجامحرکت تکاملی قرار گیرد و چون او به
هاي رشد و شکوفایی استعدادهاي کردن زمینهدهد و با فراهمرا از طریق تربیت یاري می

مالصدرا در تبیین مسیر تعالی نفس . )240، ص: 3سازد (وي، این هدف را محقق می
ناپذیر ي اجتماعی وي، نیاز به شریعت را ضرورتی اجتنابانسان در جامعه و تربیت جنبه

تواند به ذات خود اکتفا کند و از نویسد: انسان در وجود و بقاي خویش نمیداند و میمی
ي حکما، نیاز باشد؛ زیرا برخالف عقول و نفوس کلی و اجرام فلکی که به عقیدهدیگران بی

ها در یک فرد منحصر است، نوع انسان در یک فرد و شخص خاص منحصر هر نوعی از آن
تنهایی در دار دنیا زندگی کند. لذا از نوع او افراد متعدد به تواندنیست؛ بنابراین انسان نمی
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و احزاب مختلفی پدید آمدند و درنتیجه، ضیاع و عقار و بالد مختلف و متعددي تشکیل 
داده شد و در معامالت و مناکحات و جنایاتی که ممکن است در برخورد افراد با یکدیگر 

وداد جع و ملجأ آنان باشد و مابین آنان به عدلوقوع بپیوندد، به قانون و شریعتی که مربه
هاي خود بر یکدیگر تعدي و حکم کند، نیازمند شدند، وگرنه در تحصیل امیال و خواسته

آمد؛ زیرا هر فردي شد و در نظام اختالل پدید میکردند و اجتماع فاسد میتجاوز می
دگانی خویش است و بر بالفطره درصدد تحصیل مشتهیات و امیال نفسانی و ضروریات زن

آن کس که در این امور مزاحم و معارض اوست، خشمگین خواهد بود. این قانون ضروري 
نام دارد که » شریعت«ي افراد بشر است، که حافظ نظام و ضامن سعادت و آسایش کلیه

کند تا آن را براي انتظام امر معیشت شارع و واضعی آن را براي افراد بشر تعیین می
آموزد که با آن به قرب خداي خویش کار گیرند و سنت و طریقی را به آنان میبه زندگانی

نایل شوند و به انجام فرایضی دستور می دهد که ایشان را به عالم آخرت و سیر و سلوك 
سوي خدا متذکر کند و از هول و هراس روز قیامت بترساند و به راه راست هدایت کند. به
گونه که گفتیم، امري محال صدي مالئکه براي تعلیم بشر، بدانکه مباشرت و تآنجاییاز

تر از این است که مبعوث از طرف و مقام سایر حیوانات پست است و از طرفی هم، درجه
خدا و واضع شرایع و قوانین الهی باشند، ناچار این شخص شارع و واضع شریعت و قوانین 

اساس تربیت و تعالی نفس جز با پیروي براین). 360، ص: 20الهی باید از نوع انسان باشد (
هاي تربیتی از شریعتی که شارع الهی وضع کرده است، میسر و ممکن نیست و برنامه

مکاتب بشري بدون استعانت از شریعت الهی ابتر خواهد بود. مالصدرا تکامل یا تنزل فرد 
ها را مطابق با شمارد و تکالیف شرعی انساني اکتساب و اعمال خود وي میرا نتیجه

اي است که گونهکند: بخشی از کردار و گفتار بهي فقها، به پنج دسته تقسیم میشیوه
بخش است، مکلف باید جاآوردن آن درکسب سعادت مفید و در نجات جاودانی، نتیجهبه

جاي آورد و هرگز بدون داشتن عذر شرعی، اقدام به ترك این کارها را بر طبق دستور، به
اند که شوند؛ بخشی دیگر از کارها چناننامیده می» واجب«نکند. چنین اعمالی  هاآن

ها باعث تقرب به خداوند متعال است و جایگاه بنده را پیش خداوند متعال پرداختن به آن
ي مالمت نیست و ضرري به دنبال ها شایستهبرد، ولیکن با این همه، ترك آنباال می

