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جستارگشایی
ــوآوري در  مال ــد ن ــیرازي چن صــدراي ش

فلسفه اسالمی وارد ساخته است کـه تـأثیرات   
دیرپایی در تفکر فلسفی شرق اسالمی داشـته  
و دارد. اصالت، تشکیلی بودن و وحدت وجود، 
اتحاد عقل، عاقـل و معقـول، جسـمانی بـودن     

ــو دن بقــا بــراي نفــس و حــدوث و روحــانی ب
ــوآوريحرکــت جــوهري د ــن ن ــره ای ــا ر زم ه

صـــدرا علـــم و ادراك را واجـــد هســتند. مال 
دانسـت کـه مشـکک و    حیثیتی وجـودي مـی  

ذومراتب است.
حرکت جوهري یکـی از ارکـان اساسـی    

شـود؛ یعنـی هـم     صدرایی دانسته میحکمت
بـه انسـجام سیسـتم    اي است پویـا کـه   نظریه

هـم متـدولوژي   کنـد و  فلسفی او کمـک مـی  
خاصی است براي حل مسائل فلسفی چنـدي  
از جمله حدوث عالم، حـدوث جسـمانی روح،   

متغیـر) بـه   (معاد جسمانی و نیز ربط حـادث 
ثابت المتغیـر) کـه خـود در رابطـه بـا      (قدیم

ــایی   ــال غ ــوري کم ــژه 1تئ ــت وی اي از اهمی
برخوردار است. 

حرکت جوهري علـت  ،اعتقاد مالصدراه ب
ملی اشــیاء عــالم و نفــس و اســاس ســیر تکــا

ند و در هسـت انسانی است که در طلب کمـال 
ـ     واقص این سیر صعودي و بالنـده، بـه سـلب ن

1. Teleologie

از آینـد. خویش و کسب جمال جدید نائل می
ــره   ــدگاه او چه ــالم  دی ــودات، ع ــر موج متغی

و ماده است و چهره ثابـت موجـودات   طبیعت
ربط متغیرات نامد و واسطهرا عالم ملکوت می

همان جوهر اساسی و ازلی عـالم  ت نیز،به ثاب
باشد که در گـردش دائمـی اسـت. اشـیاء     می

الوجود صادر ه ترتیب درجات از واجبواقعی ب
س، افــالك آســمانی، و(عقــول، نفــشــوندمــی

انسان، حیوان، نبات، جسم، عناصـر و هیـوال)   
در یک سیر تکاملی معکوس، مـاده  که مجدداً

حیـوان بـه   جان به نبات، نبات به حیـوان، بی
بـا  (در پایان، انسان در تکامل نهـایی وانسان

کسب معرفت) به روح خالص تبدیل شده کـه  
خداونـد) کـه نـور    (در نهایت به مبدأ خـویش 

گــردد. در حقیقــت روح، برمــی،اســتمطلــق 
یافته و ظریف ماده اسـت  املشکل نهایی و تک

که بر بنیان حرکت جوهري پدید آمده اسـت  
روحـانی و  طه بـین دنیـاي   و انسان، حلقه واس

)1(دهد.دنیاي مادي را تشکیل می

است که نظـر مالصـدرا دایـر بـر     گفتنی
مفـردات و اشـیاء عـالم قادرنـد مراحـل      که این

ین تا باالترین ترمختلف درجات وجود از پایین
، اساس حرکت جوهري طی نمایندمرتبه را بر

کـه  باشـد مـی سـینا خالف رأي ارسطو و ابن 
اشیاء و موجودات، درجات باالتر براي ماهیات

قائـل نیسـتند،   تري در تکامل هسـتی و پایین
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مالصدرا، نفس انسانی، ابتدا مطابق این نظریه 
از ماهیت فیزیکـی و مـادي برخـوردار اسـت،     

صورت نفس نباتی، بعـد از  هسپس در جنین ب
در نهایـت بـه   صـورت نفـس حیـوانی و   هآن ب

انی نسـ گـردد. نفـس ا  نفس انسانی مبدل مـی 
قادر است با اشتغال به تفکر فلسفی و عرفانی، 

ن بـه درجـه   هاي تکامل معنوي را تا رسیدپله
.وجودي فرشتگان بپیماید

در رویکرد کالسـیک بـه متـون فلسـفی     
میان سوژه ـ اوبژه  اسالمی، نوعاً قول به فاصله

بـرد)،  (که نَسب بـه ارسـطو و ابـن سـینا مـی     
ر حاضر ایـن  گردد. در نوشتاپذیرفته تلقی می

رویکرد، مفروض تلقی نگردیده بلکه به استناد 
ویـژه بـا توجـه بـه     گفته و بههاي پیشنوآوري
هـاي صـدرالمتألهین در بـاب مراحـل     دیدگاه

اســتکمالی نفــس، مســئله طاقــت بشــري در  
تعریف فلسفه و رویکـرد تحویـل وجـودي در    

دهـد کـه نسـبت    حکمت متعالیه، نشـان مـی  
درا آنی نیسـت کـه در   سوژه ـ اوبژه نزد مال ص 

رود. بازشناسی تفکر کالسیک از آن سخن می
هـاي متعـدد   صدرا در حوزهنسبت تازه نزد مال
وتربیــت)، آثــار و پیامــدهاي (از جملــه تعلــیم

خاص خود را دارد. با ابتنـاء بـر ایـن رویکـرد،     
پس از ذکر عناصر تربیتی تفکـر صـدرایی، در   

ار پایان آثار این عناصـر مـورد بازشناسـی قـر    
گرفته است.

مراحل استکمالی نفس انسانی .1
از دیدگاهمسئله طاقت بشريو 

صدرالمتألهین
صدرالمتألهین انسان را حقیقت واحد . 1

داند کـه در ذات و گـوهر خـود    مراتبی میذو
واسطه ایـن  هدائماً در تحول و سیالن است و ب

تواند از مرتبـه طبیعـت بـه تجـرد     حرکت می
پس به تجـرد عقلـی و در   مثالی یا برزخی و س

نهایت به مقام فوق تجرد یعنی مقام الهی کـه  
نائل آید ،محدودیت و ماهیتی ندارد،هیچ حد

. همین )380، ص 1366، صدرالدین شیرازي(
ـ    همرتبه الهی است که مبـدأ آن خداسـت و ب

ــازمی ــردد و ســوي او ب ــاره آن گ ــد درب خداون
یـا  «) و 29(حجـر، » نفخت فیه مـن روحـی  «

ضيةلنفس المطئنه ارجعی الی ربـک را ایتها ا

فرمایـد و  ) را مـی 27-28(فجـر، » ضـية مر
معتقد است که همین مراتب طبیعی، نفسانی 

ناهی است کـه  و عقالنی نیز داراي مراتب نامت
،تر، بـه ترتیـب و تـدریج   آدمی از مراتب پائین

شـود و تـا   تـر مـی  راهی مراتب باالتر و شریف
ل وارد مراحـ ،نکندهمه مراحل طبیعی را طی 

و لـذا  شودمرتبه نفسانی و سپس عقالنی نمی
انسان از ابتداي کودکی تا عنفوان رشد خـود،  
بشري طبیعی است و این انسـان اول اسـت و   

تـدریج مراحـل ایـن وجـود را طـی      هسپس بـ 
یابـد تـا هسـتی    کند و صفا و لطافـت مـی  می
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در ایـن  .اخروي نفسانی براي او حاصـل شـود  
فسانی است و این انسان دوم نمرتبه او انسانی

این انسان داراي اعضاي نفسـانی اسـت   است (
بـه مواضـع پراکنـده    وکه در وجـود نفسـانی ا  

حواس انسان در مرتبـه  نیازي ندارد، برخالف
انـد و بـه مواضـع    وجود طبیعـی کـه پراکنـده   

چنانچه موضع چشم غیر از مختلف نیاز دارند،
ضع چشـایی غیـر از موضـع    موضع گوش و مو

و برخـی تفـرق بیشـتر و تعلـق     یایی اسـت بو
بـه مـاده دارنـد. بـه     شدیدتري ماننـد المسـه  

همین دلیل است که این قوه نخستین درجـه  
حیوانیت اسـت و هـیچ حیـوانی خـالی از آن     
نیست. اما انسان در مرتبه نفسانی از جمعیـت  

همـه حـواس او   بیشتري برخوردار است و لذا 
حـال اگـر ایـن   حس واحد مشـترکی اسـت).  

انسان به مرتبه عقالنی و وجود عقلـی منتقـل   
لی خواهـد  شود و عقل بالفعل گردد، انسان عق

و ایـن انسـان سـوم    بود که اعضاي عقلی دارد
است. البته تعداد اندکی از افراد مردم به ایـن  

(صـدرالدین  شـوند مرتبه از وجـود نایـل مـی   
ــیرازي، ــی، )97، ص 1368شـ ــان عقلـ . انسـ

)2(و کلمـه او ...احقیقت کلیـه و مظهـر اسـم    

)3(و روح اوست.)171(نساء،

علـم و ادراك  ،در مکتب صـدرالمتألهین 
مـدارج اسـتکمال و   چیزي جز طی مراحـل و 

اي به نشئه دیگر نیسـت و لـذا   انتقال از نشئه

هر صورت علمی، حاکی از یک نحـوه  پیدایش 
ت و تعریفی توسعه و استکمال نفس ناطقه اس

د، همـان اسـتکمال   دهـ که از فلسفه ارائه مـی 
است. در ایننفس به نظم عقلی جهان هستی

صورت حکمت که عبارت از علـم بـه حقـایق    
بلندي چون حقیقت انسـان، حقیقـت عـالم و    
مبدأ آن است (و به دیگر سخن همان فلسـفه  

توانـد منفـک از   پیراسته اسـت)، چگونـه مـی   
زیـرا بـه واسـطه فلسـفه و     ،وجود آدمی باشد
خود را به علم مطلـق  نسان حکمت است که ا

ســت نزدیــک و کــه مســاوي وجــود مطلــق ا
و چون هر چه متعلق علـم  سازد تر مینزدیک

تر است، پس فلسـفه و  تر باشد، ارزشمندعالی
از ،شـود کمت که علم الهیات نیز نامیده میح

د. اي برخوردار خواهد بوجایگاه و شرافت ویژه
داند که انسـان از این رو صدرا آن را علمی می

ء به مأل اعلـی و غایـت قصـوي    را مستعد ارتقا
کند. لذا انسانی کـه مراحـل اسـتکمالی را    می

طی نموده و بـه مرتبـه عقـل بالفعـل رسـیده      
فلسفه باشـد و  تواند فاقد حکمت و، نمیاست

ساختار وجودي اوسـت.  این قسم از علم جزو
از این رو صدرا انسانی را کـه جـامع حکمـت    

الهـی و مـؤمن   ، حکـیم  نظري و عملـی اسـت  
).51، ص 1382،اخالق(نامد حقیقی می

بـه  ریف مشهور فلسفه، علمایکی از تع. 2
،گونه که هستنداحوالِ اعیان موجودات همان
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اسـت. تعریـف مشـهور    به قدر طاقـت بشـري  
االنسـان عالمـاً   ورصـیر «دیگر چنین اسـت:  

ولی تعریفـی کـه   » عقلیاً مضاهیاً للعالم العینی
ــاریف، آورده،ســفه مالصــدرا از فل ــه تع از هم

توان در آن تر است و نکات جالبی را میکامل
کنـد: یافت. وي فلسفه را چنـین تعریـف مـی   

ــه واســطه  « ــرفتن اســتکمال نفــس ب ــرار گ ق
گونـه کـه واقعیـت    حقیقت موجـودات همـان  

دارند و حکم به وجود آنها، نه از طریق تقلیـد  
و گمان بلکه از روي برهان و دلیل عقلـی، بـه  

؛ بـه بیـان   »اندازه توان انسانی و طاقت بشري
دیگر انسان با فرا گرفتن فلسفه، جهان هستی

آورد و در را با نظم و ترتیب آن بـه ذهـن مـی   
حد تـوان بشـري بـا یـافتن حقـایق و اسـرار       

کنـد و  ت، تشبه به خداوند تعالی پیدا میخلق
گـردد.  سان به اخالق خدایی متخلق میبدین

ي و عملـی،  جهت حکمت نظـر بنابراین، از دو 
کـه غایـت   گردانـد خود را بـه او نزدیـک مـی   

حکمت نظري منقش گشتن نفس به صـورت  
اسـت  آنکمال و تمامیت،وجود با تمام نظام

شبیه به عالم عینـی  جا که جهانی عقالنی آنتا
و خارجی، البته نه از حیث ماده و جسـمانیت  

ی هیأت و شکل نظام،آن بلکه از جنبه صورت
.)20-21صص، 1اسفار اربعه، ج(»ستآن ا

قــةبقــدر الطــا«راســتی معنــاي امــا بــه

اي مـبهم  اندازهچیست؟ ظاهراً تا در » يةالبشر

است و بایـد روشـن گـردد کـه منظـور از آن      
ــهچیســت؟ ــین ب در رســد کــه نظــر مــیچن

المی به این قید چنـدان توجـه   هاي اسفلسفه
استکمال «و بیشتر بر خود تعریف، یعنینشده

نفس انسانی با دریافت حقایق از طریق فلسفه 
تـوان گفـت کـه    تمرکز شـده اسـت. مـی   .» و..

