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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی مبانی انسانشناختی از دیدگاه مالصدرا و اصول تربیتی منتج از آن با استفاده از
روش استنتاجی بازسازیشده فرانکنا میباشد .براساس این روش ،با ترکیب گزارههای توصیفی مربوط به مبانی
انسانشناختی و گزارههای تجویزی ناظر به هدف تعلیموتربیت ،میتوان به گزارههای تجویزی مربوط به اصول
تربیت دست یافت .مبانی عمده انسانشناختی از دیدگاه مالصدرا به این نحو صورتبندی شدهاند :حرکت تکاملی
نفس ،تفوق عقل نظری بر عقل عملی ،اراده مسبوق به عقل عملی ،ظهور ملکات و ظهور نوعیتهای فردی .نتایج
پژوهش حاکی از آن است که در دیدگاه مالصدرا میتوان از این اصول تربیتی سخن گفت :تقویت تدریجی
حرکت تکاملی نفس ،قراردادن عقل عملی در خدمت عقل نظری ،پرورش اراده با تقویت عقل عملی ،تداوم بر
عمل و توجه به تفاوتهای فردی.
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مقدمه
پژوهشگران اذعان ميكنند در نظام آموزشي ما ،روش آموزشي ،نظام ارزشیابي و ارزیابي
مبتنيبر دیدگاه تربیتي رفتارگرایان حاكم بوده و تاكنون هم برخي جنبههایش باقي است ،همین امر
موجب شده است كه فرد و توانایيهای ذهنياش (تاحدود زیادی) به فراموشي سپرده شود و بر
نقش محیط و محتوای درسي تأكید شود و بدیهي است كه تعارض بزرگي میان مبنای
انسانشناختي دیدگاه اسالمي (چون تعلیموتربیت ما اسالمي است) و رفتارگرایي وجود دارد.
اكنون نیز اخذ اصول تربیتي بدون توجه به مباني انسانشناختي آن موجب همیندست مشکالتي
خواهد شد كه اكنون آموزشوپرورش محتوامحور و حافظهمحور ما با آن مواجه است.
با تصریح به این نکته كه نظریههای تربیتي از آموزههای كالن مکاتب فلسفي نشئت ميگیرند و
بر پیشفرضهای خاصي مبتني هستند .پیشفرضها گرچه ممکن است بهصورتي صریح در
نظریههای تربیتي بیان نشوند ،اما بنیان آن را تشکیل ميدهند .ازجمله این پیشفرضها ،مباني
انسانشناختي است .ازنظر باقری (« )8811انسانشناسي ،سنگبنای هرگونه نظام تربیتي است و بر
اجزاء و عناصر آن همچون اصول تربیتي و ...نیز پرتو ميافکند» (باقری.)81 :8811 ،
نظریه مالصدرا درباب مباحث انسانشناختي؛ یعني حدوث جسماني نفس و بقای روحاني آن
در كنار نظریۀ حركت جوهری نفس و استکمال تدریجي آن ،همچنین درباب عقل نظری و عقل
عملي ،اراده و اختیار انسان ،هویت انسان و ...چشماندازی متفاوت پیش روی محققان ميگشاید؛
لذا تفاوت دیدگاه مالصدرا با سایر فیلسوفان در مباني انسانشناختي ،ضرورت پرداختن به آن و
استنتاج اصولي برای تعلیموتربیت را آشکار ميسازد.
در ارتباط با پژوهش حاضر ،مطالعاتي نیز صورت گرفته است ،اما در پژوهشهای پیشین
انجامشده با استفاده از روش بازسازیشده فرانکنا پژوهشي صورت نپذیرفته است .همچنین اینکه
اصول تربیتي از مباني مختلفي ازجمله (مباني معرفتشناختي ،مباني ارزششناختي و )...مأخوذ شده
بود ،لذا خأل پژوهش حاضر احساس ميشود .برایناساس ،ضروری خواهد بود تا مباني
انسانشناختي در دیدگاه مالصدرا تعیین و بررسي شود .نتیجه این بررسي در بحث اصول
تعلیموتربیت نیز قابل توجه خواهد بود.
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پیشینه پژوهش
رضازاده میرآب ( )8811در پایاننامه خود با عنوان «درآمدی بر انسانشناسي مالصدرا» ضمن
اشاره به رویآوردهای مختلف در انسانشناسي ،به بررسي دیدگاه صدرا پرداخته است .وی در
نگاهي انتقادی بر آن است كه انسانشناسي صدرایي ادامه خط سیر تکاملي انسانشناسي پیشینیان،
از فارابي تا مکتب شیراز است .به نظر وی ،مایه اولیه و اساسي این انسانشناسي ،رنگ یوناني دارد.
ازجمله ،وی به تأثیر بارز كتاب اثولوجیای فلوطین بر صدرا اشاره كرده است.
باقری ( )8811نیز در مقالهای با عنوان "بررسي مفروضات فلسفي روانشناسي شناختي براساس
فلسفه صدرایي" به بررسي مفروضات فلسفي رویآورد پردازش اطالعات در روانشناسي شناختي
براساس فلسفه صدرایي پرداخته است .سه مفروضه اساسي این رویآورد عبارتند از:
الف .روانشناسي شاخهای از علوم طبیعي است .ب .ذهن و مفاهیم مرتبط با آن ،بهعنوان ضرورتي
عملي ،باید در روانشناسي مورد استفاده قرار گیرند و ج .سبك اساسي تبیین ،از نوع مکانیستي
است .این مفروضات براساس فلسفه صدرایي مورد بررسي قرار گرفته است .در مورد مفروضه
نخست ،بر این نکته استدالل شده است كه نميتوان روان شناسي را بهطوركلي در عرصه علوم
طبیعي قرار داد .بلکه جایگاه مناسب برای آن ،در مرز میان علوم طبیعي و انساني خواهد بود.
درمورد مفروضه دوم ،بر این نکته استدالل شده است كه ضرورت هستيشناختي برای واردنمودن
«ذهن» و مفاهیم وابسته به آن در روانشناسي وجود دارد .سرانجام ،درخصوص مفروضه سوم،
اظهار شده است كه تبیین مکانیستي را تنها بهصورت موقت ميتوان در اوان پیدایش نفس
مورداستفاده قرار داد  .اما از آن پس ،این نوع تبیین را ،بهویژه درمورد افعال اختیاری باید كنار
گذاشت ،حتي درمورد افعال طبیعي نفس در بدن نیز باید علم اجمالي نفس را نسبت به آنها درنظر
گرفت.
صمدی ( )8811نیز در مقالهای با عنوان "نظریه حركت جوهری و داللتهای آن در
تعلیموتربیت اسالمي" بر این نکته تأكید دارد كه حركت جوهری صدرا ،نظریهای است كه
برخالف نظریه ارسطو و ابنسینا كه تغییر را تنها در چهار مقوله كم ،كیف ،مکان و موقعیت ممکن
ميدانستند ،تغییر در جوهر را نیز مطرح ميكند .براساس حركت جوهری نظام طبیعت یکپارچه
حركت است و نظام تعلیموتربیت نیز بهعنوان جزئي از نظام هستي در بهشوقرساندن متربیان به
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كمال هستي در حركت است.
علمالهدی ( )8811در اثری تحت عنوان «مباني تربیت اسالمي و برنامهریزی درسي براساس
فلسفه صدرا» كه با روش تحلیلي و استنباطي صورت گرفته ،درصدد تبیین ماهیت تعلیموتربیت
اسالمي برمبنای مدلوالت وجودشناختي قرآن براساس دیدگاه صدراست .نتایج این تحقیق حاكي
است كه بنیاد تربیت اسالمي بر طرد ثنویتگرایي ،عینیتگرایي و خودبنیادی و تأكید بر وحدت
دانش و تذكر موقعیت ویژه انسان استوار ميگردد .به نظر وی ،تلفیق برنامه درسي براساس مضمون
مفهومي «وجود» به تشکیل یك فرابرنامه درسي برای تربیت اسالمي منتهي ميشود كه باتوجهبه
وحدت معرفت ،سلسلهمراتبي از مفاهیم و مضامین را از حوزههای دین ،دانش ،هنر و فرهنگ
ـ قلمروهای اساسي مواجهه انسان با وجود ـ دربرميگیرد.
سجادیه ( )8811نیز در مقالهای با عنوان "گزارشي از آراء فلسفي صدرالمتألهین و داللتهای
تربیتي آن" به تحلیل و بررسي هستيشناسي ،معرفتشناسي ،انسانشناسي و ارزششناسي در فلسفه
صدرالمتألهین ميپردازد ،سپس مباني استنباطي ،اصول متناظر و روشهای مربوط را براساس فلسفه
مالصدرا مورد بحث و بررسي قرار داده است.
مؤمني ( )8831نیز در مقالهای با عنوان "تربیت انسان در پرتو انسانشناسي صدرایي" معتقد
است در یك نگاه كلي ،انسانشناسي صدرایي بهعنوان یکي از شاخصترین مباني نظری ـ
ازآنجاكه ظرفیتهای وجودی ،جامعیت ،كرامت نفس ،شرافت انساني و درنتیجه جایگاه باالی
آدمي در نظام آفرینش را بهتر از فلسفههای دیگر موجه ميسازد ،با نگاهي جزءنگرتر نیز ميتوان
برخي از لوازم تربیتي انسانشناسي صدرایي را برداشت كرد كه عبارتند از :توجه به تربیت
همهجانبه انسان ،تقویت خودباوری و خودشکوفایي ،توجه ویژه به تربیت معنوی ،اهمیت تربیت
نونهاالن و پرهیز از تبعیض و امور كماهمیت در تربیت.