نامند؛ بخشی از اعمال گوهر نفس را کدر می» مستحب«ندارد، چنین کردارهایی را 
ها را مرتکب شود و هرگز شایسته نیست که مکلف آنکند و مستلزم کدورت باطن میمی

اي دیگر از کردارها اگر انجام شوند، گویند؛ پارهمی» حرام«شود، این دسته از کارها را 
» مکروه«کارها  پسندیده است، اینها آید، ولی ترك آنمکلف را مذمت و عتابی الزم نمی

ها زیان یا سودي ي دیگري از اعمال هستند که انجام یا ترك آنشوند. دستهنامیده می



 151 گستره نظام تربیتی نفس انسان در دیدگاه مالصدرا  ؛از ارض تا عرش 

 
 

دهنده را اند و انجامیک از این دو طرف را ترجیح ندادهرساند و عقل یا شرع هیچنمی
). 151، ص: 22گویند (می» مباح«ها آید که به آنستایش و نکوهشی الزم نمی

اساس، تکلیف و تربیت نسبت به هم تأثیر متقابل دارند، چون تکلیف، تعهد عملی براین
فرد است و تربیت در ایجاد آن تأثیر مهمی دارد و تقید به تکالیف نیز خود، متقابًال از 

بندي تکالیف بندي مسائل تربیتی، تقسیمتوان در اولویتعوامل مؤثر در تربیت است و می
کند و نقش معیار در نظر گرفت. مالصدرا طاعت و گناه را نیز معرفی می شرعی را یک

نویسد: هر عملی یکی از دو اثر را شمارد و میها را در تربیت و تعالی نفس مهم میآن
آورد که مانع از مکاشفه بوده و موجب ظلمت خواهد داشت، یا حالتی براي قلب پیش می

کشد و موجب هاي آن میگارهاي دنیوي و شهوتسوي نقش و نشود و آن را بهقلب می
شود، یا قلب را براي هاي اخروي میدوري نفس از رحمت الهی و محرومیت از نعمت

هاي شهوي و کند و موجب صفاي نفس و تجرد آن از وابستگیمکاشفات حقه آماده می
اي او اهللا و دوري از ماسوشود و باعث انگیزش انسان براي رسیدن به وجهغضبی می

نام دارند. گناهان در ظلمت » طاعت«و بخش دوم، » گناه«. اعمال بخش اول، گرددمی
سازي آن خواهند ها موجب نورانیت قلب و پاكگذارند و طاعتقلب و قساوت آن تأثیر می

ي اثربخشی آن در نورانیت قلب است ي فضیلت و برتري هر طاعتی، به اندازهبود و درجه
تواند یف مالصدرا از گناه و طاعت و تأثیر آن در تربیت و تعالی نفس می). تعر81، ص: 22(

ها و نبایدها و تکالیف دینی، هاي تربیتی باشد. بایدي تالقی تعهدات دینی و برنامهنقطه
بر تعالی نفس تأثیر ذاتی و فطري دارند؛ چون شارع این تکالیف، همان خدایی است که 

 انسان را آفریده است.
 

 ادت انسان، هدف نهایی نظام تربیتی صدرایی. سع7
ترین آرمان انسان در طول تاریخ، دستیابی به سعادت بوده و به اقتضاي ذات و بزرگ

نویسد: وجود، خیر مالصدرا در تعریف سعادت میفطرتش براي کسب آن کوشیده است. 
پس  اند،است و سعادت حقیقی عبارت از ادراك خیر است و چون موجودات ذومراتب

تر و برتر بوده، ادراکش نیز لذیذتر و تر باشد، خیربودنش قويهرچه وجود شدیدتر و تمام
در فرازي دیگر،  ).519ص:  ،18تر خواهد بود (تر و عالیبختاش نیککنندهبهتر و ادراك
اي دارد که خاص آن بوده و سعادت کند: هر نوعی کمال ویژهگونه تعریف میسعادت را این