تعبیر دیگر از این قید، ایـن اسـت کـه نشـان     
ـ  در ادراك ،یداده شود انسان هم از جهت کم

مقصود آنها عبارت دیگر، بهحقایق، عجز دارد. 
از اضافه کردن این قید به تعریف حکمت، این 

اك نســان را در مــورد ادراســت کــه توانــایی ا
یـرا  ز،انـد حقایق جهان هستی مطلق ندانسته

ــده  ــه خــوبی فهمی ــن مســئله را ب ــه ای ــد ک ان
دسترسی به فصول حقیقـی اشـیاء و نیـل بـه     
کنه هستی آنها از قدرت انسان خارج اسـت و  

عقایـد و تشـتت در منـاهج و    ،اختالف در آراء
مناســک، نتیجــه قصــور و نارســایی در ادراك 

است.
نـزد مالصـدرا نکتـه    » طاقت بشري«قید

اهمیتی نیست. درست است کـه او از یـک   کم
گونـه کـه   انماهیت اشیاء هم«:گویدطرف می

در ذهن حضور دارند و علـم  ،در خارج هستند
ولـی از  ،»(حقیقـت) اسـت  ما مطابق با خارج

دریافت حقایق اشیاء از : «گویدطرف دیگر می
ین در صـدرالمتأله .»قدرت انسان خارج است

بسیاري از موارد حل غوامض عقلی و فلسـفی  
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را نتیجه تضرع به درگاه خداوند منان و کشف 
:کند کـه داند و اعتراف میو شهود عرفانی می

الهی که در اثر تضرع بـه  اگر نبود این افاضه «
اصل شده اسـت، هرگـز بـه آن راه    حاوگاهدر

).461، ص 1378،مؤمنیعرب(» یافتنمی
دو امر فوق (و مباحث آتـی)  از دیدگاه ما

خوانش مالصدرا با ابتناء بر د که ندهنشان می
رویکرد سوبژکتیویستی کالسیک، فهم وجـوه  

نماید و تر حکمت متعالیه را تضعیف میعمیق
فیلسوفان و شارحان رسد که نظر میچنین به

عمیق و بسط حکمت در تمعاصر از این منظر 
.اندمتعالیه کمتر کوشیده

ــودي . ت2 ــل وج ــب حوی در مکت
متعالیه
مکتب متعالیه، براي نخستین بار از الف)

به میـان آورده اسـت.   سخنتحویل وجودي
براي اینکـه بتـوانیم ایـن نـوآوري صـدرایی و      
تأثیر آن در نسبت سوژه ـ اوبژه را بهتر نشـان   
ــر    ــرور بـ ــا مـ ــدا بـ ــت ابتـ ــیم، الزم اسـ دهـ

گانه او، و تحویالت سههوسرلپدیدارشناسی 
ادگی الزم را کسب کنیم و سپس به بحـث  آم

تحویل وجودي صدرالمتألهین بپردازیم.
ــوي   ــردن پدیدارشناســی از س مطــرح ک

زعـم او)، بـراي   هوسرل در اصـل تالشـی (بـه   
رهایی از بحران فلسفه جدیـد در پایـان قـرن    
نوزدهم و اوایـل قـرن بیسـتم اسـت. مسـئله      

اصلی فلسفه جدید آگاهی و آرمان آن، علمـی  
تن است. فالسفه نامدار دوران جدید سخن گف

همچون دکارت، بیکن، هیـوم، کانـت و هگـل    
هر یک بـه سـهم و طریـق خـویش کوشـیده      
بودند تا ابعاد این مسـئله را کشـف، تبیـین و    
تحدید کنند و نیز آن آرمان و آرزو را برآورند. 

آلیسم آلمانی و پوزیتیویسم قرن نـوزدهم  ایده
هـر دو نیـز   هـایی کـه دارنـد،   با همـه تفـاوت  

درصدد وصول این دو مهم هستند.
با این همه بروز بحـران در سـاختار علـم    
جدیـد در پایــان قـرن نــوزدهم و اوایـل قــرن    
بیستم همراه با سایر عوامل تشدیدکننده ایـن  
بحران سبب شد تا فلسفه در خطـر و بحـران   

هــاي متعــددي از جانــب قــرار گیــرد. تــالش
گرفـت  فالسفه ـ با مشارب مختلف ـ صـورت   

تا فلسـفه از بحـران برهـد. تـالش هوسـرل و      
پدیدارشناسی او از این جمله است. 

هدف هوسرل از پدیدارشناسی در وهلـه  
ــه   ــوم صــوري (از جمل ــانی عل اول، تبیــین مب
حساب و منطق) و در وهله دوم، همه علـوم و  

ــوده اســت. در ســال   ــی ب 1907صــور معرفت
ــادي    ــش انتق ــی را بخ ــرل، پدیدارشناس هوس

دانســت کــه مبــانی صــحیح    مــیســفهفل
نمایـد. وي گـاهی   مابعدالطبیعه را تقریـر مـی  

ــت    ــد معرفـ ــی را نقـ ــه پدیدارشناسـ وظیفـ
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زیرا پدیدارشناسی، صـور مختلـف   ،دانستمی
رسد.هاي آنها را وامیمعرفت و اوبژه

پدیدارشناسی هوسرل در اصـل یـک   ب)
آگـاهی در  فلسفه آگاهی اسـت و ایـن فلسـفه   

که در انجامد. چنانمی2نهایت به خودشناسی
نهایتاً بـا اشـاره بـه    »تأمالت دکارتی«کتاب 

، دو 3»خـودت را بشـناس  «پیام سروش دلفی 
به خویشـتن  «کند: جمله از آگوستین نقل می

حقیقـــت در درون آدمـــی «کـــه 4»بـــازگرد
از نظر هوسـرل ایـن حقیقـت همـان     ». 5است

آگاهی و تجربه شهودي و کوژیتـوي دکـارتی   
هوسـرل در پدیدارشناسـی   است. تعبیري که
» بازگشت بـه خـود اشـیاء   «،خود به کار برده

کــه در اســتهــایییعنــی بازگشــت بــه داده
اند و نه در تجربه تجربه آگاهی به ما داده شده

. ویژگی اصلی آگـاهی، نسـبت   خارجی از عالم
است. آگاهی همواره آگاهی از چیزي اسـت و  

آگـاهی را نشـان   6این نسبت، ماهیت التفـاتی 
بیانگر نـوعی  )4(دهد. التفاتی بودن آگاهیمی

بازتاب در آگاهی است که بنا بر آن، ما نـه بـه   
ـ  ژه بلکـه بـه تجربـه آن اوبـژه دسـت      خود اوب

ها در این تجربه همچـون داده،  یابیم. اوبژهیم
شوند.پدیدار می

2. Egology
3. Geothi Seauton
4. In te redi
5. In Interiore Honina Habitat Veritas
6. Intentional

» التفـــات«تعریـــف آگـــاهی براســـاس 
ترین آموزه روشـی پدیدارشناسـی یعنـی    مهم

اي است نهد. تحویل شیوهرا فرامی7»تحویل«
پردازیم. این یابی معرفت میکه با آن به ریشه

پدیدارشناســانه، 8یــابی مراحــل تعلیــقریشــه
تحویــل مــاهیتی (یــا مــاهوي) و تحویــل     

استعالیی را دارد.
ــه بررســی آنجــا از کــه پدیدارشناســی ب

تجـــارب محـــض و آگـــاهی بشـــر از اوبـــژه 
اسـطه آغـاز کنـد    وپردازد، باید از شهود بیمی

فرض داشته باشـد. نخسـتین   بدون آنکه پیش
فرضی که در این حال باید به کنار نهـاد،  پیش

است. دیدگاه طبیعـی، بـه  9»دیدگاه طبیعی«
طور خالصـه، عبـارت از ایـن فـرض متعـارف      
است که: جهان خارج و مستقل از آگاهی مـن  
همچنان است که آنجاست. همـین حکـم بـه    

سـت کـه در آغـاز بایـد در     وجود عالمِ خارج ا
پرانتز شک قرار گیرد و تعلیق گردد. چون این 

تجربـه و  ،مانـد دیدگاه تعلیق شود، آنچـه مـی  
یعنی اوالً دیگر خود امر واقع ،آگاهی من است

بلکــه آگــاهی و تجربــه، ،محــل بحــث نیســت
گیـرد. بـه ایـن ترتیـب آنچـه      موضوع قرار می

، ماند، آگاهی است و وظیفـه پدیدارشـناس  می
بررسی محتواي آن است. اما بررسی محتـواي  

7. Reduction
8. Epoché
9. Natural Attitude
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انجامــد کــه آگــاهی بــه تحویــل دیگــري مــی
10تحویل ماهیتی یا مـاهوي هوسرل آن را 

نامد. به این ترتیب تحویـل پدیدارشناسـی   می
هاي روانی گذر کرد و بهاز امور واقع به تجربه

جاي پـرداختن بـه عـالم خـارج مسـتقل، بـه       
پرداخـت. امـا   آگاهی و پدیدارهاي روانی مـن  

تحلیل آگاهی من از چیزها مستلزم آن اسـت  
امــور مـورد توجــه و  11کـه صــورت و ماهیـت  

التفات آگاهی باشـد. بـراي هوسـرل ماهیـت،     
حاصــلِ خودآگــاهی اســت کــه طــی فرآینــد  

آید.حاصل می12بخشیماهیت
از دیدگاه هوسرل، مـن بـدین شـیوه بـه     

گمـان او درصـدد   پردازد. بـی کشف معانی می
از این شـیوه، تحلیلـی روانـی ارائـه     نیست که

دهد، بلکه برعکس، تحلیل او استعالیی اسـت  
یعنی در فرآیند تعلیق و تأویـل، مـن خـود را    

سـان  یابـد و بـدین  مـی من محـض همچـون  
گذارد یعنی از هوسرل به تحویل سوم گام می

تجربــه اســتعالیی تجربــه روانــی خــود بــه 
رسـد (ایـن یـک    از خود میپدیدارشناسانه

ــی اســت فر ــه روان ــد اســتعالیی و ن ــرا ،آین زی
روانشناسی بـراي هوسـرل، از آغـاز در پرانتـز     

شک قرار گرفت و تعلیق شد).