روش پژوهش
در پژوهش حاضر كه بهطور خاص بر مباني انسانشناختي متمركز است ،صورتبندی
نسبتاًمتفاوتي از ویژگيهای انسان مطرح خواهد شد .بهعالوه ،ازحیث روششناختي ،براساس روش
بازسازیشده فرانکنا به «استنتاج اصول ،از مقدماتي متشکل از اهداف (اصول بنیادی) و گزاره های
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واقعنگر (یا مباني كه شکل توصیفي دارند) صورت ميپذیرد» (باقری و همکاران.)821 :8813،
از نظر باقری ( « )8813مراد از اصول تربیتي ،دستورالعملهای كلي است كه قواعدی برای
فراهمآوردن دگرگونيهای مناسب و مطلوب در انسان بهدست ميدهند .برای استنتاج اصول
تربیتي ،باید از اهداف تربیتي و نیز گزارههای واقعنگر بهمنزله مقدمات یك استدالل عملي بهره
جست كه نتیجه آن اصلي از اصول تعلیموتربیت خواهد بود» (ص.)18

یافتههای پژوهش
مبانی انسانشناختی مالصدرا
در بخش یافتههای پژوهش ،نخست به مباني انسانشناختي مالصدرا اشاره خواهیم كرد و سپس
با استفاده از روش مذكور ،به استنتاج اصول در تعلیموتربیت خواهیم پرداخت.
مبانی انسانشناختی
در مباني انسانشناختي ،توصیفهایي مربوط به انسان و ویژگيهای او ،اعم از حاالت مختلف
فردی و اجتماعي مورد نظر است .در این بخش ،به مباني عمده انسانشناختي از دیدگاه مالصدرا
ميپردازیم.
حرکت تکاملی نفس انسان
مالصدرا بهدنبال محو ثنویت میان نفس و بدن است و نفس انسان را برآمده از ماده و
درحركت به سمت تجرد درنظر دارد .از نظر وی« ،پیدایش نفس كه حقیقت وجودی انسان است،
1

ناشي از تکامل جسمي انسان است و نفس چیزی جدا از جسم نیست» (مالصدرا ،اسفار اربعه ،ج
 .)881 :1برایناساس ،وجود انسان درابتدا ،وجودی جسماني است .البته وجود جسماني خود مراتب
متعددی را شامل ميشود و از پایینترین مرتبه جسمانیت كه همان مرز عدم یا «هیوالی صرف»
است ،تا باالترین مرتبه آن را كه هیأت جسماني انسان است ،دربرميگیرد .برخي از تعبیراتي كه
مالصدرا در اسفار درباره نقطه آغازینبودن انسان استفاده كرده است ،عبارتند از« :هیوالی محض»،
«ادني المنازل»« ،اخنس االشیاء» و «اضعف االجساد» (مالصدرا ،8818 ،ج .)888: 3
با این حال ،باید توجه داشت كه مالصدرا جسمانیت انسان را به مراتب اولیه تکوین انسان
 .1النفس کمال لموضوع هو ال یتقوم اال به اعنی البدن
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منحصر ميكند و تنها به ابتدای ظهور انسان در عالم طبیعت ارتباط ميدهد و با عبارتهایي
همچون «كان اوال« و «في اول تکونها» نشان ميدهد كه نفس فقط در ابتدای وجود ،وجهه جسماني
دارد و درپایان ،جنبه غیرجسماني پیدا ميكند .وی با پذیرش دوبعدیبودن ساختار وجودی انسان،
1