ي اجسام، در رسیدن به رو سعادت و کمال ویژهاش بدان بستگی دارد، ازاینختیبو نیک
ي گیاهان و نباتات، در تغذیه و رشد، و سعادت حیوان مکان و فضا و سعادت و کمال ویژه

کشیدن و حرکت و جنبش ارادي و احساس، زنده باشد. ي نفسواسطهدر این است که به
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شأن و مقام او، رسیدن به نهایت آن چیزي است که  اي نیست جز آنکهپس هیچ جنبنده
سوي کمال مطلوب بازدارد. نوع براي او قرار داده شده، مگر آنکه مانعی او را از حرکت به

اي دارد که سعادتش بدان بستگی دارد و بدون آن، در شقاوت ابدي انسانی هم کمال ویژه
ي خالفت و واهد بود و شایستهي مخلوقات برتر خافتد و اگر بدان رسید، از همهمی

). البته این دو تعریف 166-165، ص: 18شود (جانشینی خداوند در آسمان و زمین می
بودن مراتب آن از دیدگاه جمع است؛ بنابر اصالت وجود و تشکیکیاز سعادت قابل

تواند بدان دست یابد اي از وجود است که میمالصدرا، کمال الیق هر موجودي، آن مرتبه
ي وجودي اش از وجود است. هرچه جنبهمنديي بهرهو خیریت هر موجودي به اندازه

گونه که قبالً یابد و همانانسان تشدید شود، خودشناسی و معرفت نفسش افزایش می
ي سعادت انسان، آگاهی به شأن و جایگاه خود در هستی و اشاره شد، برترین مرتبه

هاي تربیتی انسان باید اصالت داشته باشند و رنامهاساس باعتراف به بندگی است. براین
ي انبیا ي وجودي فربه کنند و به مرتبهاز سنخ هستی و وجود باشند تا انسان را از جنبه

 و اولیا نزدیک سازند.
. جهل به معرفت 1کند: مالصدرا موانع اصلی سعادت انسان را سه عامل معرفی می

اشتن جاه و مال و میل به شهوات و لذات و د. دوست2نفسی که حقیقت آدمی است؛ 
. تسویالت نفس اماره 3ها، حب دنیاست؛ ي اینسایر تمتعات نفس حیوانی که جامع همه

کند و منکر را معروف و و تدلیسات شیطان مکار که بد را نیک و نیک را بد وانمود می
براي کسب ). انسان در هر تالشی که 133-15، صص: 17شمارد (معروف را منکر می

گونه که دستیابی به سعادت انجام داده، با شقاوتی به مقابله پرداخته است؛ لذا همان
ها و کاستن از مصائب و هاي تربیتی است، نجات از شقاوتسعادت هدف اصلی فعالیت

بر موانع دستیابی به سعادت هاي انسان نیز از اهداف اصلی است. مالصدرا عالوهبدبختی
شمارد یجاد شقاوت هم هستند، موارد دیگري را نیز از عوامل مهم شقاوت میکه از عوامل ا

اند از: گناه، تکبر، دلبستگی به دنیا و خروج از اعتدال، که به صورت اجمال، از که عبارت
ها، ي شقاوتداران منشأ اصلی همهشک از نگاه دینشوند. بیاین دیدگاه معرفی می

گناهان هستند؛ زیرا گناه، فعلی است که رضایت حق  صورت مستقیم یا غیرمستقیم،به
گونه که سعادت با رضاي تعالی در آن نباشد و خالف دستورات الهی انجام گیرد. همان

شود. صدرالمتألهین مبادي گناه شود، گناه باعث شقاوت و بدبختی میخداوند حاصل می
). 64-63، صص: 13کی (ي ادراکند: شهوت، غضب و قوهدر انسان را سه چیز معرفی می

شود. قساوت قلب یا بیماري دل، در دیدگاه مالصدرا گناه عامل سختی و قساوت قلب می
). وي معتقد است بیماري دل به سه دلیل از بیماري 41، ص: 22بیماري مهلکی است (
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داند که بیمار است؛ دوم اینکه پایان کار بیماري، تر است: اول اینکه بیمار نمیبدن سخت
ها، یعنی مرگ، آشکار هاي بدنی که عاقبت آنشود، برخالف بیمارياین عالم دیده نمی در