10. Eidetic Reduction
11. Eidos
12. Ideation

این روند براي هر کسی کـه چـون مـن،    
فاعل آگاهی است، بـه همـین شـکل تعـین و     
تحقق دارد و از ایـن رو مـن در درون تجربـه    

هـاي دیگـري را   واسـطه، مـن  آگاهی خود، بـه 
همگان در این سـطح از آگـاهی از   یابد که می

مند هستند؛ چندان که ذهنیتی مشترك بهره
توان فروکاست و در پرانتـز  این ذهنیت را نمی

شک نهاد و تعلیـق کـرد. اینکـه تحویـل ایـن      
پذیر نیست، از ویژگی استعالیی ذهنیت امکان

دهدآن خبر می
بخـش  ذهنیت استعالیی، ذهنیتی معنـی 

ود، ماهیـات امـور   است که در کانون آگاهی خ
یابد. ذهنیت استعالیی از طریق درك را درمی

الجملـه از طریـق   ذوات و ماهیات امـور و فـی  
آگاهی استعالیی خویش، جهانی را که نخست 
همچون دیدگاه طبیعی تعلیق کرده بود، از نو 

یابـد. ایـن درك مجـدد جهـان،     در آگاهی می
درك روابط میانِ اذهانی اسـت کـه همچـون    

روزنـه  ، موناد هستند اما نه موناد بـی ذهنِ من
بلکه مونادهایی کـه در یکـدیگر تـأثیر و تـأثر     
ــد و میــان خــود ارتبــاط برقــرار   متقابــل دارن

اما هر موناد، اذهان دیگر را از حیـث  ،کنندمی
یابد. عالمی که در آگاهی او حاضرند، درمیآن

که میان همه این مونادها به اشـتراك برقـرار   
است. هر موناد از عالم 13نزیست جهااست، 

13. Lebenswelt
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هایی را با عـالم اذهـان   مخصوص خود، نسبت
دیگر که در آنجا هستند (یعنـی غیـر خـود او    

کند و این نسبت مشـترك  هستند)، برقرار می
را که هوسرل از آن به تشارك اذهان یـا بـین   

بخشد.کند، قوام میاذهانیت یاد می
ــر   ــر، عناص ــن مختص ــا ای ــلی روش ب اص

هوسرل معلوم شـد کـه تعلیـق    پدیدارشناسی 
حکم درباره موضوع مورد مطالعه و تأویـل آن  
به پدیدارهاي آگاهی و تمرکز بر ماهیـت آنهـا   

ها) و سـرانجام  منظور معنی بخشیدن به آن(به
دستیابی به عینیت آنهـا در چـارچوب روابـط    

هاي آگاه براساس اذهان یا بین اذهانیت سوژه
-78، صـص  1378، است (خـاتمی 14همدلی

74  .(
د، نخسـتین  شـ طور کـه مالحظـه   همان

تخریـب  گانه هوسرلی، تحویل از تحویالت سه
هاي فرهنگی و عقایـد  فرضی تمامی انواع بیان

نخسـت تحویـل   سنتی است. هوسرل مرحلـه 
قطع ارتباط بـا امـور   شناسی خود را بهپدیدار

هـاي  تمامی انواع بیـان «کند:ذیل توصیف می
هاي زیبا و علـوم،  ربوط به هنرفرهنگی، آثار م

شناختی و عملـی، از  هاي زیباارزشهمچنین 
ت مربوط اچنین، واقعیهر شکل و صورتی، هم

همـان ».و نیز دینبه قوانین و رسوم اخالقی 
تحویل بعدي به این روش، در ،طور که دیدیم

14. Empathy

ــی  ــر م ــزي منج ــه  چی ــود ک ــل آنش را تحوی
، ص 1378خـــاتمی، (خوانـــدیم» مـــاهوي«

189.(
لمتألهین چه کرد؟ در پاسـخ  اما صدراج) 

اي دیگـر از  باید گفت که حکیم بزرگ ما گونه
» اصـالت وجـود  «تحویل را بـه اسـتناد اصـل    

مطرح ساخته کـه یـک گـام فراتـر از تحویـل      
راتـوانیم آن ماهوي هوسـرلی بـوده و مـا مـی    

بخوانیم. خالصـه آنکـه در   15تحویل وجودي
مکتب متعالیه، نوع خاصـی از تحویـل وجـود    

ــیچ مابـــهدارد کـــ ــراي آن در ه هـ ــی بـ ازایـ
پدیدارشناسی در فلسفه جدیـد غـرب، وجـود    

بنـایی  ندارد. در واقع تحویل وجـودي، سـنگ  
شـود. در  است که فلسفه متعالیه بر آن بنا می

ــاهوي   ــل م ــودي، صــدرا از تحوی ــل وج تحوی
رود و تمامی ماهیـات را بـه  هوسرلی فراتر می

ویـل  راستی ایـن تح گرداند. اما بهبازمیوجود
که چنان » وجود«چیست؟ بازگشتی است به 
سوي واقعیت آنهـا  هست، بازگشتی از اشیاء به

طور کلی بازگشت نفس به مبـدأ خـویش   و به
است. این تحویل متشکل از دو تحویل فرعـی  
است. در مقایسه بـا پدیدارشناسـی هوسـرل،    
تحویل وجودي در موازات تحویل ماهوي و در 

که تحویل ر حالییابد. دوراي آن گسترش می
ماهوي به توضیح ماهیات براي درك مفهومیِ 

15. Ontological Reduction
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شود، تحویل وجودي از واقعیت اشیاء ختم می
تر، رود و به قلمروي عمیقاین سطح فراتر می

شود که در یعنی به ریشه آن سطحی نایل می
شـود.  آن، واقعیت (وجود) اشیاء دریافـت مـی  
دد و گرصدرا نیز مانند هایدگر، به وجود بازمی

امـا  ». وجود موضـوع فلسـفه اسـت   «گوید: می
برخالف هایدگر که با تحلیـل دازیـن ـ یعنـی     
نوع خاصـی از موجـودات ـ بـه کشـف وجـود       

هو بحـث  مـا وجـود بـه  پردازد، صدرا دربارهمی
،»اسـفار «کند. او در آغاز اثر بزرگ خود، می

کند اصالت وجـود را مبـرهن سـازد:    سعی می
حظـه شـد کـه    مالحـال وجود ریشـه اسـت.   

تحویل پدیدارشناختی هوسرلی، وجود را کنار 
را کـه آن بود» تحویل ماهوي«نهاد و متضمن 

و » توسـط «کار برد که براي کشف ماهیاتی به
حـال آنکـه   ،شـوند تشـکیل مـی  » در آگاهی«

سوي وجود پدیدارشناسی وجودي صدرایی به
گذر کرد تا از سوبژکتیویسم هوسرلی اجتناب 

ایـن کوشـش، پدیدارشناسـی    کند. به موازات
ــدن تمــامی موجــودات،   ــا بازگردان وجــودي ب
ماهیات، آگـاهی و حتـی خـود نفـس (ذهـن،      

وجود، وجـود  فاعل شناسا، روح و جزء آن) به
کند. این تحویل وقتی درباره نفس را قصد می

اي کامل میان نفس کار رود، داللت بر رابطهبه
ــود،   ــاتمی، محم ، ص 1378و وجــود دارد (خ

) و بــه ایــن ترتیــب الگــوي نــوینی را در 205

نسبت فاعل شناسا و موضوع شناسـایی پـیش   
کشد.می

واسـطه  و بـه با، ما دراز دیدگاه صدرا د)
کنیم. از آنجا که ما در وجود وجود زندگی می

ـ   یاریشه داریم و ذهن ما از هتوسـط وجـود ب
آیـد،  عنوان ظهور همواره جاري آن پدید مـی 

کنیم. ا در وجود زندگی مییپس ما همواره با
سوي وجود بـه عـدد   هاي بهراه«دیدگاه او: از 

این راه به وجود، بـر تمـامی   اما؛»نفوس است
. بـه هاي موجود، مقدم و ریشه آنهاسـت جنبه

، چـه باشـند  هـا هـر  عبارت دیگر، ایـن جنبـه  
زیرا آنها عبـارت  ،هستندپذیر به وجودتحویل

یـن یـا آن   صـورت ا وجودند کـه بـه  ات نیاز تع
.نداموجود، ظاهر شده

ن تـوا خالصه آنکـه از بحـث صـدرا، مـی    
واقعیـت، چیـزي جـز وجـود     نتیجه گرفت که 

هــن مــا در نیســت و تمــامی ماهیــاتی کــه ذ
یابـد،  تحویل ماهوي هوسرلی به آن دست می

ات وجود است. این اندیشـه کـه   تجلّیدر واقع، 
ناشی شـد،  روش متعالی تحویل وجودياز 

یی به اصالت وجود اوسـت کـه   بازگشت صدرا
بر طبق آن، تمامی موجودات، صرفاً، جواهري 

انـد،  صدوري هستند که از وجود صـادر شـده  
ــه ــاب وجــود کــه صــدرا  نظری اي خــاص در ب

طـور کلـی،   هاساس آن، در مسائل فلسفی، ببر
کند.تجدیدنظر می
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شواهد زیر، سازگار با تحویل وجـودي  ه)
یکـرد را در  صدرایی، ابعـاد دیگـري از ایـن رو   

سازد و ضـمناً ایـن   حکمت متعالیه روشن می
بخشد:فهم از فلسفه صدرایی را تقویت می

 صدرالدین شیرازي، ادراك را به بسیط
ــود را    ــم و وج ــرد. او عل ــیم ک ــب تقس و مرک

دانست. آدمی در حقیقت واحد اما مشکک می
نسبتی که با وجود و مبدأ وجـود پیـدا کـرده    

دراك داشته باشد.تواند علم و ا، میاست
قتی از قصد اول و فیلسوفان اسالمی، و

بـود  مرادشان ایـن ،گفتندقصد دوم سخن می
تـوان منظـور   که موجودات را با دو قصـد مـی  

شـود  . در قصد اول، معقول اول ادراك میکرد
معقول ثانی، که مسائل فلسـفه  دومو در قصد 

، فیلسـوف  ند. در فلسفههستهمه معقول ثانی 
معقـول  کند تا بـه  نظر میول اول صرفاز معق

اي اسـت کـه   ثانی برسـد و ایـن همـان نکتـه    
مالصدرا آن را در عبارات مختلف بیـان کـرده   
است. او وقتی در تعریف فلسـفه گفتـه اسـت    

فلسفه یعنی موجـود بشـري مغمـور در    «:که
از ادراك مطالـب  ،»بـوده عالم حـس و خیـال  

مرتبـه عقـل   فلسفه عاجز اسـت و بایـد بـه    
رسد و عین عقل شود تا معقول ثـانی را  ب

اي از ادراك فطرت ثانی مرحله)5(.درك کند
روزي است که وراي مرحله عادات و امور هـر 

و در آن معــانی کلــی و معقــوالت ثــانی هدوبــ
)6(شود.میفلسفی آشکار 

در نظر مالصدرا، ادراك مرکب ادراك ،
، نکــه در ادراك بســیطادراك اســت و حــال آ

داند؛ داند که میاما نمی،داندکننده میادراك
هاي مـا  دانستهعنوان پیشو این چیزي جز به

. اصالً ادراك بسیط بـه  براي فهم جهان نیست
معنی درست لفظ، علم نیست یا الاقل علمـی  

یه بـه زبـان   صـورت حکـم و قضـ   یست که بهن
بلکه صورت، جهت و غایت علم بـا  ،آمده باشد

، ص 1383اردکانی، شود (داوريآن معین می
90.(

در غرب نسبت سوژه ـ اوبژه . 3
و در آراي مالصدرا

در سنت متافیزیک غرب، تـا پـیش   الف) 
از ظهور پدیدارشناسـی، بـراي تبیـین رابطـه     
انسان با عالم در عمل معرفت، از الگوي سنتی 

شد. بـر پایـه   استفاده می» سوژه ـ اوبژه «رایج 
از سـاختار  این الگو که مبتنی بر تحلیل رایـج  

وجودي انسـان و ارتبـاط وي بـا عـالم اسـت،      
واسطه آن بر انسان عالم، از طریق معرفت و به

شـود و انسـان پـیش از آن هـیچ     گشوده مـی 
نسبتی با عالم ندارد. در این تبیین ـ به ناچـار   

هـاي صـرف،   ـ انسان به سوژه و اشیاء به اوبژه
یابند و شکافی عمیـق بـین ایـن دو    تقلیل می

شود. منتقدین غربی الگـوي سـنتی   میایجاد
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مذکور (از قبیل هایدگر) را نظر بر ایـن اسـت   
که این نگاه جوهرگرایانه بـه انسـان و تبیـین    
ــوهر،    ــه ج ــتفاده از مقول ــا اس ــودي وي ب وج