متذكر ميشود كه هویت و حقیقت انسان را نفس او تشکیل مي دهد (مالصدرا ،مفاتیح الغیب:
 .)821از همینجاست كه بقای روحاني نفس در ادامه تطور وجود آدمي مطرح ميشود« :بر تو الزم
است بداني كه نفس ناطقه كه صورت ذات و حقیقت انسان است ،جسمانيالحدوث و
روحانيالبقاست» (مالصدرا ،8811 ،ترجمه محمدجواد مصلحي.)888 :
مالصدرا تفاوت انسان با سایر موجودات را در همین نکته ميداند كه انسان ميتواند از حد
وجودی سایر موجودات درگذرد و به مراتب بسیار واالیي دست یازد .وی با اشاره به این مطلب
ميگوید« :بهتحقیق ،هریك از موجودات بهجز انسان ،دارای حد خاصي از وجود است كه از آن
درنميگذرد و جای مشخصي دارد كه از آن تجاوز نميكند .آن مرتبه برای او بالفعل ثابت است و
قوه انتقال از یك طور وجودی بهطور دیگر یا از هستيای به هستي دیگر برای او در آن مرتبه
نیست ،ولي همچنانكه شأن متحرك بماهومتحرك است ،انسان هیچ حدی ندارد و امکان تطور
در اطوار هستي و خروج از تمام آنچه را در این عالم برای او مسلم شده است ،دارد » (مالصدرا ،
 211 :8811ـ .)211
بر این اساس ميتوان گفت كه انسانشناسي مالصدرا متأثر از هستيشناسي اوست .حركت
جوهری بهعنوان تبییني فراگیر در نظریه انسانشناختي وی رسوخ كرده است .بر پایه نظریات وی،
نفس انسان دربردارنده شرایط تکامل تشکیکي است و ميتواند از مراتب مادی تا مراتب مجرد را
بپیماید.
تفوق عقل نظری بر عقل عملی
در آراء مالصدرا عقل دارای دو قوه عالمه و عماله است .كار قوه عالمه مشتمل بر درك
تصورات و تصدیقات است و درپي آن است كه سخن درست را از نادرست تشخیص دهد .قوه
عماله صناعات مربوط به انسان را استنباط كرده و به تأمل در امور جزیي و درنگ درباره آنچه

 .1االنسان انسان بنفسه المدبره ال ببدنه
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1

سزاوار فعل و ترك است ،ميپردازد (مالصدرا ،8811 ،ج .)833 :8
ازنظر صدرا ،عقل نظری بر این مهم همت ميگمارد كه انسان را از باورهای نادرست بهسوی
باورهای درست رهنمون شود و وی را از دام توهمات و خرافات برهاند« :عقل نظری كه از آن به
عقل مجرد كلي نیز تعبیر ميشود ،تصورات و تصدیقات را ادراك ميكند و حقوباطل را درمورد
2

آنچه كه تعقل و ادراك ميكند ،تشخیص ميدهد( ».مالصدرا ،8818 ،ج  .)18 :3همچنین ،شأن
عقل نظری این است كه جایگاه هریك از امور جهان را برحسب میزان بنیادیبودن یا نبودن آنها
رتبهبندی كند .تشخیص اینکه چه نوع موجودیتي ضروری و واجب است ،چه نوع موجودیت و
موجوداتي امکانياند و چه نوع موجودیتي ممتنع و ناممکن است ،از عقل نظری ساخته است .آنگاه
با تشخیص این امور ،آدمي خواهد توانست نقطۀ اتکای شایسته وجود خود را بیابد و از تکیه بر
موجودیتهای سست و بيبنیاد درامان باشد .بهدلیل همین نقش مهمي كه برعهده عقل نظری است،
مالصدرا گوهر اصلي انسان را بهعنوان موجودی برتر در عقل نظری و در ساحت شهودی آن تلقي
ميكند و بر این نظر است كه تا انسان به مرتبه شکوفایي عقل نظری دست پیدا نکند ،به رشد و
كمال انساني نخواهد رسید ،بلکه ممکن است گرفتار توهمات و باورهای ناصواب باشد.
در كنار عقل نظری ،عقل عملي قرار دارد و شأن او آن است كه ویژگيهای اخالقي را در
انسان فراهم آورد و امور را ازحیث خوب و بدبودن یا شایسته و ناشایستبودن برای انسان مشخص
و تحقق پذیر كند .از میان این دو قوۀ اساسي وجود آدمي ،ازنظر صدرا ،جایگاه برتر از آنِ عقل
نظری است و عقل عملي تمهیدگری برای عقل نظری است .ازاینرو ،وی در بیان نسبت عقل نظری
و عقل عملي معتقد است« :عقل عملي ،خادم عقل نظری است » (مالصدرا .)211 :8812 ،هرچند
عقل نظری مخدوم و عقل عملي خادم آن است ،اما پیداست كه اگر خادم دراختیار مخدوم نباشد،

 .1فهی فی االنسان کمال اول لجسم طبیعی آلی ذی حیاه بالقوه من جهه ما یدرك االمور الکلیه و یفعل االعمال الفکریه فلها
باعتبار ما یخصها من القبول عما فوقها و الفعل دونها قوتان عالمه و عماله فباالولی تدرك التصورات و التصدیقات و یعتقد
الحق و الباطل فیما یعقل و یدرك و یسمی بالعقل النظری و بالثانیه یستنبط الصناعات االنسانیه و یعتقد الجمیل و القبیح فیما
یفعل و یترك.
 .2او تکون هذه القوه استمدادها من القوه التی علی الکلیات فمن هناك تأخذ المقدمات الکلیه الکبرویه فیما یروی و ینتج فی
الجزویات فالقوه االولی للنفس االنسانیه قوه تنسب الی النظر فیقال عقل نظری و هذه الثانیه قوه تنسب الی العمل فیقال عقل
عملی و تلک للصدق و الکذب و هذه الخیر و الشر فی الجزییات( ...اسفار ،ج )38 :9
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كار مخدوم دشوار خواهد شد و بساكه در تالش خود ،كاری ازپیش نبرد .بهعبارتدیگر ،انسان
اندیشمند بدون كسب صفات اخالقي مناسب ،راه به جایي نخواهد برد ،اما این صفات اخالقي برای
آنند كه آدمي بتواند به حق و حقیقت هستي راه یابد كه هدف اصلي است و تحقق آن از عقل
نظری ساخته است.
مالصدرا با اشاره به نکات مذكور ،بیان ميكند« :قوه نظریه برای درك امر واجب و امر ممکن
و امر ممتنع و قوه عملیه برای درك فعل جمیل و فعل قبیح و فعل مباح است؛ پس جوهر نفس
ازنظر ذات و فطرت خویش مستعد است كه بهوسیله عقل نظری راه كمال و استکمال را بپوید و
ذات خویش را به فروغ و جلوههایي از درون ذات و از ناحیه مافوق ذات مشتعل سازد و بهوسیله
عقل عملي از آفات و ظلمات رهایي یابد » (مالصدرا ،شواهدالربوبیه ،812 :بهنقل از رضازاده
میرآب.)821 :8813 ،
بنابراین ،مالصدرا سعادت اصلي انسان را در كمال عقل نظری تلقي ميكند و راه رسیدن به آن
را تقویت این قوه و فعلیتبخشیدن به مراتب مختلف عقل نظری ميداند ،اما عقل عملي را در این
مسیر ،كمككننده و پیش برنده عقل نظری ميداند.
اراده مسبوق به عقل عملی
چنانکه در مبنای پیشین بیان شد ،هرچند ازنظر صدرا عقل عملي نسبت به عقل نظری ،مرتبهای
فروتر دارد ،اما در دیدگاه وی ،جایگاه عقل عملي نیز بسیار مهم و تعیینكننده است .یکي از
جنبههایي كه اهمیت عقل عملي را آشکار ميسازد ،نقش این وجهه از عقل در تحقق اراده آدمي
برای انجام كارهای شایسته و تحقق فضایل اخالقي است كه خود زمینهساز اعتالی عقل نظری
است.
مالصدرا در بحث از اراده ،نخست متذكر ميشود كه اراده یکي از مراحل متعدد در ظهور
عمل از انسان است ،اما خود اراده ،مسبوق به مراحل دیگری است كه بهسبب آنها ضروری
ميشود .سخن صدرا در این مورد آن است كه مبادی افعال اختیاری ما از بیرون بر ما وارد ميشود،
1