است و مردم از آن گریزانند؛ سوم اینکه این بیماري طبیب ندارد، چون طبیبان این 
ي بیماري خود بیماري، علما هستند که در این زمانه، خود بیمار شده و از معالجه

 ).171، ص: 22اند (درمانده
مالصدرا تکبر و غرور را که ازگناهان مترتب بر جهل است، یکی از منشأهاي اصلی 

کند: اول تکبر به نسب و نژاد؛ دوم داند و عوامل ایجاد آن را هفت چیز ذکر میشقاوت می
به جمال و زیبایی؛ سوم به زور و نیرو؛ چهارم به توانگري و مال فراوان داشتن، پنجم به 

سیار داشتن و مراوده و نزدیکی با پادشاهان و بزرگان؛ ششم به علم داران و یاران بطرف
). وي شناخت دقیق نفس 122 -117، صص: 19زیاد؛ و هفتم به پرهیزگاري و عبادت (

شمارد. مالصدرا وابستگی به ترین عامل مقابله با عوامل ایجاد تکبر در انسان میرا مهم
وامل غفلت انسان و مانع دستیابی به سعادت تمتعات دنیوي و دلبستگی به مادیات را از ع

شود که خود را به تمتعات داند: هنگامی انسان متخلق به صفات بهیمی و سبعی میمی
بردار حیوانی و جسمانی و طیبات دنیا عادت داده باشد. هر کس که عقل را مطیع و فرمان

مسیر هالکت و  پذیر از نفس اماره ساخت و به بندگی قواي بدنی پرداخت، درو حکم
نماي روح را در ظلمات بدن و لجن دنیا شقاوت گام نهاده است. کسی که جام جهان

). وي نگاه 30، ص: 17ور ساخت، کی روي فالح و نجات را خواهد دید؟ (غوطه
گونه که اگر کسی خدا را کند؛ هماناندیشمندانه به دنیا را عامل وارستگی معرفی می

سوي او سیر و سلوك طلب و ستایش کند و با اشتیاق، به نشناسد، ممکن نیست او را
ي آن و حقارت و ناچیزي او را نشناسد، امکان ندارد آن را ترك کند، اگر کسی دنیا و رتبه

). عاقل کسی است که زیاده بر حاجت 564، ص: 23رغبت شود (کند و نسبت به آن بی
ز رسیدن به نهایت پاکی و کمال از دنیا را اگرچه مباح است، رها کند، چون آن مانع ا

 ).378، ص: 18قرب است (
در بینش مالصدرا خروج از حد اعتدال، از عوامل شقاوت است. وي سعادت و کمال 

ي سوي عدالت و ملکهداند که نفس را بهي انجام کارهایی میممکن نفس و بدن را نتیجه
وسط از رفتارها و خلقیات  ي عدالت نیز در این است که نفس در حدآن سوق دهد و ملکه

تأثیر بدن و متضاد قرار گیرد و در تمایالت و غضب، حد اعتدال را رعایت کند تا تحت
هاي قواي بدنی قواي آن قرار نگیرد و منفعل نشود؛ چراکه تسلیم بدن و تابع خواسته

شود و موجب دوري از مقام و منزلت الهی دلی و شقاوت روحی میشدن، باعث سنگ
 ).373، ص: 23د (شومی
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 گیري. نتیجه8
بر مبانی خاص ي نگرش او به هستی و انسان و مبتنینظام تربیتی مالصدرا نتیجه

ها و امتیازات نظام تربیتی منبعث از این بینش ترین ویژگیفلسفی وي است. برخی از مهم
 بندي شده است:فلسفی، به شرح ذیل جمع

مالصدرا، ابتناي آن بر اصالت وجود است.  هاي نظام تربیتیترین ویژگی. از مهم1
ي موجودات در سطوح مختلف، بنابر این اصل، شرافت و ارزش از آن وجود است و همه