اي اسـت کـه در کـل سـنت فلسـفی      بدفهمی
خـورد. ایـن نگـاه در دوره    غرب به چشم مـی 

رسد جدید و در فلسفه دکارت به اوج خود می
ــه  ــین انســان ب عنــوان جــوهر زیــرا دکــارت ب

عنوان جوهر داراي امتداد، اندیشنده و عالم به
تمایزي ذاتی و شکافی عمیـق ایجـاد کـرد. از    

عالم رو هایدگر، انسان دکارتی را انسان بیاین
داند. همـین امـر در فلسـفه اسـالمی نیـز      می

شود.مشاهده می
ــیش از  ب) ــالمی دوران پ ــوفان اس فیلس

درا، با اصل قرار دادن رابطه معرفتی، هر مالص
یک به نحوي گرفتار شکاف بین انسان و عالم 

ترین صـفت  اند. ابن سینا اندیشه را اصلیشده
نفس انسانی دانست. او با انتساب اندیشـه بـه   
ذات نفس، گرفتار تمایز بین نفس و بدن شـد  
که این تمـایز در نهایـت منجـر بـه گسسـت      

رو، در شـود. از ایـن  میوجودي انسان از عالم 
فلسفه ابن سینا، معرفت انسان بـه موجـودات   

یابـد.  به معرفت حصولی و باواسطه تقلیل مـی 
ابن سینا براي گذر از این ثنویت و ارائه تبیین 

اي از رابطــه بــین نفــس و بــدن، تــالش تــازه
اما این مهـم در فلسـفه وي بـه   ،بسیاري کرد

، 1386طـور کامــل تحقـق نیافــت (اکبریــان،   

). این تبیین از الگوي سوژه ـ اوبژه  156صص
اي را بـه یـاد   در واقع نقش همان لوح یا آیینه

شود.آورد که صور اشیاء در آن مرتسم میمی
در فلســـفه کانـــت، مـــا بـــا شـــکل ج) 
تري از نحوه تعامل انسان با عالم روبـه پیچیده

رو هستیم. آنچه در فلسفه کانت با آن مواجـه  
هاي پیشینی است کـه  البشویم، صور و قمی

ها اعیان، در عمل معرفت، در این صور و قالب
شوند. در حقیقت، ریخته و بر انسان عرضه می

در فلسـفه کانـت، قـواي معرفتـی انسـان، بــه     
کننـد و خـود   صورت کامالً منفعل عمل نمـی 

باشـند. فعـالیتی کـه    واجد نوعی فعالیـت مـی  
دهنده معرفت بشري اسـت.  بخش و قوامتعین

هـا)  براساس این تبیین، اشیاء فی نفسه (نومن
به هیچ وجـه در عمـل معرفـت قابـل وصـول      
ــد    ــواره در ح ــري هم ــت بش ــتند و معرف نیس

.ماندها) باقی میمعرفت پدیداري (فنومن
بر مبنـاي مباحـث فلسـفه اسـتعالیی     د)

تر با ظهـور پدیدارشناسـی   کانتی و از آن مهم
بیـین  ویـژه هرمنوتیـک هایـدگر) مـا بـا ت     (به

جدیدي از نقش انسان در عمل معرفت مواجه 
شـویم. تبیینـی کـه بـر پایـه آن، سـاختار       می

وجودي انسان نه تنها مانعی براي وصـول بـه   
اشیاء فی نفسه نخواهد بود، بلکـه اشـیاء فـی    

واسطه ساختار وجودي انسان آشـکار  بهنفسه
هستند. هایدگر را عقیده این بود کـه دازایـن،   
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که با نسبتی که با وجـود  شأنی وجودي است 
ــت و    ــوردار اس ــود برخ ــی از وج دارد، از فهم

اي معرفت چیزي فراتر از لوح سفید یـا آیینـه  
است که صور اشیاء در آن مرتسم شود. نقـش  
انســان در عمــل معرفــت، متناســب بــا شــأن 

گشــایی وجــودي، همانــا آشکارســازي و پــرده
است.

مالصدرا مطابق اصل حرکت جوهري،ه) 
داند. صول حرکت جوهري بدن مینفس را مح

به نظر او نفس موجـود خاصـی اسـت کـه در     
پیدایش و ظهور، نیازمند زمینه مـادي اسـت،   

مســتقل از مــاده و شــرایط امــا در بقــا و دوام
ـ  مادي است:  صـورت جسـم ظـاهر    هنخسـت ب

شود و آنگاه از طریق حرکـت جـوهري بـه    می
فـس حیـوانی و سـرانجام نفـس     نفس نباتی، ن

مشـهور  گردد. قاعـده  انی تبدیل میناطقه انس
ــنفس جســما«مالصــدرا ــةال الحــدوث و ني

اسـت:  همین حقیقت ، ناظر بر»البقاءنيةروحا
الحـدوث و  نيـة جسـما نيةان النفس االنسا«

هـا  البقاء و التعقـل؛ فتصـرف  نيةالتصرف روحا
هـا و ذات  فی أجسام جسمانی و تعلقها لـذات 

ـ و اما العقول المفارها روحانیجاعل فهـی  ةق
فعـل جمیعـاً و الطبـایع    الـذات و ال نيـة روحا

باشـد  مـی » الـذات و الفعـل جمیعـاً   نيةجسما
، جزء اول از سـفر  1368(صدرالدین شیرازي، 

.چهارم، فصل سوم)

ـ     همان طـور  هطـور کـه میـوه و درخـت ب
طبیعی در کنار هم قرار دارند، به همان اندازه 

اط طبیعـی و  گونه ارتبـ نفس و بدن هم از این
هیچ وجه پیوند آنها یک تی برخوردارند و بهذا

پیونــد مصــنوعی و عرضــی نیســت. هــر بــدن 
ه صددرصـد از آن اوسـت و در   روحی دارد کـ 

حرکـت  زمینه خود او وجـود یافتـه و دنبالـه    
گـاه  ادي آن بدن است. بر ایـن اسـاس هـیچ   م

نباید پنداشت که هر شخصی روحی دارد کـه  
بلکـه روح  راه اوست.از ابتدا تا انتهاي عمر هم

یابد پاي بدن، کمال و فعلیت میتدریجاً و پابه
ــال   ــبات و افع ــدد مکتس ــه م ــاخته             و ب او، س

، جزء اول 1368(صدرالدین شیرازي، شودمی
.)1، فصل 7از سفر چهارم، باب 

هري، در اساس حرکت جوحکیم ما برو)
پیـدایش آن، سـخنی   باب علم، ادراك و نحوه

پیشینیان متفـاوت اسـت. از   دارد که با سخن 
نظر او که قائل به اصل بسیار مهم اتحاد عاقل 

نسـانی در  و معقول است، رشد و تعـالی علـم ا  
و رشد درونی » وجود«گرو اشتداد و استکمال 

. او برخالف شیخ الرئیس، ادراك تنفسانی اس
کت از قوه به فعل و صعود مرتبه وجـود  را حر

ه وجـودي  داند که طی آن مدرك از مرتبـ می
رود و به مرتبـه وجـودي ادراك   خود فراتر می

کنـد کـه میـان    رسد. از این رو اثبات مـی می
اتحـادي کـه   عالم و معلوم یا عاقـل و معقـول   
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چنین پذیرد. همخاص تعقل است، صورت می
منفعل قائل نیسـت،  او براي نفس صرفاً نقشی

اي انهکند که نفس، قدرت خالقاثبات میبلکه
ها را انه الهی دارد که صورتالقنظیر قدرت خ

).154، ص 1386، کند (اکبریانمیخلق
از نظر مالصـدرا نفـس، جـوهر مسـتقلی     
است که از طریـق حرکـت جـوهري مراحـل    

کند تـا  مختلف را یکی پس از دیگري طی می
گردد سره از تعلق ماده و قوه آزاد میکه یکآن

م عقول مجـرد، بـه جـاودانگی دسـت     و در عال
. او عالوه بـر قبـول جـاودانگی بخـش     یابدمی

عقالنی نفـس انسـانی، بـراي قـوه خیـال نیـز       
اهمیت زیادي قائل است. از نظـر او در میـان   
ــس    ــی نف ــل، ذات ــل و تخی ــس، تعق ــواي نف ق

)7(است.

اتحـاد  جا این اسـت کـه   نکته مهم در این
عاقل و معقول جز با پذیرش اشتداد وجـودي  

در بحـث  قابل توجیه نیست. مقصود از اتحـاد  
اتحـــاد عاقـــل و معقـــول اتحـــاد موجـــودي 
المتحصل با موجودي متحصل است. در واقـع  
نظریه اتحاد عاقل و معقول بـه ایـن معناسـت    

و بـه تعبیـر  ر اتحـاد ـ   که وجود نفـس بـر اثـ   
با صور معقوالت، اشتدادـ »وحدت «تر دقیق

یابد. براساس این نظریه، واهبو استکمال می
بـه امـري معقـول،    الصور هنگـام علـم نفـس    

صورتی معقـول را کـه امـري متحصـل اسـت      

افاضه کرده و نفس کـه موجـودي المتحصـل    
است با اتحاد بـا  است و قوه استکمال را واجد

هـایی  یکی از پیشـرفت یابد.آن، استکمال می
اتحاد عاقل که توسط صدرالمتألهین در نظریه 

تسـري ایـن اتحـاد    و معقول صورت پذیرفته، 
متخیـل و متـوهم   ،حسـوس هـاي م صـورت هب

لهین معتقد است که عالوه بـر  است. صدرالمتأ
هـاي محسـوس،   هاي معقـول، صـورت  صورت

مرتبه خود بـا  متخیل و متوهم نیز هر یک در 
درِك، متحــد هســتند (  ص 1378اکبــري، مـ ،

114.(
ار ایـن  در کنـ یـه اما هنگامی که این نظر

ادراکـی،  هـاي  سخن او قرار گیرد کـه صـورت  
شـود، یـک   ارجی افاضـه مـی  توسط عقـل خـ  

(کـه مجـرد   نماید: چگونه عقـل اشکال رخ می
هـاي محسـوس،   تواند صورتصرف است) می

متخیل و متوهم را که تجردي ناقص داشته و 
ه افاضـه کنـد؟ وانگهـی توجیـ    ،جزئی هستند

نظریـه اتحـاد عاقـل و معقـول     اسـاس خطا بر
هـاي ادراکـی   شود. اگر تمام صورتمشکل می

شـود و نیـز اگـر    ور افاضه مـی الصتوسط واهب
اسـت کـه   الزم ،الصور، عقل محض استواهب
ــیچ ــه ــه               گون ــر ک ــات بش ــایی در ادراک ه خط

سات، متخـیالت، متوهمـات و   محسوهمگی ـ  
الصـور هسـتند،   ه از واهـب صـادر ــ  معقوالت

ت کـه  وجود نداشته باشد. ایـن در حـالی اسـ   
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لوم ها، آن را معبسیاري از چیزهایی که انسان
چیزي جز جهل مرکب ،کنندخود خطاب می

هاي فـوق،  افرادي که با طرح پرسشند. نیست
ظریه اتحاد نطور ضمنی انتقادات خود را برهب

نمایند، بایـد عنایـت   عاقل و معقول مطرح می
:کهداشته باشند

انـد کـه   مطـرح کـرده  اینکه برخـی  الف) 
نظریه اتحاد عاقـل و معقـول، صـرفاً از جهـت     

م بشـر بـا منبـع فیـاض     دن ارتباط علنشان دا
و نبایـد بـیش از ایـن مـورد     علم الهـی اسـت  

عنایت قرار گیرد، سـخنی بـه صـواب نیسـت.     
منعقد شدن آگـاهی در  درست است که نقش

ورزي نفــس، از مســائل مهمــی در اندیشــه   
کـه  اسـت  اهمیـت  و آن قـدر پر فلسفی بـوده 

چون افالطون، آن را بـه یـادآوري و   برخی هم
، آن را از جـنس  16یرکگاردچون کیبرخی هم

اند، با این حال نظریـه  دانسته١٧وحی و حلول
تري دارد وحدت عاقل و معقول، دامنه  عمیق

هاي عرفانی پـیش از حکـیم   و حتی در آموزه
متأله ما، روایی و اهمیت داشته است.