مانند تصدیق فایدۀ یك كار و شوق یافتن نسبت به انجام آن و ارادهكردن بر تحقق آن  .اما آنچه

« .1مبادی افعالنا االختیاریه وارده علینا من خارج کالتصدیق بترتب الفائده او ما فی حکمه من الظن و التخیل و کاالشوق و
االجماع المسمی باالراده و الکراهه» (المبدا و المعاد )181 :
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كه بیشتر در نظریات مالصدرا در ارتباط با اراده ميتوان یافت ،معطوف به آن است كه اراده
مسبوق به مبدأ معرفتي بهویژه در حوزه عقل عملي است .ازنظر مالصدرا آنچه نقش اساسي در
اراده انسان بازی ميكند ،علم است .وی اراده را حقیقتي مغایر با علم قلمداد نميكند ،چون از نظر
ایشان ،فاعلیت انسان نسبت به اراده ،فاعل بالتجلي است و علم اجمالي درعین كشف تفصیلي ،علت
تامه برای اراده انسان است (مالصدرا .)121 :8811 ،اكبریان نیز در این رابطه معتقد است« :مالصدرا
در مرتبه فعل ،سخني همانند سهروردی دارد كه علم به فعل را عین فعل ميداند و در مرتبه ذات،
علم اجمالي درعین كشف تفصیلي را ميپذیرد كه خود علم را نسبت به فعل برای تحقق فعل كافي
مي داند و چون همان اراده است ،منشأ فعل است» (اكبریان.)81 :8831 ،
اما نقشي كه عقل عملي در ارادهكردن یك عمل بازی ميكند ،به این است كه ميتواند به
درك امور جزئي نایل شود .مقدمۀ كلي در استدالل عقل عملي ازطریق عقل نظری فراهم ميشود؛
زیرا شأن عقل نظری پرداختن به كلیات است .اما مشخصكردن مصداق مقدمۀ كلي كه امری
جزئي است و نتیجهگیری اینکه باید به امر جزئي پرداخت ،كار عقل عملي است .بهطورمثال ،عقل
نظری این حکم كلي را صادر ميكند كه باید به نیازمند كمك كرد .اما این عقل عملي است كه
باید تشخیص دهد كه فالن فرد نیازمند است و سپس با ملحق كردن این درك جزئي به حکم كلي
مذكور نتیجه بگیرد كه باید به آن فرد كمك كرد .از نظر صدرا ،هنگامي كه عقل عملي به این
درك جزئي نایل مي شود ،آنگاه شوق آدمي برانگیخته مي شود و در خدمت این درك عقل
عملي قرار مي گیرد و در این حالت« ،شوقِ در خدمت عقل عملي» همان اراده است.1
به این ترتیب ،مشخص ميشود كه در نظر صدرا ،نقش نهایي در تحقق اراده را عقل عملي
بازی ميكند .عقل عملي ازطریق درك امور جزئي در موقعیت عملي ،شوق و انگیزش را جهت
ميدهد و بهصورت اراده آشکار ميشود .شوق عقلي در انسان ظهور ميكند و نام آن اراده است و
شوق خیالي در حیوان ظهور ميكند و نام آن شهوت است.
ظهور ملکات در نفس
در ادامه بحث از اهمیت عقل عملي و نقش آن در ظهور اراده كه در مبنای پیشین بیان شد،
« .1اذا اراد أن یوقع صدقا جزئیا یقول :هذا صدق و کل صدق ینبغی أن یوتی به فهذا ینبغی أن یوتی به .و هذا رأی جزئی ادرکه
العقل العملی مستمدا من النظری .ثم القوه الشوقیه تخذم العقل العملی کما انها فی الحیوان تخذم الوهم و التخیل ،و الشوق
هناك اراده و فی الحیوان شهوه( .الشواهد الربوبیه ،ج .)666 :2
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جنبۀ دیگر از اهمیت عقل عملي در آشکاركردن ملکات نفساني است .هنگاميكه اراده به كمك
عقل عملي شکل ميگیرد ،آنگاه عمل فرد به ظهور ميرسد و با تکرار عمل ،وضعي پایدار در نفس
انسان آشکار ميشود كه از آن به ملکه تعبیر ميشود.
از نظر مالصدرا ،هر فعل در اثر تکرار و مداومت بر انجامدادن آن ،تبدیل به ملکه راسخ
ميشود و این ملکات چنان تعیینكنندهاند كه صورت اخروی انسان را نیز رقم ميزنند( 1مالصدرا،
 .)211 :8818مالصدرا ماهیت ملکات را در مواضع مختلف ،ازجمله جلد چهارم اسفار توضیح
ميدهد .ازنظر ایشان ،ملکات درواقع ،تشکیلدهنده شخصیت فرد هستند و بهدلیل تأثیر عمیقي كه
بر نفس دارند ،بهراحتي اجازه نميدهند كه فرد فعلي خالف آن انجام دهد.
از نظر مالصدرا ،عمل انسان از دو نظر با هویت انساني ارتباط پیدا ميكند :ازسویي ،تکرار
عمل باعث تحقق ملکه خاصي در انسان ميشود 2و ازسویدیگر ،پس از آنکه هویت فرد شکل
گرفت ،اعمال و رفتار انسان ،با این هویت سازگار و متناسب ميشود (خزاعي  .)11: 8831،لذا
مالصدرا در موارد متعدد در آثارش تأكید دارد« :ظهور ملکات ،سازنده و تثبیت شاكله وجودی
انسان است( 3».اسفار ،ج  .)221 :3برایناساس ،در دیدگاه مالصدرا ،ملکات ،مقوم شاكله انسان
است كه خود با تکرار عمل ،تثبیت ميشوند.
ظهور نوعیت فردی
چنانكه در مبنای پیشین اشاره شد ،در نتیجۀ اعمالي كه انسانها انجام ميدهند ،شاكلههای
متفاوتي ميیابند .نکتهای كه صدرا دراینخصوص بیان ميكند ،این است كه هریك از انسانها در
فرایند عملي خود ،بهصورتي یگانه آشکار ميشوند.
صدرا از این ویژگي منحصربهفرد انسانها تحت عنوان ظهور نوعیت فردی یاد ميكند؛
بهاینمعنا كه هر انساني یك نوع موجود منحصربهفرد ميشود .وی در «مجموعه رسائل فلسفي»
 .1ان تکرار االفاعیل یوجب حدوث الملکات و الملکات النفسانیه تودی الی تغیر الصور و االشکال ،فکل ملکه تغلب علی
االنسان فی الدنیا یتصور فی االخره بصوره تناسبها