جز هاست؛ زیرا تمام موجودات بهمندند، ولی وجود انسان، متفاوت از آناز وجود بهره
ی خویش را در انسان، وجودي ثابت دارند که تحولی در آن نیست، اما انسان وجود حقیق

هاي تربیتی انسان نیز باید اصالت داشته کند؛ بنابراین برنامهپرتو تعلیم و تربیت کسب می
ترین ي وجودي فربه کند و به عالیباشد و از سنخ وجود و هستی باشد تا انسان را از جنبه

 ي انبیا و اولیاست، نزدیک سازد.مراتب وجود که مرتبه
البقا بودن نفس از ابتکارات مالصدراست. هث و روحانیالحدوه. باور به جسمانی2

براساس این باور، اگرچه نفس در ابتداي پیدایش خود وجودي مادي دارد که با عقل 
مغایر است، ولی در پرتوي یک نظام تربیتی جامع و کامل و با شکوفاکردن استعدادهاي 

ي ممکن براي مرتبه ي عقل مفارق که برترینتواند به مرتبهاش میبالقوه وجودي
اساس نظام تربیتی مالصدرا اللهی شود. براینهمخلوقات است، نایل شود و الیق مقام خلیف

هاي تعلیم و تربیت، در این گیرد و نقش برنامههاي وجودي انسان را دربرمیي جنبههمه
 بینش بسیار اساسی و پررنگ است.

. براساس این اصل و باور به . از مبانی فلسفی خاص مالصدرا حرکت جوهري است3
ي وجودي نیست و ها در یک مقام و مرتبهي انسانتشکیک مراتب هستی، حقیقت همه

ي ثابت وجودي قرار ندارد؛ یک انسان نیز در طول زندگی همواره در یک مرتبه و درجه
ین ي تربیتی براي او تدوبنابراین اوًال باید متناسب با هویت و شخصیت هر فرد، برنامه

ي توان براي همههاي تربیتی باید از تنوع الزم برخوردار باشند و نمیکرد؛ لذا برنامه
هاي تربیتی باید پویایی و سیر ي واحد تربیتی پیشنهاد داد؛ ثانیًا برنامهها نسخهانسان

 ي مراحل زندگی یک انسان را پوشش دهند.تکاملی متناسب داشته باشند تا همه
صدرا با حصول فطرت ثانی که اکتسابی است و در پرتوي تعلیم و . از دیدگاه مال4

شود. شود، ارزش و جایگاه واقعی انسان در هستی مشخص میتربیت حاصل می
یابد و منطبق بر فطرت هاي تعلیم و تربیت بستري عقالنی میاساس، تدوین برنامهبراین

ها ، کارآمدي و ثبات این برنامهو مطابق اقتضائات ذاتی انسان خواهد بود، لذا تأثیرگذاري
 افزایش خواهد یافت.
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هاي ي دانشاي دارد و در مجموعه. در بینش صدرایی عقل و معرفت جایگاه ویژه5
بشري، معرفت الهی برترین است. شأن حقیقی انسان بندگی خداست و با حرکت در آن 

ه این هدف فقط کرسد. ازآنجاییي خودش میمسیر، نفس به کمال شایسته و بایسته
یابد، تعلیم و تربیت ارتباط وثیقی با دین براساس هدایت و تربیت الهی تحقق کامل می

 کند.پیدا می
داند که با اختیار و . مالصدرا هدف نهایی تربیت نفس را دستیابی به سعادت می6

دگی آید. سعادت واقعی انسان در بندست میهاي صحیح تربیتی بهاراده و در پرتوي شیوه
خداست. جهل، حب جاه و تدلیسات نفس اماره از موانع مهم در این راه هستند، مالصدرا 
شقاوت را مقابل سعادت معرفی کرده است و گناه، تکبر، دنیاطلبی و خروج از مسیر 

 داند.اعتدال را از عوامل اصلی شقاوت انسان می
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