، صور ادراکی را بـه  الصورکه واهباینب) 
خیـر  الصـور،  کند، چون واهـب نفس افاضه می
تـوان نتیجــه گرفـت کــه   نمــیمحـض اسـت،  

ــالیصــورت افاضــه ــرین درجــه شــده، در ع ت
،معقولیت باشـد. اگـر ایـن فـرض را بپـذیریم     

16. Kierkegard
17. Incarnation

از یک تصویري که یک راسخ در علم بنابراین 
خصوص دارد، باید با صورتی کـه نـزد   هبء شی

در حـالی کـه   )8(؛ ، یگانـه باشـد  هستفاسقی 
نـین  ض حکیم بزرگ ما، چواضح است که غر

. صورت بخشی به هر نفسی ابتنـاء  نیست
ــت   ــودي و موقعی ــاه وج ــر جایگ دارد ب
استکمالی و اشتدادي آن و ایضاً خود این 
اتحاد با استکمال نفس، صوري بـاالتر را  

تجربه می کند.
شـناخت حقیقـی، امـري    به دیگر سخن 

نیست که بـر همگـان دسـت دهـد. شـناخت      
عمـق  حقیقی آن صورت از فهم است کـه در 

کند و کل وجود انسان را تغییـر ین نفوذ مجا
». انسان، بالفطره، عارف است«مانند:،دهدمی

ق است، عش،ورزياز نظر افالطون، اوج فلسفه
ــفه  ــه، فلسـ ــب متعالیـ آرزوي ،ورزيدر مکتـ

تأکیـد  مشتاقانه به شبیه خداوند شدن اسـت. 
کــه مشــاهده علمــی و داده حکــیم مــا بــر این

تحلیل نهایی، نفـس  فرآیندهاي عقلی باید در 
ــت آن بپذیر ــرا در کلی ــث  د ون ــرد را از حی ف

یعنی رد قـول بـه   (دنگیرفردیت آن، در نظر ب
ایـن  برخی را به قبول نوع واحد براي انسان)، 

در میــان صــدرایی مکتــب نظــر رســانده کــه 
ر دارد پیشگامان تفکر اگزیستانسیالیستی قـرا 

).182، ص 1378خاتمی، (
ه مالصدرا:  که از دیدگاز) نهایت آن
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    ،ــودات دیگــر ــرخالف موج ــان ب انس
توانـد  بلکه می،ماهیت معین و محدودي ندارد

همواره در تحول و تکامل بوده و از عالمی بـه  
اي به مرتبـه دیگـر سـیر    عالم دیگر و از مرتبه

نماید.
   سیر تکاملی انسان تا جـایی اسـتمرار

کند که در اثر سعه وجودي کـه در او  پیدا می
گردد، بنـا بـر اصـل اتحـاد عاقـل و      حاصل می

معقول، با عوالم وجود و بـواطن قـرآن متحـد    
گردد. در این صورت آدمی به عالمی عقلی می

اي گونـه گردد، بـه مشابه عالم عینی تبدیل می
که بـا انکشـاف مراتـب وجـودي خـویش، بـه       
انکشاف مراتب هستی و عـوالم وجـودي نائـل    

در او گردد و در این هنگـام، حـس تأویـل    می
شکوفا شده و بـا مشـاهده حقیقـت هسـتی و     
مراتب آن در درون خود، به فهم حقیقت نائل 

خواهد آمد.
    ،اتحاد شخص با هـر مرتبـه از هسـتی

موجب تحقق عینـی آن مرتبـه از هسـتی در    
درون او و در نهایــت انکشــاف آن مرتبــه از   

هستی براي وي خواهد شد.
 انسان در پایان سفرهاي چهارگانه بـه
اي از اتحاد شخص با هر مرتبه از هستی درجه

رسد که موجب تحقق عینـی آن مرتبـه از   می
هســتی در درون او و در نهایــت اکتشــاف آن 

مرتبه از هستی براي وي خواهد شد.  

ي کشـف  صدرا، تأویل را روشی بـرا مال
صـدرا، حقیقـت   دانـد. در نظـر مال  حقیقت می

حـدود  واالتر و برتر از آن است که در شبکه م
الفاظ و مفاهیم گنجانده شود، گرچه حقیقـت  
منطقــی (مطابقــت حکــم و قضــیه بــا واقــع و 

وسـته حقیقـت   عنـوان قشـر و پ  االمر)، بهنفس
تـرین  تـرین و نـازل  اصلی تلقی شده و سطحی

گــردد. در حســوب مــی مرتبــه حقیقــت م 
صدرا، حقیقت در پیونـد بـا   شناسی مالهستی

ان و عالم، وجود تعریف شده و رابطه آن با انس
یین گردیـده اسـت. وجـود در    صورتی نو تببه

صدرا از هـر چیـز دیگـر بـه حقیقـت      نظر مال
واسـطه  زیرا هر چیز به،داشتن سزاوارتر است

وجود، حقیقت پیدا کرده و ظهـور خـویش را   
مدیون وجود است.

   البتـه متـأثر از   (در نظر مالصـدرا کـه
ر را ددنیایی که ما آن)الدین عربی است،محی

کنیم، حقیقتـی  سطح تجربه حسی، تجربه می
مثابه مـرز و مثـال   بلکه به،قائم به ذات نیست

که از قرآن نیز دالیلی بر این معنا است، چنان
اقامه نموده است یعنی دنیا و ظـواهر دنیـوي   

طـور  یـاي شـخص قـائم، بـه    ؤدرست ماننـد ر 
غامض و مبهم به حقیقتی در وراي خود اشاره 

کنـد.  الحقایق یاد مـی دارد که از آن به
انـد،  اشیاء محسوس که چنین تعبیـري یافتـه  

هاي عرضی حق هستند و بدین ترتیب صورت
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اي خـاص داراي حقیقــت  گونــههمـه آنهــا بـه  
باشند. این حقیقت متافیزیکی که در وراي می

حقایق وجود دارد و برگشت تمام حقـایق بـه   
مگـر  ،وضـوح درك شـود  تواند بـه اوست، نمی

داننـد چگونـه بـا عمـل     اي کسانی کـه مـی  بر
نهایت متعدد را ها و خصایص بیتأویل، صورت

الحقـایق  عنـوان تجلیـات   درستی بـه به
تفسیر کنند. حقیقت در اندیشه مال صـدرا در  
عین حال که واحد است، بـه اشـکال مختلـف    

هــاي مختلــف کنــد. برداشــتنیــز ظهــور مــی
ــا  ــه اصــلی گون ــت، مای ــان از حقیق گونی آدمی

هاي بشر از حقیقت است که با اعتقـاد  دیدگاه
ان اسـت. بـر همـین    عنـ به حقیقت واحد، هم

هـاي فکـري   صـدرا سـنت  اساس است که مال
مختلف اعم از فلسفی، کالمی، عرفانی و غیـره  

آمیختــه و از ترکیــب آنهــا، حکمــت را درهــم
وجود آورده است.متعالیه را به

ف مالصدرا معتقد است همه این اختال
هاي آدمیـان و تخـالف آنـان در بـاب     برداشت

چگونگی مشاهده تجلیات حق معرفت حق، به
گردد و برگشت رد، ایـراد و انکـاري کـه    بازمی

دارند، به غلبـه احکـام   در مورد یکدیگر روا می
برخی مواطن بر برخی دیگر و احتجاب بعضی 

مجالی از بعضی دیگر است.
ف بســـیاري از مفســـران و  البـــرخ

وص آیـات  ین که تأویل را صرفاً در خصـ اصولی

صدرا به کمک ضمیر دانند، مالقرآن جاري می
را به همـه امـور تعمـیم    اندیش خود، آنخیال

داده است.
 ــر اســاس همــین بیــنش، مال صــدرا ب
هاي مختلف موجود در جهان اسالم از دیدگاه

ــه  صــورت قبیــل فلســفه، عرفــان و کــالم را ب
آمیخـت و  درهماي با هم جمع نمود وماهرانه

ثابت کرد که چنین نیست که راه رسیدن بـه  
هـا  یـن دیـدگاه  حقیقت، تنها از مسیر یکی از ا

صدرا با این امتزاج، دستگاه باشد. در واقع، مال
اي را بنا نهاد که مخاطبان بیشتري را بـه  ویژه

تـري را  اي وسـیع خود جلـب کـرد و قلمروهـ   
کـه  اي صدرا در دستگاه ویـژه آبیاري نمود. مال

ــا صــراحت تمــام زبــان تأویــل را   بنــا نهــاد، ب
،را نـه تنهـا در نهادهـاي دینـی    پذیرفت و آن

بلکه در تمام امور تعمیم داد. وي با استناد به 
الناس «سخنی از پیامبر اکرم (ص) که فرمود: 

دارد ، چنین اظهار مـی »نیام، فاذا ماتوا انتبهوا
هر چه انسان در ایـن عـالم و در حیـات    «که: 
یاي شخص نـائم و  ؤمنزله ربیند، بهي میدنیو

خیال است، پس به ناچـار بایـد تأویـل گـردد     
» یعنی به اصل و ریشـه آن ارجـاع داده شـود   

).54-55، صص 1383(بیدهندي، 
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ــی . باز4 ــر تربیت شناســی عناص
حکمت متعالیه

ــه گذشــت  ــانطور ک ــینهم ــت تبی حرک
تأییـدي اسـت بـر نهـادي     ، انسانجوهري در 

ه بـه تعبیـري همـان نفـس     مادي در او کغیر
است و رابطه نفس و بدن نیز نه رابطه مـرغ و  
قفس بل رابطه میوه و درخـت اسـت. بـا ایـن     
ــور،   ــدایش و ظه ــا نفــس در پی ــر، روح ی تعبی

یـدایش  نیازمند زمینه مادي است، حدوث و پ
آن جســمانی و مــادي، امــا بقــا و اســتمرارش 

مادي است.  روحانی و غیر
، اصالت ، وجودبر مبناي اندیشه حکیم ما
عبـارت دیگـر   دارد و بر ماهیت تقدم دارد. بـه 

او متـأخر اسـت.   کمال انسان نسبت به وجود
شـود.  خـود حاصـل نمـی   اما این کمال خودبه

آگاه بدن است از درون، جـوهر  نفس که جزء
از برون، آمادگی بـراي حرکـت را   حرکت را و 

د و این هر دو نیازمند هـدایت و  آورفراهم می
مگـر  ،شودند. کمال حاصل نمیباشیمتنظیم 

اتحـاد  «نتیجه فلسـفی قاعـده   به مدد تربیت. 
ست به زبان ساده این ا» عاقل و معقول ،عقل

دانـد و  که هر کس همان چیزي است که مـی 
کـس در طـول عمـرش بـه مـدد      یا روح هـر 

شود.بات و افعال او تدریجاً ساخته میمکتس
أییاز آنجا که تجلی مدام جهـان از مبـد  

پـس  ،خیـزد و بـه مقصـدي روان اسـت    برمی

دار است. آشـکار  مجموعه حرکت جهان، هدف
که تربیت نیز به معناي واقعی آن داراي است

مـا بـا   ،هدف و جهت است و اگر جز این باشد
ضـمناً تربیـت   سوء تربیت مواجه خواهیم بود.