 .2هر عملی از اعمال انسانی که از نیت ،قصد و اراده منبعث میشود اثری در غیب وجود انسان از او باقی میماند .بر اساس
درجات و مراتب نیات و اعمال و افکار و حصول تجسم حاصل از افکار و اعمال در باطن نفوس  ،مراتب و درجات ارواح
بعد از دنیا  ،مراتب حشر و معاد و درجات لذات و آالم آنها تعیین میشود.
 . 8فان تکرر االفاعیل کما مر یوجب حدوث الملکات و کل ملکه تغلب علی نفس االنسان تتصور فی القیامه بصوره تناسبها قل
کل یعمل علی شاکلته
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خود به این نکته اشاره دارد« :نفوس انساني بعد از اتفاقشان (یکيبودنشان) در نوع ،ازحیث ذات،
متفاوت و دارای انواع بسیار ميشوند( ».مالصدرا ،رسائل فلسفي ،ج  .)38 :1برایناساس ،انسانها
درعینحال كه ازلحاظ نوع بشری ،در تعریف منطقي با عنوان حیوان ناطق ،نوع واحدی از
موجودات محسوب ميشوند ،اما در جریان تحقق واقعي زندگي انسان ،خروج قوۀ عاقله هر كس
از حالت بالقوه و هیوالني به سمت فعلیت ،به میزان و شکل معیني صورت ميپذیرد و هر كس در
مرتبه خاصي از وجود قرار ميگیرد و هر انساني نوعیت فردی ویژهای ميیابد .بهعبارتدیگر،
گویي كه هر انساني خود ،نوع ویژهای از موجودات است .ظهور نوعیت فردی بهمعنای همان
تشخص فردی است كه تفکرات ،احساسات ،نیات و اعمال ،آن را ميسازند.
ازجمله شواهدی كه در آثار صدرا بر ظهور نوعیت فردی انسانها وجود دارد ،بحث وی
درمورد مراتب خلقت الهي با استناد به آیه  83سوره فاطر است (مالصدرا .)8811 ،وی درجات
گوناگوني از خالفت حق را بهمعنای مظهریت اسمای الهي برای همه مردم تبیین ميكند .برمبنای
این فرض ،خالقت الهي مقول به تشکیك است و دارای مراتب متعدد است و هر فردی از درجه
خاصي از خالفت در امور جهان یا آنچه مربوط به خود اوست ،برخوردار است .محاسبه اعمال و
ارزیابي مرتبه یا طبقه وجودی انسان كه در قرآن به خداوند نسبت داده شده ،بهطور جانبي به خود
انسان نیز مربوط است (انعام12/؛ بقره212/؛ مؤمنون.)881/
بررسی اصول تعلیموتربیت منتج از مبانی انسانشناختی مالصدرا
پس از تبیین مباني انسانشناختي صدرا در این قسمت به استنتاج اصول تعلیموتربیت خواهیم
پرداخت .نظر به اینکه استنتاج اصول در روش بازسازیشده فرانکنا ،از تركیب مقدمات هنجارین
(هدف تربیت) و گزاره های واقعنگر (مباني توصیفي) حاصل ميشود ،در این بخش با تركیب
مباني انسانشناختي مذكور با هدف تربیت در دیدگاه صدرا به استنتاج اصول خواهیم پرداخت.
بیان مختصر هدف تربیت در دیدگاه صدرا را با توضیح سعادت عقلي به انجام ميرسانیم.
ساحت عقل ،شریفترین مرتبۀ وجود انساني در دیدگاه مالصدرا بهشمار ميآید .ایشان در آثار
خود به جایگاه عقل تأكید مينماید و مباحث فراواني را ذیل آن آورده است .وی سعادت عقلي را
بهعنوان سعادت حقیقي قلمداد ميكند و این سعادت را در مقابل سعادت وهمي و خیالي قرار
ميدهد .وی عقل عملي و شئون آن را مقدمه و زمینهساز و شکوفایي عقل نظری را هدف
برميشمارد .برهمیناساس ،صدرا در كتاب شواهد الربوبیه مالك مقربان را كه واجد سعادت
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حقیقي هستند ،در گرو عقل نظری ميداند و برائت از نقائص و رهایي از عذاب جهنم (سعادت
وهمي و خیالي) را محصول عقل عملي ميداند( 1مالصدرا.)811 :8812 ،
از این رو ،مالصدرا اظهار كرده است« :سعادت عقالني اتم است ،زیرا صورتهای ادراكي ما
از عقل فعال ،تامترین و كاملترین صورتها خواهد بود .بههمینجهت ،مالئم و موافق نفس بوده و
لذت درك آن كاملتر از دیگر لذات است .اما ادراكات حسي بهجهت وجود جنبه عدمي و تضاد
و ناسازگاری در میانشان ،برخي موافق و مالئم با نفس نیستند .پس سعادت عقلي بیشتر است ،زیرا
مدركات قوه عقل مرتبه عالي موجوداتند ،ولي مدركات حسي فقط بخشي از محسوسات خواهند
بود» (مالصدرا ،8812 ،بهنقل از افشون و افشار كرماني .)8831 ،بنابراین ،از دیدگاه مالصدرا،
هدف اساسي تربیت ،سعادت حقیقي انسان است كه مترادف با شکوفایي عقل نظری است.
در نتیجۀ تركیب هدف مذكور با مباني انسانشناختي كه شرح آنها گذشت ،ميتوان ساختاری
استنتاجي فراهم آورد كه حاصل آنها اصول تعلیموتربیت خواهد بود .با عنایت به اینکه نیل به
سعادت عقلي در گرو تحقق قابلیتهایي چون حركت تکاملي نفس ،تفوق عقل نظری بر عقل
عملي ،مسبوقبودن اراده به عقل عملي ،ظهور ملکات و ظهور نوعیت فردی است ،لذا با نظر به
هریك از این مباني ،به توضیح اصول خواهیم پرداخت.
تقویت تدریجی حرکت تکاملی نفس
این اصل مبتنيبر مبنای حركت تکاملي نفس است .چنانکه گذشت ،ازنظر صدرا ،نفس آدمي
در جریان حركت جوهری خود ،مراحلي تکاملي را طي ميكند و با پشتسرگذاشتن مراحل نباتي
و حیواني به مرحله ظهور قابلیت عقل ميرسد .در این حركت تکاملي ،برخي از مراحل ،مانند
مرحله نباتي و حیواني و حتي بخشي از مرحلۀ رشد عقلي ،بهطور طبیعي و تکویني طي ميشوند ،اما
مراحل دیگر كه ناظر به رشد مراحل عالي عقلي است ،نیازمند پشتیباني و تقویت است .همچنین،

 . 1و لما علمت ان السعاده العقلیه من جهتی العقل النظری و العقل العملی لالنسان و علمت ان الشرف و الفضیله و الزینه و
الکمال و السرور و الغبطه للنفس انما یحصل بسبب الجزء النظری الذی هو جهه ذاتها و حیثیه هویتها و اما ما یحصل لها
بحسب الجزء العملی الذی هو جهه اضافتها الی البدن و توجهها الی السفل و هو غیر داخل فی قوامها من حیث ذاتها بل انما
یقوم به من حیث نفسیتها فلیس للنفس بحسبه اال البرائه عن النقص و الشین و الخالص عن القوبه و الجحیم و الهالك و
العذاب االلیم و الخالص عن الرذائل و ذلک ال یستلزم الشرف العقلی و السعاده الحقیقیه و ان لم یکن خالیا عن السعاده الوهمیه
و الخیالیه
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باتوجهبه اینکه حركت تکاملي نفس تدریجي است ،یکي از اصول تعلیموتربیت را ميتوان تقویت
تدریجي حركت تکاملي نفس دانست.
تقویت تدریجي حركت تکاملي نفس هم مستلزم فراهمآوردن تعادل میان قوای مختلف نفس
و هم مستلزم غنيسازی مناسب هریك از قوای نفس است .سه قوۀ اساسي نفس ،یعني شهوت،
غضب و عقل ،در طي حركت تکاملي نفس نیازمند آنند كه از وضعیت متعادلي برخوردار شوند.
افراطوتفریط در برآوردن قوای شهوت و غضب كه زودتر از قوۀ عقل در كودك رشد ميكنند،
ميتواند به عدم تعادل در نفس منجر شود .بهعالوه ،تدریجيبودن ظهور این قوا ایجاب ميكند
كه تربیت نیز به موازات ظهور آنها وارد عمل شود .حسني و موسوی ( )8831با نظر به
تدریجيبودن ظهور قوای نفس ،این نکته را ازمنظر تربیتي مورد توجه قرار دادهاند« :تربیت ،هویات
پایداری را در انسان ایجاد ميكند كه هریك از این هویات پایدار ،بهواسطه یکي از نیروهای نفس،
ایجاد ميشوند .این نیروها به شکل دفعي در انسان حضور ندارند؛ بلکه بهتدریج و در طول زمان
در انسان پدید ميآیند .نوزاد انسان واجد تمامي نیروهای نفس نیست؛ بنابراین ،نميتوان یادگیری
مخصوص فردی را كه قوای او فعال شده است ،از او توقع داشت » (ص .)888
براساس این اصل ،آموزش و یادگیری هر مرتبه ،مختص به مرحلهای از رشد انسان است.
ازاینرو ،مالحظه مراتب رشد انسان در فرایند یاددهي ـ یادگیری ،از اصول مهم تربیت خواهد بود.
بنابراین ،در برنامهریزیهای آموزشي و درسي باید الگوهای تغییرات تدریجي و پیوسته متربیان
شناسایي شود و فرصتهای یاددهي ـ یادگیری بهگونهای طراحي شود تا متربیان در وضع موجود
خود یا وضع ثابت متوقف نشوند و امکان صیرورت برقرار شود تا تربیت متناسب با شتاب واقعي و
تکاملي صورت پذیرد .براساس این اصل ،برنامهریزیهای درسي باید برمبنای الگوهای تغییر
صورت بگیرد .اساس موفقیت برنامهریزان در این اصل مهم ،انعطافپذیری است ،بدینمعنا كه
برنامهها درصورتي ميتواند خود را با تغییرات همسو و همگام كند كه بهطور منعطف طراحي شده
باشد و معلمان به امکانات و ضرورتهای كنترل تغییر آگاه شوند و لزوم تحول در جهان و انسان
برای متربیان تبیین شود و ظرفیت رویارویي فعال با تحوالت اجتماعي در نظامهای تربیتي بهویژه
خانواده و مدرسه نیز پدید آید .بهتبعآن ،محتوای برنامههای تعلیموتربیت باید بهگونهای تدوین
شود كه با تغییرات همسو باشد و همواره اقتضائات سن و عوامل طبیعي و اجتماعي و ...درنظر
گرفته شود .مربیان نیز باید تالش نمایند تا متربیان را گامبهگام و بهآرامي و نه به صورت جهشهای
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سریع ،رشد دهند و تربیت همسو با شتاب واقعي و برمبنای مراحل طبیعي رشد صورت گیرد.
عالوهبر توجه به جنبه تدریجي تربیت ،براساس اصل موردبحث ،باید به جنبۀ تکاملي و
استعالیي تربیت نیز توجه نمود .این جنبۀ استعالیي در دیدگاه صدرا همانا رشد و شکوفایي عقالني
است .پرورش تدریجي و مایهوركردن عقل در متربیان ،الزمه دستیازیدن به هدف واالی عقالني
است .برایناساس ،فراهمآوردن توجه صاحبنظران و سیاستگذاران نظام تعلیموتربیت نسبت به
نگرش تعاليجویانه درجهت ایجاد تغییرات متناسب و مطلوب در كلیه فعالیتهای تربیتي در همه
سطوح و در همه ساحتها ،بهگونهایكه زمینه حركت استعالیي متربیان را ایجاد كند ،ضروری
بهنظر ميرسد.
قرار دادن عقل عملی در خدمت عقل نظری
این اصل بر مبنای تفوق عقل نظری بر عقل عملي ناظر است .چنانکه گذشت ،مالصدرا بهتبع
ارسطو با تقسیم عقل در دو حیطه نظری و عملي ،جایگاه اصلي را به عقل نظری داده و اصل ذات
نفس را به بعد نظری آن مربوط دانسته و بعد عملي را بهعنوان ابزار در خدمت عقل نظری قلمداد
ميكند.
چنانکه شکر ( )8811نیز در این ارتباط اظهار ميكند« :مطابق نظر مالصدرا ،قوه عالمه یا عقل
نظری برتر از قوه عامله و عقل عملي است .درنتیجه كمال آن نیز برتر از كمال قوه عملي خواهد
بود » (ص  .)83ازنظر مالصدرا ،سعادت غایي در تعلیموتربیت زماني حاصل ميشود كه به مبدأ و
معاد ،ایمان و اعتقاد پیدا شود و براساس آن عمل خیر و صالح انجام شود و دلیل آنکه سعادت برتر
را به عقل نظری ارجاع ميدهد این است كه ایمان را از شئون عقل نظری ميداند .در دیدگاه وی،
اگر عقل عملي متربیان بخواهد پرورش یابد ،رشد او ناظر بر رشد عقل نظری آنهاست و به هر
میزان كه مراتب عقالنیت را طي نمایند ،عالوهبر فزوني دانش در حیطه عقل نظری ،بر عاملیت
متربیان در بعد عقل عملي نیز افزوده ميشود .بهطورمثال ،تفکر صحیح در عظمت خداوند ،آدمي
را به خشیت الهي واميدارد و یا اندیشیدن در وضع دنیا و فنای آن ،انسان را به پارسایي ميكشاند.
اندیشیدن در عیبهای نفس و آفات آن ،آدمي را به اصالح خود برمي انگیزد و یا تفکر در اخالق
نیکو انسان را به كسب آن تشویق ميكند.
امروزه یکي از نقدهایي كه بر رشته فلسفه تعلیموتربیت و سایر رشتههای علوم انساني گرفته
ميشود ،این است كه این رشتهها را حاوی نظریهپردازیهای گسترده اما فاقدعمل ،ميدانند .طبق
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اصل تربیتي موردبحث ،جنبههای عقل عملي و نظری ،هر دو باید در كار باشند ،اما بااینحال ،عقل
نظری برصدر مينشیند .طبق این اصل ،ميتوان تصریح كرد كه اگر نظریهها نباشند ،عمل ،حکم
ظرفي خالي را خواهد داشت .محتوای عمل «نظریه» است و در امر تعلیموتربیت ،نگرش و شناخت
معلمان از جایگاه نظریههای تربیتي باید درست و واقعبینانه باشد تا بتوانند در مواجهه با چالشهای
عملي تربیت ،دارای توفیق بیشتری شوند.
با توجه به اهمیتي كه مالصدرا برای پرورش عقل نظری قائل است و تأثیری كه شکوفایي آن
در رسیدن انسان به سعادت غایي دارد ،دستاندركاران تعلیموتربیت باید شکوفایي بیشازپیش
عقل نظری را همچون قاعدهای مهم در مسیر عمل تربیتي صحیح ،لحاظ نمایند.
این اصل ناظر به مبنایي است كه اراده را مسبوق به عقل عملي معرفي كرد .نظربهاینکه،
ارزشهای عقلي بسیار فراتر از ارزشهای ذهني بوده و شامل ارزشهای عقلي عملي نیز ميشود،
لذا عقل درعین مشتملبودن بر فهم و شناخت ،به چیزی فراتر از آن داللت دارد .در آموزههای
اسالمي نیز تعبیر «عقل گفتاری» و «عقل كرداری» بهكار رفته است ،چنانکه در كالم حضرت
امیر(ع) در وصف انسانهای مطلوب ،چنین آمده است« :دین را با عقل فراگیر و ملتزم مورد اندیشه
قرار دادند ،نه با عقل شنیداری و گفتاری .بهراستي كه راویان علم بسیارند و ملتزمان به آن
اندكند( 1».نهجالبالغه .)111 :8818 ،عقل شنیداری و گفتاری منحصراً فعالیت شناختي و گفتاری را
هرچند به عمل درنیامده باشد ،در برميگیرد ،اما تعبیر عقل كرداری به چیزی فراتر از شناخت ناظر
است و حاكي از توجه و التزام عملي به چیزی است كه فرد آن را درك و فهم كرده است.
مالصدرا نیز بهتبع این ارزشگذاریها ،به عقل نظری توجه صرف نداشته ،بلکه حتي پرورش
اراده را ازطریق عقل عملي میسر ميداند .شکر ( )8811نیز بر آن است كه «مالصدرا در برخي
موارد ،قوهای را كه منشأ اراده و عمل در انسان ميگردد ،عقل عملي مينامد و گاهي عقل عملي را
قوه عملكننده و مصدر افعال ،معرفي مينماید» (شکر .)88 :8811 ،لذا برمبنای دیدگاه صدرا،
مهمترین كاركرد عقل عملي كه در تعامل با عقل نظری استنباط ميشود ،صدور افعال اختیاری
انسان است .این كاركرد ازباب فعل و عمل انسان است كه با مشایعت قوای جسمي حاصل ميشود.
طبق این اصل تربیتي ،در فرایند تعلیموتربیت ،هرچه عقل عملي متربیان بیشتر پرورش یابد،