گیر است. همـه جهـان   فرآیندي جامع و همه
فرد، اجتماع و گونه موضوع تربیت است. بدین

طبیعت همـه موضـوع تربیـت و در ارتبـاط و     
هسـتند. در  هماهنگ با هم در راه رشـد روان 

هاي وجود فردي، جسـمی،  فرد نیز تمام جلوه
هماهنـگ  باید ...) شناختی، عاطفی و(روحی

با هم تربیـت شـوند. ترانـه جهـان را خداونـد      
تـرین شـکل   موزون سروده و تربیت در عـالی 

ا در این تـوازن اسـت. هرگـاه    خود، ورودي بج
بپذیریم:
    تغییر، هم در جهـان و هـم در انسـان

مدام است.
یر مداوم تغییر قـوه بـه   این تغییر، مس

پیماید.فعل را می
.تربیت امري درونی است
    رابطه روح و بدن رابطـه میـوه و گیـاه
است. 
 ویژگی اصلی روح خالقیت است چون

د از ویژگی اصـلی  منس بهرهاز خداوند است پ
؛ـ استآفرینش ـ خداوند 

آنگاه شـاید بتـوانیم نتیجـه بگیـریم کـه      
خودشکوفایی) و یا خالقیت، (تحقق خویشتن



271

ره 
شما

ت 
 هف

ت و
شص

●
سال

دوم
 و 

ست
بی

●
ان 

ست
تاب

13
92

هدف اصلی نظام تربیتی مبتنی بر ایـن تفکـر   
خداگونگی است.، اوجفلسفی است. خالقیت

دیدگاه حکیم ما هر روح بـا  ازدیدیم که 
ــی ــازگا   ویژگ ــدن س ــک ب ــاي ی ــت و ه ر اس

هاي جـوهر  هاي عرضی، ناشی از تفاوتفاوتت
رو از نظر جوهري، هر فرد، فردي است. از این

ا شاید بتوانیم بر اصـل  مبنخاص است. بر این
هاي فردي باور آوریم و تحقق خویشتن تفاوت

را نه فرآیندي واحد بـراي همـه آدمیـان بـل     
فرآیندي ویژه براي هر فرد خاص بدانیم و نیز 

نوع صفات تیجه بگیریم که هموانیم نشاید بت
افراد نسبت به یکدیگر و هم میزان رشـد هـر  

کس در صفات خویش، نسبی است.
دگر دیـدن  «تعمق و غور در بحر هستی 

این انگیزنده و هر تمرینی که بر» و دگر شدن
جهــان، «درك و حــس در انســان باشــد کــه 

و » وجود، واحد اسـت «، »محضر خداوند است
هاي حکمت ، از روش»تجلی حق، مدام است«

یـک بنیـان   »مشـارکت «مضافاً .متعالیه است
ــراد از     ــت. م ــه اس ــت متعالی ــم در حکم مه

ــارکت« ــه» مش ــوع غوط ــدن در موض ور گردی
شناسایی و رسیدن به یگانگی ادراکی، حسـی  

در و عاطفی با موضـوع مـورد مطالعـه اسـت.    
روشـی در برابـر مشـاهده و    » مشارکت«واقع، 

ــاهده   ــت. در مش ــایش اس ــایش    آزم ـ و آزم
شـود ـ   گونه که در علم تجربی مطـرح مـی  آن

ــی  ــا م ــل شناس ــا ک فاع ــد ب ــادن  کوش ــار نه ن
هاي خود، با جـدا  احساسات، عواطف و نگرش

ــه   ــل خــویش از موضــوع، راه ب انگاشــتن کام
ن برده، واقعیت را از طریـق  هاي آمنديقانون

حواس تجربه کند، در آن دسـت بـرد و تـأثیر    
اما با رویکـرد متفـاوت   دخالت خود را دریابد.

صدرایی در خصوص نسبت سـوژه ـ اوبـژه در    
نهـادن  ، فاعل شناسا با کنار»مشارکت«حالت 

هسازد، بـ عواملی که وي را از موضوع جدا می
بـا همـه   یـک کـل واحـد    عنوان یک انسان و

آمیـزد و در  درمیموجودیت خویش با موضوع
ــک احســاس یگــانگ ــه ی ــا آن ب ی و وحــدت ب

، 1374، نژاد(خسـرو )9(آیـد یشناخت نائل مـ 
).90ص 

در صدرایی آیندهاي تفکر پی. 5
تربیتوتعلیم

صـدرایی  معرفتی ـ تربیتی خاص  رویکرد 
(که در ترادف کامـل بـا مشـارکت بـوده و در     

ــرد   ــا رویک ــالف ب ــم  تخ ــنتی سوبژکتیویس س
قول به تحقق خویشـتن در و کالسیک است)

زه ا در حـو اندازهاي نوینی ر(شکوفایی)، چشم
پیامـدهاي ،سـازد تعلیم و تربیت مطـرح مـی  

ریختیِ خاص خود را دارد که به شماري برنامه
شود:از آنها اشاره می

امر تربیتی نباید هماننـد امـر واقـع    الف)
فیزیکی در نظر گرفته شود و موضوع آن نباید 
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تـوان بـه  مـی ءتلقی گردد. در مورد شیءیش
ه مستقیم از وجه مشـهود آن بـه وجـ   طور غیر

در مـورد  ال مثـ طـور  بـه نامشهود آن پی برد (
مکعب) اما در مـورد انسـان ایـن امـر ممکـن      

از ال مثطور بهنیست. یعنی از وجه مشهود او (
توان به وجه نامشهود، آن) نمیحاالت بیرونی 

او پی برد. لـذا هـر نـوع علـم، بـه     یعنی روان
شناسـی  معناي رایـج، یـا هـر نـوع علـم روان     

قیقی انسان به دور است. تجربی از شناخت ح
عالیـه،  بر دیدگاه مکتب متکه گفتیم بناچنان

شده نبوده و مدام ماهیت انسان از قبل تعیین
در حال تغییر است. انسان موجودي تاریخی و 

ته بـه آینـده   منـد اسـت؛ یعنـی از گذشـ    زمان
تاً آزاد است و همین شود. انسان ذاکشیده می

یـت نتوانـد   شود که تعلیم و تربامر موجب می
تمام میسر شـود. رونـد   وصورت معرفتی تامهب

ناپـذیر تربیت روندي تکـاملی و پایـان  تعلیم و
تعلیم و «گوید: طور که کانت میاست و همان

اي تــرین و دشــوارترین مســئلهتربیــت بــزرگ
به نقـل از  (» ن درگیر استاست که آدمی با آ

).67، ص 1363شکوهی، 
هبنوع منحصـر راین، اگر هر نوآموزي، بناب

ــزینش روش   ــد در گ ــت، بای ــردي اس ــاي ف ه
آموز، توجه هاي خاص هر نوتربیتی، به ویژگی

ــهخــاص نمــود.  ــطــور ب ال در اســتفاده از مث
و » تالش فـردي «، »رقابت فردي«هاي گزینه

، باید متناسب با هـر نوآمـوز  » گروهیرقابت «
و نبایــد همگــان را در دایــره تصــمیم گرفــت 

ي اخیـر  هـا داد. پژوهشهاي فردي قرار رقابت
بخشی تالش فردي حکایت از آن دارند که اثر

هـاي  دلیل اهمیت دادن به عالیـق و رغبـت  هب
مین بهداشت روانی او، بر روش آموز و تأدانش

کـم الزم  رقابت فردي، ارجحیت دارد و دسـت 
ین رقابـت  است که روش رقابت گروهی جایگز

.فردي شود
فـت از تأکید ما بـر مشـارکت در معر  ب) 
، نبایــد انحصــار ایــن معنــی در امــر  شناســی

ــت  ــود. مشــارکت معرف ــده ش ــوزش، فهمی آم
دي اسـت  رووشناختی و درك وجودي از آن، 

به دامنه وسیع مشارکت در تعلیم و تربیـت و  
اگر از این منظر به جایگاه مشارکت در تعلـیم  

هـا  ترین کنشو تربیت نگریسته شود، کوچک
یري و رشـد  هاي جامعه در افق فراگو واکنش

ردید و آحاد جامعه در ثر خواهد گؤمتعلمان م
اثـر  هاي متفـاوت داراي نقـش و   آن به نسبت

ــول    ــابراین معق ــود و بن ــد ب ــازي و خواهن س
تـرین  ها مهمها و واکنشنقشدهی اینسامان

وظیفه دستگاه آموزش و پرورش خواهد بود.
گویـد کـه   رویکرد مشارکتی بـه مـا مـی   

آموز را از بین م و دانشتوان موانع بین معلمی
برد. امروزه دیگـر مناسـب نیسـت کـه معلـم      

به تعامـل، هـر روز   سخنگوي مطلق باشد. نیاز 
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جهان مـا قبـل   شود. زیستبیشتر احساس می
هاي تعامـل را  از هر نوع آموزش رسمی، شیوه

در ما پرورانده و آموزش رسمی نباید خـود را  
ن همــیتعــامالت انســانی برکنــار بدانــد. بــهاز 

منظور در نظر گرفتن فضاي کالس و متناسب
توانـد  مـی کردن آن با حال و هـواي آمـوزش  

مفید باشد.
از مواردي که مشارکت در تعلیم و تربیـت،  

کند، عالوه بر تفکر در معناي عـام،  اثرگذاري می
تفکر انتقادي در معنـاي خـاص اسـت. تعلـیم و     
تربیت سنتی بیشـتر بـر منطـق ارسـطو و حـل      

ــ ــئله مبتن ــرورش  مس ــه پ ــت. اگرچ ــوده اس ی ب
هاي کلی مربوط بـه منطـق بـراي دانـش    مهارت

آموزان مفید است، اما اینها براي آمـوزش تفکـر   
هایی دارند. یکی از مشـکالت  انتقادي محدودیت

جدي آنها در مسئله آموزش تفکر انتقـادي ایـن   
روي را هایی، نـوعی طفـره  است که چنین نگرش

ر دشـوار یـاد دادن   زیـرا آغـاز کـا   ،آوردبه بار می
آموزان با منطـق حـل مسـئله، در    تفکر به دانش

شـده  مراحل بعدي از سوي سایر آموزگاران، طی
و خیال آنـان را از بابـت یـادگیري    شودمیتلقی 

که امر آمـوزش  سازد، در حالیابتدایی آسوده می
تبع آن خود تفکر، امري است کـه نیـاز   تفکر و به

ــرفتن   ــه اســتمرار و در نظــر گ ــاي وضــعیتب ه
تواند امري تمامگوناگون دارد. آموزش تفکر نمی

انداز مناسب بـراي  شده تلقی شود. داشتن چشم

تجزیه و تحلیل مسائل در یک رشـته تحصـیلی   
ویژه عنصر معرفتی مهمـی در تفکـر انتقـادي    به

ــوفیانی،  ــت (صـ ــافاً و 60، ص 1385اسـ ). مضـ
چنانچه بخواهیم عـالوه بـر تفکـر نقـدي، تفکـر      

نظـر  آموزان بیـاموزیم، بـه  عی را نیز به دانشانتزا
رسد آموزش مستقیم منطق و ریاضیات آنها نمی

کنـد. واقعیـت حـاکی از آن    را در این امر یـاري  
،انـد ایی که منطق و ریاضی خوانـده است که آنه

انـد. لـذا بـراي    لزوماً به این حد از تفکـر نرسـیده  
هـاي  شکوفایی تفکر انتزاعـی هـم نیـاز بـه روش    

آموزان را به ایـن  نگیزنده دیگري است تا دانشبرا
). 60، ص1385نوع تفکر سوق دهد (صـوفیانی،  

تـدریس  «ضمناً تجارب و نظریات جدید دربـاره  
باشد. اخیراً شایسته توجه مسئوالن می» فکورانه

با تأکید بر قابلیت عـام معلمـان فکـور در ادراك    
بندي مسـائل  موقعیت و توانایی آنان در چارچوب

هاي جدید و خالقانـه بـراي آنهـا و    حلارائه راهو 
ــن     ــدهاي ای ــورد پیام ــابی در م ــاوت و ارزی قض

هـاي جدیـد و در   بنديها که به چارچوبحلراه
تــر و تأمــل بیشــتر و نهایــت بــه ادراك گســترده

اي در شـود، رویکردهـاي تـازه   تر منجر میعمیق
شیوه تربیت معلمان فکور، مطرح شده اسـت. در  

ها بر جایگاه ارزنـده هنـر و کـارورزي    این رویکرد
هـا تأکیـد شـده    فکورانه در پرورش ایـن قابلیـت  

).1385جمعه و همکار، است (امام



274

پی
 و 

لیه
تعا

ت م
کم

ی ح
خت

شنا
دار

پدی
ی 

ناس
زش

با
آن

ی 
ربیت

ي ت
دها

آین

شـارکتی بـه معنـاي    وقتی بـا نگـاه م  ج)
نماییم و دانایی را از جنس یادگیري توجه می