 .1عقلوا الدین عقل وعایه و رعایه ال عقل سماع و روایه فانّ رواه العلم کثیر و رعاته قلیل.
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زمینه برای ظهور اراده آنها بیشتر فراهم ميشود و اراده متربیان را مستحکمتر ميكند .با توضیحي
كه درمورد نقش عقل عملي گذشت ،ادراك جزئیات امور ،نقش برانگیزانندۀ عقل عملي را
آشکار ميسازد .برایناساس ،پرورش عقل عملي به این معناست كه باید با تشریح جزئیات موقعیتي
كه فرد با آن روبهروست ،امکان قرارگرفتن شوق و انگیزش فرد در خدمت عقل عملي را فراهم
آورد .بهعبارتدیگر ،بسندهكردن به عقل نظری ،یعني نگریستن به امور از وجه كلي آنها ،در اینجا
كافي نخواهد بود و قدرت انگیزشي را فراهم نخواهد آورد .امتیاز عقل عملي در آن است كه
ميتواند با تمركز بر جزئیات امور در موقعیت عملي ،قدرت انگیزشي یا شوق را بهخدمت خود
درآورد و این شوقِ در خدمت عقل عملي ،در تعبیر صدرا ،همان اراده است.
تداوم بر عمل
اصل تداوم بر عمل ،ناظر به مبنای ظهور ملکات در نفس انسان است .چنانکه مالحظه شد،
ازنظر مالصدرا ،شخصیت و شاكله آدمي بهتدریج ساخته ميشود و هر عملي در اثر تداوم ،تبدیل
به ملکه راسخه ميشود .لذا این اصل ميتواند هویت انسان را به شکل استوار و آراسته تعین بخشد
و بهصورت تدریجي از انسان ،شاكلهای استوار بسازد؛ چون سازندۀ اصلي شاكله ،ثبات و مداومت
بر اعمال است كه خود پس از حصول ،موجب ثبات بیشتر اعمال خواهد بود.
باقری ( )8811درارتباطبا این اصل اظهار كرده است« :ازآنجاكه در جریان تربیت ،درپي آن
هستیم كه شاكله مطلوب در درون فرد پدیدار و پایدار شود یا بهعنوان مقدمه ميخواهیم نظام
شاكله نامطلوبي را كه به ظهور رسیده است،درهم بریزیم ،نیازمند قاعده عامي هستیم كه این
مقصود را تأمین سازد ».برایناساس ،در فرایند تعلیموتربیت ،تداوم بر عمل بهعنوان یك اصل
اصیل مطرح خواهد بود تا جریان عمل آدمي را بهصورت مداوم و پیوسته مورد توجه و بازبیني قرار
دهیم .در این اصل ،هر عملي زمینه عمل بعدی را فراهم ميكند و گذر از یك مرحله ،قوه الزم
برای فعلیت آتي را بهدنبال دارد .
امروزه برای جاریشدن این اصل در فرایند تربیت ،از یادگیری مداوم یا یادگیرنده مادامالعمر
سخن بهمیان ميآید .یادگیری تراكمي یا مداومت عبارت از پیشبیني فرصتهای پيدرپي و مداوم
برای تعمیق و گسترش معلومات و مهارتها بهطور پیشرونده است .بنابراین ،برنامهریزی برای
گسترش یادگیری تراكمي ،شامل پیشبیني محتوا و فعالیتهای یادگیری بهمنظور ایجاد حركت از
یك سطح از پیچیدگي به سطوح باالتر ،از افکار سادهتر به افکار پیچیدهتر ،بهطور فزاینده است.
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باید توجّه كرد كه غرض از یادگیری تراكمي یا مداومت ،آجر روی آجرگذاشتن و تکرار عناصر
برنامه در یك سطح نیست ،بلکه بناكردن تجربه بعدی روی تجربه قبلي است ،بهطوریكه از
تركیب آن دو ،معنا و مفهوم روشنتر و وسیعتری در ذهن یادگیرنده ایجاد شود و بهتدریج دامنه و
عمق شناخت ،و عملکرد وی گسترش یابد و دقیقتر شود.
توجه به تفاوتهای فردی
اصل توجه به تفاوتهای فردی ناظر به مبنای ظهور نوعیتهای فردی است .چنانکه گذشت،
برمبنای دیدگاه مالصدرا ،آدمي در جریان تحول خود دارای مراتب مختلفي است و ساحت
هركدام از این مراتب نسبت به دیگر مراتب ،مختلف است .برایناساس ،نميتوان از افراد با
نوعیتهای متفاوت ،انتظار داشت كه همگي در ساحت و مرتبه خاصي قرار داشته باشند.
نظربهاینکه ،یکي از پدیدههای طبیعي مشهود در تمام ساختارهای جوامع انساني ،وجود تفاوت
است ،لذا یك نظام طبیعي سالم ،انساني و كارآمد ،این تفاوتها را به شکل طبیعي از توانایيها و
قابلیتها دریافت و ادراك ميكند.
مالصدرا در این مورد ،نمونهای را توضیح ميدهد« :در زندگي معمولي مشاهده ميكنیم كه
برخي افراد دارای این توانایي هستند كه انجام یك كار آنها را از انجامدادن كارهای دیگر
بازنميدارد .مثالً درعیناینکه ،كارهای حركتي انجام ميدهند ،ميتوانند كارهایي از سنخ كارهای
ادراكي هم بکنند؛ اما برخي دیگر تنها توانایي انجام یك كار را دارند؛ مثالً وقتي مشغول فکركردن
هستند ،حس آنها مختل ميشود و یا وقتي درحال احساس چیزی هستند ،نميتوانند فکر كنند .یا
وقتي درحال انجام كارهای حركتي ارادی هستند ،دیگر نميتوانند چیزی درك كنند .به نظر
مالصدرا این وضعیتي است كه نفوس ضعیف دچار آن هستند » (مالصدرا ،8318 ،ج  ،3بهنقل از
حسني و موسوی.)811 :8831 ،
مالحظه تفاوتهای فردی و اختالف استعدادها در تربیت و ساماندادن تربیت باتوجهبه آن از
مهمترین اصول تربیت است .در جریان تربیت نیز اگر هر مربي در زمینه آموزش گروهي در محیط
آموزشي تجربهای داشته باشد ،مسلماً تفاوت در میزان یادگیری فراگیران خود را بهیاد خواهد
داشت .برایناساس ،روش آموزش معلم باید بهگونهای طرحریزی شود كه دانشآموزان در كنار
یکدیگر اما متناسب با وسع خود پیش بروند .زیرا بعضي از یادگیرندگان به توجه و كمك بیشتری
ازسوی معلم نیاز دارند و الزم است تکالیف و تمرینهای بیشتری انجام دهند تا به هدفهای
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آموزشي درس مسلط شوند ،درحاليكه برخي از آنها با اندك راهنمایي ميتوانند راه خود را بیابند
و زودتر به مقصد برسند.
نکته قابل توجه آن است كه در اصل تفاوتهای فردی ،لزوماً نباید فراگیران را متناسب با
هوش ،استعداد و توانایيهای جسماني متفاوت از یکدیگر تفکیك كرد و مبادرت به آموزشهای
انفرادی نمود ،بلکه یادگیرندگان با نوعیتهای فردی در كالس درس نیز ميتوانند در كنار
یکدیگر باشند و بااینحال ،بتوان از همسانسنجي فاصله گرفت .مجاورت نوعیتهای متفاوت
دانشآموزان در فرایند یادگیری ميتواند حتي به فزایندگي تعلیم و تربیت منجر شود .لذا این
گزاره تجویزی باید همچون قاعدهای مهم در جریان یادگیری قلمداد شود تا امر تعلیموتربیت
تسهیل شود و برنامهریزیهای نظام آموزشي باید بهگونهای صورت گیرد تا متربیان بدانند
منحصربهفردند و جایگاه بيبدیل دارند.
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ب) مبانی انسانشناختی
حرکت تکاملی نفس
الف) هدف