ندانسته و » عین و ذهن«در مطابقت » گزاره«
صورت دانیم، در اینمی» افق«را از جنس آن

د کـه از دیـده   شـو مراتبی از دانایی مطرح می
پـردازان تعلـیم و   بوده و در نگاه نظریهمغفول

هـاي درسـی   برنامـه «عنـوان  تربیت از آنها بـه 
علوي و همکـاران، شود (حـداد مییاد» پنهان
ــه   )1386 ــان ب ــی پنه ــه درس ــع برنام . در واق

هـا  نگرش، ها، تمایالت، هنجارهابررسی ارزش
پردازد که مستقل از مواد هایی میو طرز تلقی

و از طریق فرهنگ مدرسه و بهشناختی است
شـود.  آموزان منتقل مـی طور ضمنی به دانش

آموزان طی دهند که دانشات نشان میتحقیق
هـاي درسـی   اي، برنامـه هاي مدرسهیادگیري

هـاي  ؤلفـه که در جهت مخالف مپنهانی را نیز 
ایجاد جملهت و شکوفایی قرار دارند، ازخالقی

ــر   ــت در براب ــد و اطاع ــه تقلی ــت روحی و تقوی
د و تقویت روحیه انفعال و تـرس نوآوري، ایجا

، ایجـاد رقابـت   گـري و نقـادي  جاي پرسشبه
گروهـی  جاي مشارکت کارمنفی براي نمره به

گیرند (حـداد علـوي و همکـاران،   فرامیاست،
هــاي بنــابراین الزم اســت اوالً برنامــه. )1386

شـناختی  ن مدارس از ابعاد جامعـه درسی پنها
د، زیـه و تحلیـل قـرار گیـر    مورد مطالعه و تج

در جهت مقابله با آثار منفـی  ثانیاً اقدامات زیر

هاي پنهان درسی، در نظام سنت حاکم برنامه
: مورد توجه قرار گیرددرسی علنی، 

دهـی و انگیـزش در   تغییر نظام نمـره . 1
ــش ــوزان و ارزشدان ــش آم ــابی دان ــوزی ان آم

ــار  ــزان بحــث، اظه ــو، نبراســاس می ظر، گفتگ
گري عالمانه و ماننـد  تجربه، نوآوري و پرسش

؛آنها
رنگ کردن نقش امتحان در ارزشکم.2

آموزان و ایجاد و تقویت کردن باور دانشیابی
به ارزش تجربیات واقعی؛

زمینه براي فعالیت و مشـارکت  ایجاد .3
آموزان در فرآیند تدریس؛دانش

آمــوزي کــه یل نهادهــاي دانــشتشــک.4
هـا عمـالً درگیـر    آموزان با عضویت در آندانش

شوند.  هاي گروهی و جمعی فعالیت
تر میـان  چـه بیشـ  ایجاد ارتبـاط هـر  .5

عـی  آموزش و یادگیري با تجـارب زنـدگی واق  
ها، مشـاغل  براي آشنایی و تجربه کردن نقش

هاي اجتماعی؛و مسئولیت
سـتفاده از  برنامه منعطف آموزشـی و ا .6

.  عالوه بر کتاب)وسائل دیگر (
ــ  ــوین در ارزش ــرد ن یابی تحصــیلی، رویک

ــنتی     ــرد س ــا رویک ــاوت ب ــامالً متف ــار ک رفت
دو دهـد. تفـاوت ایـن    (پوزیتیویستی) ارائه می

)10(شود.زیر مالحظه مینگارهرویکرد در 
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مقایسه دو رویکرد در ). 1(شمارهنگاره
ارزشیابی تحصیلی

رد نوینرویکرویکرد سنتی
هاي معین . پاسخ1

التاو قاطع به سؤ
. انطباق کامل با 2

متون درسی
نگري. جزء3
سازي. فردي4
گیري یک. اندازه5

(کتبی)وجهی
. برخورد انتزاعی و 6

منقطع
گرایینتیجه. 7

ها. انعطاف در پاسخ1
. ارتباط با متون درسی2
توجه به کلیت و ساختار .3

متن
ن به ارزششکل گروهی داد.4

یابی
چندوجهی ساختن ارزش . 5

یابی
ی و عینی کردن انضمام. 6

سؤاالت
یابیارزشساختنفرآیندي. 7

ــ   زگی تــاهدر تـداوم رویکــرد مشـارکتی، ب
» اي و تعـاملی مذاکره«توجه به برنامه درسی 

زش و پــرورش مثابــه رهیــافتی نــو در آمــوبــه
جعفرآبـادي،  کالتـه مطرح شده است (جاویدي

ــی ).1386 ــه درسـ ــوي برنامـ ــاس الگـ براسـ
به هاي مدرسه،اي و تعاملی در فعالیتمذاکره
شــود معنــاي آمــوزان اجــازه داده مــیدانــش

ــوده و در مشــارکت و  دموکراســی را درك نم
گیـري و  گـذاري، تصـمیم  هاي سیاسـت حوزه

هـاي  چنین درباره سیالبستهیه مقررات و هم
تـوان برنامـه درسـی    درسی شرکت کنند. می

احی نمود که امکـان  اي طرگونهه را بهمتوسط
آمـوزان  ین دانشهاي فکري بچالشمذاکره و

درسـی فـراهم آیـد.    در خصوص عناصر برنامه 
هـاي  البته در این خصوص ابتـدا بایـد مـالك   

برنامـه درسـی   مورد نیـاز در طراحـی عناصـر    
امکــان اي، بــه منظــور فــراهم کــردنمــذاکره

و سـایر  آمـوزان  تعامل و رایزنـی میـان دانـش   
... ریـزان و ربط نظیر مدیران، برنامهعناصر ذي

فراهم آورده شود.
ــت  د) ــیم و تربی ــارکتی تعل ــرد مش رویک

باره زندگی خواهد چگونگی فهم شخص درمی
اي مشـارکتی در  گونـه بـه عملی با کودکان را

هاي زندگی روزمره آشـکار سـازد، تـا    موقعیت
ما معمـوالً .بتواند زندگی ایشان را جهت دهد

میزان فعالیـت  ـ خواه ناآگاهانهـ خواه آگاهانه
لیـت و سـرعت   کودك و سـرعت آن را بـا فعا  

ر . اگر این تصوکنیمخودمان یکسان تصور می
ــر روي را داشــته باشــیم، تجربــه کــودك  را ب

ایم و در واقع به خـود  تجربه خودمان بنا کرده
، توجــه چنــان کــه هســتکــودك آنپدیــدار

ه ما باید با آنها مشـارکت  ایم، در حالی کنکرده
ه هـا را مـد نظـر داشـت    پیدا کنیم. باید تفاوت

چنان که هستند روبـه ها آنباشیم و با پدیدار
که اعمال کودکان خردسال ویم. تا زمانیرو ش

ــاي معاشـــر ــوم را از طریـــق الگوهـ تی مرسـ
نظر بگیریم، احتمـاالً جهـان را   در بزرگساالن 

خودشـان  همانندي که کودکان در بیچنانآن
، ص 1385دید (صوفیانی،، نخواهیم بینندمی
59(.

هاي پیـاژه در  مؤید این نگرش، توصیهه)
زمینه تربیت اجتماعی و اخالقی نسـل بالنـده   
یعنی راهنمایی آنان به مشـارکت و تفـاهم بـا    
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اخـــالق «و دور ســـاختن آنـــان از دیگـــران
ــه ــه اخــالق » خودمداران و» اســتقاللیخود«ب
هـاي  پسـند بـه ارزش  امـه هاي عتبدیل ارزش

تد کودك سدادو،است. به عقیده اوپسند خرد
بـه  ،رشدبا کودکان دیگر در مراحل نخستین

رساند و رشد عقلی نیـز  او مدد میرشد عقلی 
التر و متقابالً زمینه را براي همکاري در تراز با

عالوه عمـل  هسازد. بتفاهم با دیگران آماده می
متقابـل دارد و  رابطـه  » مشارکت«با » درونی«

ینــد دو روي یــک ســکه در واقــع ایــن دو فرآ
کی مسـتلزم وجـود دیگـري    ند و وجود یهست

در تربیـت، مشـارکت   «نویسـد:  است. وي مـی 
کودکان با یکدیگر به اندازه عمـل بزرگسـاالن   
اهمیت بسیار دارد و در این مشارکت است که 

توانـد  اظ عقلی بهتر از هر امر دیگري میاز لح
شنود را که قادر وی اندیشه و گفتمبادله واقع

عینیت و تفکـر منطقـی   ،به پرورش ذهن نقاد
است تسهیل کنـد. از نظـر اخالقـی نیـز ایـن      

ا به پیروي و اطاعـت  جاي آنکه تنهاري بههمک
مـرین واقعـی اصـالح    نجامد، به تاز دیگران بی

، ص 1376(کـاردان، »شـود رفتار منتهی مـی 
10.(

یـت  خالقهـا در زمینـه  نتایج پژوهشو) 
یش، در بـ ومعلوم کرده است که خالقیت، کـم 

تــوان آن را بــا همــه افــراد وجــود دارد و مــی
همـه مـا   .ش گسترش داد و شکوفا کـرد آموز

آموزیم که خالق ی میاین ظرفیت را داریم ول
ارت دیگر، تجاربی که در مدرسه عبنباشیم؛ به

گـرا و زنـدگی   مـا را بـه تفکـر هـم    بینـیم،  می
در صورت د. بدین ترتیب،دهمتداول سوق می

کوشـیم آن را  رویارویی با هر پدیده جدید می
هاي قبلی و سنتی جـاي دهـیم و بـه    در قالب

ایم، مربوط سازیم. هر چه در گذشته آموختهآن
ه بیندیشد کس این توانایی را دارد که واگرایان

ت امـا محـیط نامناسـب و امکانـا    ،و عمل کند
سـازد.  مـی کنکم، گاهی این فرآینـد را نـامم  

دهـد کـه سـهم    هاي موجود نشان میپژوهش
ــرورش   ــوزش و پ ــایی  آم ــت و توان در خالقی

مراتب بیشـتر از سـایر   آموزان بهنوآوري دانش
باشـد (گنجـی و همکـاران،    میمراکز و نهادها

1380(.
در مدارسـی کــه بــه روش ســنتی عمــل  

علم مطالب را به شـاگردان عرضـه   کنند، ممی
ه بتوانـد  ب کسی است کدارد و شاگرد خومی

. در اینجـا ایـن   عین مطالـب را تحویـل دهـد   
چـرا مـوهبتی کـه از    شود که ؤال مطرح میس

بیش در همـه وجـود دارد،   ودوران کودکی کم
گونـه دچـار   پس از گذشـت چنـد سـال ایـن    

ــی  ــتی م ــه  کاس ــتر یافت ــود. در بیش ــا و ش ه
ــژوهش ــوین روانپ ــاي ن ــر ارزش شناســی،ه ب

ه است. ایـن  کید شدآموزش تعاملی یا فعال تأ
آمـوزان  ها بر لزوم شرکت فعال دانـش پژوهش
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کننـد. حاصـل   أکید مـی یند یادگیري تدر فرآ
ـ ینـد یـاددهی  فرآایـن بیـنش نـو در زمینـه     

جـاي  ایـد بـه  یادگیري این است که معلمـان ب 
ــري را روش ســنتی ســخنرانی، راه ــاي دیگ ه

. )1380یازمایند (گنجی و همکاران، ب
در رویکـرد سـنتی و   جریان اطالعاتز)

نوین با یکدیگر تفاوت عمده دارد. در رویکـرد  
هـا  سنتی، همواره جریـان اطالعـات و آگـاهی   

سویه و از بـاال بـه پـایین بـوده اسـت. در      یک
رویکرد نوین، جریان اطالعات محدود به یـک  

سـویه  مسیر نیست، بلکه مجاري متنوع و چند
و هـا  رسانی عامل توزیع آگاهیآگاهی و اطالع

ــتند.     ــازمانی هس ــر س ــش عناص ــزایش دان اف
هـاي  دانـد ارتقـاء سـطح آگـاهی    مدیریت مـی 