تفوق عقل نظری بر عقل عملی

سعادت عقلی

اراده مسبوق به عقل عملی
ظهور ملکات در نفس
ظهور نوعیت فردی

ج) اصول تربیت
تقویت تدریجی حرکت تکاملی نفس،
قرار دادن عقل عملی در خدمت عقل
نظری ،پرورش اراده با تقویت عقل عملی،

تداوم بر عمل ،توجه به تفاوتهای فردی

نمودار  .9بررسی مبانی انسانشناختی و اصول تربیتی منتج از آن در دیدگاه مالصدرا
با بهرهگیری از روش بازسازیشده فرانکنا

بحث و نتیجهگیری
با عنایت به مباحث مطرحشده ،ميتوان گفت انسانشناسي مالصدرا ویژگيهای خاصي دارد.
ازجمله اینکه انسانشناسي وی متأثر از هستيشناسي اوست و حركت جوهری بهعنوان تبییني
فراگیر در نظریه انسانشناختي وی رسوخ كرده است .همچنین در این دیدگاه ،اراده انسان وجه
ممیز وی نیست ،بلکه اراده مسبوق به عقل عملي و مبتنيبر آن است .در مباني انسانشناختي
مالصدرا ،از گزارههایي سخن بهمیان آمد شامل :حركت تکاملي نفس ،تفوق عقل نظری بر عقل
عملي ،مسبوقبودن اراده بر عقل عملي ،ظهور ملکات نفساني و نوعیت فردی انسان .براساس هدف
غایي تربیت (سعادت عقلي) و مباني انسانشناختي در دیدگاه مالصدرا ،اصولي در تعلیموتربیت
استنتاج شد ،شامل :تقویت حركت تدریجي و تکاملي نفس ،قراردادن عقل عملي در خدمت عقل
نظری ،پرورش اراده با تقویت عقل عملي ،مداومت بر عمل و توجه به تفاوتهای فردی.
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