ــی   کارک ــدین و حتـ ــاران، والـ ــان، آموزگـ نـ
هـا و عوامـل   آموزان نسبت بـه شـاخص  دانش

وري و مؤثر بر عملکرد آموزشی در ارتقاء بهـره 
به تبع آن بر رشد میزان مشـارکت و کیفیـت   

ه همـین  افزاید. بهاي آگاهانه میگیريتصمیم
سبب، مدیر سـعی دارد تـا جریـان اطالعـات     

بـه سـطوح مختلـف برقـرار     درون مدرسه نیز 
هـایی از معلمـان کمـک    گـروه شود. تشـکیل  

آوري کند تا آنان اطالعات مختلف را جمـع می
بنـدي و سـپس ارائـه دهنـد. در واقـع      و جمع

رسانی نـوین بایـد هـم در سـطوح     نظام اطالع
اري باشـد تـا   هاي عمـودي جـ  الیهافقی و هم

سـازي عملکردهـا حاصـل شـود.     امکان بهینه
ترین برکات برقراري شاید بتوان یکی از عمده

رسانی را تقویت، مشارکت و چنین نظام اطالع
ارتباط صمیمی و مثبت با ادارات کل آمـوزش  
ــاطی   ــین ارتب ــرورش دانســت. نتیجــه چن و پ
برگزاري جلسات اداري بحث و تبادل نظـر در  

اي آموزشــی، پرورشــی و هــخصــوص اولویــت
ــی   ــاء کیفـ ــذا ارتقـ ــه و لـ ــادي مدرسـ اقتصـ

هاست.سازيتصمیم

فرجام
ي استعالیی و . کانت با ابتناء بر اندیشه1

هــاي ادراك بشــري (کــه نــوآوري محــدودیت
بـــزرگ او در مصـــاف میـــان خردگرایـــان و 

اي را در هـاي تـازه  گرایان بود)، دیـدگاه تجربه
نسبت سوژه ـ اوبژه مطرح ساخت.

. کانــت در غــرب، نخســتین فیلســوفی 2
است کـه ابعـاد اسـتعالیی معرفـت را مطـرح      
نمــوده اســت. پــیش از او، فیلســوفان نســبت 
سوژه ـ اوبژه را نسبت فاعل شناساي خـالی از   

دانستند. ذهن و اوبژه کامالً قابل شناسایی می
هوسرل (و پیش از او برنتانو)، موضـوع حیـث   

ش کشید که با التفاتی را در معرفت انسانی پی
نحله پدیدارشناسی هرمنوتیکی هایدگري، در 

قالب فلسفه هرمنوتیکی راه تداوم پیمود.
. خوانش صدرایی نوعاً براساس نسـبت  3

سوبژکتیویستی کالسیک غربی صورت گرفتـه  
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رسد کـه در حکمـت متعالیـه    نظر میاست. به
هاي قوي پدیدارشناختی وجـود دارد کـه   رگه

تابــد. ســیک را برنمــیانطبــاق بــا رویکــرد کال
نظریاتی چون ماهیت اشـتدادي و اسـتکمالی   

هـاي ادراك بشـري و   نفس انسان، محـدودیت 
وابستگی آن به موقعیت وجودي فاعل شناسـا  
در سیر اشتدادي و تحویلِ وجوديِ همه چیـز  

هــاي از جملــه علــم و ادراك در زمــره نمونــه
گردند.آشکار این رویکرد تلقی می

» مشـارکت «دو عنصر . رویکرد فوق به 4
وتربیـت منتهـی   در حوزه تعلیم» شکوفایی«و 

آیندهاي دخالت این دو عنصر در گردد. پیمی
هایی را پیش وپرورش، بایستگیبرنامه آموزش

از آن جمله:،کشدمی
الف) امر تربیتـی نبایـد ماننـد امـر واقـع      

ظر گرفته شود و موضوع آن نباید فیزیکی در ن
تلقی گردد.شیء

فرد اسـت  نوآموزي، نوع منحصربهب) هر
وتربیت، بـه  هاي تعلیمو باید در گزینش روش

هاي خاص او توجه نمود.ویژگی
ــت  ــارکت معرف ــناختی و درك ج) مش ش

وسـیع  وجودي از آن، ورودي است بـه دامنـه  
کــه وتربیــت از جملــه اینرکت در تعلــیممشــا

هاي جامعـه در  ها و واکنشترین کنشکوچک
شـد نوآمـوزان مـؤثر خواهـد     افق فراگیري و ر

بود.

وتربیـت عـالوه بـر    د) مشارکت در تعلیم
تفکر در معنـاي عـام، تقویـت تفکـر انتقـادي      

است.
هـــ) خالقیــت و اســتعداد شــکوفایی،    

تـوان  کمابیش در همه افراد وجود دارد و مـی 
را با آموزش گسترش داد و شکوفا نمود.آن

هاي درسی پنهان، واجد اهمیت و) برنامه
ند.هست

حسب درخواست شـوراي  پژوهشنای* 
بـه انجـام   یـران عالی آمـوزش و پـرورش ج.ا.ا  

رسیده است.

هاپانوشت
عبـداالمیر، مالصـدرا و   دلـوري،  . نگاه کنید بـه: جوهر 1

ــران، در     ــدهم در ای ــرن هف ــفی ق ــر فلس اوج تفک
2،1996ره اسپکتروم ایران، شما

ألقاها الی مریم و روح منهة. 2
ه من روحی. نفخت فی3
التفات تعبیـري اسـت کـه هوسـرل آن را از برنتـانو      . 4

میراث برده و مبناي تحلیل آگاهی سوبژکتیو قـرار  
داده است.

جاي معقـول اول و معقـول   وي در قول از ارسطو به. 5
فطرت اول و فطرت ثانی آورده است.ثانی،

نکته دیگري نیز در اندیشه هوسرل به سیر از فطرت . 6
ت ثانی نزدیک است. هوسرل به زیستاول به فطر

،جهـان قائل است. زیست(Lebenswelt)جهان
همه چیز در درون آن معنـی پیـدا   جایی است که 

د و حتـی قواعـد علمـی هـم مسـتقل از آن      کنمی
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دانتال، مسـتلزم  انتاما تعلیق و تحویل ترانس،نیست
سـت کـه   جهـان و جهـانی ا  گذشت از این زیسـت 

ا مسامحه بـه فطـرت اول در   توان آن را الاقل بمی
داوريك:. نظـــر مالصـــدرا نزدیـــک دانســـت (ر

.)89، ص 1383،اردکانی
تأکید مالصدرا بر قوه تخیل و نقـش آن در معرفـت،   . 7

یادآور تأکیدات کانت و هایدگر است.
ر.ك: اسفار، مقدمه. متون اشراقی، عمومـاً، متـذکر   . . 8

اند.این اندیشه شده
وین (برآمده تربیتی و آموزشی نهاي. شماري از شیوه9

از رویکرد مشارکتی) در مقایسه بـا شـیوه سـنتی،    
:  چنین است

هاي مباحثاتی؛تشکیل گروه-
هاي مطالعاتی؛هتشکیل گرو-
هاي علمی؛تشکیل انجمن-
آموزمـدار، تفاده از فراگردهاي یادگیري دانشاس-

محور و یادگیري مشارکتی در کلیـه امـور   پژوهش
آموزشی و پرورشی مدرسه؛اداري،

ــه«،»هــاي مطالعــهروش«آمــوزش- ــزي برنام ری
و » اتی و اسـتفاده بهینـه از وقـت   مطالعـ درسـی ـ   

آموزان؛به دانش» تحصیلیهاي موفقیت روش«
ترتیــب بازدیــدهاي علمــی، فرهنگــی، هنــري و -

اجتماعی مستمر؛
آمــوزي و توجــه ویــژه بــه امــر تحقیقــات دانــش-

هـاي  یـابی ارزشاز نمـره  اختصاص بخش مـؤثري  
؛مستمر فراگیرندگان به این امر

از ابعـاد  (ایجاد فرهنگ توجه ویژه به دروس هنر-
ء، ورزش )، انشا...متفاوت آن، مانند: نقاشی، خط و

هـاي  ها و فنـون و تنظـیم برنامـه   و شناخت حرفه
متنوع براي این دروس در سطح مدرسه؛

ــاگوانجــام دادن مشــاوره- صــیلی، ن تحهــاي گون
انـدازي نظـام   آمـوزان و راه تربیتی و شغلی با دانش

در مدرسـه بـراي   مدون هدایت تحصیلی و شـغلی 
هاي ر مشاغل و رشتهآموزان دتوزیع مناسب دانش

تحصیلی مورد نیاز جامعه؛
آمـوزان،  ترویج عنصر خالقیـت در سـطح دانـش   -

هـاي پـرورش خالقیـت و تأکیـد بـر      آموزش روش
آمـوزان بـه  فکر در میان دانشیت، نوآوري و تخالق

(در ایـن میـان   پروري محضجاي تأکید بر حافظه
یاي مـ ء و علوم پایـه ارزش ویـژه  دروس هنر، انشا

).41، ص 1386فر،یابند (مجد
ضمناً رویکرد مشارکتی، تحوالت نـوینی را نیـز در   

ده و یکی از ایـن تحـوالت،   حوزه روانشناسی رقم ز
عنادرمانی با ت. مدرمانی اسگیري مکتب معناشکل

ها، در جهـت معنایـابی کمـک    چهار پیام به انسان
کند:می
هسته سالم انسان در بعـد  ما معنوي هستیم:. 1

ــد     ــراردارد. ایــن بع ــردزاد او ق داروينــوشخ
جـویی روح انسـان   معنادرمانی است. قدرت مبارزه

هــاي جــاري جــا فعــال شــده و بــر موقعیــتایندر
مطلوبی که شفابخش کند تا تغییرزندگی غلبه می

ــدگیو  ــشزن ــام   بخ ــد. پی ــاد نمای ــت، ایج اس
درمانی این است که ما معنوي هستیم، کـافی  معنا

بخوانیم.فرا،است آنچه را در میان ما آرمیده
هـا و  همیشـه موقعیـت  فـردیم: بهما منحصر.2

هایی هست که یکتایی خود را تجربه کنیم؛ فرصت
؛ شاید ال آندر روابط بین فردي، در خالقیت و امث

ولی باالخره ،ایم شاهکار نباشدتصویري که کشیده
ایم.ن را ما کشیدهآ
از کنـیم: اسـتعالیی را تجربـه مـی   خودما. 3

هـاي پیشــین،  رهگـذر متعـالی کــردن محـدودیت   
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تعامـل بـا سـایر    سوي هدف ارزشـمند و  تقالیی به
ایـن طریـق   کنـیم و از  موجودات انسانی آغاز مـی 

بخشیم.قق میمعناي زندگی را تح
توانیم نگرش خود را تغییـر دهـیم:  ما می. 4

که با رنج بـردن گریزناپـذیر، مواجـه مـی    هنگامی
شـویم و قـادر بـه تغییـر دادن موقعیـت نیســتیم،      

اتخـاذ  قادریم زاویه دید خود را تغییر دهیم. ما در 
،هسـتیم ناپذیر آزادموضع نسبت به موقعیت تغییر

بـر  ورد خـود را خـ یعنی شجاعانه طـرز تلقـی و بر  
فرانکـل معنادرمـانی را   کنـیم. موقعیت تحمیل می

ات معنــوي درمــانی در قالــب اصــطالحنـوعی روان 
.)128، ص 1385پور،داند (محمدمی

1374بنگرید به: باقري، .10

منابع
نگــرش صــدرا بــر پیونــد )، 1382(اخــالق، مرضــیه . 1

مشــکوه وجــودي انســان بــا حکمــت و فلســفه، 
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مجموعه مقاالت همایش جهـانی حکـیم   

انتشارات بنیاد حکمت اسـالمی  ، تهران، مالصدرا
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السلوکیه،الشواهد الربوبیه فی المناهج

الــدین آشــتیانی، و تصــحیح: ســید جــاللتعلیقــه
تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم.
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الحکمه المتعالیه فـی  )، 1368(ـــــــــ ـــ. 16
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.21شماره آموزشی، 


